
Informatieavond 

Drijvende woningen 

Lentse- en Oosterhoutse plas 



Welkom 



 19.30 uur: Welkom en introductie door wethouder Vergunst 

 19.45 uur: Planopzet, uitleg bestemmingsplannen en procedures door  
  Arnoud Janson (landschapsarchitect / stedenbouwkundige) en  
  Marc Muntjewerff (juridisch adviseur) 

 20.15 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen (plenair) 

 20.30 uur: Gelegenheid tot stellen vragen aan de drie tafels over planopzet / 
  beeldkwaliteitplan, bestemmingsplan / procedures en ontwerp  
  drijvende woningen Lentse Plas (door Balance d’eau) 

 21.30 uur: Einde informatieavond 

 

Opzet informatieavond 



 Drijvende woningen; hoe en wat in 2009 

 Landschapsplan (2009) 
 Landschapspark – De Waaijer (4 compartimenten) 
 Oorspronkelijke verkaveling drijvende woningen 
 Bestemmingsplan (2009) 

 Drijvende woningen; ruimtelijke kaders en randvoorwaarden 2018 

 Situatie Lentse plas; Identiteit bepalende elementen Lentse plas 
 Situatie Oosterhoutse plas; Identiteit bepalende elementen Oosterhoutse plas 

 Drijvende woningen; nieuwe planopzet 2018 

 Planopzet drijvende woningen Lentse- en Oosterhoutse plas 
 Invulling voor Lentse plas 
 Invulling voor Oosterhoutse plas 

 Drijvende woningen; nieuwe bestemmingsplannen 

 Wijzigingsplan Landschapszone 7 (drijvende woningen Lentse plas) 
 Bestemmingsplan Landschapszone 8 (drijvende woningen Oosterhoutse plas en 

noordelijk deel Lentse plas) 

 Drijvende woningen; kaders beeldkwaliteit 

 Drijvende woningen; procedures 

 

Planopzet, bestemmingsplan en procedures 



Drijvende woningen 

Hoe en wat in 2009 



Landschapsplan Landschapszone (2009)  

Basis voor: 
Bestemmingsplan Landschapszone (2009) 
Beeldkwaliteitplan Landschapszone (2009) 



Landschapspark – De Waaijer  



Verkavelingsplan drijvende woningen (2009) 

Max 45 woningen 

Max 45 woningen 



Bestemmingsplan Landschapszone (2009) 

• Zoekgebieden in Lentse- en Oosterhoutse plas 
voor drijvende woningen opgenomen in 
bestemmingsplan als wijzigingsbevoegdheid; 

• Inpassing van maximaal 90 woningen met 
bijbehorende voorzieningen toegestaan; 

• Wijzigingsplan met mandaat voor college tot 
aanpassen van bestemming t.b.v. drijvende 
woningen binnen zoekgebied; 



Drijvende woningen 

Ruimtelijke kaders en 

randvoorwaarden 2018 



Ruimtelijke kaders en randvoorwaarden 

- Zicht vanaf de oever op de plas 
- Ruimtelijke beleving vanuit de 

omgeving 
- Diepteligging - bodemhoogte 
- Steigerlengte/ toegankelijkheid 
- Plaatsing meerpalen 
- Ruimtelijke beleving vanuit 

woningen 
- Inpassing van programma op de 

oever 



Identiteit bepalende elementen Lentse plas 

• De variatie in oevers (strand, rietoevers, 
verschillende grasoevers en plasbermen);  

• De verschillende recreatieve mogelijkheden 
om op en bij de plas te verblijven;  

• De uitgestrektheid van de plas mede in 
combinatie met de verbinding naar de Zandse 
plas;  

• De robuuste beplantingen aan de westzijde 
rondom de Prins Mauritssingel;  

• De natuurbeleving van de inrichting van de 
plas en de gebieden er omheen.  

• De ligging aan de doorgaande fiets- en 
wandelroutes langs de plas die het gebied 
vanuit alle richtingen goed bereikbaar maken 
voor langzaam verkeer. 



