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1 Inleiding 
 
 
1.1 Aanleiding 
 
 
De beleidsvisie Havens en Kaden, Werk aan het water is door de gemeenteraad in februari 2010 
vastgesteld. In deze visie is door het College aangegeven dat de beleidskaders voor beeldkwaliteit in 
de Haven- en Kadeverordening zullen worden vastgelegd. Het voorliggende document geeft hier 
invulling aan en is hiermee het toetskader voor beeldkwaliteit enerzijds als onderdeel van de 
verordening en anderzijds als aanvulling op de welstandsnota, de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit. 
 
 
1.2 Beeldkwaliteit 
 
 
De beeldkwaliteit in de havens van Nijmegen is tot op heden niet opgetekend in vastgesteld beleid. 
Alle aanpassingen aan woonboten zijn tot op heden niet welstandsplichtig. Dit is terug te zien op het 
water aan de diversiteit aan verschijningsvormen van woonarken, woonschepen en alle tussenvormen 
van arken en schepen. Echter, in Nijmegen is geen sprake van excessen. De staat van onderhoud 
van de woonboten is over het algemeen goed. Ook zijn er nauwelijks woonschepen of -arken die wat 
betreft vorm of beeld sterk conflicteren met hun omgeving.  
 
De Waalhaven, de Lindenberghaven en 't Meertje nemen een prominente plek in (de toekomstige) 
stad. Ze vormen vanuit het centrum de entree naar respectievelijk het Waalfront en de Ooijpolder.  
De Waalhaven zal binnen het herontwikkelde Waalfront een zeer beeldbepalende, openbare 
verblijfsruimte gaan vormen. ‘t Meertje vormt een bijzonder landschappelijk element in de context van 
Waal, Waalkade en Ooijpolder. Bij deze beeldbepalende plekken in de stad past een hoge ambitie 
met betrekking tot beeldkwaliteit. Het is dan ook belangrijk de ruimtelijke kwaliteit in de havens te 
bestendigen en/of te verbeteren door hier heldere afspraken over te maken. 
 
In deze notitie staan de beeldkwaliteitscriteria voor woonschepen en woonarken. De wijzigingsplannen 
voor woonarken kunnen worden getoetst door de reeds bestaande welstandscommissie; de 
Commissie Beeldkwaliteit. De aanpassingen aan woonschepen worden ook getoetst door de 
Commissie Beeldkwaliteit bijgestaan door de havenmeester. De havenmeester brengt plannen in, 
maar heeft geen stemrecht. Het beoordelen van de wijzigingen aan schepen vereist soms specifieke 
kennis. In dat geval kan de Commissie Beeldkwaliteit zich ad hoc laten adviseren door een 
onafhankelijk expert op het gebied van woonschepen. Deze onafhankelijke expert zal in samenspraak 
met de betrokken partijen gezocht worden. 
 
De restcategorie (veelal een combinatie van arkopbouwen met scheepsrompen), doet afbreuk aan de 
authentieke vorm en zorgt voor een matige beeldkwaliteit. Vanuit esthetisch perspectief is een 
duidelijke herkenbaarheid van het type woonboot van belang. Daarom is de keuze gemaakt om te 
streven naar óf woonarken óf woonschepen. 
 
Voor de beeldkwaliteit van de woonboten zal het overgangsrecht gelden; wat nu is, mag zo blijven, 
nieuwe situaties worden opnieuw beoordeeld. Verkoop van een woonboot geldt in deze niet als een 
nieuwe situatie. Indien een woonboot wordt verbouwd of wordt vervangen, zal getoetst worden in 
hoeverre de (verbouwing aan de) woonboot aan deze criteria voldoet. Op basis hiervan zal een 
vergunning wel of niet worden verstrekt/verlengd/aangepast. 
 
 
1.3 Leeswijzer 
 
 
In hoofdstuk 2 wordt de gebruikte terminologie rond woonschepen en -arken verder uitgelegd. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit in de verschillende 
havens in Nijmegen. Daarbij wordt zowel ingegaan op de huidige situatie als het beoogde streefbeeld, 
het gewenste beeld van de havens en de woonschepen. Ten slotte worden in hoofdstuk 4 de 
uitgewerkte toetsingscriteria voor beeldkwaliteit aangereikt. Dit zijn de regels waar aan voldaan moet 
worden bij een aanpassing, verbouwing of vervanging van een woonboot. 
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2 Terminologie en definities 
 
Er is regelmatig onduidelijkheid over terminologie van woonboten, woonschepen, arken etc. Om hierin 
helderheid te verschaffen, worden in dit hoofdstuk de definities uitgewerkt. In Nijmegen hanteren we 
de term ‘woonboten’ als verzamelnaam voor woonarken én woonschepen.  
 
 
 
2.1 Woonschip 
 
 
Onder woonschip verstaan we een (voormalig) schip met een (metalen) scheepsromp, dat is ingericht 
of verbouwd voor permanente bewoning waarbij de oorspronkelijke verschijningsvorm grotendeels 
behouden is gebleven. Met schip wordt in deze bedoeld: elk van oorsprong watergaand vaartuig, met 
eigen voortstuwing, dat gebruikt wordt (of werd) om goederen, passagiers of beide te vervoeren. 
 
