


Vechtdal

groepsinformatie

WS: Gemiddeld eens in de honderd jaar kan 

het water in de Vecht zo hoog worden dat 

het spannend wordt, 1998 was zo’n jaar met 

extreem hoog water en veel overlast. 

BB: Bij Ruimte voor de Vecht investeren we 

daarom in waterveiligheid, samen met onze 

partners in het Vechtdal.

WS: Door water meer ruimte te geven, krijgen 

we bovendien nieuwe mogelijkheden de Vecht 

ook natuurlijker en aantrekkelijker te maken.

JJ: In Hardenberg liepen we rond met het idee 

de harmonie tussen stad en rivier te herstellen 

en de Vecht weer volop toegankelijk en 

beleefbaar maken. 

BB: De samenwerking tussen onze organisaties 

was een logische stap. 

WS: We streven hetzelfde doel na en willen 

onze verantwoordelijkheid nemen. 

JJ: We realiseerden ons goed dat we door 

krachten te bundelen, samen meer kunnen 

bereiken.

BB: Dat is de kracht van het project Vechtpark, 

maar ook van Ruimte voor de Vecht.

WS: Meer ruimte voor water brengt tegelijkertijd 

meer ruimte met zich mee voor de ontwikkeling 

van een rijke natuurlijke variatie. 

JJ: het was een uitgelezen kans het Vechtpark 

zo in te richten dat er ook veel ruimte is voor 

recreatie en beleving. 

BB: Het Vechtpark is daarmee een voorbeeld 

voor de andere deelprojecten van Ruimte voor 

de Vecht.

WS: Noodzakelijke ingrepen op het gebied 

van waterveiligheid worden heel mooi 

gecombineerd met natuur en recreatie.

JJ: De functionele kunst die we op meerdere 

plekken in het gebied zien, levert een 

hoogwaardige bijdrage aan het landschap. Ik 

denk bijvoorbeeld aan de Koppeltuinen en de 

mooi opgeknapte kleine Vechtbrug. 

WS: Dankzij de uitstekende samenwerking 

tussen provincie, gemeente en waterschap zijn 

we in staat geweest de plannen daadwerkelijk 

uit te voeren.

BB: In goed overleg met elkaar zijn we tot 

goede en mooie plannen gekomen. 

JJ 2016-09-19 22:10 Plannen waar vele inwoners 

en betrokkenen gepassioneerd aan hebben 

bijgedragen en waar mensen enthousiast over 

zijn.

WS: Daarmee vat je het Vechtpark mooi samen! 

We mogen er met z’n allen best trots op zijn.

Vechtdal in het klein

Bestuurders van gemeente, waterschap en 

provincie kijken terug op hun samenwerking 

binnen het Vechtpark. 

WS: Wim Stegeman is dagelijks bestuurslid van 

het waterschap Vechtstromen

BB: Bert Boerman is gedeputeerde van de 

provincie Overijssel

JJ: Jannes Janssen is wethouder van de 

gemeente Hardenberg

Drie bestuurders die aan de wieg van het Vecht-
park hebben gestaan blikken via whatsapp terug 

op hun samenwerking.

Opmaak wordt nog bijgesteld



In deze eenmalige uitgave willen we u in tekst en beeld vertellen over een nieuw park 
rondom de Vecht in Hardenberg. We zijn ervan overtuigd dat de wijze waarop dit 
Vechtpark tot stand komt bijzonder is. 
De gemeente Hardenberg en het waterschap Vechtstromen zijn de opdrachtgevers  
en werken samen met inwoners, kunstenaars, ingenieurs, hydrologen, ecologen, 
(landschaps-)architecten aan het park in een zoektocht naar waterveiligheid en 
ruimte voor de stad. Het project is een nadere invulling van het provinciale 
programma Ruimte voor de Vecht. We hopen met dit magazine een inspirerend 
voorbeeld te laten zien van hoe je als overheid op een actieve en betekenisvolle 
manier bewoners en andere belanghebbenden kan betrekken bij veranderingen  
in hun leefomgeving. 

‘Het winterbed van de Vecht wordt  
het zomerbed van Hardenberg’

quote Jeroen HoogStraten beeldend kunstenaar

Welkom in het  
Vechtpark Magazine



worden. Nee de stroom moet worden vertraagd. Modern, op de toekomst gericht 
waterbeheer, vraagt om een ‘Lof der traagheid’. Voor de stad geldt eenzelfde omslag in 
het denken. Sta stil en geniet van waar je bent, van wat bijzonder is, de rivier, het 
ruime winterbed. Het is niet makkelijk om het bijzondere te zien in je directe 
omgeving. Het woord Vechtpark vraagt om een culturele verandering: hoe kunnen we 
weer beter en veiliger samenleven met het water (en de natuur) in Hardenberg? Het 
waterschap en de gemeente spreken af hiermee aan de slag te gaan in nauwe 
samenwerking met de Hardenbergers en met een belangrijke rol voor cultuur. 
Landschaps kunstenaar Jeroen van Westen krijgt de taak om die culturele dimensie 
een rol te geven in het Vechtpark. 

In dit Vechtpark Magazine komen diverse betrokkenen middels citaten en interviews 
aan het woord. Korte teksten geven meer uitleg over het ontstaansproces van het 
Vechtpark en de betrokkenheid van kunstenaars. Twee experts op gebied van 
landschapsarchitectuur (Peter de Ruyter) en kunst en publieke ruimte (Anne 
Reenders) geven in het magazine hun kijk op het Vechtpark. Het afgelopen jaar trok 
foto graaf Ton van Vliet erop uit om het Vechtpark in beeld te brengen: van de natuur 
rondom de Vecht, de mens in het park en op het water tot de bijzondere ingrepen van 
kunstenaars. 
 