Identiteit bepalende elementen Oosterhoutse plas 

• De eigenschappen van een bewoonde plas 
omringd door woongebieden;  

• De variatie in oevers (verschillende grasoevers 
waaronder de Ressense Wal met kade, 
rietoevers en plasbermen);  

• De uitgestrektheid van de plas tussen de 
verschillende bebouwde gebieden;  

• De robuuste beplantingen aan de oostzijde 
rondom de Prins Mauritssingel;  

• De natuurbeleving van de inrichting van de plas 
en de gebieden er omheen;  

• De ligging aan de doorgaande fiets- en 
wandelroutes langs de plas die het gebied 
vanuit alle richtingen goed bereikbaar maken. 



Drijvende woningen 

Nieuwe planopzet (2018) 



Actualisatie planopzet drijvende woningen (2018) 



Verkavelingsopzet Lentse plas (max. 27 woningen) 



Verkavelingsopzet Lentse plas 



Profiel fietsstraat 

Voorbeeld Lentse Schoolstraat 



Detail inrichting oever Lentse plas 



Verkavelingsopzet Oosterhoutse plas (max. 30 woningen) 



Verkavelingsopzet Oosterhoutse plas 



Detail inrichting oever Oosterhoutse plas 



Drijvende woningen 

Nieuwe bestemmingsplannen (2018) 



Bestemmingsplan Landschapszone (2009) 

• Lentse plas: Zoekgebied wijzigingsbevoegdheid past op planopzet voor drijvende 
woningen en het programma op de oever – opstellen wijzigingsplan om de inpassing 
van drijvende woningen mogelijk te maken (max. 25 woningen). 

• Oosterhoutse plas: begrenzing van het zoekgebied van de wijzigingsbevoegdheid 
houdt geen rekening met de voorzieningen op de oever waardoor de inpassing van 
drijvende woningen verspreid langs de oever niet mogelijk is – opstellen 
bestemmingsplanwijziging om de inpassing van drijvende woningen mogelijk te 
maken (max. 30 woningen). 

• Lentse plas: Voor het creëren van meer openheid en kwaliteit, worden er d.m.v. het 
opstellen van een extra bestemmingsplanwijziging (als onderdeel van de 
bestemmingsplanwijziging in de Oosterhoutse plas) in een groter gebied drijvende 
woningen mogelijk gemaakt (max 6 woningen - passend in de nieuwe planopzet). 



Wijzigings- en bestemmingsplan Landschapszone 7 en 8 



Wijzigings- en bestemmingsplan Landschapszone 7 en 8 



http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0268.BP24007-ON01 

Wijzigingsplan landschapszone 7 – Lentse plas 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24007-ON01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24007-ON01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24007-ON01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24007-ON01


 Artikel 6 Wonen - Drijvende Woningen 

 6.1 Bestemmingsomschrijving 

 De voor 'Wonen - Drijvende Woningen' aangewezen 
gronden zijn bestemd voor: 

 a. drijvende woningen; 

 b. dakterrassen; 

 c. drijvende tuinen, drijvende terrassen, 
 steigers en vlonders; 

 d. bijbehorende voorzieningen zoals 
 verhardingen, parkeer- en 
 groenvoorzieningen; 

 e. ontsluitingswegen, toeritten en fiets- en 
 voetpaden; 

 f. wadi's, water en waterhuishoudkundige 
 voorzieningen, alsmede daarbij  behorende 
 voorzieningen zoals duikers,  meerpalen, 
 damwanden, kunstwerken en 
 overbruggingen; 

 g. ter plaatse van de aanduiding 'natuur- en 
 landschapswaarden' tevens voor behoud  en 
 instandhouding van de natuurlijke rietoever 
 van de plassen en van waardevolle bomen; 

 h. (bouw)werken ten algemenen nutte. 