De bepaling wanneer de oorspronkelijke verschijningsvorm* grotendeels behouden is gebleven wordt 
hieronder voor de meest gangbare scheepsvorm toegelicht:  
Een woonschip wordt gekenmerkt door karakteristieke hoogteverschillen van de opbouw over de 
gehele lengte van het vaartuig (stuurhut, roef, overkapping ruim).  
a) De hoofdvorm van oorspronkelijke opbouw van het schip is nog aanwezig. Dit betekent ook dat de 

opbouwen de zichtlijn van stuur(hut) naar boeg niet doorbreken. 
b) Daarnaast moet het schip voorzien zijn van ten minste twee van de volgende scheepsonderdelen: 

I) gangboorden (indien passend bij het scheepstype )van minimaal 20 centimeter breed, het 
gangboord mag ter plekke van de stuurhut ontbreken, en/of 

II) een voordek van minimaal 2 meter lengte en/of 
III) een achterdek van minimaal 50 centimeter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn ook schepen waarvan de oorspronkelijke verschijningsvorm* afwijkt van bovenstaande 
bepaling. Het is niet de bedoeling dit soort schepen te weren. Daarom geldt de volgende 
vangnetregel:  
Indien een schip van oorsprong een afwijkende verschijningsvorm heeft (die niet aan bovengenoemde 
kenmerken voldoet) óf een bijzondere kwaliteit heeft, kan beargumenteerd afgeweken worden van 
deze categorisering. 
 
 
* Met oorspronkelijke verschijningsvorm wordt bedoeld: de hoofdvorm bij bouw van het schip of de  
hoofdvorm zoals deze in varende toestand meest gangbaar was. 
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2.2 Woonark 
 
 
Onder een woonark verstaan we: een woonboot die geen (voormalig) schip is maar specifiek als 
waterwoning ontworpen is. Een object op een vierkante stalen of betonnen ponton (casco op 
tekening) te water, geen vaartuig zijnde, dat wordt gebruikt als woonverblijf en dat uit hoofde van deze 
functie in grote mate plaatsgebonden is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle tussenvormen (combinaties van schip en ark) vallen in de restcategorie “overige”.  
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3 Streefbeelden 
 
 
In dit hoofdstuk worden de (ruimtelijke) streefbeelden voor ’t Meertje, de Waalhaven en de 
Lindenberghaven beschreven. Binnen deze gebieden bestaat de mogelijkheid voor het permanent 
afmeren van woonboten. Het streefbeeld is grotendeels gebaseerd op bestaand beleid en bestaande 
visies. Het fungeert als onderliggend kader voor de opgestelde beeldkwaliteitscriteria. 
 
 
 
3.1 ‘T MEERTJE 
 
 
3.1.1 Huidige situatie ‘t Meertje 
 
‘t Meertje vormt een bijzonder landschappelijke element in de context van Waal, Waalkade en 
Ooijpolder. Het contact tussen de stad (binnen) en de Ooij (buiten) werd van oorsprong bij ‘t Meertje 
gelegd. Tot de aanleg van de Waalbrug in 1936, heeft ‘t Meertje haar relatie met de stad behouden. 
Het bouwen van de brug maakte het verleggen van ‘t Meertje noodzakelijk waardoor de 
vanzelfsprekende aansluiting met de Waal verdween en het contact met de Ooij verloren ging.  
 

 
Huidige situatie ’t Meertje 
 
‘t Meertje wordt op dit moment vooral gekenmerkt door de lagere en min of meer solitaire ligging ten 
opzichte van de omgeving en door het groene beeld van de oevers. Op enkele meters boven het 
waterniveau vormen de Ubbergseweg en Ooysedijk een kom om ‘t Meertje. De groene taluds vormen 
het decor voor de woonboten. Aan de zijde van de Ubbergseweg zijn de oevers in gebruik genomen 
als privétuinen. Naast het aanleggen van bergingen, terrassen en parkeervoorzieningen is hierbij op 
enkele plaatsen het talud gewijzigd. Deze ingrepen tasten de natuurlijke uitstraling van de groene kom 
aan. Het fraaie uitzicht op de Ooijpolder vanaf Ubbergseweg wordt beperkt doordat de beplanting 
veelal dicht en hoog is. 
 
Momenteel liggen in ’t Meertje 14 woonboten. De boten liggen niet boot-aan-boot, maar op relatief 
korte afstand van elkaar. De open ruimte tussen de boten is op een aantal plaatsen echter zo beperkt 
dat het beeld ontstaat dat de boten nagenoeg aaneengesloten liggen. Hoewel het merendeel van de 
woonboten in ‘t Meertje als woonark betiteld kan worden, is het beeld heel divers. De arken hebben 
verschillende hoofdvormen, bestaan uit één of twee lagen en hebben een uiteenlopende kleurstelling. 
Opvallend is dat de meeste gevels in (naturel) houten rabatdelen zijn uitgevoerd. Dit zorgt voor enige 
rust in het ruimtelijk beeld.  
 
't Meertje oogt op dit moment soms rommelig. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals verzakkingen in 
het talud, veel begroeiing, diversiteit aan arken, trappen en loopbruggen. Ook liggen de arken op 
verschillende manieren afgemeerd. Een aantal bewoners beschikt over meerdere bijboten. Ook 
worden (niet) gebruikte (bouw)materialen bewaard tegen het talud of in de begroeiing. 
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Aan de monding van ‘t Meertje komen de Waalkade en de Stadswaard (natuurontwikkeling in de 
uiterwaarden) heel dicht bij elkaar. De Waalkade heeft echter op dit moment weinig relatie met  
’t Meertje en de uiterwaarden daarachter. 
 