Over een jaar zou het Vechtpark klaar kunnen zijn, of liever gezegd het raamwerk, 
want een echt park gaat pas leven na aanleg. We zien dit nu al per opgeleverd 
deelgebied gebeuren. De laatste twee deelgebieden bevinden zich in de ontwerpfase. 
Vanuit bewoners en ondernemers ontstaan er direct initiatieven die gebruik maken 
van de nieuwe mogelijkheden die het park biedt. Van natuurexcursies tot beeld-
houwerssymposia, van expeditie Robinson spelen tot wildwater kampioenschappen. 
Welkom in het Vechtpark.

Lof der traagheid

Het denken over een park rondom de Vecht in Hardenberg begon tijdens een 
werkatelier in 2006 georganiseerd door de inmiddels opgeheven organisatie Kunst en 
Cultuur Overijssel. In dit werkatelier werd met kunstenaars, landschapsarchitecten, 
bewoners en lokale experts nagedacht over de herinrichting van het centrumgebied 
van Hardenberg. De kunstenaars en ontwerpers zagen een enorme potentie en 
schoonheid in rivier en uiterwaarden midden in de stad. Het idee voor een Vechtpark 
in Hardenberg was geboren. 
Bijna twintig jaar geleden stond het water heel hoog, de Vecht klotste tegen het 
wegdek van de Voorstraatbrug in Hardenberg aan. Dat is een signaal dat het 
kanaliseren en reguleren van de rivier niet de alles zaligmakende oplossing is voor het 
leven in een delta. Maar wat dan wel? In 2009 komt de Provincie Overijssel met het 
masterplan Ruimte voor de Vecht en schetsen daarin een nieuwe toekomst van de 
Vecht als een halfnatuurlijke laaglandrivier.
Zowel bij de gemeente als het waterschap ontstaat gaandeweg het besef dat het hier 
gaat om een gezamenlijke uitdaging, een kans voor de toekomst van Hardenberg met 
de Vecht. Water is niet langer een probleem dat zo snel mogelijk afgevoerd moet 

beeld ViStrap

‘De overheid krijgt regelmatig kritiek dat projecten erg 
lang duren, maar dit project laat zien dat het soms ook 
heel snel kan gaan’
quote alWin te rietStap projectleider Vechtpark, gemeente Hardenberg



‘De kunst wordt uitgenodigd mee te ontwerpen aan 
de rivier, of werken te ontwerpen die mede bepaald 
worden door de rivier: de kunst maakt de rivier  
tot kunstenaar - het landschap als kunstwerk’
quote Jeroen Van WeSten curator Vechtpark

De Vecht is wakker
Het is een frisse, vroege voorjaarsochtend als ik uit de trein stap in Hardenberg. Het 
stadje ontwaakt. Lopend door de smalle straten nader ik de blauwe levensader van 
weleer; de Vecht. Ik ben verrast. Het stroombed van de Vecht ligt er loom, ruim en 
uitnodigend bij. Dat is wel eens anders geweest.

Ruimte voor de Vecht

De Vecht in Overijssel is de grootste kleine rivier in Nederland, ontspringend vanuit 
diverse bronnen in Münsterland om uit te monden in het Zwarte Water bij Zwolle. 
Hardenberg ligt aan de middenloop, een deel met weinig verval, in tegenstelling tot  
de bovenloop in Duitsland. Door het beperkte verval in de middenloop kan snel 
opstuwing ontstaan bij hevige regenval, met alle gevolgen voor de omgeving. Eind 
oktober 1998 is er sprake van een kritieke situatie. Door extreem veel neerslag in 
Nederland en Duitsland in combinatie met een westenwind stijgt het waterpeil in de 
Overijsselse Vecht met een centimeter per uur. Zandzakken worden aangesleept om 
de lage plekken in de dijk langs de Vecht aan te vullen. Aan Duitsland wordt gevraagd 
te stoppen met het lozen van water in de Vecht. De doorgaande weg door het centrum 
van Hardenberg wordt afgesloten, evenals de provinciale weg tussen Hardenberg en 
Ommen. Tussen deze plaatsen is de Vecht veranderd in een kolkende massa water.  
De woordvoerder van Hardenberg sluit niet uit dat delen van de gemeente zullen 
overstromen. Volgens hem is er echter geen sprake van paniek. In een landelijke krant 
meldt hij; “We hopen alleen dat de zon gaat schijnen”.



Uiteindelijk loopt het goed af. Wel is de bijna ramp van 1998 een wake up call om 
anders naar de rivier te gaan kijken. Die kijk op de rivier is in de loop van de tijd al 
meerdere keren gewijzigd. Stroomde de Vecht van oorsprong vrij en meanderend door 
het landschap, vanaf het begin van de 20e eeuw wordt de Vecht gekanaliseerd en in 
een keurslijf van steeds hogere dijken geperst. Stuwen zorgen ervoor dat het 

beeld KenniSmaKing met de VecHt 2011

Terzijde  |  Open samenwerking

in nederland kiezen opdrachtgevers voor kunst in de publieke ruimte vaak voor de meervoudige 

schetsopdracht. Hierbij wordt aan verschillende kunstenaars gevraagd een ontwerp te maken voor een 

vooraf geformuleerde opgave. Uit de verschillende schetsontwerpen wordt vervolgens door een jury of 

commissie een keuze gemaakt. Kunstenaar Jeroen van Westen kwam in groot-Brittannië in aanraking met 

een andere manier van opdrachtverlening waarbij de kunstenaar de gelegenheid heeft om deels zijn 

eigen opdracht te formuleren. aan Hardenberg stelde hij als curator van het Vechtpark deze aanpak ook 

voor. Hij introduceerde bij gemeente en waterschap een groep kunstenaars met ruime werk ervaring in de 

publieke ruimte en het landschap. allemaal werken zij op het grensgebied van beeldende kunst, 

(landschaps)architectuur en vormgeving.  

de groep werd een dag in Hardenberg uitgenodigd om kennis te maken met het stadje, de Vecht, het 

Vechtdal, de bewoners, gebruikers en met het idee om een Vechtpark te laten ontstaan rondom de Vecht. 

