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Beeldkwaliteit op hoofdlijnen Dijkzone

INLEIDING

Bouwenveloppes en kavelpaspoorten  
Om vroegtijdig geen onnodige belemmeringen op te werpen voor een 
goede uitwerking van de complexe opgaven is besloten dat een bkp 
op hoofdlijnen in dit geval een goede oplossing kan bieden. 

In aanvulling op het bkp op hoofdlijnen kan gedurende het ontwikkelproces 
meer duidelijkheid worden verschaft in de vorm van ‘bouw-enveloppes’ of 
in het geval van individuele kavels met ‘kavelpaspoorten’. 

De gemeente behoudt haar rol als regievoerder in de ruimtelijke ordening 
en laat de ruimte voor de ‘beste’ oplossing. 

Begeleiding en toetsing door projectteam Waalsprong 
Op het moment dat een (deel)gebied in ontwikkeling wordt genomen 
worden in een startgesprek met de stedebouwkundige de ruimtelijke 
kwaliteitsaspecten met de initiatiefnemer en architect(en) doorgenomen. 
Zij ontvangen behalve het beeldkwaliteitsplan, ook een aantal andere 
stukken met nadere informatie over: 
- exacte begrenzing 
- programma en grondexploitatie 
- planning en procedures 
- peilen en waterplan 
- boven- en ondergrondse infrastructuur en profielen 
- stedenbouwkundige aandachtspunten / ankerpuntenkaart met  
 aandachtspunten 
- nadere uitgangspunten voor de uitwerking van de openbare ruimte 
- hagen en beplantingsplan

De gemeente maakt een inrichtingsplan voor de openbare ruimte en stemt 
dit af met de betreffende projectontwikkelaar en zijn architect(en).

Inleiding
 

Waarom bkp op hoofdlijnen?  
De gemeente Nijmegen kent de traditie om een nieuw bestemmingsplan 
dat gericht is op ontwikkeling van gebieden, te vergezellen van een 
beeldkwaliteitplan (bkp).  
 
Een bkp schetst een beeld van de beoogde situatie. Een bkp geeft  
inspiratie aan ontwikkelaars en architecten en het bkp wordt gebruikt  
als toetinstrument voor welstand. 

De meest recente bkp’s in de Waalsprong (Hof van Hollend en 
Woenderskamp) zijn als globaal, in vergelijk tot de bkp’s die daarvoor zijn 
gemaakt. 

Een gedetailleerd bkp heeft als voordeel dat vroegtijdig een vrij precies 
beeld bestaat van de te realiseren bebouwing en openbare ruimte.  
Nadeel is dat vroegtijdig onvoorziene oplossingen worden uitgesloten.  
 
In Hof van Holland is het centrum-winkelgebied via een aanbesteding  
tot stand gekomen met een concurrentie gerichte dialoog.  
Dat heeft goed uitgepakt mede dankzij het globale bkp, dat ruimte  
bood voor doorontwikkeling van de visie op het centrum van het stadje. 

In de dijkzone wordt voor het onderdeel ‘bebouwbare dijk’ een 
concurrentie gerichte dialoog aanbesteding voorbereid. Het verschil  
tussen het centrum-winkelgebied in Hof van Holland en de ‘bebouwbare 
dijk’ is dat voor het laatste geen uitontwikkelde voorbeelden of  
uitgebreide ervaring mee bestaan. 

De ‘bebouwbare dijk’ opgave wordt, in vergelijk met die in Hof van 
Holland, als meer complex beschouwd, zowel technisch-financieel, als qua 
stedenbouw en architectuur. 
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INLEIDING

Proces van begeleiding en toetsing door Ruimtelijk Kwaliteitsteam 
Voor grote ontwikkelingen zijn er in Nijmegen Ruimtelijke Kwaliteitsteams 
(RKT’s) door de gemeenteraad ingesteld. Deze teams zijn samengesteld 
uit een combinatie van externe deskundigen en een gemandateerd lid van 
de Commissie Beeldkwaliteit. Zo is er ook een RKT Waalsprong ingesteld. 
Zij zal samen met de projectstedenbouwkundige van het desbetreffende 
plangebied de verschillende bouwplannen vanaf het eerste begin 
begeleiden tot en met de concept-aanvraag omgevingsvergunning.