 
 
3.3.1 Streefbeeld ’t Meertje 
 
De omgeving van ‘t Meertje wordt in de Ruimtelijke Verkenning Oostelijke Waalkade / Ooijpoort (mei 
2007) gezien als een potentiële recreatieve entree van de Ooijpolder. Rondom ‘t Meertje zal de 
bestaande situatie niet ingrijpend veranderen. De huidige woonarken worden gehandhaafd en voor de 
bestaande bedrijfspanden aan de Ooysedijk kunnen passende functies worden gezocht.  
Ter hoogte van de monding van ’t Meertje is een brug gepland. Door deze verbinding te maken 
ontstaat er een korte voetgangersroute tussen het stadscentrum en de Ooijpolder. Het trottoir aan de 
zijde van ’t Meertje kan worden verbeterd en verbreed en een promenadeachtige inrichting krijgen tot 
aan het Hollands-Duits gemaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streefbeeld ’t Meertje 
 
Het streefbeeld voor ’t Meertje komt neer op het behouden en versterken van de bestaande 
kwaliteiten. Aansluitend op het huidige beeld wordt er naar gestreefd in ‘t Meertje uitsluitend 
woonarken te situeren. De diversiteit wordt behouden door te sturen op individueel vormgegeven 
bouwwerken met een herkenbare samenhang binnen de cluster van woonarken. Doordat ‘t Meertje 
lager gelegen is ten opzichte van de Ubbergseweg en de overige zijden een forse begroeiing hebben, 
zijn de woonboten niet snel een visueel obstakel. De woonarken kunnen dan ook uit twee lagen 
bestaan. 
 
Ligging, afstanden 
De onderlinge afstand tussen de arken zorgt ervoor dat er geen gesloten wand langs de oeverlijn 
ontstaat. Het beeld van min of meer losjes verspreid liggende woonarken langs een groene oever 
willen we behouden. 
  
Nieuw bestemmingsplan 
In juni 2012 is het bestemmingsplan voor ’t Meertje geactualiseerd. Hierin zijn de ruimtelijk relevante 
zaken meegenomen, zoals bestemmingen van de verschillende panden aan de wal, de bestemming 
en het gebruik van het groentalud, etc. Ook zijn de woonboten in het bestemmingsplan positief 
bestemd.  
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3.2 WAALHAVEN 
 
 
3.2.1 Huidige situatie Waalhaven 
 
De Waalhaven vervult vanouds een belangrijke functie voor de binnenvaart. Hoewel het niet meer een 
plek van laden en lossen is, vervult de Waalhaven nog steeds een specifieke functie voor de 
binnenvaart. Het is een van de weinige havens waar binnenschepen langer dan drie nachten mogen 
blijven liggen en schippersfamilies dus vakantie kunnen houden. Het drijvende schipperscentrum 
KSCC (Katholiek Sociaal Cultureel Centrum voor de Rijn- en Binnenvaart) fungeert als 
ontmoetingsplek en is het laatste in zijn soort met een aalmoezenier aan boord. De Waalhaven is 
daarmee een voorbeeld hoe wonen en werken aan het water zijn te combineren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huidige situatie Waalhaven  
 
Er liggen al jaren woonboten in de Waalhaven. Op dit moment liggen er twaalf woonschepen of 
daarop lijkende woonboten en drie woonarken. Naast de aanmeerplekken voor de binnenvaart, de 
woonboten en het schipperscentrum kent de Waalhaven nog andere functies: 
- Rijkswaterstaat 
- Politie 
- Brandweer 
 
Het havenverleden is nog duidelijk herkenbaar in de Waalhaven. Niet alleen de aangemeerde 
schepen of oude elementen als de havenkraan, maar ook de functionele en sobere inrichting van de 
kaden bepalen het beeld van de haven. De Waalhaven heeft stenige kaden op twee verschillende 
hoogtes. De openbare ruimte is op dit moment niet ingericht als verblijfsgebied.  
 
Het appartementencomplex Waalhaeve aan de zuidzijde vormt een stevige wand en is de voorloper 
van de Waalfront-ontwikkeling. Aan oostzijde werd de Waalhaven begrensd door het tegen de 
spoordijk gelegen voormalig terrein van de Gelderlander. Op deze locatie wordt op dit moment de 
handelskade ontwikkeld. De overige bebouwing rond de Waalhaven bestaat uit bedrijfsbebouwing.  
De ontwikkeling van het Waalfront zorgt ervoor dat de Waalhaven op den duur een steeds meer 
stedelijk karakter krijgt waar meer activiteit rond het water zal zijn.  
 
De Waalhaven heeft op dit moment door de ligging achter de spoordijk geen sterke ruimtelijke relatie 
met de binnenstad. 
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3.2.2 Streefbeeld Waalhaven 
 
Een toekomstbeeld voor De Waalhaven is geschetst in het Masterplan Waalfront. De komende jaren 
zal dit gebied worden getransformeerd tot een aantrekkelijk stadsdeel aan de Waal met een 
belangrijke woonfunctie. De Waalhaven blijft in dat plan op zijn plaats maar de directe omgeving zal 
een ingrijpende verandering ondergaan. Wonen op de handelskade aan de oostkant, terrassen aan 
het water, een groene landtong tussen haven en de Waal, en een compact vormgegeven woongebied 
aan de westzijde betekenen een stevige kwalitatieve impuls voor het gebied en een 
functieverandering van industriegebied naar woonwijk met werk- en horecafuncties.  
 
