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inleiding

1
1.1 aanleiding
In Arnhem liggen 117 woonboten, verdeeld over 
een aantal locaties aan de Rijn. Voor 37 boten 
dient een nieuwe locatie te worden gevonden. 
OOSTZEE stedenbouw is door de gemeente 
Arnhem gevraagd een onafhankelijke en ruimtelijke 
quickscan te verrichten naar potentiële nieuwe 
woonbootlocaties binnen de gemeente. 

1.2 Voortraject
In het Aanwijzingsbesluit woonbootlocaties, 
vastgesteld door het college van B&W op 22 mei 
2007 en gepubliceerd op 11 juli 2007, zijn de 
locaties aangewezen waar het binnen de gemeente 
Arnhem is toegestaan ligplaats in te nemen met 
woonschepen. In hetzelfde besluit is aangegeven 
dat er locaties zijn waar woonschepen liggen terwijl 
dat ongewenst is. 

Alle 117 woonboten binnen de gemeente 
Arnhem zijn als zodanig erkend en hebben een 
ligplaatsvergunning. De gewenste ligplaatsen zijn 
positief bestemd in het bestemmingsplan Rivierzone 
(vastgesteld 30 november 2009). Ongewenste 
ligplaatsen zijn buiten het bestemmingsplan 
gehouden. Bewoners van woonschepen op deze 

locaties zijn door de gemeente op de hoogte 
gesteld van de status van hun ligplaats. Het 
gaat om woonboten op plaatsen die vanwege 
externe veiligheid of milieuhinder ongeschikt zijn 
als woonomgeving, woonboten op particulier 
eigendom of woonboten met een dubbele ligging. 
Totdat een alternatieve locatie is gevonden worden 
de boten op de huidige ligplaatsen toegestaan.

1.3 leeswijzer
Nadat in dit hoofdstuk de aanleiding voor deze 
studie en het voortraject zijn beschreven volgt 
in hoofdstuk 2 een kaderstellend hoofdstuk 
over wonen op het water. Hoofdstuk 3 beschrijft 
worden het water in Arnhem en de huidige 
ligplaatsen. Hoofdstuk 4 behandelt potentiële 
nieuwe woonbootlocaties. In hoofdstuk 5 worden 
de locaties beoordeeld en volgt een conclusie. 
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2.1 wat is wonen op het water?
Woonbootbewoners kiezen voor wonen op het 
water vanwege het gevoel van ruimte en het 
contact met het water. Daarnaast spelen de rust, 
het gevoel van vrijheid en het pioniersgevoel een 
rol. Het is een uitgesproken manier van wonen, 
waar bewoners echt voor kiezen.

2.2 wat is een woonboot? 
Een officiële definitie ontbreekt, maar alle 
geraadpleegde bronnen over het onderwerp 
hanteren vrijwel dezelfde begripsbepaling. In 
hoofdzaak kunnen twee typen woonboten  worden 
onderscheiden: woonaken en woonarken. 

Woonaken zijn schepen die zich op eigen kracht 
kunnen of konden voortbewegen. Het betreft 
meestal voormalige binnenvaartschepen met een 
stalen of ijzeren romp, waarvan het ruim geschikt 
gemaakt is voor bewoning. Er is sprake van één 
woonlaag waarbij de leefruimtes zich achter elkaar 
bevinden. Woonaken hebben over het algemeen 
hun karakteristieke scheepse uiterlijk behouden. 

Een woonark is gebouwd als woning, beweegt zich 
niet op eigen kracht voort en bestaat in hoofdzaak 

wonen op het water

2
uit een drijvend casco (van staal of beton) met een 
opbouw (van hout), meestal opgetrokken in één 
bouwlaag. Grotere uitvoeringen hebben meerdere 
bouwlagen. Veel woonarken zijn zelfbouw, de 
indeling is relatief vrij. Woonarken kennen een zeer 
diverse uitstraling en verschijningsvorm. 

Een tussenvorm is een woonvaartuig of schark, 
een schip of schuit met de opbouw van een ark. Dit 
type komt minder vaak voor.

Als verlengde van een woonark is de waterwoning 
in opkomst. Dit is een drijvende woning op een 
(onderhoudsvrije) bak. Waterwoningen zijn 
daardoor mindere gebonden aan de rivier. In 
tegenstelling tot de woonark, die doorgaans 
bestaat uit één woonlaag, is de waterwoning een 
volwaardige woning met meerdere lagen. Een 
bekend voorbeeld zijn de drijvende woningen in 
het Amsterdamse IJburg.

2.3 welke eisen kent een ligplaats?
Wonen op het water brengt een aantal specifieke 
kenmerken met zich mee, die bovendien vaak per 
woonmilieu (zie pagina 6) verschillen. Belangrijke 
voorwaarden waar woonbootlocaties in ieder 

Foto’s linkerpagina: woonboten ‘around the 
world’, o.a. San Francisco, Vancouver, Londen, 
Amsterdam, Delft.
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WaterwoningenWoonarkWoonaken

De waterstedeling
Kiest voor wonen op het 
water als onderdeel van het 
stadspanorama, in nabijheid 
van alle centrumstedelijke 
voorzieningen en bijvoorbeeld 
openbaar vervoer. Op de wal 
of kade is meestal geen ruimte 
voor een tuintje of een berging.

Het buitenmens
Wenst een ligplaats op een 
locatie aan de rand van de 
stad, afzijdig van de stadse 
drukte maar toch op relatief 
korte afstand tot diverse 
voorzieningen. Aan wal is 
ruimte voor de auto en een 
tuintje, de natuur is dichtbij. 

De vrijbuiter
Woont het liefst ‘buiten’, 
in direct contact met de 
natuur. Voorzieningen en 
bereikbaarheid spelen geen 
nadrukkelijke rol, de vrijbuiter 
wil pionieren.

Van boven naar onder: woonaak, woonvaartuig (schark), 
woonark. Bron: gemeente ‘s Hertogenbosch, locatiestu-
die woonboten ‘stad tussen de stromen’.

woonboot woonmilieus

Een duidelijke karakteristiek van woonboot-woonmilieus ontbreekt. Om de Arnhemse situatie goed 
te kunnen beschrijven en de mogelijkheden van potentiele locaties in beeld te brengen stelt OOSTZEE 
stedenbouw stelt de volgende driedeling in woonmilieus voor:
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geval aan moeten voldoen worden onderstaand 
beschreven.

Locatie
Uitgangspunt is een ligplaats in directe verbinding 
met de rivier. Dit geldt met name voor woonschepen, 
die periodiek (grofweg eens in de vijf jaar) voor 
onderhoud naar de werf moeten. Een nevengeul 
of haventje aan de rivier zijn in beginsel geschikte 
locaties voor dit type woonboten. 
Ligplaatsen direct in een waterweg zijn 
uitgesloten vanwege de mogelijke belemmering 
voor de scheepvaart en daaraan verbonden 
veiligheidsrisico’s. De golfslag van beroepsvaart is 
bovendien hinderlijk voor woonboten.

Woonarken zijn in de regel minder onderhouds-
gevoelig. Sommige typen arken met een betonnen 
casco zijn zelfs nagenoeg onderhoudsvrij. De 
locatie van woonarken is daarom in principe 
minder riviergebonden, al neemt de rivier wel een 
belangrijke rol in bij de fabricage en het transport 
van het casco.

Voor alle locaties geldt dat de woonfunctie geen 
onevenredig nadelige gevolgen mag hebben  

voor de aan het gebied of het water toegekende 
bijzondere waarden.