Het begeleiden en beoordelen van de stedenbouwkundige- en 
landschappelijke kwaliteit en de inrichting van de openbare ruimte gebeurt 
ambtelijk onder verantwoordelijkheid van de projectstedenbouwkundige 
van de gemeente, eveneens in overleg met het RKT.

Dit proces zorgt ervoor dat uiteindelijk akkoord bij het RKT ook een akkoord 
betekent van de Commissie Beeldkwaliteit (Welstand).

Bouwenveloppes en kavelpaspoorten  
Om vroegtijdig geen onnodige belemmeringen op te werpen voor de 
uitwerking van de complexe opgaven is in overleg met de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit (RKT) bepaald dat een bkp op hoofdlijnen in dit geval 
een passende oplossing kan bieden. 

In aanvulling op het bkp op hoofdlijnen kan gedurende het ontwikkelproces 
meer duidelijkheid worden verschaft in de vorm van ‘bouw-enveloppes’ of 
in het geval van individuele kavels met ‘kavelpaspoorten’. 

De gemeente behoudt haar rol als regievoerder in de ruimtelijke ordening 
en laat de ruimte voor de ‘beste’ oplossing. 

In dit document daarom geen gedetailleerde beschrijvingen van morfologie, 
gevels, kleurgebruik en detailleringen, maar een beschrijving op hoofdlijnen 
op stedenbouwkundig niveau. 

Deze benadering vraagt een zodanig document, dat ruimte biedt om samen 
met partijen de beste oplossingen te realiseren. 

Beeldkwaliteit op hoofdlijnen Dijkzone
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Plangebied

Visie Dijkzone 2

Stedenbouwkundig 
plan dijkzone: 
Compositie van 2 delen 
‘bebouwbare dijk’ ter weerzijden 
van de James Gavinsingel, 
3 ‘terpen’ en 4 ‘zwermen’.

Beeldkwaliteit op hoofdlijnen Dijkzone

Dijkzone, gesitueerd aan westzijde van 
Waalsprong

BEBOUWBARE DIJK
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Achtergronden 3

Achtergronden stedenbouwkundig plan Dijkzone 

• links: ‘Donut visie’ met in ‘randen’ van Waalsprong in  
 planvorming aandacht voor nieuwe woonmilieus gerelateerd aan  
 landschappelijke kwaliteiten en overgang buitengebied 
 
• rechts: ‘schootsvelden fort Beneden Lent’, hergroepering van  
 bebouwingsclusters uit basisvisie heeft plaatsgevonden: geen obstakels  
 binnen oranje zones, hoogste bebouwing op grootste afstand van het fort 
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ACHTERGRONDEN

• boven: ‘essentiekaart’, basis voor bestemmingsplannen, hier is  
 Dijkzone als onderscheidend woonmilieu benoemd 
 
• rechts ‘basisvisie dijkzone’ met gespreide bebouwingsclusters in een  
 landschappelijke setting met een bebouwbare dijk ter weerszijden  
 van de James Gavinsingel, deze visie is tot stand gekomen, onder  
 andere in samenwerking met het Waterschap Rivierenland, en is de  
 basis voor verdere uitwerking.
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Landschap Dijkzone 4

Beeldkwaliteit op hoofdlijnen Dijkzone

Het oorspronkelijke cultuurlandschap klinkt door in de beleving en de 
verschijning van het landschap in de Dijkzone. Het omringende landschap 
verschaft de dijkzone haar samenhang. De middelen om het landschap 
verder te ontwikkelen worden geput uit het bestaande reeds aanwezige 
oeuvre van landschapselementen en dat van landgoed Waayenstein voor 
het noordelijk deel. 