Van alle deelgebieden binnen het Waalfront behoudt de haven het meest zijn oorspronkelijke functie 
en karakter. Daarmee blijft er een zichtbare band met het verleden, ook in de toekomst. 
De haven is een belangrijk landschappelijk element in het Waalfront. Deze grens tussen land en water 
heeft een dynamisch en levendig karakter. Drijvende steigers zijn met loopbruggen aan de vaste wal 
verbonden. Hoewel niet meer een plek van laden en lossen, vervult de Waalhaven nog steeds een 
specifieke functie voor de binnenvaart. In de haven is ruimte voor woonboten, binnenvaartschepen, 
het KSCC en andere waterdiensten (brandweer, KLPD, RWS en de havendienst). Het 
schipperscentrum ligt centraal in het gebied.  
 
De beoogde kwalitatieve impuls aan het gebied vraagt niet alleen om een kwalitatief hoogwaardige 
inrichting, onderhoud en beheer van de kades, maar stelt ook eisen aan de beeldkwaliteit van de 
woonboten. De authenticiteit van de Waalhaven zal straks vooral bepaald worden door de 
aanwezigheid van schepen en restanten van het havenverleden (havenkranen, meerpalen, etcetera). 
Woonboten in de vorm van schepen passen daarom het beste bij het toekomstige beeld van de 
Waalhaven.  
 
De verstedelijking (meer wonen en meer recreatief bezoek) in combinatie met de versterking van de 
verbeelding van de historie van Nijmegen geven de basis om te kiezen voor een Waalhaven waarin 
(op termijn) vooral woonschepen gewenst zijn. Woonarken hebben een andere uitstraling die in deze 
omgeving minder bijdragen aan de belevingswaarde. In de Beleidsvisie Havens en Kaden staat: 
“Woonboten in de vorm van schepen passen daarom het beste bij het toekomstige beeld van de 
Waalhaven.” Door een aangenomen amendement ‘Geen uitsterfbeleid voor woonarken’ is echter op 
24 februari 2010 door de gemeenteraad besloten dat woonarken niet mogen worden verboden in de 
Waalhaven. Zodoende zal er geen overgangsregeling gelden voor woonarken met als doel deze te 
verbieden. De bestaande woonarken mogen door woonarken vervangen worden. Bij vervanging van 
bestaande woonschepen (of daarop lijkende woonboten) moeten deze door een woonschip worden 
vervangen. 
 
Aantallen, afmetingen 
Het aantal ligplaatsen voor woonboten is in het bestemmingsplan Waalfront gemaximeerd op 15 
stuks. Dit aantal sluit aan bij de het huidige aantal woonboten met een tijdelijke ligplaatsvergunning en 
is gekozen om voldoende manoeuvreerruimte te reserveren voor de andere watergebonden functies 
in de Waalhaven. 
In de Waalhaven liggen vooral binnenvaartschepen en (varende) woonschepen. Ook liggen er drie 
woonarken. De afmetingen van woonschepen en woonarken zijn op dit moment niet vastgelegd. 
Teneinde de functionaliteit van de haven te waarborgen en een goede inpassing te verkrijgen is het 
wenselijk de afmeting van de woonboten te maximeren. Omdat woonarken in twee lagen boven 
waterpeil te dominant in het beeld van de Waalhaven aanwezig zullen zijn worden deze niet 
toegestaan. Een woonark in twee lagen waarvan de eerste laag grotendeels onder waterpeil ligt wordt 
wel mogelijk. 
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3.3 LINDENBERGHAVEN 
 
 
 
 
3.3.1 Huidige situatie Lindenberghaven 
 
 
De Lindenberghaven ligt aan het eind van de Waalkade ter hoogte van het Valkhof. Meest 
kenmerkend aan de Lindenberghaven is de ligging ‘tegen’ de monumentale Waalbrug. De haven zelf 
bestaat uit een L-vormige steiger waarlangs boten kunnen aanmeren. De Lindenberghaven is 
voornamelijk in gebruik als passantenhaven waar Nijmegen van het voorjaar tot en met het najaar 
plezier- en recreatievaart ontvangt.  Aan de huidige passantensteiger kunnen tot vijftig plezierjachten 
liggen met een lengte tot 15 meter. Vooral ’s zomers biedt de haven een levendige aanblik. In de 
overige seizoenen geeft de haven veelal een troosteloze aanblik en gevoelens van onveiligheid.  
In de monding van de Lindenberghaven liggen twee drijvende restaurants (Quirins en de varende 
Pannenkoekenboot). In de haven liggen twee woonboten haaks op de steiger waarvan één een 
historisch woonschip is. Aan de oostzijde ligt een bedrijfsschip dat dienst doet als (varend) 
gastenverblijf. 
De inrichting van de Waalkade houdt op bij de Lindenberghaven. De kade is hier vooral ingericht als 
parkeerterrein. Het beeld van de kade is hier rommelig, stenig en er is weinig groen. Hierdoor heeft de 
Lindenberghaven maar weinig verblijfskwaliteit.  
 
Ondanks de bijzondere ligging aan de Waalkade, tegen de binnenstad en langs de route naar de 
natuur tegen de stad (Ooijpolder) heeft het gebied een weinig aantrekkelijk achteraf-karakter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huidige situatie Lindenberghaven (bij hoog water) 
 
 
 

 10 



 

 
3.3.2 Streefbeeld Lindenberghaven 
 
De Lindenberghaven blijft de passantenhaven van Nijmegen bedoeld voor bezoekers van de stad. 
In de directe omgeving van de Lindenberghaven zijn een aantal ontwikkelingen gaande die 
gezamenlijk ‘het einde van de Waalkade’ kunnen omvormen tot een aantrekkelijk gebied met een 
goede verblijfskwaliteit.  
 
