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Presentatienotities
Ellen Baas, beleidsmedew vrijetijdsecon. + Rob Taks, man. RO en economie Dronten
Dank voor uw uitnodiging  om tijdens deze academische Werkplaats  inleiding te houden over  het gebiedsverhaal H’wijk ihb WF H’wijk en hiermee bijdrage te leveren aan innovatieve ondernemersinitiatieven en wetenschappelijke kennisontwikkeling.
RD, sinds 2001 wethouder Hwijk, met o.a. EZ, V&V, sinds 2010 projectwethouder  Herontwikkeling Stationsgebied alsook WF: integrale verantwoordelijkheid project: RO, Milieu, Vastgoedontw.,  Financiën.   
Centraal staat  in mijn inleiding de vraag:  “Wat voegt parel WF  H’wijk toe aan de Veluwerandmeren-ketting ?”


Project WF is het grootste ruimtelijke project in onze stad.
(ihkv Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid één vd acht sleutelprojecten  waarover besluitvorming door PS heeft plaatsgevonden op 25 april 2012)






Stad Harderwijk
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Kernkwaliteiten Harderwijk:
Centraal in Nederland
Stad met  drie parels: 
  * Goud: cultuurhistorische binnenstad
  * Blauw: water Veluwe Randmeren 
  * Groen: bossen Veluwe
Dit is ook verankerd in ons toeristisch recreatieve beleid 
Kenmerk van Hwijk als stad op de Veluwe:
H’wijk ligt met rug naar bossen Veluwe,  en met gezicht naar water.  
Alhoewel ligging aan water wel verbeterslag behoeft:  
Vandaar realisatie project WF




http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:2007-03-11_13.31_Harderwijk%2C_stadspoort_aan_kant_van_Veluwemeer_foto1.JPG
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Aantal jaren geleden NIPO-onderzoek, 1.000 willekeurige NL 18-65 jaar
Kent u naam vd stad Hwijk?  98%,  2% niet
Bent u wel eens in Hwijk geweest?   88% ,  1/3 zelfs 2-3 keer  
H’wijk en Hierden hebben grote naamsbekend, mede ook door bedrijven als Dolfinarium en Sauna- en Welnesscentrum Zwaluwhoeve.
Marketingstrategie Dolf. gericht op minimaal 3x in uw leven bezoek D.:
*Kind *Ouder  *Grootouder   ob hiervan balans uw leven opmaken.
Een recent uitgevoerd onderzoek toont aan dat H’wijk en Hierden jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers van buiten H’wijk heeft (incl. Binnenstad, Boulevard en Dolfinarium, zwembad en bosgebied, excl.eigen inwnrs). 
Daar zijn we trots op.
Uitdaging is om die toeristisch – recreatieve functie minimaal vast te houden, maar bovenal te versterken.
R&T zijn voor Hwijk belangrijke economische peilers met bovengemiddeld hoge bijdrage (%) aan onze werkgelegenheid.
Gebiedsontwikkeling WF is daartoe één vd belangrijkste projecten om dat vast te houden en verder te versterken.



Historisch Harderwijk
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Historisch Harderwijk
Aanblik oude stad met aanlegsteigers vissersboten, toren Grote Kerk en Vischpoort
1231: Stadsrechten van Graaf Otto van Gelderland
           over 18 jaar: Hwijk 800 jaar stadsrechten.  
14de eeuw: opkomst Visserij en handel met Oostzeegebied en Engeland.
          Harderwijk wordt Hanzestad
          In 2031, tgv 800 jaar StadsrechtenInternat. Hanzedgn in Hwijk.
1575: 1ste Universiteit Gelderland
           Begin 1800: overheersing Napoleon, eind universitaire leven
1931: afsluiting Zuiderzee door aanleg Afsluitdijk en daardoor      
          teloorgang van visserij

We kunnen stellen: Hwijk en water hebben altijd al een onlosmakelijke verbinding met elkaar gehad.  Of: Hwijk heeft altijd al WF gehad.





Groei van Harderwijk 
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Beeld van de groei van de stad Harderwijk.
Ooit stadje volledig ommuurt met meerdere toegangspoorten.
Anno 2013: stad met regiofunctie voor Noord Veluwe vwb wonen, werken en voorzieningen (winkels in Binnenstad, onderwijs en zorg) 
Momenteel meer dan 46.000 inwoners



Knelpunten / 
waarom Waterfront Harderwijk

1. Bereikbaarheid 
 en parkeren

2. Industrie en 
leefbaarheid

3. Beeldkwaliteit en 
beleving Boulevard
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1. Bereikbaarheid en parkeren
Het parkeren van auto’s voor de toeristen van het Dolfinarium en de Boulevard vindt voor een belangrijk deel plaats tussen de oude stadsmuren en het water van de Randmeren. 
Vanuit de terrassen op de Boulevard is er veelal geen zicht op het water, maar zicht op een massa geparkeerd blik.
Door minder goede bereikbaarheid van o.a. de Boulevard in mn het zomerseizoen, stagneert de verkeersdoorstroming in en om de stad.