De opgave voor de bebouwbare dijk is om een nieuw woonlandschap te 
ontwerpen waarin ruim 6 meter hoogteverschil wordt overbrugd. 

Routes en paden  
De routes die door de Dijkzone voeren hebben een Dijkzone-eigen 
uitstraling, dat afwijkt van die van de wegen en paden in Woenderskamp 
en Hof van Holland. Met ‘landschappelijke’ profielen waarbij ingeval van 
gecombineerde rijweg/langzaam verkeersroutes de rijwegen bijvoorbeeld 
door een haag worden gescheiden van de langzaam verkeersroutes. 

De watersingel  
De watersingel is de scheiding 
tussen Hof van Holland en de 
Dijkzone. De singel heeft een brede, 
verlaagde oever, waar natuur zich 
kan ontwikkelen. In het ontwerp 
van singel is rekening gehouden 
met biotoop eisen van onder 
andere de Grote Modderkruiper, 
in de overgang van de bestaande 
zegen, naar de watersingel. De 
singel heeft een asymmetrisch 
profiel met een ‘stadse’ kant en een 
‘landschappelijke dijkzone-kant’. 
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Compilatie van landschaps elementen 

met slootranden, singels, houtwallen, 

bloemrijke hooilanden en -randen, 

kleinvee, bosjes. Beelden die reeds in de 

Dijkzone aanwezig zijn. 

Boven de Grote Modder kruiper. Tevens 

een beeld van menging van loofhout met 

coniferen en naaldhout die het noordelijk 

deel van de Dijkzone een landgoed sfeer 

zal kunnen brengen en ook goed is voor 

bepaalde zoogdieren en vogelsoorten. 

LANDSCHAP DIJKZONE
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Fort Beneden Lent 5

 
 
 
 
 
 

 Boven: recente foto fort 
       Rechts: beeld van fort tijdens WO2 

Hoewel het Fort geen onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan 
Dijkzone, is de aanwezigheid van het fort van invloed op de plannen in 
de Dijkzone. Zo zijn de schootsvelden terug te lezen in de begrenzing 
van een aantal bouwvlekken en is de hoogtezonering op de bebouwbare 
dijk een gevolg van de positie ten opzichte van het fort: stijgende 
bebouwingshoogte, naar mate afstand tot fort toeneemt.
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Drie stedenbouwkundige typologieën zijn in de nieuwe bebouwingsclusters 
van de dijkzone onderscheiden:

1 ‘zwermen’ met grondgebonden woningen, maximaal 2 laags met kap  
 
2 ‘terpen’ met grondgebonden woningen (stadswoningen, 3-4 laags) al  
 dan niet in combinatie met gestapelde woningbouw (5-6 bouwlagen) 

3 ‘bebouwbare dijk’ ofwel multifunctionele dijk, dijk met gevarieerde  
 bebouwing en groen, op plek meest ver weg gelegen van het fort is  
 stapeling tot maximaal 60 m  (18-19 laags) 

Drie stedenbouwkundige typologieën 6

bebouwbare dijk
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Zwermen 7
Voorbeelden van 
grondgebonden 
woningen in ‘zwerm’ in 
een geregisseerde 
samenhang

Deze typologie betreft  ‘zwermen’ met grondgebonden vrijstaande 
woningen in de directe nabijheid van het Fort en het Buurtschap. De 
verschijningsvorm van de woningen worden onder regie tot stand gebracht, 
zodat er geen mengelmoes van stijlen ontstaat. 

Groene kavelranden  
De woningen staan op kavels die omzoomd en dooraderd worden door 
groene structuren. Zekerheid over duurzame instandhouding van deze 
randen is belangrijk onderdeel van de opgave. 