er werd informatie uitgewisseld over de geschiedenis van Hardenberg, de rivier, de ecologie, de natuur en 

het gebruik. aan de kunstenaars werd vervolgens gevraagd om op basis van deze eerste indrukken en 

ontmoetingen te solliciteren middels een zelf te formuleren opgave. de kunstenaars moesten hierbij 

aangeven wat zij vanuit hun expertise zouden kunnen en willen bijdragen aan de ontwikkeling van het 

Vechtpark. een maand later lagen er gerichte, in tekst en beeld onderbouwde opgaven voor het 

Vechtpark op tafel. Uit deze ‘sollicitatieronde’ selecteerde zowel de projectgroep (bestaande uit 

vertegenwoordigers van de gemeente en het waterschap) als de klankbordgroep (bestaande uit 

bewoners, gebruikers en ondernemers) dezelfde vijf kunstenaars. deze kunstenaars presenteerden geen 

ideeën voor vrijstaande kunstwerken in het Vechtpark maar gaven helder aan bij welke opgaven zij graag 

betrokken zouden willen zijn. dit leverde uiteindelijk geïntegreerde kunstwerken op die een brug slaan 

tussen functioneel en cultureel ontwerp. deze methode van opdracht verlening aan kunstenaars biedt 

veel ruimte om echt een open planproces in te gaan met de opdrachtgever, andere experts, gebruikers 

en omwonenden. in vergelijking met een prijsvraag of meervoudige schetsopdracht wordt er bovendien 

ook minder creatieve energie en geld verspild.

afstromende water kunstmatig wordt vastgehouden en gecontroleerd versneld kan 
worden afgevoerd door de rechtgetrokken en versmalde maar diepere rivierbedding. 
In de laatste 100 jaar is de Vecht door de mens maximaal bedwongen, maar de 
cultuurtechnische ingrepen hebben een keerzijde. De rivier raakt meer en meer in 
zichzelf gekeerd, wendt zich af van haar ontstaansgeschiedenis, van de dorpen en 
stadjes die ze aandoet, en lijkt wat verloren te stromen door het haar omringende 
landschap.
Vanaf de jaren ‘90 dringt het besef door dat de waterveiligheid beter is gediend met 
het juist laten vieren van de teugels. Door de voortschrijdende klimaatverandering 
zullen extreme waterstanden en hoosbuien steeds vaker voorkomen. De bijna ramp 
uit 1998 is de motor achter het gebiedsprogramma ‘Ruimte voor de Vecht’. Ingezet 
wordt op het vertragen van het water in een ruimer , maar wel afgebakend stroombed. 
Interessant is dat het provinciale plan meer betekent dan alleen een andere vorm van 
waterbeheer. De visie geeft richting aan een integrale kijk op water, landschap, 
ecologie en stedenbouw. Er ontstaat een hechte en energieke samenwerking tussen  
de gemeente Hardenberg en het waterschap.



Vechtpark

In 2007 wordt voor het eerst de term Vechtpark gemunt als samenhangend antwoord 
op de vraag hoe Hardenberg zijn gezicht weer naar de rivier kan toekeren en tege-
lijker tijd de dynamiek van de Vecht kan omarmen. Een gouden greep is vervolgens  
de aanstelling van beeldend kunstenaar Jeroen van Westen als curator van het 
Vechtpark. Terecht merkt hij op dat de Vecht - in de filosofie van de visie ‘Ruimte voor 
de Vecht’ - een “halfnatuurlijke laagland rivier” wordt genoemd en daarmee dus ook 
een halfcultuurlijke rivier is. Dat schept de verplichting om nadrukkelijk te gaan 
kijken naar de betekenis van het Vechtdal voor zijn gebruikers. In zijn optiek is de 
Vecht in de afgelopen honderd jaar in achting gedaald bij de mensen, met als resultaat 
dat de rivier alleen nog gezien wordt als een noodzakelijke afvoergoot van overtollig 
water en een barrière bij stadsuitbreiding. In zijn masterplan ‘Lof der Traagheid’ 
wordt ingezet op een zoektocht naar de toekomstige betekenis van de Vecht voor 
mens én natuur. Verbindingen in de vorm van fiets- en wandelpaden als ode aan de 
rivier en bruggen als entrees maken het Vechtdal weer beleefbaar en toegankelijk. 
Traagheid heeft in het inspiratiedocument van Van Westen een tweeledige betekenis. 
Het verwijst naar de gewenste vertraging in de afvoersnelheid van het Vechtwater uit 
het oogpunt van veiligheid benedenstrooms én naar het nemen van voldoende tijd om 
samen na te denken over de toekomst van de rivier. Er wordt tijd gezocht en genomen 
om draagvlak voor de grote transformatie van het rivierbed te ontwikkelen.

Een reeks van kunstenaars maakt uitwerkingen van  delen van het masterplan.  
Het kunstenaarscollectief Atelier Veldwerk maakt vooraf ter ondersteuning van het 
werkelijke ontwerptraject een boekje met staalkaarten van gebiedselementen en 
karakteristieken uit heden en verleden om richting te geven aan de toekomstige 
inrichting van het Vechtpark. Hiermee wordt op knappe wijze de juiste toon van het 

‘Mijn complimenten voor de aanpak van gemeente  
en waterschap. Het proces is geweldig verlopen  
en ik denk dat iedereen tevreden kan zijn’
quote Voorzitter HenK dUnneWind Stad Hardenberg promotie (SHp) uit infobulletin nr 4, 2014.