Ter hoogte van ’t Meertje wordt een verbinding naar Ooijpolder gerealiseerd. Door een verbinding te 
maken ontstaat er een doorgaande voetgangersroute richting de Ooij en Oortjeshekken. Hierdoor 
wordt de recreatieve infrastructuur versterkt en ontstaat er een kortere verbinding tussen de stad en 
de bij het centrum liggende natuur. In de Stratemakerstoren wordt het Natuurcentrum Rivieren 
gerealiseerd (een samenwerking van Staatsbosbeheer, Milieu Educatie Centrum Nijmegen, 
Natuurmuseum Nijmegen, IVN Rijk van Nijmegen en Stichting Stratemakerstoren). Het nabijgelegen 
hotel Courage overweegt een aanzienlijke uitbreiding en er worden plannen ontwikkeld voor een 
herinrichting van het Valkhofpark met daarin een herbouw van de Donjon. 
Begin 2013 is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden het verblijfsklimaat van de 
oostelijke Waalkade te verbeteren vergezeld van een actualisatie van de visie op het gebied. De 
uitkomst maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de Perspectiefnota 2014 en zal aan de raad 
worden gepresenteerd. 
 
Aansluitend bij het versterkte toeristische profiel van de directe omgeving is het streefbeeld voor de 
Lindenberghaven dat van een passantenhaven, met een aantal historische schepen en een nieuw 
ingerichte kade met meer verblijfskwaliteit. 
  
Op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het ligplaats nemen van 
historische schepen in de Lindenberghaven. Het realiseren van ligplaatsen waar historische schepen 
kunnen liggen zal bijdragen aan het versterken van het toeristisch profiel van dit deel van de 
Waalkade. Hiertoe kan de huidige passantenhaven worden uitgebreid met extra ligplaatsen. Het doel 
is de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de haven te verhogen. Het is ook mogelijk om één van 
deze ligplaatsen te benutten voor een varend museumschip.  
 
De beoogde kwalitatieve impuls aan het gebied vraagt niet alleen om een kwalitatief hoogwaardige 
inrichting, onderhoud en beheer van de kades, maar stelt ook eisen aan de beeldkwaliteit van de 
woonboten. Woonboten in de vorm van schepen passen het beste bij het streefbeeld van de 
Lindenberghaven als historische haven. 
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Artist impression toekomstbeeld Lindenberghaven
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4  Toetsingskader  
 
 
De criteria met betrekking tot beeldkwaliteit zijn in de volgende paragrafen opgenomen. Dit betreffen 
criteria voor woonboten. Cruiseschepen, pleziervaart, binnenvaartschepen, varende horecaschepen 
en dergelijke vallen hier dus niet onder. 
 
 
4.1 Beeldkwaliteitscriteria ‘t Meertje 
  
 
Vanuit het oogpunt van beeldkwaliteit worden de ruimtelijke inpassing en de vormgeving van de 
woonboten geregeld. 
 
 
WOONARKEN ‘T MEERTJE 
 
 
De esthetische uitgangspunten en criteria aan de hand waarvan bouwplannen in Nijmegen ontwikkeld 
kunnen worden zijn vastgelegd in de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit. Deze uitgangspunten en criteria 
zijn opgesteld voor onroerende bouwwerken, maar kunnen ook van toepassing zijn op woonarken.  
Woonarken worden in deze opgevat als een specifiek woningtype en getoetst aan de hand van de 
Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit.  
De woonarken in ’t Meertje vallen in de bouwsteen G3 Groen- en buitengebieden. Daar waar de 
bouwsteencriteria niet van toepassing zijn worden woonarken beoordeeld aan de hand van de 
Algemene beeldkwaliteitscriteria uit de nota Beeldkwaliteit. 
Omdat een woonark een bijzondere vorm van wonen is, worden hieronder een aantal aanvullende 
specifieke criteria genoemd. 
 
Ruimtelijke inpassing  
Getoetst wordt op de aanvaardbaarheid van het bouwwerk op zich en in relatie tot het karakter van de 
reeds aanwezige (en ook de voorzienbaar tot stand te brengen) bebouwing, de openbare ruimte, het 
landschap dan wel de stedenbouwkundige context. 
 
Ligging 
- De arken liggen in de lengterichting evenwijdig aan de oever en in lijn met de naastgelegen arken; 
- Wanneer voor de verankering van de woonarken vaste palen worden toegepast worden deze in 

lijn met de oever geslagen; 
- Om te voorkomen dat er een gesloten wand in ‘t Meertje ontstaat, mag de onderlinge afstand 

tussen de woonarken niet verkleind worden.  
 
Hoofdvorm 
- In ’t Meertje wordt gestreefd naar variatie; geen gestandaardiseerde woonarken of kopieën van 

reeds aanwezige woonboten, maar individueel ontworpen arken;  
- Diverse vormen zijn toegestaan;  
- Differentiatie van volume (geen platte “doos”); 
- De woonarken bestaan uit een of twee lagen, met dien verstande dat het oppervlak van de 

tweede laag maximaal 80% van de onderliggende woonlaag bedraagt;  
- Geen imitatie van schepen of traditionele woningen. 
 