Hout  
Vanwege de nabijheid van het fort is ‘hout’ een herkenbaar materiaal in de 
verschijning, als referentie naar de ‘Kringenwet’ waarbij alle gebouwen op 
korte afstand, ‘binnen de kring’ van het fort, wegschietbaar of afbrandbaar 
moesten zijn. 

Hoeve Oosterhoutsedijk 31  
De zwerm bij de bestaande Hoeve (Oosterhoutse dijk 31), ten noorden 
van het fort, heeft nog een aantal randvoorwaarden. Het plan dient de 
eeuwenoude eigendoms grenzen met kenmerkende voor- en achterkavel 
en de aanwezige van beplantingsstructuren (boomgaard, singels) te 
respecteren. Indien bebouwing wordt toegevoegd, dient de bestaande 
hoeve als hoofdgebouw herkenbaar te blijven. 



12

Beeldkwaliteit op hoofdlijnen Dijkzone

Zwermen 7
Voorbeelden van 
grondgebonden 
woningen in ‘zwerm’ in 
een geregisseerde 
samenhang

Deze typologie betreft  ‘zwermen’ met grondgebonden vrijstaande 
woningen in de directe nabijheid van het Fort en het Buurtschap. De 
verschijningsvorm van de woningen worden onder regie tot stand gebracht, 
zodat er geen mengelmoes van stijlen ontstaat. 

Groene kavelranden  
De woningen staan op kavels die omzoomd en dooraderd worden door 
groene structuren. Zekerheid over duurzame instandhouding van deze 
randen is belangrijk onderdeel van de opgave. 

Hout  
Vanwege de nabijheid van het fort is ‘hout’ een herkenbaar materiaal in de 
verschijning, als referentie naar de ‘Kringenwet’ waarbij alle gebouwen op 
korte afstand, ‘binnen de kring’ van het fort, wegschietbaar of afbrandbaar 
moesten zijn. 

Hoeve Oosterhoutsedijk 31  
De zwerm bij de bestaande Hoeve (Oosterhoutse dijk 31), ten noorden 
van het fort, heeft nog een aantal randvoorwaarden. Het plan dient de 
eeuwenoude eigendoms grenzen met kenmerkende voor- en achterkavel 
en de aanwezige van beplantingsstructuren (boomgaard, singels) te 
respecteren. Indien bebouwing wordt toegevoegd, dient de bestaande 
hoeve als hoofdgebouw herkenbaar te blijven. 

13

Beeldkwaliteit op hoofdlijnen Dijkzone

De ‘terpen’ in de dijkzone, zijn samenhangende bebouwingsclusters op 
meerdere plaatsen verspreid in de Dijkzone. 

Kenmerk van de terpen is dat van buitenaf gezien de gebouwen op een 
circa 3 m hoge terp lijken te staan. De terp is echter niet massief, maar 
grotendeels hol. De holte wordt benut op (maaiveld)parkeren en bergingen 
in ieder geval van buitenaf uit het zicht te houden. Voor het binnengebied 
zijn verschillende oplossingen denkbaar: geheel gesloten dek met 
binnentuin, gedeeltelijk of onafgedekt maaiveldparkeren. 

De bebouwing van de terp is min of meer aaneengesloten, zodat 
een buiten- en een binnenzijde ontstaat. De terp kan bestaan uit 
appartementen of grondgebonden woningen of een combinatie van 
grondgebonden woningen en appartementen.
De ontsluiting van de woningen is vanaf de binnenzijde van 
de terp, de woningen oriënteren zich naar buiten. Door- en uitzichten 
kenmerken de terpen in hun landschappelijke context. 

De terp manifesteert zich als een samenhangend ensemble. 

 

Terpen 8

Kenmerkend profiel van ‘terp’.
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Onderstaande prent geeft cartoonesk beeld van hoe de
brug wordt ‘omarmd’ door de stad.