Vechtdal gevonden. Per deelgebied wordt in een reeks van avonden breed samen-
gewerkt met belanghebbenden en omwonenden. ‘Leuk en vermoeiend’, aldus één van 
de betrokken kunstenaars. Een dergelijk intensief participatieproces vraagt nogal wat 
van alle betrokkenen. Achteraf zijn er weinig wanklanken. Hoe komt dat? Want dat  
is elders in het land nog wel eens anders. Sterk punt is dat de gemeente en het 
waterschap ideeën ophalen aan de hand van een lege kaart. In de eerste bijeenkomst 
kan er frank en vrij met elkaar gepraat worden en wordt er door de plannenmakers 
vooral geluisterd. Er liggen eisen vanuit water- en natuurbeheer, er liggen staal-
kaarten, verhalen en inspiratiedocumenten van beeldend kunstenaars en mede 
daardoor is er het groeiende besef dat men op een prachtige plek in Nederland woont. 
Een plek die nog mooier, ecologisch rijker en beter beleefbaar kan worden. In de loop 
van het proces worden de ambities van het Vechtpark niet naar beneden bijgesteld, 
nee, eerder wordt er een tandje bijgezet. In combinatie met de Overijsselse cultuur 
van niet te lang praten, een zekere bescheidenheid en op een gegeven moment gewoon 
beslissen ontstaat er ruimtelijke kwaliteit. Of zoals een lid van de klankbordgroep het 
achteraf formuleert: ‘Wat is het mooi hier en dat hebben we met elkaar gedaan’.

Het landschap als kunstwerk

Bij een dergelijk langdurend proces is continuïteit essentieel. Dit is voor het 
Vechtpark gegarandeerd door een vast kernteam, geen veranderingen in de doel-
stellingen of middelen, en ieder deelgebied hetzelfde open planproces. De eenheid en 
verscheidenheid in de ontwerp-ingrepen is van begin af aan begeleid door de curator, 
of misschien beter geformuleerd, door de supervisor. Zo’n rol is in een dergelijk 
complex project essentieel. De supervisor moet iemand zijn die kan luisteren, de boel 
bij elkaar houdt en richting geeft aan het denken en het daadwerkelijk vormgeven van 
de veranderingen. Kwaliteit ontstaat vervolgens als er iets specifieks ontstaat, iets 
wat eigenlijk vanzelfsprekend is voor een plek. In het Vechtpark zijn eenmalige 
dingen ontstaan, omdat de deelontwerpen door en door zijn verbonden met de 
context, waardoor je ze simpelweg niet kunt herhalen. Het is als buitenstaander 
moeilijk vast te stellen wie welk deel van het Vechtpark heeft gemaakt en ontworpen. 
Dat is prettig. De disciplines van ingenieurskunst, landschapsarchitectuur en 
beeldende kunst zijn in elkaar overgevloeid tot een Gesamtkunstwerk. Dat is uniek. 
Maar wel een Gesamtkunstwerk met een bijna terloopse kwaliteit. Veelzeggend is dat 
het voetpad van speciaal voor het Vechtpark ontwikkeld beton, een opvallend element 
is. Als een zilvergrijze draad rijgt het pad de verschillende onderdelen in het park  
aan elkaar.

Verwachting

Het Vechtpark toont zich anno 2016 als een rivierloop met een rijk palet aan 
ontwikkelingsmogelijkheden. De basis ligt er veilig en vanzelfsprekend bij. Nu is het 
wachten op de verdere invulling door de natuurlijke dynamiek van het water en het 
menselijk gebruik. De verwachting is dat de natuurwaarden van het Vechtpark 
aanzienlijk zullen toenemen de komende jaren, evenals het recreatieve medegebruik. 
De juiste afstemming tussen ecologie en recreatie zal een belangrijke opgave naar  
de toekomst zijn. Het is een precaire balans, maar tegelijkertijd ook een spannende 
uitdaging om met elkaar schoonheid in een veranderende omgeving te creëren.  
Een omgeving waarin de stad Hardenberg en de rivier de Vecht zich langzaam weer 
naar elkaar toewenden. Het Vechtpark is er klaar voor, de zon schijnt.

Peter de Ruyter  |  landschapsarchitect

beeld KoppeltUinen



beeld tWeede ontWerpBiJeenKomSt deelgeBied molengoot

Het ontwerpproces was voor alle betrokkenen nieuw maar pakte bijzonder goed uit. 
De inwoners van Hardenberg werden uitgenodigd om kennis te maken met de 
drievoudige opgave: het verbeteren van de waterveiligheid, meer ruimte voor natuur 
en het vergroten van de belevingswaarde van de rivier. Bewoners konden zich per 
deelgebied opgeven om deel te nemen aan het ontwerpproces. Het ontwerpproces en 
de bijeenkomsten werden begeleid door curator van het Vechtpark Jeroen van Westen 
en een onafhankelijk ingenieursbureau.

Gemeente en waterschap stelden zich bij deze bijeenkomsten terughoudend op.  
Bij de eerste ontwerpbijeenkomst lag slechts een blanco vel papier op tafel over een 
luchtfoto met hoogtekaart heen. Het kader werd gevormd door het lijstje met doelen 
t.a.v. waterveiligheid, natuur en beleving. Kunstenaars vertelden ter inspiratie over  
de kwaliteiten van de Vecht en hoe je in ‘de taal van de Vecht’ kunt ontwerpen. Tijdens 
zo’n bijeenkomst werden de kunstenaars, bewoners en diverse andere experts over 

groepjes verdeeld en werd er vooral naar elkaar geluisterd. Er werden wensen en 
ideeën opgehaald, er werd doorgevraagd en nagedacht over hoe de doelen bereikt 
zouden kunnen worden. Belangen werden in kaart gebracht en gekeken waar die 
elkaar in de weg zitten of elkaar juist kunnen helpen of versterken. 

Als eerste uitwerking werden de uitkomsten op één kaart gezet en daar werd in een 
besloten bijeenkomst met opdrachtgevers, experts en kunstenaars gezamenlijk over 
nagedacht. Hier werden keuzes gemaakt van wat er wel of niet in het ontwerp zou 
worden opgenomen met argumenten waarom wel of niet. Vervolgens werden de taken 
verdeeld en ging men aan het werk om de diverse onderdelen nader uit te werken met 
de begroting ernaast.

