
 
projectdocumentatie 
 Herinrichting monding Molengoot, Vechtpark te Hardenberg 

 
Looptijd : Van 7-11-2011 tot 28 maart 2014 
Totale Bouwsom : € 2.178.404,94 
Aanneemsom : € 1.092.000,00 
Opdrachtgever : Waterschap Vechtstromen 
Locatie : Het werk betreft het stroomgebied , de aangrenzende oeverlanden en 

het winterbed van rivier de Vecht in de gemeente Hardenberg. 
 Het gebied wordt begrensd door de Europaweg, deels door de N343, en 

aan de oostzijde door de bestaande bebouwing 
Opmerking : Werk    uitgevoerd als hoofdaannemer. 
 
Doel van het project: 
Belangrijk onderdeel van het Vechtpark is waterveiligheid.  In 
de stad Hardenberg willen gemeente en waterschap 
wateroverlast voorkomen. Zeker met het oog op de 
toekomst; door de klimaatverandering moeten we rekening 
gaan houden met perioden waarin het langer en harder 
regent. Dat kan door de rivier meer ruimte te geven om 
water te kunnen bergen. Op de meeste plekken in het 
Vechtpark zijn de waterkeringen voldoende hoog en stevig. 
Op een aantal plekken in het Vechtpark, zoals bij de monding 
van de Oude Radewijkerbeek en de Molengoot, worden waterkeringen verlegd en verstevigd. 
 
Ook oude meanders worden hersteld. In totaal kan in het Vechtpark ruim 500.000 m3 extra ruimte 
voor waterberging worden gemaakt. Doordat water de ruimte krijgt, ontstaan volop kansen voor 
natuurontwikkeling. In het winterbed kan een grote verscheidenheid aan planten- en dierensoorten 
leven, vissen kunnen de stuw eenvoudiger passeren en de kwaliteit van de flora en fauna verbetert 
dankzij de aanleg van natuurvriendelijke oevers en poeltjes. Het streven is dat deze natuur (beperkt) 
toegankelijk is voor bewoners en bezoekers om te beleven. 
 
 
Kansen voor water, beleving en natuur 
In het Vechtpark worden de rivier de Vecht en de stad 
Hardenberg weer met elkaar verbonden en is de Vecht een 
waardevol cultuurhistorisch element in het stedelijke 
landschap. Met de realisatie van het Vechtpark wordt ruimte 
gemaakt voor waterberging en natuurontwikkeling. Maar er is 
ook veel aandacht voor het kunnen beleven van de kwaliteit 
van de omgeving, met diverse recreatieve mogelijkheden die 
passen binnen het gebied. Het Vechtpark biedt zo volop 
kansen voor water, beleving en natuur 
 
 
 
 

                     

                

                                                  

                 

http://www.bouwhuisgww.nl/


Omschrijving van het project: 

 

Het totale werkterrein bestreek een oppervlakte 
van 27 hectare. Omdat de bodemgesteldheid 
plaatselijk slecht was is het grondwerk in het 
voorjaar uitgevoerd. Het werk bestond 
hoofdzakelijk uit het verwijderen en aanbrengen 
van groenvoorzieningen en verhardingen, het 
natuurtechnisch ontgraven van een groot 
gedeelte van het werkterrein,  het ontgraven 
van de Molengoot, het leveren en aanbrengen 
van klei en grond t.b.v. aanleg dijken. Aanleg 
betonpaden.  Het aanbrengen van waterbouwkundige werken, aanbrengen bestortingen, 
aanbrengen van een vispassage met stuwen, en aanbrengen van een betonnen kanopassage- en het 
aanbrengen van 2 bruggen 
De aangelegde kanopassage is uniek in Nederland omdat dit de enige is welke functioneert onder 
natuurlijk verval. Het werk is door ons voor ca. 90 % in eigen beheer uitgevoerd.  
 
Hoeveelheden: 
Grondwerk: ca. 125.000 m3 
Kanopassage: ca. 800m3 beton, 250m lang 
Dijken: ca. 73.000 m3 
Damwanden: ca. 100m houten damwanden  
 ca. 70m stalen damwanden 
Kraagstukken: ca. 3.700m2 
Bestorting; ca. 1.820ton 
Betonverharding: ca. 2.800m2 
Directievoering: Royal Haskoning/DHV  
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