Bereikbaarheid
Voor de bereikbaarheid gelden geen bijzondere 
eisen. Wel moet een ligplaats bereikbaar zijn per 
auto en fiets. Nabijheid van openbaar vervoer is 
een meerwaarde.  

Er is een onderscheid tussen (rand)stedelijke 
en meer landelijke woonbootlocaties, waarbij 
er bij stedelijke locaties hogere eisen aan de 
bereikbaarheid worden gesteld. Bewoners van 
woonboten op meer perifere locaties kiezen 
bewust voor de rust en de natuur om zich heen. 
Een goede bereikbaarheid speelt dan een minder 
grote rol.

Voorzieningen
De gewenste en/of noodzakelijke voorzieningen 
bij ligplaatsen is wel verbonden aan het type 
woonmilieu (zie pagina 6) en het soort locatie. 
Een wateraansluiting is vanzelfsprekend. Om 
woonboten (makkelijk) op de riolering aan te 
kunnen sluiten moet het verschil tussen waterpeil 
en maaiveld niet te groot zijn. Op sommige 

bestaande ligplaatsen wordt nog open geloosd.
De aanleg van nutsvoorzieningen voorkomt een 
wildgroei aan butaantanks en generatoren aan 
wal, wat positief werkt voor de beeldkwaliteit en 
de externe veiligheid.  

Voor nieuw te realiseren ligplaatsen is de aanleg 
van voorzieningen een belangrijk item. Kansrijk 
is het gebruik van duurzame oplossingen, zoals 
zonneboilers of drijvende helofytenfilters.
Overige aandachtspunten zijn voldoende ruimte 
voor parkeervoorzieningen en praktische zaken als 
afvalcontainers en brievenbussen.

2.4 woonboten in het stadspanorama
Wonen op het water is voor veel mensen een zeer 
aantrekkelijke manier van wonen. Zeker met de 
hedendaagse oplossingen is wonen op het water 
een volwaardige woonvorm, die een stijgende 
belangstelling geniet. Het is een woonvorm die 
past in ons waterrijke land. 

Arnhem kent al vele decennia wonen op het water. 
Woonboten zijn door de gemeente dan ook erkend 
als woonvorm en maken onderdeel uit van het 
scala aan stadse woonmilieus. 
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woonboten in 
arnhem

3
3.1  wat is water in arnhem? 
Op de nevenstaande kaart is het aanwezige water in 
en om de Arnhem aangegeven, in combinatie met 
het uiterwaardengebied en de gemeentegrens. 
Arnhem kent een bijzondere landschappelijke 
ligging op de overgang van een (droge) stuwwal 
naar het (natte) rivierengebied. Het water in 
de gemeente bestaat uit sprengen en beken 
(o.a. de Slijpbeek, Sint Jansbeek, Molenbeek, 
Rozendaalsebeek en Beekhuizerbeek) die omlaag 
stromen vanaf het Veluwemassief, de klei- en 
zandwinputten in de uiterwaarden, kwelplassen en 
de Rijn met nevengeulen en haventjes.
  
Kanalen, natuurlijke meertjes of kleine riviertjes 
ontbreken. Water in Arnhem dat potentieel geschikt 
is als woonbootlocatie bestaat grote, structurele 
wateren met een cultuurlijke ontstaansgeschiedenis. 
Dit water heeft vaak bijzondere eigenschappen die 
niet altijd gunstig zijn voor woonboten, zoals bij 
kleiputten (diep water, steile oevers). Dit beïnvloedt 
de ligplaatsmogelijkheden. Het aanwezige reliëf in 
combinatie met de rivier zorgt voor een landschap 
dat niet automatisch uitnodigt voor woonboten. 

Kaart links: wat is water in Arnhem? 

De landschappelijke en ruimtelijke karakteristieken 
maken de Arnhemse situatie en de relatie 
van Arnhem met het water totaal anders dan 
bijvoorbeeld in Amsterdam, waar sprake is van een 
deltalandschap. De benadering van wonen op het 
water is daardoor in Arnhem ook anders. 

3.2 Huidige ligplaatsen
De woonboten In Arnhem bevinden zich op de 
volgende locaties:
•       Rosandehaven (22)
•       Defensiehaven (3)
•       Onderlangs en Boterdijk (41)
•       Rijnkade (1)
•       de Praets (1)
•       Haven van Coers (13)
•       ASM-haven (17)
•       Westervoortsedijk en Nieuwe Haven (19)

Hierbij wordt opgemerkt dat er in de Rosandehaven 
ook woonboten liggen op grondgebied van de 
gemeente Renkum. In totaal liggen er in de 
Rosandehaven 44 woonboten. 
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Hoogtekaart (AHN). Bodemkaart.
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Op pagina 12 zijn de bestaande woonbootlocaties 
aangeduid en wordt een onderscheid aangegeven 
tussen gewenste en ongewenste ligplaatsen.

3.3	 Ongewenste	locaties
Op de vanuit het beleid als ongewenst beschouwde 
locaties bevinden zich in totaal 37 woonboten. Het 
gaat om:

ASM-haven (17)
De AMS-haven, genoemd naar de Arnhemse 
Scheepsbouw Maatschappij, was tot het begin van 
de jaren ‘70 in gebruik als scheepswerf. Inmiddels 
liggen er 17 woonboten. De uitstraling van de 
schepen laat te wensen over en de ruimtelijke 
kwaliteit van de omgeving is laag. De haven (grond 
en water) is in particulier eigendom.

Westervoortsedijk (3) en Nieuwe Havenweg (11)
In de Nieuwe Haven ligt een verscheidenheid aan 
woonboten. De Nieuwe Haven is een industrie-
haven; de milieurisicozonering maakt wonen 
niet mogelijk. In het kader van de ontwikkeling 
van bedrijventerrein Koningspley en de realisatie 
van een nieuwe waterkering wordt de Verlengde 

Nieuwe Haven (AKZO-haven) afgedamd en de kade 
ter hoogte van de huidige ligplaatsen ingrijpend 
aangepast.  
Een aantal woonschepen aan de Westervoortsedijk 
bevinden zich in het stroom- en vaargebied van 
de Rijn. Dit levert belemmeringen op voor de 
beroepsvaart en brengt veiligheidsrisico’s met zich 
mee.

Boterdijk (4) en Rijnkade (1)
Aan de Boterdijk worden alleen woonschepen 
toegestaan binnen de kribben. 
Aan de Rijnkade en de Nieuwe Kade worden 
vanwege het huidige en toekomstige gebruik van 
de kades en het bedrijfsmatige gebruik ervan 
(handelskade) geen ligplaatsen aangewezen. 

Rechts: woonboten in Arnhem. Rosandehaven 
en Onderlangs.
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Ongewenste ligplaatsen

Gewenste ligplaatsen

Links: huidige ligplaatsen met aantallen.
Rechts: woonboten in de Arnhem. Haven van 
Coers en ASM-haven.

3.4 woonbootmilieus in arnhem
Tussen de verschillende woonbootlocaties 
in Arnhem (zie de in hoofdstuk 2 benoemd 
woonmilieus) bestaan grote verschillen. Aan het 
Onderlangs en de Boterdijk is sprake van een 
stads woonmilieu (‘waterstedeling’). Het betreft 
ligplaatsen als onderdeel van het stedelijke 
landschap, nabij het centrum van Arnhem en 
alle voorzieningen. De uitstraling van de boten is 
verzorgd. 

