
 

Uitwerking van de 4 oplossingen voor ligplaatsen in Stadsblokken / Meinerswijk 
1) Oplossing voor meerdere ligplaatsen met woonbestemming – Masterplan 4.0 voor Meinerswijk 

 

 
Afbeelding 2018-11-09-arnhems-peil-masterplan-4-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-meinerswijk  
 

De opgave voor het ontwikkelen van die gewenste ligplaatsen is destijds opgenomen als randvoorwaarde voor 
het te ontwikkelen gebied Stadsblokken/Meinerswijk. In het Masterplan Eilanden 3.0 zijn echter geen 
woonbootlocaties opgenomen. KondorWessels Projecten heeft verklaard dat dit op verzoek is van de 
gemeenteraad. Het Masterplan 4 biedt een oplossing voor twee hoofdpijndossiers (het woonbotendossier & 
jachthaven Jason in de havenmond van de Nieuwe Haven) van de gemeente Arnhem.  
 
Het plan is eenvoudig, haalbaar en bestaat uit het doorsteken van de nevengeul (A), het verplaatsen van de 
RZV (en jachthaven) Jason naar de nieuwe ‘Oude Haven’ (B) , het plaatsen van een ophaalbrug (C) naar ‘het 
Eiland’ en het beschikbaar stellen van de nevengeul voor roeiers, zeilers en de waterscouting (D).  Een klein 
aantal woonboten zou ook in Meinerswijk (E) geplaatst kunnen worden en de overige woonboten uit de 
Nieuwe Haven kunnen op de oude locatie van jachthaven van Jason in de Nieuwe Haven geplaatst worden.  
 
Alle woonschepen op de huidige ongewenst verklaarde ligplaatsen in de Nieuwe Haven hebben op dit 
moment een publiekelijk toegankelijke ingang. Wat ons betreft zullen de locaties in Meinerswijk ook een 
publiekelijke toegang krijgen waardoor de oevers publiek domein blijven en daarmee aan de eisen van de raad 
zal worden voldaan. 

 
Afbeelding oude locatie jachthaven Jason aan de Westervoortsedijk vervangen voor gewenste ligplaatsen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-09-arnhems-peil-masterplan-4-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-gemeente-arnhem.pdf


 

2) Oplossing voor meerdere ligplaatsen – Nevengeul van Meinerswijk - Meginhardweg 
 

 
Afbeelding 2019-02-26-awn- mogelijke-oplossing-woonbotendossier- arnhem-in-nevengeul-meinerswijk 
 
Uiterst west van Meinerswijk in de nevengeul aan de Plas van Bruil is ruimte genoeg om een aantal 
woonschepen te plaatsen aan de Meginhardweg dijk. De locatie is eigendom van de gemeente Arnhem en 
meerdere woonbootbewoners hebben aangegeven bereid te zijn om volledig zelfvoorzienende ligplaatsen 
met publiekelijke toegang te accepteren waardoor de oevers publiek domein blijven en daarmee aan de eisen 
van de raad zal worden voldaan. 
 
Deze locatie is op 25 juni 2012 al opgenomen in het raadsvoorstel ‘Woonschepen op ongewenste locaties’ en 
was destijds pas ‘op de langere termijn beschikbaar’.  Ondertussen zijn we 7 jaar verder en is die langere 
termijn aangebroken:  
 

Meginhardweg/naast de Plas van Bruil: Deze locatie moet nog worden aangelegd door Rijkswaterstaat in 
het kader van ruimte voor de rivier en is pas op langere termijn beschikbaar.1 
 
 

3) Oplossing voor meerdere ligplaatsen – Groene Rivier Stadsblokken/Meinerswijk 
 

 
Afbeelding 2004-09-23-gemeente-arnhem-uitwerking-kaders-en-onderbouwing-locaties-woonschepen.pdf 
 

 
1 https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-woonschepen-op-ongewenste-locaties-tb-nl-imro-0202-

767-0301-1.pdf  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-26-awn-plan-mogelijke-oplossing-woonbotendossier-gemeente-arnhem-in-nevengeul-meinerswijk.png
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-woonschepen-op-ongewenste-locaties-tb-nl-imro-0202-767-0301-1.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-09-23-gemeente-arnhem-uitwerking-kaders-en-onderbouwing-locaties-woonschepen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-woonschepen-op-ongewenste-locaties-tb-nl-imro-0202-767-0301-1.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-woonschepen-op-ongewenste-locaties-tb-nl-imro-0202-767-0301-1.pdf


 

 
Afbeelding Groene Rivier Arnhem voor Jachthaven Jason & Valkenburg en Woonboten Nieuwe Haven 

 
In 2004 heeft de gemeente Arnhem voorgesteld om de Groene Rivier te benutten als gewenste locatie voor de 
woonboten die op ongewenst verklaard ligplaatsen lagen.2 In 2012 heeft Rijkswaterstaat in het kader voor 
“Ruimte voor de Rivier” daadwerkelijk afgravingen verricht en de Groene Rivier verder uitgediept. 3 
Indien de Groene Rivier in verbinding met de Rijn wordt gebracht, komt er genoeg ruimte vrij voor zowel de 
woonschepen als de roei en zeilvereniging Jason en jachthaven Valkenburg. De doorvaart kan zowel via de 
ASM haven gecreëerd worden als aan de Oost kant van de John Frostbrug. Veel voorwerk zoals 
bodemonderzoeken is al uitgevoerd. Het uitdiepen van de Groene Rivier en het doortrekken daarvan is een 
meest voor de hand liggende optie om rivierkundig te voldoen aan de opgave die Rijkswaterstaat voor het 
Arnhemse grondgebied heeft meegekregen.  
 

4) Oplossingen voor meerdere ligplaatsen – Mogelijke oplossingen in de ASM Haven 
 

 
Afbeelding ASM Haven Arnhem waar ruimte is voor de jachthaven van Jason of een aantal woonboten 

 
De gemeente Arnhem zou ook nog met het KWP in overleg kunnen gaan om de ASM Haven beschikbaar te 
stellen als locatie voor de jachthaven van Jason of eventueel als oplossing voor een klein aantal woonboten. 
In deze uitwerking hebben we nogmaals zeer uitgebreid aangetoond dat er wel degelijk nog mogelijkheden 
zijn om gewenste ligplaatsen te creëren binnen en buiten Arnhem. Wij lichten ze graag mondeling aan u toe. 
 

 
2 https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-09-23-gemeente-arnhem-uitwerking-kaders-en-onderbouwing-
locaties-woonschepen.pdf 
3 https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-03-26-rijkswaterstaat-uiterwaardvergraving-meinerswijk-
uitvoeringsplan-rw1809-303-70-053.pdf 
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