 

Wijzigingsplan landschapszone 7 – Lentse plas 



 6.2 Bouwregels 

 6.2.1 Algemene bouwregels 

 Op deze gronden mogen ten behoeve van de 
bestemming uitsluitend worden gebouwd: 

 a. hoofdgebouwen (drijvende woningen); 

 b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

 6.2.2 Specifieke bouwregels 

 Voor het bouwen gelden voor: 

 1. hoofdgebouwen 

 de aanduidingen op de verbeelding en de volgende 
regels: 

 a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen de 
 aanduiding bouwvlak worden opgericht; 

 b. het aantal drijvende woningen mag niet meer 
 bedragen dan  op  de  verbeelding is 
 aangegeven; 

 c. de goothoogte van hoofdgebouwen mag niet 
 meer bedragen  dan  op de  verbeelding is 
 aangegeven; 

 d. Etc. 

Wijzigingsplan landschapszone 7 – Lentse plas 



http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24008-ON01 

Bestemmingsplan landschapszone 8 (Oosterhoutse Plas en 

noordelijk deel Lentse Plas) 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24008-ON01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24008-ON01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24008-ON01


Bestemmingsplan landschapszone 8 (Oosterhoutse Plas en 

noordelijk deel Lentse Plas) 

 



Bestemmingsplan landschapszone 8 (Oosterhoutse Plas en 

noordelijk deel Lentse Plas) 

 



Drijvende woningen  

Kaders beeldkwaliteit 



Ruimtelijke visie planopzet drijvende woningen 



 Algemene beeldkenmerken 

 Basisprincipes die voor ieder (nieuw) bouwwerk gelden 

 Stedenbouwkundige beeldkenmerken 

 Kenmerken t.b.v. de inpassing en positionering van de drijvende 
woningen 

 Landschapsarchitectonische beeldkenmerken 

 Kenmerken t.b.v. de inrichting van de oever en de openbare ruimte 

 Architectonische beeldkenmerken 

 Kenmerken t.b.v.  de  architectuur van de  drijvende woningen 

Kaders beeldkwaliteit 



Referentiebeelden 



Visualisatie Lentse plas 



Visualisatie Lentse plas 



Drijvende woningen  

Procedures 



Procedures 



Wanneer: 4 oktober t/m 14 november 2018 

 

Hoe: 

 brief aan college van burgemeester en wethouders óf 

 digitaal via nijmegen.nl (alleen voor zienswijzen over wijzigingsplan of 

bestemmingsplan) óf 

 mondeling (alleen voor hogere waarden besluiten) 

 

Denk aan: 

 zienswijzen over verschillende plannen mogen in één brief staan. In brief wel duidelijk 

aangeven op welk plan de verschillende onderdelen van de zienswijze betrekking heeft 

 zienswijzen Lentse Plas: hebben zowel betrekking op wijzigingsplan als 

bestemmingsplan 

 na vaststelling volgen wijzigingsplan (college) en bestemmingsplan (raad) aparte 

procedures 

Indienen zienswijzen 



 Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 in Nijmegen.  
De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 17.00 uur, donderdag tot 
20.00 uur.  
 

 Wooninformatiecentrum Waalsprong, Thermionpark 7 in Lent 
De openingstijden zijn: dinsdag, woensdag, donderdag tussen 13:00 - 17:00 uur, vrijdag 
tussen 10:00 - 17:00 uur en zaterdag tussen 10:00-13:00 uur 
 

 www.ruimtelijkeplannen.nl (wijzigingsplan en bestemmingsplan) 
Ontwerp wijzigingsplan Landschapszone – 7 (drijvende woningen Lentse Plas):  
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24007-ON01 
Ontwerp bestemmingsplan Landschapszone – 8 (drijvende woningen Oosterhoutse Plas 
en noordelijk deel Lentse Plas): 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24008-ON01 

 
 www.overheid.nl/gemeenteblad (hogere waarden besluiten en beeldkwaliteitplan) 

Ter inzage: 4 oktober t/m 14 november 2018  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24007-ON01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24007-ON01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24007-ON01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24007-ON01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24007-ON01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24008-ON01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24008-ON01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24008-ON01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24008-ON01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24008-ON01


Heeft u vragen? 