Ook de Haven van Coers, tegenover de Rijnkade, 
bevindt zich op korte afstand tot het stadscentrum. 
Toch kent het haventje een heel ander karakter. 
Het is een groene, meer randstedelijke locatie 
(woonmilieu ‘buitenmens’) met veel ruimte, waar 
bewoners de oevers in gebruik hebben als tuin. 
De steile oevers geven de havenkom een besloten 
sfeer.

Het contrast met de naastgelegen ASM-haven is 
groot. Bewoners van de ASM-haven zijn vrijbuiters 
die genoegen nemen met weinig voorzieningen. De 
uitstraling van de boten en de ruimtelijke kwaliteit 
van de omgeving laten te wensen over.

Ook op bedrijventerrein Kleefsche Waard aan de 
Nieuwe Havenweg is er sprake van verrommeling, 
maar dan op een locatie in het bebouwde 
gebied. De schepen liggen aan het einde van een 
doodlopende kade, temidden van de industrie. 

Op de grens met de gemeente Renkum ligt de 
Rosandehaven, de grootste woonbootlocatie van 
Arnhem. De vrije ligging in de polder en het relatief 
grote wateroppervlak geven deze locatie een 
bijzondere eigen identiteit. Het woonmilieu is van 
het type ‘buitenmens’. 
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Potentiële	nieuwe	
locaties

4
4.1 algemeen
Op basis van de in vorige hoofdstuk verzamelde 
randvoorwaarden worden in dit hoofdstuk alle  
mogelijke nieuwe woonbootlocaties in Arnhem 
in kaart gebracht. Het zoekgebied beslaat het 
Arnhemse deel van het uiterwaardenlandschap 
van de Rijn en de IJssel en gebieden direct grenzend 
daaraan. 

Ten behoeve van deze quickscan hebben we 
kennis genomen van de Gebiedsvisie Stadsblokken 
Meinerswijk (gemeente Arnhem, mei 2011). Bij de 
beoordeling van een aantal potentiële locaties is 
de inhoud van de visie meegenomen.

4.2 longlist
In eerste instantie lijken er in het uiter-
waardenlandschap rondom Rijn en IJssel een 
groot aantal locaties geschikt als mogelijke nieuwe 
ligplaats voor woonboten. Nadere studie reduceert 
dit aantal aanzienlijk. 
Op veel plaatsen langs de rivieren is sprake 
van ruimteclaims in de vorm van (geplande) 
maatregelen in het kader van Ruimte voor de 
rivier, bijzondere natuur- en landschapswaarden 

of in de vorm van milieuhindercontouren, die het 
inrichten van woonbootligplaatsen moeilijk, zo niet 
onmogelijk maken. 

Samenvattend kan er sprake zijn van de volgende 
belemmeringen in relatie tot woonboten:
A    Maatregelen in het kader van Ruimte voor de 

rivier;
B    Aanwezigheid van ruimtelijke ontwikkelingen;
C    Aantasting van de stedenbouwkundige en/of 

landschappelijke karakteristiek.

Na een eerste inventarisatie vallen de onderstaande 
locaties af voor verder onderzoek:
•     Noordelijke Immerlooplas (A): aangewezen 

als natuurcompensatiegebied herontwikkeling 
Malburgen, ontwikkeling plan De Wheme,   
nieuwbouw Waterlelielaan, locatie gelegen 
binnen drinkwaterwingebied Ir. Symons, 
aanwezigheid (lichte) bodemverontreinigingen; 

•     De Bakenhof (B): geïsoleerde ligging bij 
bedrijventerrein,  geluidhinder door Pleyroute 
/Andrej Sacharovbrug (N326), natuur- en 
recreatieproject ‘speeluiterwaard Bakenhof’;

•     Huissensche Waarden (C): project in het 

Kaart linkerpagina: onderzochte potentiële 
woonbootlocaties in Arnhem en omgeving. De 
geel omcirkelde locaties zijn opgenomen op de 
shortlist.
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kader van Ruimte voor de rivier (i.c.m. 
zandwinning, moerasvorming, aanleg wandel- 
en struinpaden); 

•     Hondbroeksche Pleij (D): dijkverlegging en 
project ‘De kraan van Nederland’, bijzondere 
landschapswaarden;

•     Uiterwaarden t.h.v. bedrijventerrein 
IJsseloord    (E): geïsoleerde ligging , aantasting  
waardevolle continuering van het open 
uiterwaardenlandschap;

•     Haventje IJsseldijk (F): geplande bedrijfs-
uitbreiding Putman;

De resterende 9 locaties, op nevenstaande kaart 
geel omcirkeld, lijken in potentie geschikt als 
nieuwe woonbootlocaties en vormen de shortlist. 
In dit hoofdstuk worden deze locaties, geordend van 
west naar oost, nader onderzocht en beoordeeld.

4.2 Quickscan
In de nu volgende paragraaf worden de locaties 
die op basis van de eerste inventarisatie als meest 
kansrijk worden gezien beschreven en beoordeeld.  
‘Kansrijk’ wil in dit geval zeggen dat er op de 

betreffende locatie, op het eerste gezicht, geen 
directe ruimteclaim of grote belemmeringen c.q. 
risico’s lijken te bestaan. In de beoordeling  wordt 
aandacht geschonken aan: 
•         de maatregelen die nodig zijn om de locatie 

in gebruik te nemen als woonbootligplaats; 
•        de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit; 
•        de mogelijke kansen die ontwikkeling van de 

locatie met zich meebrengt; 
•          planologisch-juridische belemmeringen;
•        eventuele overige belemmeringen en risico’s.  
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Het oostelijke deel van de locatie.De Meginhardweg.De nevengeul gezien vanaf de Drielsedijk.

Luchtfoto bestaande situatie met zoekgebied ligplaatsen. Denkrichting invulling nieuwe ligplaats.
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natuurlijke kwaliteit. De vrije ligging van de locatie 
in het uiterwaardenlandschap van de Rijn vraagt 
om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Anders 
dan aan het Onderlangs raakt de stad en/of de 
stuwwal op deze plaats niet aan het water, het 
contact met het water vindt plaats vanaf de hoge 
dijk (het publieke domein). Door het aanwezige 
hoogteverschil is het inpassen van woonboten 
mogelijk. Bij het inrichten van de locatie als 
ligplaats blijft er vanaf de dijk zicht bestaan op het 
landschap en de rivier. Grondgebruik op de wal 
(denk aan parkeren en het inrichten van tuintjes en 
bergingen) dient adequaat te worden geregeld.

kansen:
Door het beperkt vergroten van de nevengeul kan 
een aantrekkelijke ligplaats ontstaan voor circa 20 
- 25 woonschepen zonder significante aantasting 
van de openbare ruimte. Het woonmilieu is dat van 
het type vrijbuiter. 

Planologisch-juridische belemmeringen:
-     Vigerende planregeling (Polder Meinerswijk 

1985) is verouderd. 
-     Locatie  maakt deel uit van uiterwaardenpark 

Meinerswijk;

Huidige	situatie:
De nevengeul bevindt zich aan de rand van 
Meinerswijk onderaan de Drielsedijk, nabij de 
spoorbrug, rioolwaterzuivering en sportvelden. In 
de huidige situatie heeft de nevengeul geen directe 
functie. De locatie maakt geen onderdeel uit van 
een openbaar, veelgebruikt landschap. De entree 
vanaf de rivier is vrij smal (17 meter), daarna 
verwijdt het water zich tot maximaal 40 meter. Op 
de dijk, ter hoogte van de locatie, is een bushalte. 
 
noodzakelijke maatregelen: 
-      Water mogelijk ondiep, duidelijkheid verkrijgen 

over vaardiepte en toegankelijkheid; 
-     Aanleg alle noodzakelijke voorzieningen 

(gas, water, licht, riolering?), aantakken op 
bestaande leidingen op aangrenzend Sportpark 
Drielsedijk; 

-     Aanleg van ontsluiting onderlangs de dijk;
-     Aanleg van (gezamenlijke) parkeervoorziening. 