In de tweede bijeenkomst met bewoners werd een eerste ontwerp met enkele 
varianten gepresenteerd. Dit werd nader toegelicht door de opdrachtgevers, 

‘Binnen de doelstellingen bestond 
de nodige ontwerpvrijheid, 
waardoor we ook rekening konden 
houden met de wensen van andere 
belanghebbenden’
quote iWan BrinKHUiS projectleider Vechtpark, waterschap Vechtstromen

Het ontwerpproces

beeld Kano WildWaterBaan



landschapsarchitect en de kunstenaars. Vervolgens werd het gezelschap in groepjes 
verdeeld om met de informatie definitieve keuzes te maken. Het uiteindelijke doel 
was om te komen tot een plan dat zowel aan de eisen voldoet als breed gedragen zou 
worden. Daarom was er hier en daar nog wel een extra bijeenkomst nodig. Afsluitend 
werd de hele stad uitgenodigd voor de presentatie van het ontwerp. Na deze plenaire 
presentatie was er tijdens een inloopbijeenkomst veel dialoog mogelijk met de 
opdrachtgevers en de ontwerpers. Het finale ontwerp ging aansluitend de formele 
procedures in ter verkrijging van de vergunningen. Daar werd enorme tijdswinst 
behaald, omdat er geen zwaarwegende protesten meer naar voren kwamen aangezien 
het plan in open dialoog met bewoners en betrokkenen was gemaakt. 

Het op deze manier betrekken van kunstenaars bij een ontwerpproces kost nauwelijks 
extra geld. Het kunstbudget is vooral besteed aan de uren die de kunstenaars in  
dit proces maakten. De technische uitwerking en uitvoering zat merendeels al 
versleuteld in het lopende budget. Hier ‘betaalde’ het integraal onderdeel uitmaken 
van de kunst in het ontwerpproces zich uit.

‘Ik heb gemerkt dat er goed is geluisterd  
en dat mijn opmerkingen serieus werden genomen’
quote JoHan pofferS inwoner en erg betrokken bij stedelijke natuur



Poortlijn

Het eerste kunstwerk dat in relatie tot de ontwikkelingen naar een Vechtpark tot 
stand kwam, was Poortlijn van de Rotterdamse kunstenaar Martijn Schoots. In juli 
2011 werd zijn kunstwerk opgeleverd. Poortlijn bestaat uit een 50 meter lange lijn 
gemaakt van staal die het oude centrum verbindt met de oude loop van de Vecht.  
In de ruimtelijke lijn zijn een informatiepaneel, diverse zitplekken, uitkijkpunten  
en een poort geïntegreerd. De poort geeft toegang tot Hardenberg (vanaf het water)  
en het Vechtpark (vanuit het stadje).

Staalkaarten Vechtpark

Atelier Veldwerk (bestaande uit kunstenaars Rudy Luijters en Onno Dirker) 
realiseerden het ontwerpershandboek ‘Staalkaarten voor het Vechtpark’. Met dit 
handboek creëerden ze eenheid in alle ‘losse’ inrichtingselementen (zitgelegenheden, 

beeld poortliJn (kunstenaar martijn Schoots)

Column  |  Henk van Duren

Hoe beleef ik het Vechtpark 

een zachte mist scheert over het rustig stromende water. de zon wint aan sterkte, 

voorzichtig wordt de sluier van damp weggetrokken en onthult de stromende Vecht 

in al zijn pracht. Uit de ruige begroeiing van een schiereiland klinkt de roep van een 

watersnip. een fuut duikt onder op zoek naar voedsel. met een voorzichtige tik slaat 

een nagenoeg roerloos zittende visser een vis aan de haak. zilver spartelt door het 

water. even later zwemt de onfortuinlijke weer rond. op weg naar eigen prooi. 

licht weerspiegelt vanachter de vogelkijkmuur. Het is de weerkaatsing in  

de verrekijker van een vogelaar. in doodse stilte observeert hij een viertal 

aalscholvers, die op een talud staan met breed uitgeslagen vleugels. ze wapperen 

ermee en keren ze naar de zon ter droging. een kajak schuift voorbij. met soepele 

techniek slaat de kanovaarder zich geluidloos door het water om vervolgens  

in een laatste mistflard te verdwijnen. 

een Hereford koe staat al drinkend half in het water met een soortgenoot 

herkauwend aan haar zijde. ze kijken richting de dijk waar een hardloopster in fel roze 

pak richting de Willem alexanderbrug draaft. ze is nog niet voorbij of een groepje 

van de atletiekvereniging volgt haar op de voet. een fluitje klinkt en 2 patrijzen 

vliegen verschrikt op om dertig meter verder neer te strijken, zich onzichtbaar 

makend door zich in het handhoge gras weg te drukken.

met gezwinde vaart zwieren een aantal jongeren op hun skatebord over het fietspad 

richting park de Krüserbrink om op de skatebaan hun capriolen uit te halen. een stel 

bejaarde mensen maakt een praatje en geniet van het panorama dat voor hen ligt.  

ze wijzen naar de kinderen, die klauteren en klimmen op de overlaat aan de overzijde 

van het water. ouders roepen hun kroost en verdwijnen via het voetpad  

achter de dijk.

Vanaf de amaliabrug fotografeert een aantal toeristische wandelaars de uiterwaarden, 

onderwijl bewonderende kreten slakend. onder hen gaat een aantal lange afstands-

zwemmers in wetsuits te water om te oefenen voor een triathlon. met trage slagen 

zwemmen ze stroomafwaarts richting het natuuractiviteitencentrum de Koppel.

Het Vechtpark blijkt een groeibriljant aan de stadsrand en is water, lucht, licht, natuur, 

ademt leven, verbindt mens en dier, bruist, een rustpunt voor velen, een park om  

in je armen te sluiten, een park om van te houden.

