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¾ Start project

¾ Inventarisatie projectgebied

¾ Gebiedsplan Buitendijks Schoonhoven

¾ Inrichtingsplan

¾ Uitvoering Buiten de Veerport fase 2

¾ Aangepast plan (voorstel)



Projectgebied Buiten de Veerpoort

¾ Start en projectgebied



¾ Aandachtspunten voor aanvang:
� het ontwikkelen van recreatieve en toeristische waarde en economie, 

waaronder het maken van voorzieningen;

� het realiseren van flankerend beleid voor parkeren (o.a. voor de 
binnenstad);

� het (eventueel) uitbreiden van de algemene begraafplaats in het gebied;

¾ Besproken met de raad van de voormalige gemeente Schoonhoven in 2007



¾ Inventarisatie en Analyse van het gebied 

� Uitwerking door projectgroep

¾ Doel van de Inventarisatie en Analyse

� Uitwerken van de inhoudelijke opgave(n) voor het gebied

� Zorgen voor draagvlak bij - en deelname door belanghebbenden van het gebied 



¾ Top 3 kansen voor het gebied Buiten de Veerpoort:

1) Recreatie en toerisme

� Kansen; integrale wandelroutestructuur, zonering van de recreatie,  voorzieningen

2) Algemene begraafplaats
� Kansen: uitbreiden begraafplaats, restaureren graven en inrichting Algemene 

Begraafplaats.

3) Verkeer en Parkeren
� Kansen; Verplaatsen(+extra) parkeerplaatsen naar locatie Dika, Afschaffen 

rijbaan doorgaand verkeer, Veilige oversteek voor fietsers vanaf de veerpont.



¾ Gebiedsplan Buitendijks Schoonhoven

� Opsplitsing in 5 deelgebieden

� Uitvoering al naar gelang de behoefte en de beschikbaarheid van financiële middelen.
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Inrichtingsplan 
Buiten de Veerpoort 



¾ Uitwerking Gebiedsplan Buitendijks Schoonhoven tot inrichtingsplan

¾ Uitgangspunten bij het opstellen van het concept inrichtingsplan:

� Heldere en representatieve routing naar veer en centrum/ parkeerterreinen;

� Robuuste en natuurlijke inrichting van het entreegebied;

� Markering Schoonhoven aan de rivier;

� Bijzondere loper van binnenstad naar de rivier;

� Heldere en duidelijke begrenzing van de verschillende gebieden;

� Vergroten leesbaarheid historische binnenstad en Hollandse Waterlinie

Gras vervangen door stenen eind 2014?



¾ Op basis van concept inrichtingsplan is het inrichtingsplan uitgewerkt
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¾ Buiten de Veerpoort, fase 1 

¾ Buiten de Veerpoort, fase 2

Fase 1
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Fase 2

Rijrichting omdraaien naar veer



Buiten de Veerpoort, fase 2



¾ Opgaven

• Inrichting van het plein en uitvoering waterbouwkundige constructies 

Inrichting Buitenruimte

Aanleggen traptribune

Noodhaven Inrichting ‘t Wilgerak



¾ Buiten de Veerpoort, fase 2

• Deels uitgevoerd

• Positieve en negatieve reacties



1. In voorbereiding, uit te voeren vanuit plan

1. Noodhaven

2. Verplaatsen Schuur Veerdienst

3. Inrichten ‘t Wilgerak

2. Optimaliseren buitenruimte

1. Parkeren is onduidelijk

2. Er is geen logische en veilige opstelplaats voor fietsers richting veerpont

3. Het gebied is te versteend geraakt

4. Zichtbaarheid van de brug voor de veerpoort dient versterkt te worden

Niet mogelijk, dus inpassen



Parkeren verduidelijken
Opstelplaats voor fietsers verbeteren
Het gebied is te versteend geraakt;

Beleefbaar maken van de brug

Inrichten Noodhaven Verplaatsen Schuur Inrichten ‘t Wilgerak

1.  Uitvoering geven aan het vastgestelde plan

2.  Optimaliseren buitenruimte



Inrichten Noodhaven Inrichten ‘t Wilgerak

Noodhaven

Aanleggen Steigers

Passantenhaven en zilvervloot daar laten en niet naar willerak haven



Optimaliseren Buitenruimte
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Stenen vervangen 
door gras

Stenen vervangen 
door gras

Aanleggen fietspad
(optioneel) 

Beleefbaar maken 
van de brug



Beleefbaar maken van de brug 

Watercompensatie

Nu namaak-dan wel echt laten zien

Paal plaatsen zoals vroeger tijdens de werkzaamheden-raad met voorstel 
komen



Inrichten cf plan Aangepast plan

Aanpassen uitgangspunten / doelstellingen
(Passantenhaven, De Zilvervloot)

Inrichten cf plan

Aanpassen uitgangspunten / doelstellingen
(evenementen terrein, beoogd schaatsbaan)

Aangepast plan

Gaat niet



Alternatieven gedaan bovengronds

Motie - CDA\/PK-14 mei 2019-
uitvoering doet geen recht aan



Einde