Mogelijk kan de aanwezige parkeerruimte op 
het sportpark benut worden.

Ruimtelijke kwaliteit: 
Bij het inrichten van de geul als woonbootligplaats 
moet gewaakt worden voor een aantasting van de 

overige belemmeringen en risico’s:
-     Rekening houden met geluidhinder spoorlijn 

veiligheidscontour (vervoer gevaarlijke stoffen); 
-     Beschermingszone Rijndijk (in het geval van het 

uitdiepen en/of vergroten van de geul); 
-     Bij hoogwater bevindt de nevengeul zich in 

de uitstroom van de Groene rivier. Het aspect 
veiligheid dient getoetst te worden door 
Rijkswaterstaat;

-     Uitmonding lozingspunt gemaal Drielse Dijk;
-     Hoge archeologische verwachtingswaarde  

met visualiseringsopgave voor aangrenzend 
terrein Romeins Castellum en  Huis Meinerswijk 
(Rijksmonument). Voor locatie zelf geldt geen 
archeologische verwachting;

-     Mogelijke bodemverontreiniging aanwezig 
(nader te onderzoeken);

-     Mogelijke hinder (geluid/licht) door  sportterrein 
Elderveld. Toetsen aan VNG brochure;

-     Ligging binnen EHS (verweving) en aangeduid als 
natte ecologische verbindingszone;

-     Rekening houden met grondeigendom. Westelijk 
deel plangebied in eigendom van het Rijk.

a  nevengeul Drielsedijk
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Archeologie: resten kasteel Rosande.Gat van Moorlag met de spoorbrug.Spaarzaam gebruik oevers in huidige situatie.

Luchtfoto bestaande situatie met zoekgebied ligplaatsen. Denkrichting invulling nieuwe ligplaats.
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Opgaande elementen vallen op. De ruimtelijke 
ervaring van de openheid wordt versterkt door het 
zicht over de locatie vanaf de spoordijk. De ervaring 
van de openheid van de plas en zijn oevers pleit 
ervoor terughoudend om te springen met een te 
grote verdichting op het Gat van Moorlag. De toe 
te laten bebouwing op de wal verdient aandacht, 
net als het bedenken van een goede (duurzame) 
parkeeroplossing.

kansen:
De locatie leent zich prima als nieuwe woon-
bootligplaats. De aanwezige ontsluiting en voor-
zieningen van de Rosandehaven maken dat de 
plas met relatief weinig inspanningen in gebruik 
genomen kan worden als ligplaats. 
Het mogelijke programma hangt af van de 
geluidsbelasting op de westelijke oever door 
railverkeer. De hiernaast voorgestelde invulling 
geeft ruimte voor circa 35 ligplaatsen. Het 
woonmilieu is van het type buitenmens.  

Planologisch-juridische belemmeringen:
-     Voor de locatie vigeert het bestemmingsplan 

‘Buitengebied, (correctieve) herziening 2008’ van 

Huidige	situatie:
Het Gat van Moorlag is een haventje in de 
uiterwaarden van de Rijn op grondgebied van de 
gemeente Renkum, naast de bestaande ligplaats 
Rosandehaven. De plas wordt beperkt gebruikt 
voor waterrecreatie.
 
noodzakelijke maatregelen: 
-     Aanleg alle noodzakelijke voorzieningen (gas, 

water, licht, riolering?). Aantakken op bestaande 
leidingen woonboten Rosandehaven; 

-     Aanleg van ontsluiting via Rosandepolderweg;
-    Verrichten van aanpassingen aan de oevers.

Ruimtelijke kwaliteit: 
De korte afstand tot de bebouwing van Arnhem en 
Oosterbeek, de aanwezigheid van het spoorviaduct 
en de bestaande woonboten in de aangrenzende 
Rosandehaven maken dat de locatie een invulling 
met woonboten goed verdraagt. Het programma 
dient zorgvuldig afgestemd te worden op de 
landschappelijke eigenschappen van de locatie.

Het Gat van Moorlag is een open plas in het open, 
agrarische graslandschap van de Rosandepolder. 

de gemeente Renkum. Het water is bestemd als 
‘Rivier’. Op het water zijn twee aanlegplaatsen 
en één drijvend leslokaal bestemd. De omgeving 
van het Gat van Moorlag is bestemd als 
‘Agrarisch gebied met landschapswaarden’ en 
heeft de nadere aanduiding ‘zone ten behoeve 
van de waterstaatdoeleinden’;

-     De gemeente Renkum is niet enthousiast over 
het uitbreiden van het aantal woonschepen 
binnen haar gemeente.

overige belemmeringen en risico’s:
-    Nagaan status grondstort door Grondbank;
-     Hoge archeologische waarde voor terrein 

rondom plas door de resten van Kasteel 
Rosande (Rijksmonument). Het monument is op 
de luchtfoto aangegeven;

-     Rekening houden met geluid- en veiligheidszone 
spoorlijn Arnhem-Nijmegen (vervoer gevaarlijke 
stoffen). Een klein deel van de westelijke oever 
van de plas ligt binnen de geluidscontour van de 
spoorlijn. 

 

b  Gat van Moorlag
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Varieteit aan woonboten.

Groene tuintjes op de oevers.

Verzorgd ruimtelijk beeld.

Denkrichting invulling nieuwe ligplaats.

Luchtfoto bestaande situatie met zoekgebied ligplaatsen.
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2)   het realiseren van een tweede kring boten;
3)    huidige oeverligging veranderen naar een 

ligging haaks op de oever.

Afhankelijk van de gekozen variant kunnen maximaal 
40 extra ligplaatsen gerealiseerd worden. 

noodzakelijke maatregelen: 
-     Herverkavelen en opnieuw inrichten van 

bestaande oevers;
-     Aanleg steiger met alle noodzakelijke 

voorzieningen (bij varianten 1 en 2). De steiger 
moet meebewegen met de waterstand van de 
Rijn en mogelijk berijdbaar zijn per auto;

-     Aanleg van parkeervoorziening.

Ruimtelijke kwaliteit: 
De Rosandehaven verdraagt verdere intensivering 
slecht. De huidige woonkwaliteit wordt gevormd 
door het contact met het open water en het 
onbelemmerde uitzicht. Op het smalste deel van de 
plas bedraagt de ruimte tussen de boten nog altijd 
ruim 130 meter. Bij inbreiding op de plas middels 
een steiger (variant 1) wordt deze afstand ten 
minste gehalveerd. Dit doet de ruimtelijke beleving 
van het open water teniet en gaat daarmee ernstig 
ten koste van het karakter van de plas. 

Huidige	situatie:
De Rosandehaven ligt naast het Gat van Moorlag op 
de noordoever van Rijn, in de uiterwaarden zuidelijk 
van de Klingelbeekseweg. Op de noordelijke oever 
van de plas is Rijkswaterstaat gevestigd. Naast de 
plas bevindt zich het terrein van de KEMA.  

In de huidige situatie liggen er 44 woonschepen 
in oeverligging, deels op grondgebied van de 
gemeente Renkum. Ondanks het aanzienlijke 
aantal woonschepen vallen het water en de boten 
vanuit de stad niet op. Langs de (verhoogde)  
Rosandepolderweg is een muur van schuurtjes, 
schuttingen en hagen ontstaan, die de boten aan 
het zicht onttrekt. Aan de weg wordt door bewoners 
geparkeerd. Vanaf de rivier en vanuit Meinerswijk 
worden de woonschepen grotendeels aan het zicht 
onttrokken door begroeiing op de oever. Bij hoog 
water komen de boten meer in het zicht te liggen.