 

 
Gedifferentieerd volume               Plat dak  
 

 Wanden 
- De arken zijn georiënteerd op het water, maar hebben ook een gezicht naar de kade/oever; 
- Aan de straatzijde is min. 15% van het geveloppervlak transparant. 
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Dak van opbouw 
- Licht gebogen, of flauw hellend (max. 15°) of heeft andere functie (bijv. daktuin of dakterras); 
- Platte daken zijn alleen toegestaan bij gedifferentieerde volumes; 
- Dakterras of -tuin is niet toegestaan op de tweede woonlaag; bij een woonark in twee lagen is een 

buitenruimte op de eerste laag toegestaan (max. 65%);  
- Dak heeft een overstek, of een zorgvuldig gedetailleerde dakrand (geen zware boeiboorden). 

  
Materiaal/Kleur 
- Wanden dienen bij voorkeur in hout, glas en/of metaal te worden uitgevoerd; 
- Imiterende materialen zijn toegestaan indien het uiterlijk voor wat betreft detaillering, indeling en 

vormgeving gelijkwaardig is aan het geïmiteerde; 
- Geen steenachtige materialen of imitaties daarvan; 
- Traditionele dakpannen zijn niet toegestaan; 
- Geen grind als bedekking plat dak; 
- Terughoudende kleurstellingen. 
 

 Overig 
- De loopbruggen naar de woonarken bestaan uit hout en/of metaal en hebben open zijkanten 

(railingen); 
- Geen gesloten wanden om de woonarken; balustrades zijn open (eventueel ingevuld met glas of 

hekwerk); 
- Toevoegingen als schotelantennes en schoorstenen mogen niet domineren en zijn bij voorkeur 

geïntegreerd in het totaalbeeld; 
- Wanneer voor de verankering van de woonarken vaste palen worden toegepast wordt de hoogte 

daarvan afgestemd op de naastgelegen waterkering en in overleg met de havenmeester bepaald. 
 
Pontons 
- Eventuele private buitenruimten zijn integraal onderdeel van de woonark (dakterras, balkon, 

loggia, etc.); 
- Het aanleggen van terrassen op pontons en dergelijke is niet toegestaan. 
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4.2 Beeldkwaliteitscriteria Waalhaven 
 
De beeldkwaliteitscriteria sluiten aan bij het toekomstig ruimtelijk beeld van de Waalhaven. Vanuit het 
oogpunt van beeldkwaliteit zouden de ruimtelijke inpassing en de vormgeving van de woonboten 
geregeld moeten worden. 
 
 
WOONARKEN WAALHAVEN  
 
 
De esthetische uitgangspunten en criteria aan de hand waarvan bouwplannen in Nijmegen ontwikkeld 
kunnen worden zijn vastgelegd in de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit. Deze uitgangspunten en criteria 
zijn opgesteld voor onroerende bouwwerken, maar kunnen ook van toepassing zijn op woonarken.  
Woonarken worden in deze opgevat als een specifiek woningtype en getoetst aan de hand van de 
Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit.  
De woonarken in de Waalhaven vallen binnen de bouwsteen B1 Werkgebieden. Omdat het Waalfront 
in de toekomst ontwikkeld wordt tot woon- en werkgebied zijn de criteria die bij deze bouwsteen horen 
niet toereikend. Er wordt dan ook beoordeeld aan de hand van de algemene beeldkwaliteitscriteria. 
Omdat een woonark een specifieke vorm van wonen is, worden hieronder een aantal aanvullende 
specifieke criteria genoemd. 
 
Ruimtelijke inpassing 
- Getoetst wordt op de aanvaardbaarheid van het bouwwerk op zich en in relatie tot het karakter 

van de reeds aanwezige (en ook de voorzienbaar tot stand te brengen) bebouwing, de openbare 
ruimte, het landschap dan wel de stedenbouwkundige context.  

- De positionering en maatvoering van de arken wordt in beginsel bepaald door de functionaliteit 
van de haven.  

 
Ligging 
- De arken liggen in de lengterichting in lijn met de naastgelegen woonboten.  
- Om te voorkomen dat er een gesloten wand in de Waalhaven ontstaat, mag de onderlinge afstand 

tussen de woonboten niet verkleind worden.  
 

Hoofdvorm 
- In de Waalhaven wordt gestreefd naar variatie; geen gestandaardiseerde woonarken of kopieën 

van reeds aanwezige woonboten, maar individueel ontworpen arken;  
- Diverse vormen zijn toegestaan;  
- Differentiatie van volume (geen platte “doos”); 
- De woonarken bestaan uit een woonlaag of, indien mogelijk, uit twee woonlagen waarvan er één 

verdiept ligt (maximale hoogte totale opbouw tov waterlijn is 4 m), met dien verstande dat het 
oppervlak van de tweede laag maximaal 80% van de onderliggende woonlaag bedraagt.  

- Geen imitatie van schepen of traditionele woningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedifferentieerd volume               platdak  
 
 

 Wanden 
- De arken zijn georiënteerd op het water, maar hebben ook een gezicht naar de kade/oever; 
- Aan straatzijde is min. 15% van het geveloppervlak transparant.  
 
Dak van opbouw 
- Licht gebogen, flauw hellend (max. 15°) of heeft een andere functie (daktuin of dakterras); 
- Dak heeft een overstek, of een zorgvuldig gedetailleerde dakrand; 
- Platte daken zijn alleen toegestaan bij gedifferentieerde volumes; 
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- Dakterras of -tuin is niet toegestaan op de tweede woonlaag; alleen bij een woonark in twee lagen 
is een buitenruimte op de eerste laag toegestaan (max. 65%);  

- Dak heeft een overstek, of een zorgvuldig gedetailleerde dakrand (geen zware boeiboorden). 
 