2. Industrie en leefbaarheid
Verouderd industrieterrein Haven met o.a. voormalige asbestfabriek: Asbestona; gebied heeft fors probleem met asbestvervuiling in grond en waterbodem.

3. Beeldkwaliteit en beleving Boulevard
Boulevard van nu heeft niet meer die uitstraling / beeldkwaliteit die deze heden te dage dient te hebben. 
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Op deze luchtfoto kunt u dat nog wat duidelijker zien.

U ziet o.a. 
geparkeerde auto’s
verouderde industrieterrein 

Markant: de koepel van het Dolfinarium.
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Wat gaat er in hoofdlijnen veranderen:

Parkeren Dolfinarium   gebouwde parkeergarages in directe nabijheid vh Dolfinarium 1.850 pp (Dolfinariumeiland 650 pp,       Kop Stadswerven ca. 1.200 pp)                                                            als ook naar Overloop  p-terrein voor opvang pieken in toeristenseizoen (ca. 1900 pp)

Bedrijventerrein Haven  uitbreiding / landaanwinning Lorentz-Haven met 22 ha voor kunnen verplaatsen watergebonden bedrijven.
	April 2011: start werkzaamheden = officiele start / uitvoering WF

3)  Natuurontwikkeling in gebied Mheenlanden
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Verlengen / doortrekken Boulevard

Woningbouw (Waterstad)    Totaal 1.400 woningen fase 2 en 3
      met als onderscheidend kenmerk:
	* wonen aan of nabij water
	* wonen in de directe nabijheid van de cultuurhistorische binnenstad
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Hier ziet u een afbeelding hoe het uiteindelijk zou kunnen worden.

Aanwijzen:
N302
Locatie Stadhuis
Huidige Boulevard
Binnenstad

Project WF is verdeeld in drietal fasen



Ontwikkeling fase 1: 2011-2016
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Hoe ziet mogelijke eindplaatje er dan uit vwb deel WF ten Noorden N302:  = FASE 1    

HOE HET IS  HOE HET WORDT

Fase 1 bestaat uit:
Natuurontwikkeling in gebied Mheenlanden

Uitbreiding Lorentz-Haven met 22 ha.

 Overloop-parkeerterrein voor opvang piek in toeristenseizoen 1.900 pp
 




• Industrie krijgt nieuwe kansen 
• Hoogwaardige oplossing voor toeristisch parkeren
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FASE 1    Nader ingezoomd op fase 1:
Industrie krijgt nieuwe kansen door uitbreiding Lorentz-Haven met       22 ha. 
 Oost: industriële bedrijvigheid, grotendeels watergebonden met kansen  
   voor versterken van transport over water. 
   Reeds Container Terminal Hwijk  schaalsprong naar Regionaal   
   Overslag Centrum
West: watersportgerelateerde bedrijvigheid
Aantal bedrijven al nieuwbouw  (scheepswerf Roelofsen, Bonestroo scheepsmotoren) HSV De Snoek. 
Aantal bedrijven volop aan bouwen:  Bruil asfaltcentrale, Oliehandel van Scherpenzeel (flevoweg), De Bron.                                                           

Hoogwaardige oplossing voor toeristisch parkeren door realisatie van een overloop-parkeerterrein voor opvang piek in toeristenseizoen 1.900 pp
Aanleg na 2016




Ontwikkeling fase 2: 2012 - 2016 
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Gebied ten zuiden van N302, verdeeld in fase 2 en 3

Fase 2:
In 2006, na Europese aanbesteding gegund aan Consortium bestaande uit:  Synchroon,  TBI / Koopmans  en Boskalis.
HOE HET IS  HOE HET WORDT

Kenmerken fase 2:
Dolfinarium komt op eiland te liggen
Herinrichten en verlengen van de Boulevard waarbij het water weer  
  wordt teruggebracht tot aan Boulevard.
Ruimte leisure bv nieuw multifunctioneel gebouw voor o.a. 
  theaterfunctie  en congresaccommodatie als ook hotel in de plint
  Dolfinarium-eiland.
Bouw twee parkeergarages voor zo’n 1.850 auto’s 





Deelgebied: Strandeiland
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Deelgebied: Strandeiland

Harderwijk is een stad aan het water, maar in tegenstelling tot vroeger, heeft de stad geen openbaar strand meer.
Met aanleg Strandeiland krijgt de stad haar inwoners en bezoekers weer een openbaar stadsstrand. 
Ingebruikname: 30 april 2013
Veel lovende geluiden van jong en oud.