Optie A: Inbreiding Rosandehaven
Er zijn mogelijkheden het aantal ligplaatsen op de 
Rosandeplas te vergroten. Binnen de bestaande 
kring aan boten is nog circa 400 x 150 meter water 
beschikbaar. Er zijn meerdere opties denkbaar:

1)   extra ligplaatsen door aanleg van een steiger;

Om de hierboven genoemde redenen heeft ook  
de aanleg van een tweede kring boten op de plas 
negatieve gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit. 
Deze oplossing is bovendien zeer nadelig voor 
bestaande bewoners; het nu aanwezige uitzicht 
verdwijnt volledig. Bovendien moet de privacy in 
ogenschouw genomen worden, geluid draagt ver 
op het water. 

Voor varianten 1 en 2 geldt dat de Rosandehaven, 
door zijn ligging in de vlakke polder en de grotere 
afstand tot de stad, niet vergelijkbaar is met  
bijvoorbeeld de Haven van Coers. Het profiel 
van de plas, en daarmee de wenselijke minimale 
afstand tussen de boten, is wezenlijk anders.

Voor variant 3 worden geen mogelijkheden 
gezien. Om daadwerkelijk winst te behalen in het 
aantal ligplaatsen dient van alle 44 aanwezige 
boten de oeverligging omgezet te worden naar 
een steigerligging haaks op de oever. Dit leidt tot 
grote praktische bezwaren. De oevers moeten 
opnieuw verkaveld worden en de indeling van de 
woonboten is niet gebaseerd op een steigerligging. 
Hierdoor dreigt een delving van de pricavy (inkijk). 
Het nu vrije uitzicht over de volledige breedte van 
de woning verdwijnt. 

c  Rosandehaven
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Archeologie: resten kasteel Rosande.

‘Muur’ van schuurtjes en schuttingen.

Locatie.

Denkrichting invulling nieuwe ligplaats.

Luchtfoto bestaande situatie met zoekgebied ligplaatsen.
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kansen:
Voor inbreiding op de Rosandehaven worden wei-
nig kansen gezien.

Planologisch-juridische belemmeringen: 
-     Bestaande ligplaatsen opgenomen in 

bestemmingsplan ‘Rivierzone’ (vastgesteld 30 
november 2009). Vigerende planregeling laat 
geen nieuwe ligplaatsen toe.

overige belemmeringen/risico’s:
-     Ligging binnen de EHS (natuur), de omgeving is 

aangeduid als ‘natte landnatuur verweven met 
landbouw’;

-     Hoge archeologische verwachtingswaarde 
terrein rondom plas door de resten van Kasteel 
Rosande (Rijksmonument). Het monument is op 
de luchtfoto aangegeven;

-     Op basis van de VNG-brochure gelden voor 
het aangrenzende bedrijventerrein (categorie 
2 en 3 - o.a. KEMA) richtafstanden van 10 
respectievelijk 50 meter;

-     Het is mogelijk dat bestaande bewoners 
aanspraak kunnen maken op planschade. 

Optie B: Uitbreiding Rosandehaven
Op Arnhems grondgebied is er de mogelijkheid 
om de Rosandehaven uit te breiden met een 
oppervlakte van circa 100 x 225 meter. Door een 
beperkt deel Renkumse gronden te benutten kan de 

capaciteit verder toenemen. Indien de beschikbare 
ruimte maximaal wordt benut is een programma 
van circa 35 ligplaatsen mogelijk.
Het woonmilieu is van het type buitenmens. 
Indien de nieuwe plas wordt aangesloten op het 
Gat van Moorlag zijn de gevolgen voor bestaande 
ligplaatsen zeer beperkt. 

noodzakelijke maatregelen: 
-     Uitgraven Rosandepolder aan stadse zijde, 

graven doorgang naar Gat van Moorlag;
-     Aanleg alle noodzakelijke voorzieningen.

Ruimtelijke kwaliteit: 
Het deels ontgraven van de polder ten behoeve van 
een nieuwe plas gaat ten koste van de aanwezige 
groene ruimte. Echter, door zijn ligging tussen de 
Rijn en de spoorlijn vormt de Rosandepolder een 
afgebakend gebied, dat beschouwd kan worden 
als een uitbreidingslocatie van de stad. Van belang 
is het handhaven van de ‘groene long’ (langs de  
spoorlijn en de Klingelbeekseweg) met daarin het 
archeologische monument van Kasteel Rosande. 
De Rosandepolderweg kan blijven bestaan als 
openbare recreatieve route.

kansen:
Het beschouwen van de Rosandepolder als  
uitbreidingslocatie van de stad biedt kansen tot 
het ontwikkelen van een nieuw woongebied. Door 

ook het Gat van Moorlag hierin te betrekken kan 
sprake zijn van een totale ontwikkeling, waarbij 
wordt ingezet op een wijk voor woonboten die 
funcioneert als woonwijk, dus met de bijbehorende 
voorzieningen.
De groene long langs de westzijde vormt een 
toegevoegde waarde in het gebied. Het in de groene 
long gelegen archeologische relict geeft identiteit 
en betekenis aan de locatie en vormt daarom 
een waardevol element. Het cultuurhistorische 
monument kan explicieter gemaakt worden. Een 
koppeling  met horeca kan aanvullende kwaliteiten 
bieden en zorgt voor leefbaarheid in de wijk. 
Uiteindelijk kan zo een bijzondere woonwijk 
ontstaan met een eigen karakter en een betekenis 
voor de stad. 

Planologisch-juridische belemmeringen: 
-     Vigerende planregeling (Rivierzone 2009) laat 

geen ligplaatsen toe.

overige belemmeringen/risico’s:
-     Ligging binnen de EHS (natuur), de omgeving  is 

aangeduid als ‘natte landnatuur verweven met 
landbouw’;

-     Hoge archeologische verwachtingswaarde 
terrein rondom plas door de resten van Kasteel 
Rosande (Rijksmonument). Het monument is op 
de luchtfoto aangegeven;
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De stad als decor.Aangrenzend gebied westzijde Plas van Bruil.Relatie met stadscentrum.

Luchtfoto bestaande situatie met zoekgebied ligplaatsen. Denkrichting invulling nieuwe ligplaats.
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-     Aanleg alle noodzakelijke voorzieningen (gas, 
water, licht, riolering?). Aantakken op bestaande 
leidingen van steenfabriek en De Praets; 

-    Opwaarderen bestaande  ontsluiting; 
-     Aanleg van parkeervoorziening;

Ruimtelijke kwaliteit: 
Van belang is een verregaande privatisering van het 
gebied tegen te gaan. Een gebruik exclusief door 
woonbootbewoners moet worden voorkomen. 
Door net als in een reguliere woonwijk lucht en 
groene plekken in te bouwen blijft het water 
beleefbaar en wordt medegebruik van de oevers 
mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van 
vissteigers.
De ruimtelijke ruimtelijke kwaliteit dient geborgd 
te worden middels een regeling over het gebruik 
van gronden op de wal en het wel/niet oprichten 
van bijgebouwen.

kansen:
Een nieuwe ligplaats voor woonboten is strijdig met 
de gedachtes die leven over een recreatief gebruik 
van de Plas van Bruil en omgeving. Desalniettemin 
menen wij dat de locatie in potentie zeer geschikt 
is als woonbootlocatie. Door te streven naar  een 

Huidige	situatie:
De Plas van Bruil ligt in het noordelijke deel van 
Meinerswijk op korte afstand tot de Rijn. De 
Gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk gaat uit van 
het graven van een doorgang naar de Rijn en een 
rereatieve invulling van het water. De vestiging van 
woonboten past daarom niet in de gemeentelijke 
visie, waarbij aan het noordelijke deel van 
Meinerswijk de hoogste openbare en recreatieve 
dynamiek wordt toegekend. 