Bij de oplevering deelgebied centrum 

werden de prijswinnaars bekend gemaakt die 

op creatieve wijze het Vechtpark in beeld 

brachten.



steigers, aanlegplaatsen, kijkschermen, bewegwijzering, afrasteringen, e.d.). Bij alle 
ontwerpsessies lag dit handboek op tafel. In 2015 werd door de gemeente Hardenberg 
hierop een uitbreiding gevraagd voor een manier waarop zou kunnen worden 
omgegaan met bebording en informatievoorziening. Het geeft aan dat er behoefte is 
aan een eenduidige manier van inrichting van het park, om eventuele verrommeling 
door bordjes in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. 

Iwan Brinkhuis, projectleider Vechtpark, waterschap Vechtstromen: “We hadden 
waarschijnlijk zelf ook wel gekozen voor een zelfde soort materialisatie en kleurstelling 
door het hele gebied maar we hadden zeker niet zo gekeken als Atelier Veldwerk dat heeft 
gedaan. Dat gaat veel verder”.

In de monding van de oude Radewijkerbeek realiseerden ze een kijkscherm van 
gebiedseigen materialen en technieken dat laat zien hoe je denkend vanuit het gebied 
een nieuw beeld kunt maken.

Smaak van Water

De eerste bijdrage van Atelier de Lyon was een inzichtelijke serie vragen om na te 
kunnen denken over hoe de Vecht in het landschap ligt. Hoe stroomt de rivier en hoe 
maakt ze oevers? Wat betekent dat voor de stad, voor de bruggen, en voor het park?

Deze cruciale vragen lagen tijdens de verschillende ontwerpsessies op tafel om ervoor 
te zorgen dat het beeld van de rivier in het stadslandschap zou worden verbeterd. 
Volgens De Lyon was de Voorstraatbrug de grootste bottleneck:  een te smalle 

‘De kunst heeft zich echt gericht op de kwaliteit  
die de Vecht van zichzelf al heeft’
quote mariJe ScHaafSma landschapsarchitect bij royal HaskoningdHV



doorgang  voor het water die bovendien het zicht op de rivier en het park blokkeerde. 
Hij visualiseerde wat er zou gebeuren als de brug op de plek van de duikers open 
gegraven zou worden, zodat Vecht en park een bredere onderdoorgang zouden krijgen. 
De brug kreeg een nieuw hekwerk en boven op de uitgegraven duikers een plateau om 
over het park en Vecht uit te kijken, met trappen die toegang geven tot het Vechtpark.

Koppeltuin

Studio Carmela Bogman ontwierp de educatieve tuin bij Natuuractiviteitencentrum 
De Koppel. Met haar ontwerp voor een erf tussen De Koppel en stuw, met daaraan  
een droge tuin die overgaat in nat grasland heeft Carmela Bogman een klein cultuur-
historisch portret van het Vechtdal gemaakt. De tuin maakt de Vecht van dichtbij 
beleefbaar. Bij hoog water kan een deel  onderlopen waardoor weer ruimte ontstaat 
voor de oorspronkelijke bijzondere flora en fauna. Er is van alles te zien en te beleven: 
je kan een vuurtje stoken op de vuurplaats in de vijver, kikkervisjes zoeken, spelen in 
en met het water, er is een moestuin en een insecten -en bijenhotel.

Transferium

Aan de noordkant van het Vechtpark ligt ter hoogte van de Prins Willem 
-Alexanderbrug een transferium ontworpen door Observatorium (een Rotterdams 
collectief van kunstenaars). Het is een plek waar verschillende snelheden elkaar 
ontmoeten: auto’s, fietsers, wandelaars en de traagheid van de rivier. Volgens één van 
de leden van de klankbordgroep zou je vogels het beste kunnen spotten vanuit de auto. 
Een opmerking die het Observatorium oppikte en verwerkte in hun ontwerp. De 
parkeerplaatsen werden op een ronde schijf aangelegd, waardoor er vanuit elke auto 
een eigen uitzicht is op het omringende landschap.

‘Veel bezoekers komen via de Voorstraatbrug 
Hardenberg binnen en deze toegang wordt nu 
alleen nog maar mooier’
quote Herman potgieter horecabedrijf de troubadour

beeld KoppeltUinen (kunstenaar carmela Bogman)beeld VoorStraatBrUg (‘de smaak van water’, kunstenaar erick de lyon) beeld tranSferiUm (kunstenaar het observatorium collectief)



Overlaat

In het Vechtpak is ook ruimte voor het grote gebaar. Jeroen Hoogstratens ‘overlaat’ is 
een bijzonder vormgegeven civiel ‘kunstwerk’ geworden dat is opgebouwd uit 2500 
blokken beton. Deze overlaatfunctioneert als water bouwkundige constructie waar bij 
hoogwater de Vecht gecontroleerd overstroomt in het achtergelegen 

Heemsermarspark. Tegelijkertijd is de overlaat vormgegeven als een plek om op te 
spelen, of om op te zitten en wat te mijmeren. Tijdens festivals aan de Vecht is het een 
tribune. Jeroen Hoogstraten maakt hiermee “het winterbed van de rivier tot het 
zomerbed van Hardenberg”. Hoewel het water hoogstwaarschijnlijk maar eens in de 
honderd jaar over de drempel zal stromen, markeert dit kunstwerk misschien nog wel 
het duidelijkst in het Vechtpark het nieuwe denken over waterbeheer in Nederland. 

Wachten op water
De verwachting is dat eens in de honderd jaar het water in de Vecht zo hoog zal staan 
dat het via de overlaat het Heemsermarspark in kan stromen. Als dat gebeurt, dan 
wordt de fietstunnel onder de N34 naar de wijk Marslanden gesloten. De betonnen 
balken om de tunnel af te sluiten liggen al naast de tunnel klaar. In de balken heeft het 
schrijverscollectief Hardenberg het “wachten op het water” kernachtig in een 
woordbeeld weten te vatten. 