Aantal ondernemers hebben gedurende 5 jaar recht gekregen horeca te ontwikkelen via groeimodel / pionieren:  niet direct definitieve gebouwen




Deelgebieden: de Eilanden en de Bakens
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Deelgebied:  Eilanden en de Bakens

Het Consortium heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar  mogelijkheden tot afzet  woningen in deze moeilijke economische tijden.
Daartoe hebben zij woonproduct ontwikkeld met wonen:
 direct aan of in de directe nabijheid van water
 met deels ook eigen aanlegsteiger
 in verschillende prijsklassen vanaf € 225.000 (geschakeld) 
 tot vanaf  € 500.000 (vrijstaand)
 de sfeer van Harderwijk aan de voormalige Zuiderzee.

Start aanleg Zuidereiland:  najaar  2013
De start verkoop woningbouw op Zuidereiland 46 vd 90 woningen, 
vond plaats eind september 2013. 
Resultaat bekend 1ste helft december 
Start bouw bij 60% voorverkoop (28 st): 2de kwartaal 2014
Oplevering eerste woningen:  laatste kwartaal 2014
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Hoe gaat de toekomstige woningbouw er op het Zuidereiland uitzien?

Kenmerk: wonen aan of nabij het water, met parkeren in een zgn binnenhof  met binnenstad op loopafstand.
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Deze beelden zijn overgenomen uit de verkoopbrochure van de woningen op het Zuidereiland, waarvan de verkoop eind september start / is gestart. 




Ontwikkeling fase 3: vanaf 2017 / 2019 
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Fase 3:   vanaf   2017  /  2019

Op de plek van een verouderd industrieterrein wordt de nieuwe woonwijk Waterstad gemaakt met ca 700 woningen zogenaamde grachtenwoningen.

HOE HET IS  HOE HET WORDT

Start woningbouw: vanaf  2017 / 2019





Fase 3
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Kenmerk van dit woongebied is dat het water dmv watergangen / kleine grachten “de wijk wordt ingebracht”.

De gemeente moet nog gaan bepalen hoe we dit gaan uitgeven:  
bv in één keer aanbesteden   of 
naar alle waarschijnlijkheid in kleine delen op markt brengen.





2012 

2013 

2013 

2015 
2016 

2016 

2017 / 2019 

2011 

Aangepaste planning Waterfront 
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Aangepaste planning WF:
 2011: aanleg Lorentz – Haven, 2012 gereed 
 zomer 2012: start aanleg   2013: ingebruikname Strandeiland
 Najaar 2013: 
  * realisatie nieuwe jachthaven 
  * aanleg Zuidereiland  en start verkoop woningen
  * sloop opstallen oude bedrijventerrein
  * bodemsanering
 2de kwartaal 2014 : start woningbouw Zuidereiland
2015 / 2016:  Boulevard
2016: Overloop parkeerterrein
2017  / 2019: fase 3
2023: afronding



Wat voegt plan Waterfront Harderwijk toe 
aan Veluwerandmeren-ketting
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Wat voegt WF Hwijk toe aan Veluwerandmeren-ketting:
Uniek woongebied met wonen aan water en binnenstad op loopafstand
Boulevard en Strandeiland als aantrekkelijk  verblijfsgebied  voor bewoners en bezoekers met hotel, theaterfunctie, restaurants (2 met 1 Michelin-*) met aantrekkelijk cultuur-historische Binnenstad.
Voor  vaartourist (gem. hoger besteedbaar inkomen)  aantrekkelijk en goed bereikbare stad over water met aantrekkelijke binnenhavens om meerdere dagen te bezoeken.
Combinatiebezoeken / arrangementen  om de drie parels           Blauw (water VRM) – Goud (binnenstad)  - Groen (bossen)  met elkaar te verbinden.
  



Gastvrije Randmeren

IJsselmeer

Ketelmeer

Veluwemeer

Wolderwijd
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Wie heb je daarvoor nodig?

Voor uitvoering plan WF: gemeente Hwijk, marktpartijen  oa Consortiumpartners, Provincie Gelderland (kennis en financiën) 
Organisatie  die de natuur- en recreatiebelangen van de Randmeren als integraal gebied behartigt.                                                       Hiertoe is vorige week de Coöperatie Gastvrije Randmeren opgericht, bestaande uit 16 gemeenten gelegen aan – van west naar oost: het Gooi- en Eemmeer, Wolderwijd en Veluwemeer tot aan met Ketelmeer waarbij inzet erop gericht is dat de watersportsector hierbij gaat aansluiten.                                                          Gezamenlijke marketing, die de toeristische kansen vh gebied promoot, is onontbeerlijk.
Hiermee wordt de blauwe parel van Hwijk versterkt: water VRM, met voor de stad Hwijk de potentie om ook de gouden parel (cultuurhistorische binnenstad) alsook groene parel (bossen vd Veluwe) verder te versterken.  Ik dank u. 


	Dianummer 1
	Stad Harderwijk
	Dianummer 3
	Historisch Harderwijk
	Groei van Harderwijk 
	Knelpunten / �waarom Waterfront Harderwijk�
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Wat voegt plan Waterfront Harderwijk toe aan Veluwerandmeren-ketting
	Gastvrije Randmeren