Afhankelijk van de gekozen opzet kan er op de 
locatie ruimte gevonden worden voor 10 (beperkt 
aantal ligplaatsen op de bestaande plas) tot 30 
woonboten (in combinatie met het graven van een 
nieuw haventje aan de verbinding met de Rijn). 
Het woonmilieu is dat van het type buitenmens of 
vrijbuiter.
 
noodzakelijke maatregelen: 
-      Water mogelijk ondiep, duidelijkheid verkrijgen 

over vaardiepte en toegankelijkheid voor 
woonboten; 

-     Plas in verbinding stellen met de Rijn via doorgang 
langs Meginhardweg (onderdeel Gebiedsvisie 
Meinerswijk);

wisselwerking met de beoogde watersportrecreatie 
op de Plas van Bruil en te kiezen voor een passende 
inrichting kan een aantrekkelijk gebied ontstaan, 
dat zijn openbare karakter in belangrijke mate 
behoudt. 

Planologisch-juridische belemmeringen:
-     De vigerende planregeling (Polder Meinerswijk 

1985) is verouderd; 
-     Woonbootligplaats strijdig met Gebiedsvisie 

Stadsblokken Meinerswijk.

overige belemmeringen en risico’s:
-     Recreatiefunctie plas niet beperken door 

woonfunctie. Privatisering/exclusiviteit van de 
oevers voorkomen;

-     Hoge archeologische verwachtingswaarde 
en visualiseringsopgave voor terrein Huis 
Meinerswijk (Rijksmonument). Het monument 
is op de luchtfoto aangegeven;

-     Rekening houden met IJsselliniestructuur;
-     Rekening houden met grondeigendommen. 

Locatie is in particulier bezit; 
-     Mogelijke bodemverontreiniging ter plaatse van 

voormalige stortplaats;
-     Ontwikkeling woonbootligplaats inpassen in 

gebiedsontwikkeling Meinerswijk. 

D  Plas van bruil
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Laantje Uitweg.Binding met het stadscentrum.Bebouwing op De Praets.

Luchtfoto bestaande situatie met zoekgebied ligplaatsen. Denkrichting invulling nieuwe ligplaats.
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aan steigers blijven de bestaande oevers geheel in 
tact. 

kansen:
Een nieuwe ligplaats voor woonboten is strijdig met 
de uitgangspunten van de gebiedsvisie, die op de 
plas een drijvend ‘icoon’ voorstelt. De karakteristiek 
van het icoon is vooralsnog onduidelijk. We kunnen 
ons voorstellen dat het toevoegen aan stedelijke 
functies op het water een aanvulling kan zijn op de 
visie voor de locatie. Het realiseren van een icoon 
in combinatie met waterwoningen is het onderzoek 
waard. 

Planologisch-juridische belemmeringen:
-     De vigerende planregeling (Polder Meinerswijk 

1985) is verouderd;
-     Woonbootligplaats strijdig met Gebiedsvisie 

Stadsblokken Meinerswijk.

overige belemmeringen en risico’s:
-     Rekening houden met geluidsbelaste zone van 

de Eldenseweg (75 meter volgens Gebiedsvisie 
Stadsblokken Meinerswijk). Dit lijkt geen 
belemmering te vormen; 

Huidige	situatie:
De plas bevindt zich tussen de Meginhardweg en de 
Eldenseweg, op korte afstand van de Plas van Bruil 
en aansluitend op de bebouwing van De Praets. 
 
noodzakelijke maatregelen: 
-      Water mogelijk ondiep, duidelijkheid verkrijgen 

over vaardiepte en toegankelijkheid voor 
woonboten; 

-     Aanleg alle noodzakelijke voorzieningen (gas, 
water, licht, riolering?). Aantakken op bestaande 
leidingen van de steenfabriek en De Praets; 

-     Aanleg van parkeervoorziening;
-     Optioneel:  plas in verbinding stellen met de 
     Rijn via de Plas van Bruil;

Ruimtelijke kwaliteit: 
De locatie bevindt zich op de overgang van het 
bewoonde gebied van De Praets naar het meer 
natuurlijke deel van Meinerswijk. Deze overgang 
kan sterker beleefbaar worden gemaakt. Het 
realiseren van groene kamers, waarbinnen 
verschillende invullingen mogelijk zijn, kan dienen 
als thema. Landschappelijke aanpassingen kunnen 
beperkt zijn. Uitgaande van drijvende woningen 

-     Deel van oevers aangewezen als onderzoeks-
locatie vuilstorten. Bodemkwaliteit en 
waterkwaliteit van de plas dienen nader 
onderzocht te worden;

-     Hoge archeologische verwachtingswaarde 
op oevers gerelateerd aan De Praets als 
middeleeuwse nederzetting.

-    Ligging binnen EHS (natuur);
-     Rekening houden met grondeigendommen. 

Locatie is in particulier bezit;
-     Ontwikkeling woonbootligplaats inpassen in 

gebiedsontwikkeling Meinerswijk. 
 

e  Meginhardweg - De Praets
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Post!

Lage ruimtelijke kwaliteit.

Cultuurhistorische relicten: scheepshelling en oude kade. Luchtfoto bestaande situatie met zoekgebied ligplaatsen.
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Het positief bestemmen van de aanwezige 
ligplaatsen in de ASM-haven in combinatie met 
de aanleg van voorzieningen en het opwaarderen 
van de oevers leidt tot een aanzienlijke winst 
aan ruimtelijke kwaliteit. De ASM-haven gaat nu  
verscholen achter een groene wildernis. 

kansen:
Er liggen kansen voor een specifiek woonmileu, 
waarbij wonen gemengd wordt met andere 
functies. Belangrijk is om de ASM-haven niet privé 
te maken. Door geen ontwikkelingen op de kade 
toe te staan (bergingen etc.) wordt privatisering 
onmogelijk en blijven oevers en kade openbaar. 
Het woonmilieu is van het type waterstedeling. 

Passend bij de historische achtergrond van de haven 
wordt er bij voorkeur voor gekozen alleen  woonaken 
(woonschepen) toe te laten. De haven kan verder 
beleefbaar gemaakt worden in combinatie met 
historische  relicten (scheepshelling, kranen) en 
kan een functie hebben als passantenhaven.

Kansen voor een totale ontwikkeling van de 
Stadsblokken en een opwaardering van het gebied. 

Huidige	situatie:
De ASM-haven bevindt zich op de Stadsblokken 
oostelijk van de Haven van Coers. Tot 1970 was 
hier de Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij 
gevestigd en werden er o.a. sleepboten gebouwd. 
De oude scheepshelling en onderhoudskade zijn 
nog zichtbaar. 
De haven is nu in eigendom van Phanos BV. In de 
haven liggen 17 woonboten. 
 
noodzakelijke maatregelen: 
-     Aanleg van alle benodigde voorzieningen om te 

komen tot een acceptabel woonmilieu;
-     Aanleg van fatsoenlijke ontsluiting naar de 

boten, aanleg van parkeergelegenheid;
-     Opwaarderen van de oevers, opstellen van een 

goede regeling voor het gebruik van gronden  
op de wal.