‘Kunstenaars zijn visueel ingesteld en vooral bezig 
met de vormgeving, terwijl wij als technici vooral bezig 
zijn met de technische realiseerbaarheid. Voor ons 
was het een unieke samenwerking’
quote marcel KolKman projectleider plegt-Vos

beeld coUpUre SlUitBalKen (‘Wachten op water’, kunstenaar Schrijverscollectief Hardenberg) beeld oVerlaat (kunstenaar jeroen hoogstraten)



Een bijzondere rol voor beeldend kunstenaars bij de inrichting van een park rondom 
de Vecht in Hardenberg “Geen Vechtpark zonder cultuur”, dat was de missie van de 
gemeente Hardenberg en het waterschap Vechtstromen toen ze het gezamenlijk 
besluit namen om een park aan te leggen rondom de Vecht. Dit park zou het stadje en 
de rivier opnieuw met elkaar moeten verbinden. De bestuurders in Hardenberg 
hadden geen beeldenpark voor ogen. Het was in tijden van crisis niet het moment om 
belastinggeld te besteden aan beeldende kunstwerken die alleen zouden worden 
begrepen door een kleine club van ingewijden. De beeldende kunst in het Vechtpark 
van Hardenberg zou functioneel moeten zijn en integraal deel uitmaken van het park 
en zijn ontstaansproces. 

De kunstenaar ontwerpt mee

Beeldend kunstenaar Jeroen van Westen kreeg in 2010 vanuit het actieprogramma 
Cultuur & Ruimte van de Provincie Overijssel de opdracht om zijn visie te geven  
op hoe kunst die integrale rol zou kunnen vervullen. Hij stelde aan de gemeente 
Hardenberg een proces voor waarin hij kunstenaars een rol gaf zoals hij zelf als 
kunstenaar betrokken zou willen worden bij projecten op het gebied van ruimtelijke 
ontwikkeling. Niet als iemand die de Vecht komt illustreren, of komt ‘opleuken’ met 
een kunstwerk maar juist als iemand die meekijkt, meedenkt en mee-ontwerpt aan 
het park omdat een kunstenaar anders naar een landschap kijkt dan een ecoloog, 
ingenieur, landschapsontwerper, water -of natuurbeheerder. In zijn plan van aanpak 
Lof der Traagheid uit 2010 beschrijft Van Westen dat er volgens hem een situatie 
gecreëerd zou moeten worden waarin de Vecht zelf het landschapskunstwerk kan 
gaan vormen. Hoe kunnen we de Vecht in de stad meer ruimte geven en er 
tegelijkertijd voor zorgen dat de stad zich weer oriënteert op de rivier? De 
kunstenaars die met hun sollicitaties reageerden op deze kernvragen en tegelijkertijd 
een brug wisten te slaan tussen de functionele en culturele ontwerpopgave werden 
door B&W van Hardenberg geselecteerd om bij te dragen aan de ontwikkeling  
van het Vechtpark.

Geen Vechtpark  
zonder cultuur



Achteraf lijken sommige bijdragen en ruimtelijke ingrepen van kunstenaars logisch 
en vanzelfsprekend. Zoals bijvoorbeeld de grondige analyse van inrichtingselementen 
in het Vechtdal die Atelier Veldwerk samenbracht in de Staalkaarten voor het 
Vechtpark. Deze bundel diende als referentie, inspiratie en richtlijn bij de diverse 
ontwerpopgaven. Het is moeilijk voor te stellen dat zo’n analyse niet zou zijn gemaakt 
zonder de inbreng van kunstenaars. Maar de realiteit is dat dat vaak niet gebeurt, 
zeker niet zo uitgebreid en grondig cultureel onderbouwd. De gemeente en het 
waterschap kunnen in ieder geval nog lange tijd met dit handboek vooruit. En in dit 
soort onverwachte observaties en ideeën kan de kracht zitten van het betrekken van 
kunstenaars. De vernieuwing van de Voorstraatbrug maakte bijvoorbeeld geen 
onderdeel uit van het Vechtpark project. Erick de Lyon wist gemeente en waterschap 
met een inhoudelijk sterk verhaal, ondersteund met goede visualisaties, ervan te 
overtuigen dat een facelift van de brug veel kwaliteit zou toevoegen. Door het 
‘heropenen’ van de duikers van de brug en het deel tussen brug en duikers ook tot brug 
te maken ontstond er meer ruimte voor park en Vecht. Het plateau en de trappen die 
De Lyon vervolgens op en aan de duikers van de brug ontwierp bieden niet alleen 
toegang tot het rivierpark maar nodigen de Hardenberger uit om over de Vecht en  
de natuur uit te kijken en de stad in onderlinge samenhang te observeren. Opgeteld 

ontstond dus zowel in letterlijke als figuurlijke zin meer ruimtelijke kwaliteit.  
Kortom een onverwachte win – win situatie. 

De reacties van bewoners en gebruikers zijn vooralsnog zeer positief, zowel over het 
open planproces als het park in wording. Er is tijdens de bijeenkomsten goed naar ze 
geluisterd. Ideeën en wensen werden serieus genomen en kregen meestal een plek  
in het ontwerp. Zo is de wildwaterkanobaan bijvoorbeeld op initiatief van bewoners 
van Hardenberg tot stand gekomen. Mensen genieten zichtbaar van het prachtige 
natuurpark dat aan het ontstaan is midden in hun Hardenberg. De potentie lag  
er natuurlijk altijd al, maar het rivierbed ontwikkelt zich nu echt tot een  
toegankelijk natuurpark. 