Materiaal/Kleur 
- Wanden dienen bij voorkeur in hout, glas en/of metaal te worden uitgevoerd. Toepassing van 

kunststoffen of materialen die bedoeld zijn om andere materialen te imiteren wordt ontmoedigd; 
- Imiterende materialen zijn toegestaan indien het uiterlijk voor wat betreft detaillering, indeling en 

vormgeving gelijkwaardig is aan het geïmiteerde; 
- Geen steenachtige materialen of imitaties daarvan; 
- Traditionele dakpannen zijn niet toegestaan; 
- Geen grind als bedekking plat dak; 
- Terughoudende kleurstellingen. 
 

 Overig 
- Duurzame, zorgvuldige detaillering; 
- Loopbruggen naar de woonarken bestaan uit hout en/of metaal en hebben open zijkanten 

(railingen); 
- Geen gesloten wanden om de woonarken; balustrades zijn open (eventueel ingevuld met gaas of 

hekwerk); 
- Wanneer voor de verankering van de woonarken vaste palen worden toegepast wordt de hoogte 

daarvan afgestemd op de naastgelegen waterkering en in overleg met de Havenmeester bepaald. 
 

Pontons 
- Eventuele private buitenruimten zijn integraal onderdeel van de woonark (dakterras, balkon, 

loggia, etc.).  
- Het aanleggen van terrassen op pontons en dergelijke is beperkt toegestaan. Vorm en positie 

worden in overleg met de havenmeester bepaald. De terrassen mogen maximaal 25% van het 
oppervlak van de woonark bedragen en mogen niet langer of breder zijn dan de lengte 
respectievelijk de breedte van de woonark. 
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WOONSCHEPEN WAALHAVEN 
 
 
In algemeenheid kan gesteld worden dat bij wijzigingen aan de (woon)schepen de oorspronkelijke 
verschijningsvorm uitgangspunt dient te zijn en dat de karakteristieken van het schip in hoofdzaak 
behouden moeten blijven. 
De kijkrichting bij de beoordeling van wijzigingen is hieronder beschreven.  
 
Ruimtelijke inpassing  
Getoetst wordt op de aanvaardbaarheid van het bouwwerk (object) op zich en in relatie tot het 
karakter van de reeds aanwezige (en ook de voorzienbaar tot stand te brengen) bebouwing, de 
openbare ruimte, het landschap dan wel stedenbouwkundige context. 
- De positionering en maatvoering van de schepen wordt in beginsel bepaald door de functionaliteit 

van de haven.  
- Om de beleefbaarheid van het water te behouden is een aaneengesloten vlak van schepen niet 

wenselijk. Dit is tevens niet wenselijk vanuit het oogpunt van veiligheid en privacy. 
 
Maatvoering  
- De hoogte van eventuele opbouwen wordt beperkt om zo visuele relaties tussen weerszijden van 

de haven mogelijk te houden.  
- Voor woonschepen in de Waalhaven geldt een maximale lengte van 40 meter en bij voorkeur een 

maximale breedte van 5,10 meter. Bij vervanging mag het nieuwe woonschip niet breder zijn dan 
het te vervangen woonschip. Binnen deze afmetingen passen de meest gangbare voormalige 
binnenvaartschepen;  

- Een stuurhut van een schip mag maximaal 4,5 meter hoog zijn gemeten vanaf de waterlijn;∗ 
- Stuurhut heeft bij verbouw max. 15% van de lengte van schip, stuurhut + roef samen max. 25%;∗ 
- De overkapping van het ruim (den en/of luikenkap) is maximaal 1,2 meter ten opzichte van het 

gangboord.∗ 

 
Wanden 
- Lange zijden symmetrisch wat hoofdvorm betreft; 
- Vorm en plaatsing ramen in relatie tot elkaar (bijv. op één lijn, dezelfde vorm en afmeting); 
- Ramen max. 40% van de opbouw; 
- Ramen mogen niet direct aansluiten op dak (excl. stuurhut) en gangboord; 
- De stuurhut moet rondom van glas zijn voorzien. 
- Bij verbouw: bestaande gangboorden vrijlaten; 
- In de romp alleen ronde ramen toegestaan; 

 
Dak van opbouw (niet van stuurhut en roef) 
- In de zeeg van de romp (indien aanwezig); 
- Licht gebogen of flauw hellend in dwarsrichting; 
- Alleen vlakke daklichten mogelijk; 
- Bij voorkeur geen bitumineuze bedekking. 

 
Materiaal/Kleur 
- Opbouw in staal en/of hout; 
- Kozijnen bij voorkeur uit hout en/of metaal;  
- Het gebruik van kunststoffen of materialen die bedoeld zijn om andere materialen te imiteren 

worden ontmoedigd.  
- Imiterende materialen zijn toegestaan indien het uiterlijk voor wat betreft detaillering, indeling en 

vormgeving gelijkwaardig is aan het geïmiteerde; 
- Romp en opbouw verschillend van kleur of gescheiden door een kleuraccent; 
- Kleuraccenten om vormen te benadrukken zijn mogelijk; 
- De kleurstelling is afgeleid van of passend bij de originele kleurstelling van het schip of is 

gangbaar voor betreffende vaartuigen.  
 