Ruimtelijke kwaliteit: 
De uitstraling van de woonboten in de haven laat 
te wensen over en de ruimtelijke kwaliteit van de 
omgeving is laag. Bewoners bereiken hun boten via 
onverharde paadjes, op de wal is sprake van opslag 
c.q. dump van goederen. 

Inzetten op een gemengd gebied met wonen en 
andere functies. 

Planologisch-juridische belemmeringen:
-     De vigerende planregeling (De Stadsblokken 

1960) is verouderd;
-     Woonbootligplaats strijdig met Gebiedsvisie 

Stadsblokken Meinerswijk.

overige belemmeringen en risico’s:
-     Rekening houden met grondeigendommen. 

Locatie is in particulier bezit;
-     Rekening houden met toekomstige voetgangers-

verbinding met het stadscentrum;
-     Locatie maakt onderdeel uit van de EHS 

(verweving);
-     Sprake van (ernstige) bodemverontreiniging op 

de Stadsblokken;
-     Ontwikkeling woonbootligplaats inpassen in 

gebiedsontwikkeling Stasblokken/Meinerswijk. 
 

F  asM-haven
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Laantje parallel aan Stadsblokkenweg.Evenemententerrein Stadsblokken.Groene Rivier en John Frostbrug.

Luchtfoto bestaande situatie met zoekgebied ligplaatsen. Denkrichting invulling nieuwe ligplaats.
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Ruimtelijke kwaliteit: 
Parallel aan de Stadsblokkenweg loopt een mooi 
laantje met groen van enige kwaliteit, de rest 
van het terrein heeft een lage natuurwaarde. De 
ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van het gebied 
is laag. Het is voornamelijk lege ruimte die door 
de meerderheid van de stedelingen niet gezien of 
herkend wordt.

kansen:
Afhankelijk van gekozen invulling ruimte voor 15 
tot 45 woonboten. Het woonmilieu is van het type 
waterstedeling.
Het realiseren van ligplaatsen voor woonboten kan 
dienen als uitgangspunt in een totaalvisie voor de 
Stadsblokken en de ASM-haven. Van belang is het 
behouden van een openbaar karakter en contact 
met het water. Privatisering van de oevers moet 
worden voorkomen.

Planologisch-juridische belemmeringen:
-     De vigerende planregeling (De Stadsblokken 

1960) is verouderd;

Huidige	situatie:
De ‘groene rivier’ is een deel van de uiterwaarden 
aan de zuidoever van de Rijn, tussen Stadsblokken 
en de Malburgse Bandijk (Arnhem-Zuid). Bij 
hoogwater loopt het gebied onder en stroomt het 
water mee met de Rijn. 
Het deel ten oosten van de Nijmeegseweg/John 
Frostbrug wordt extensief onderhouden en heeft 
een vrij natuurlijke uitstraling. Het terrein tussen de 
John Frostbrug en de Eldenseweg wordt gemaaid 
en heeft een agrarische karakter.

De Gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk gaat uit 
van het graven van een nevengeul in het kader van 
waterafvoer.
 
noodzakelijke maatregelen: 
-     Graven van een nevengeul (onderdeel 

gebiedsvisie), aanleg kribben;
-     Opwaarderen van bestaande ontsluiting via 

Stadsblokkenweg;
-     Aanleg van alle noodzakelijke voorzieningen.

G  Groene rivier

-     Woonbootligplaats strijdig met Gebiedsvisie 
Stadsblokken Meinerswijk.

overige belemmeringen en risico’s:
-     Rekening houden met hindercontouren 

Eldenseweg en Nijmeegseweg (beide 75 m 
vanuit het hart van de weg); 

-     Rekening houden met bodemveronreiniging 
op het westelijke deel van de groene rivier 
(voormalige stortplaats).

-     Rekening houden met de beschermingszone van 
de Malburgse Rijndijk;

-     Ontwikkeling woonbootligplaats inpassen in 
gebiedsontwikkeling Stasblokken/Meinerswijk; 

-     Groene rivier vormt een sleutelproject in het 
kader van Ruimte voor de rivier. Rijkswaterstaat  
spreekt zicht negatief uit tegenover het 
realiseren van woonbootligplaatsen in het 
gebied.
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IJsseldijk t.h.v. de brug met zicht op locatie.Oorspronkelijke bebouwing IJsseldijk.Terrein Struyk Verwo.

Luchtfoto bestaande situatie met zoekgebied ligplaatsen. Denkrichting invulling nieuwe ligplaats.
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kansen:
De locatie biedt ruimte aan circa 30 ligplaatsen van 
het type buitenmens en/of vrijbuiter. Het realiseren 
van een woonbootligplaats en het ontsluiten van 
dit gebied geeft de mogelijkheid dit deel van de 
uiterwaarden toegankelijk en beleefbaar te maken 
voor inwoners van Westervoort. De locatie kan 
verbonden worden aan het gebied Hondbroeksche 
Pleij door middel van struinpaden en recreatieve 
routes.

Planologisch-juridische belemmeringen:
-     Ligging op grondgebied gemeente Westervoort; 

grondhouding gemeente ten aanzien van 
woonbotenligplaatsen is onduidelijk;

-     Structuurvisie Westervoort: locatie vormt 
onderdeel van te ontwikkelen samenhangend 
netwerk groen (recreatief en ecologisch). De 
structuurvisie geeft geen ruimte de bestaande 
bedrijfsvestiging op de locatie uit te breiden;

overige belemmeringen/risico’s:
-     Locatie gelegen in EHS en Natura 2000-gebied 

IJsseluiterwaard;
-      Geluidszones Brugweg (wegverkeerslawaai, rail-

Huidige	situatie:
Het haventje van Struyk Verwo ligt direct aan 
de IJssel in de uiterwaarden van gemeente 
Westervoort, ten oosten van de Brugweg tussen 
Westervoort en Arnhem IJsseloord. Het bedrijf 
Struyk Verwo is gevestigd op de oostelijke oever.
 
noodzakelijke maatregelen: 
-     Graven nieuw haventje westelijk van bestaand 

water;
-     Aanleg alle noodzakelijke voorzieningen (gas, 

water, licht, riolering?); 
-     Aanleg van ontsluiting via IJsseldijk en aanleg 

van parkeervoorziening.

Ruimtelijke kwaliteit: 
In de huidige situatie wordt het haventje aan het 
oog onttrokken door dichte haagbeplanting aan 
de IJsseldijk. De gronden op de locatie hebben een 
agrarisch gebruik. Er is geen sprake van bijzondere 
ruimtelijke kwaliteiten. Het terrein is niet openbaar 
toegankelijk.

verkeerlawaai);
-     Mogelijke milieuhinder (geur, geluid) door de 

aanwezige bedrijven in de omgeving.

 

H struyk Verwo
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IJsseloever ter hoogte van de Lathumsedijk.Locatie in noordelijke richting.Locatie met aan de overkant de Arnhemse uiterwaar-
den bij IJsseloord.

Luchtfoto bestaande situatie met zoekgebied ligplaatsen. Denkrichting invulling nieuwe ligplaats.
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kansen:
Door langs de IJssel twee smalle haventjes aan te 
leggen is er ruimte voor circa 15 woonschepen 
en blijft de landschappelijke impact beperkt. Het 
woonmilieu is van het type vrijbuiter.

De realiseren van een woonbootligplaats en het 
ontsluiten van dit gebied geeft de mogelijkheid 
dit deel van de uiterwaarden toegankelijk en 
beleefbaar te maken.