‘Ik heb heel erg gekeken naar  
de Vecht als energielijn’
quote ericK de lyon beeldend kunstenaar



Het Vechtpark als landschapskunstwerk

Dat bewoners en gebruikers zouden participeren in het ontwerpproces was voor  
de betrokken partijen vanzelfsprekend maar dat ook kunstenaars aan tafel zouden 
komen, was best spannend. In Hardenberg pakte de samenwerking met kunstenaars 
bijzonder goed uit. Zowel curator Jeroen van Westen als de kunstenaars hebben in dit 
project overduidelijk hun toegevoegde waarde laten zien. En dat is belangrijk om te 
benadrukken want het vakgebied van kunst en openbare ruimte staat momenteel 
onder druk. Weinig gemeentebesturen durven hun vingers te branden aan uitgaven op 
dit terrein omdat het lastig te verkopen is in tijden van bezuinigingen. In de afgelopen 
jaren is er daarom fors gesneden in cultuurbudgetten en percentageregelingen voor 
beeldende kunst bij (bouw)projecten van de overheid. De infrastructuur van kennis-
organisaties die adviseren en bemiddelen op het gebied van kunst en openbare ruimte 
is meer dan gehalveerd. En dat is ontzettend jammer. Niet alleen heeft Nederland veel 
kennis en expertise op het gebied in huis, maar - zoals het Vechtpark laat zien - 
kunnen kunstenaars enorm veel kwaliteit en betekenis toevoegen aan ruimtelijke 
planprocessen. Sinds de Nota Belvedere uit 1999 is er een groeiend besef dat ruimte-
lijke ontwikkelingen niet louter economisch en functioneel moeten worden benaderd 
maar dat ze ook een cultureel perspectief kennen. Kunstenaars zijn goed in staat deze 
culturele kant of betekenis te duiden en vorm te geven. Omdat hun opdracht vrijer van 
aard is en zij geen specifiek belang dienen, kunnen kunstenaars nieuwe perspectieven 
bieden of met creatieve en onverwachte oplossingen komen voor complexe opgaven. 
Door kunstenaars mee te laten kijken, denken en ontwerpen creëer je als opdracht-
gever kansen om kwaliteit en betekenis aan een project toe te voegen zonder direct 
veel extra geld te hoeven besteden. Het risico bestaat dat de kunst onzichtbaar of 
onherkenbaar wordt, een veel gehoord commentaar vanuit de hoek van de 

‘Het was een verrassing dat gemeente  
en het waterschap kunstenaars erbij betrok,  
maar dat heeft uitermate goed uitgepakt’
quote cor BloK bestuur kanovereniging Hardenberg



kunstkritiek. Maar als het meedenken, meekijken van kunstenaars extra kwaliteit 
oplevert voor het landschap of de beleving ervan, wat is hiertegen dan het bezwaar? 
Waarom zou je als opdrachtgever wel deskundigheid inhuren op het gebied van 
ecologie, zorg, waterveiligheid, architectuur en stedenbouw maar niet op het  
gebied van cultuur?

ook nergens titelbordjes te staan. De ‘hand’ van de ontwerper en bedenker is 
onzichtbaar en onbelangrijk omdat de resultaten zijn ontstaan door een intensieve 
samenwerking tussen bewoners, gebruikers, ontwerpers, technici en kunstenaars. De 
kunstingrepen die wel als kunst of vormgeving herkenbaar zijn, zoals bijvoorbeeld de 
overlaat van Jeroen Hoogstraten en het transferium van het Observatorium zijn 

Gemeente Hardenberg en het waterschap durfden het aan om kunstenaars te 
betrekken bij de inrichting van het Vechtpark. En laten we hopen dat meer 
gemeenten, waterschappen, provincies hun voorbeeld en werkwijze als 
opdrachtgevers voor de kunst gaan volgen. Het betrekken van kunstenaars bij de 
inrichting van het Vechtpark heeft niet geleid tot het ontstaan van een beeldenpark. 
Veel bezoekers en inwoners van Hardenberg zullen zich er straks niet eens van 
bewust zijn dat beeldend kunstenaars een substantiële bijdrage hebben geleverd aan 
de ontwikkeling van het park rondom de Vecht. Gewoon omdat veel van de ideeën  
en observaties die de kunstenaars tijdens de bijeenkomsten met bewoners hebben 
ingebracht niet fysiek als kunst herkenbaar zijn in het park in ontwikkeling. Er komen 

zowel functioneel als fraai vormgegeven, werken die thematisch passen in hun 
oeuvre, maar zeker geen kunst om de kunst. Het is eerder kunst die zich dienstbaar 
opstelt, een uitnodiging vormt aan de inwoners en bezoekers van Hardenberg om  
de dynamiek van de Vecht en de natuur van dichtbij te ervaren en te beleven.  
Het Vechtpark kan daarom ook opgevat worden als één groot landschapskunstwerk. 
Een kunstwerk waarin de wisselwerking tussen de Vecht, de natuur en de mens 
centraal staat. 
De manier waarop beeldend kunstenaars hieraan hebben bijgedragen laat overtuigend 
zien dat beeldende kunstenaars van toegevoegde waarde (zowel cultureel als 
procesmatig als financieel) kunnen zijn. Dus ja: het was een goed besluit van 
Hardenberg om een Vechtpark te ontwerpen mét cultuur.

Anne Reenders  |  kunsthistoricus

beeld VogelKiJKScHerm (kunstenaar atelier Veldwerk)

‘Ik vind het echt heel mooi geworden. Je hebt  
helemaal niet het idee dat je in de stad bent,  
terwijl het toch een heel goede verbinding  
met het centrum heeft’
quote alma Van de Velde wandelaar
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Gedicht  |  Alice Bijker

Parel aan de Vecht

als een slinger 

in het landschap

stroomt de Vecht 

haar bestemming tegemoet

een door asfalt omsloten 

schitterende parel wacht

uitnodigend en volmaakt: 

het Vechtpark in vol ornaat

fiets- en voetpaden volgen 

het spoor van het water

boten kruizen bruggen: 

iedereen op pad

Bloeiend gras wuift 

naar groepen gele lissen

knotwilgen op een rij 

de stad als stil decor

Het Vechtpark verbindt 

mens met natuur

plezier met schoonheid 

toonbeeld van evenwicht

Bij de oplevering deelgebied centrum 

werden de prijswinnaars bekend gemaakt die 

op creatieve wijze het Vechtpark in beeld 

brachten.
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