Overig 

∗ van deze maatvoering kan worden afgeweken indien de oorspronkelijke stuurhut, roef of luikenkap van het schip een 
grotere maat kent. Met oorspronkelijk wordt bedoeld: de vorm bij bouw van het schip of zoals deze in varende toestand 
meest gangbaar was.  
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- Zorgvuldige detaillering, passend bij het scheepstype; 
- De opbouwen passen qua vormgeving, materiaal en kleur bij het bestaande; 
- De detaillering is afgeleid van of passend bij reeds bestaande of originele details van het schip; 
- Toevoegingen als schotelantennes en schoorstenen mogen niet domineren en zijn bij voorkeur 

geïntegreerd in het totaalbeeld.  
  
Pontons 
- Private buitenruimten zijn integraal onderdeel van het woonschip (terras bij voorkeur op voor- of 

achterdek);  
- Terras tpv ruim door gedeeltelijk verwijderen van de luikenkap is toegestaan voor ten hoogste 

25% van de lengte van de luikenkap; 
- Het aanleggen van terrassen op pontons en dergelijke is niet toegestaan. 
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WOONSCHEPEN LINDENBERGHAVEN 
 
 
De Lindenberghaven is gelegen op een unieke locatie in de stad; aan de Waalkade met uitzicht op de 
rivier, de Waalbrug en het toekomstige Veur Lent. De ambitie is om van de Lindenberghaven een 
(toeristisch) aantrekkelijke plek te maken. Onder meer door de passantenhaven uit te breiden met een 
aantal ligplaatsen voor historische schepen.  
 
Beoordeling schepen 
In algemeenheid kan gesteld worden dat bij wijzigingen aan de (woon)schepen de oorspronkelijke 
verschijningsvorm uitgangspunt dient te zijn en dat de karakteristieken van het schip in hoofdzaak 
behouden moeten blijven. De kijkrichting bij de beoordeling van wijzigingen is hieronder beschreven.  
 
Ruimtelijke inpassing  
Getoetst wordt op de aanvaardbaarheid van het bouwwerk (object) op zich en in relatie tot het 
karakter van de reeds aanwezige (en ook de voorzienbaar tot stand te brengen) bebouwing, de 
openbare ruimte, het landschap dan wel stedenbouwkundige context. 
- De positionering van de schepen wordt in beginsel bepaald door de functionaliteit van de haven.  
- Om de beleefbaarheid van het water te behouden is een aaneengesloten vlak van schepen niet 

wenselijk. Dit is tevens niet wenselijk vanuit het oogpunt van veiligheid en privacy. 
 
Maatvoering  
- De  maatvoering van de schepen wordt in beginsel bepaald door de functionaliteit van de haven.  
- Een stuurhut van een schip mag maximaal 4,5 meter hoog zijn gemeten vanaf de waterlijn;∗ 
- Stuurhut heeft bij verbouw max. 15% van de lengte van schip, stuurhut + roef samen max. 25%;∗ 
- De overkapping van het ruim (den en/of luikenkap) is maximaal 1,2 meter ten opzichte van het 

gangboord.∗ 
 
Wanden 
- Lange zijden symmetrisch wat hoofdvorm betreft; 
- Vorm en plaatsing ramen in relatie tot elkaar (bijv. op één lijn, dezelfde vorm en afmeting); 
- Ramen max. 40% van de opbouw; 
- Ramen mogen niet direct aansluiten op dak (excl. stuurhut) en gangboord; 
- De stuurhut moet rondom van glas zijn voorzien. 
- Bij verbouw: bestaande gangboorden vrijlaten; 
- In de romp alleen ronde ramen toegestaan; 

 
Dak van opbouw (niet van stuurhut en roef) 
- In de zeeg van de romp (indien aanwezig); 
- Licht gebogen of flauw hellend in dwarsrichting; 
- Alleen vlakke daklichten mogelijk; 
- Bij voorkeur geen bitumineuze bedekking. 

 
Materiaal/Kleur 
- Opbouw in staal en/of hout; 
- Kozijnen bij voorkeur uit hout en/of metaal;  
- Het gebruik van kunststoffen of materialen die bedoeld zijn om andere materialen te imiteren 

worden ontmoedigd.  
- Imiterende materialen zijn toegestaan indien het uiterlijk voor wat betreft detaillering, indeling en 

vormgeving gelijkwaardig is aan het geïmiteerde; 
- Romp en opbouw verschillend van kleur of gescheiden door een kleuraccent; 
- Kleuraccenten om vormen te benadrukken zijn mogelijk; 
- De kleurstelling is afgeleid van of passend bij de originele kleurstelling van het schip of is 

gangbaar voor betreffende vaartuigen.  
 

Overig 
- Zorgvuldige detaillering, passend bij het scheepstype; 
- De opbouwen passen qua vormgeving, materiaal en kleur bij het bestaande; 

∗ van deze maatvoering kan worden afgeweken indien de oorspronkelijke stuurhut, roef of luikenkap van het schip een 
grotere maat kent. Met oorspronkelijk wordt bedoeld: de vorm bij bouw van het schip of zoals deze in varende toestand 
meest gangbaar was.  
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- De detaillering is afgeleid van of passend bij reeds bestaande of originele details van het schip; 
- Toevoegingen als schotelantennes en schoorstenen mogen niet domineren en zijn bij voorkeur 

geïntegreerd in het totaalbeeld.  
  
Pontons 
- Private buitenruimten zijn integraal onderdeel van het woonschip (terras bij voorkeur op voor- of 

achterdek);  
- Terras tpv ruim door gedeeltelijk verwijderen van de luikenkap is toegestaan voor ten hoogste 

25% van de lengte van de luikenkap; 
- Het aanleggen van terrassen op pontons en dergelijke is niet toegestaan. 
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