Planologisch-juridische belemmeringen:
-     Ligging op grondgebied gemeente Westervoort; 

grondhouding gemeente ten aanzien van 
woonbotenligplaatsen is onduidelijk;

-     Structuurvisie Westervoort: locatie vormt 
onderdeel van te ontwikkelen samenhangend 
netwerk groen (recreatief en ecologisch). 

overige belemmeringen/risico’s:
-     Locatie gelegen in EHS en Natura 2000-gebied 

IJsseluiterwaard;
-    Hindercontouren A12;
-     Milieuhinder door afvalverbranding en riool-

waterzuivering.

Huidige	situatie:
De locatie bevindt zich noordelijk van de Rivierweg 
en het bedrijventerrein van Duiven, in nabijheid 
van de rioolwaterzuivering en de afvalverbranding. 
Het karakter van het gebied is vrij natuurlijk. Ter 
hoogte van de locatie is aan de Rivierweg een 
bushalte aanwezig.
 
noodzakelijke maatregelen: 
-     Graven nieuwe strangen;
-     Aanleg alle noodzakelijke voorzieningen (gas, 

water, licht, riolering?); 
-     Aanleg van ontsluiting via verlengde 

Rijdersbosweg.

Ruimtelijke kwaliteit: 
Het inrichten van het gebied als woonbootligplaats 
dient zorgvuldig plaats te vinden teneinde 
een aantasting van de natuurlijke kwaliteit te 
voorkomen. Het is een kwetsbaar gebied. De vrije 
ligging van de locatie in het uiterwaardenlandschap 
van de Rijn vraagt om een zorgvuldige borging van 
de ruimtelijke kwaliteit. Grondgebruik op de wal 
(denk aan parkeren en het inrichten van tuintjes en 
bergingen) dient adequaat te worden geregeld.

i lathumsedijk
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Locatie Maatregelen Ruimtelijke kwaliteit kansen Planologisch-juridisch belemmeringen totaal

A - Drielsedijk +/- +/- +/- + - +/-
B - Gat van Moorlag + +/- + - +/- +
C - Rosandehaven A ++ -- -- + +/- -
D - Rosandehaven B -- + + + +/- +
E - Plas van Bruil + + ++ - - ++
F - Meginhardweg - De Praets + + + - - +
G - ASM-haven + ++ ++ - - ++
H - Groene rivier - ++ ++ - -- +/-
I - Struyk Verwo - +/- + +/- +/- +/-
J - Lathumsedijk - +/- +/- +/- - --

De locaties zijn beoordeeld in categorieën, variërend van -- (dubbel min), de hoogste negatieve beoordeling, naar +/- (neutraal), tot ++ (dubbel plus), de hoogste positieve waardering.
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beoordeling en 
conclusie

5
5.1 beoordeling
Op basis van de analyse uit het voorgaande 
hoofdstuk worden alle potentiële locaties middels 
een matrixmodel beoordeeld op de noodzakelijke 
maatregelen, de gevolgen voor de ruimtelijke 
kwaliteit, de kansen, planologisch-juridische 
belemmeringen, en overige belemmeringen 
en risico’s. Hieruit volgt een totaalscore per 
locatie. De hoogste score is ‘++’ (dubbel plus).
Locaties waarvoor geldt dat het ontwikkelen van 
woonbootligplaatsen strijdigheid oplevert met de 
Gebiedsvisie voor Stadsblokken en Meinerswijk 
zijn als negatief beoordeeld op het onderdeel 
planologisch-juridisch. Locaties waarvan de grond 
en/of het water niet in eigendom zijn van de 
gemeente Arnhem zijn als negatief beoordeeld op 
het onderdeel belemmeringen en risico’s.

Een vijftal locaties ontvangen een positieve score. 
Dit zijn het Gat van Moorlag, Rosandehaven B 
(uitbreiding), de Plas van Bruil, de plas aan de 
Meginhardweg en de ASM-haven. Belangrijk om 
aan te geven is dat de scores per locatie onderling 
verschillend tot stand komen. Zo scoort uitbreiding 
van de Rosandehaven zeer laag op het onderdeel 
maatregelen (het betreft een vrij grote, integrale 

ontwikkeling), maar goed op de overige punten. 
Voor de andere locaties is dat juist andersom.  

De Plas van Bruil ontvangt samen met de ASM-haven 
de hoogste score. De ontwikkeling van ligplaatsen 
op de Plas van Bruil is strijdig met de gebiedsvisie 
voor Meinerswijk en ook het grondbezit door het 
Rijk vormt mogelijk een belemmering. Echter, de 
fysieke ontwikkeling  (grondverzet) van een nieuw 
haventje lijkt relatief makkelijk inpasbaar in de 
plannen uit de Gebiedsvisie. De koppeling van 
woonboten, watergebonden recreatie op de plas 
en medegebruik van de oevers wordt gezien als 
kans.  

De ASM-haven en de locatie Groene Rivier scoren 
beide zeer hoog op de onderdelen ruimtelijke 
kwaliteit(winst) en aanwezige kansen. In relatie 
tot de ontwikkeling van de Stadsblokken liggen 
er grote kansen tot opwaardering van dit gebied 
en het ontwikkelen van een bijzonder stuk stad. 
Voor de Groene Rivier geldt dat Rijkswaterstaat 
zich bindend negatief heeft uitgesproken over het 
realiseren van woonbootligplaatsen. Dit vormt 
een grote belemmering, waardoor de uiteindelijke 
score negatief uitvalt.
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Alternatieve variant, passend bij een meer stedelijke ont-
wikkeling op de Stadsblokken. 

Links: fotomontage nieuwe Stadsblokkenweg en groene 
rivier.

Stadsblokkenweg

Bestaande situatie aan de Groene Rivier. 

De plas bij de Meginhardweg - De Praets biedt 
mogelijkheden tot realiseren van een bijzonder 
milieu met drijvende woningen. Omdat het op 
deze plek niet sepcifiek om woonboten gaat vormt 
de locatie een outsider. Als kans willen we deze 
locatie echter niet onbenoemd laten. 

De locaties Rosandehaven A (inbreiding) en de 
Lathumsedijk worden als ongeschikt beoordeeld. 
Inbreiding op de Rosandehaven gaat te zeer ten 
koste van het huidige ruimtelijke beeld en het 
woonklimaat voor de bestaande bewoners. 
Aan de Lathumsedijk spelen waarschijnlijk teveel 
hinderfactoren om tot een goed woonklimaat te 
komen. Het gebied is bovendien landschappelijk 
kwetsbaar.

5.2 conclusie
Een unanieme winnaar is er niet. Desalniettemin 
bestaan er op een aantal plaatsen binnen de 
gemeente Arnhem mogelijkheden om nieuwe 
woonbootligplaatsen te realiseren. Een integrale 
benadering in relatie tot bestaande ruimtelijke 
plannen (gebiedsvisie Stadsblokken Meinerwijk, 
Ruimte voor de rivier, natuurontwikkeling) 
geeft kansen tot het toevoegen van bijzondere 
watergebonden woonmilieus in het stads- en 
riviergezicht van Arnhem en vormt daarmee een 
kans voor de stad.
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bijlagen Bijlage A: Milieutoets 

Bijlage B: Kostenscan P.M.



44



Quickscan woonbootlocaties  45

Opdrachtgever Gemeente Arnhem

Titel Quickscan Woonbootlocaties

Projectcode GAR101

Datum 16-09-2011

Tivolilaan 205

6800 AA  Arnhem

tel. 026 4423342

fax 026 4458512

e-mail info@oostzee.nl