Beeldkwaliteit op hoofdlijnen Dijkzone

De bebouwbare dijk is een robuuste, 
multifunctionele dijk ter weerszijden van het 
bruggenhoofd van de nieuwe stadsbrug, de 
Oversteek.

Omgeving 
VASIM

Omgeving 
station
Lent

Omgeving 
bebouwbare 
dijk

Bebouwbare Dijk 9
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Vertrekpunt

- bestaand landschap

- landschap met scherpe ‘man-made’ functionele morfologie:

-  de Waalbandijk

-  het landhoofd van de Oversteek

-  de Zegen: eeuwenoude sloten die de binnendijkse kwel afvoeren

Bestaande situatie

BEBOUWBARE DIJK



16

Beeldkwaliteit op hoofdlijnen Dijkzone

Stap 1: dijkversterking

-  nieuwe watersingel met nieuw viaduct in James Gavinsingel

-  dijkverzwaring is uitgevoerd met een ‘robuuste dijk’ met een constante  
 flauwe helling richting watersingel

-  zonder grondaanvullingen geen ingrepen in deze morfologie toegestaan

-  buiten de zone van bebouwbare dijk is dijkversterking door middel van  
 binnendijkse steunberm uitgevoerd

BEBOUWBARE DIJK
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BEBOUWBARE DIJK

Stap 2: bebouwbare dijk

-  op basismorfologie van ‘robuuste dijk’ wordt grondvorm aangebracht,  
 in prent hiernaast een suggestie

-  grondvorm van 1,3 m minimaal nodig om te kunnen bouwen, bomen te  
 planten, kabels en leidingen te herbergen en interessant woonmilieu te 
 scheppen

-  grondvorm die bovenop de morfologie uit stap 1 is ‘vrij’ te bepalen door  
 inzenders aanbesteding in samenhang met stedenbouwkundig plan

-  speciale aandacht voor scheppen ‘nieuw landschapstype’  
 (cultuurhistorische opgave) waarbij omgevingskwaliteiten (oa uitzicht)  
 en mogelijkheid ingronds te bouwen (zoals parkeren) optimaal worden  
 uitgenut binnen de context van een stedelijk woon- en leefmilieu.
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Suggestie groen/blauwe structuren

-  de opgave vraagt een heldere visie op een robuuste groen blauwe  
 structuur binnen de nieuwe dicht bebouwde dijk buurt

-  als inspiratiebeelden bijgevoegd: sawa’s (boven) en graften (beneden)

BEBOUWBARE DIJK



18

Beeldkwaliteit op hoofdlijnen Dijkzone

Suggestie groen/blauwe structuren

-  de opgave vraagt een heldere visie op een robuuste groen blauwe  
 structuur binnen de nieuwe dicht bebouwde dijk buurt

-  als inspiratiebeelden bijgevoegd: sawa’s (boven) en graften (beneden)

BEBOUWBARE DIJK

19

Beeldkwaliteit op hoofdlijnen Dijkzone

BEBOUWBARE DIJK

Bouwenveloppes

-  aan de dijkzijde zijn 3 bouwhoogte-zones onderscheiden. Op de grootste 
 afstand tot Fort Beneden Lent is de hoogste bouwhoogte toegestaan.  
 Van 60 m, via 50 m tot 40 m ten zuiden van de James Gavinsingel

-  aan de watersingelzijde zijn 2 bouwhoogtezones aanwezig. Van  
 maximaal 22 m bouwhoogte in de zone tegenover Hof van Holland tot  
 maximaal 20 m aan de overzijde van Woenderskamp

Indicatieve doorsnede van dijk tot watersingel
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Referentiebeelden

Licht, open en alzijdig 

De klimaatdijk biedt ruimte voor stevige stapeling. Vanaf deze locatie is 
een weids uitzicht mogelijk over het stroomgebied van de Waal en de 
stuwwallen van het Rijk van Nijmegen en de zuidelijke Veluwezoom en het 
stadssilhouet van Nijmegen.

Zicht en uitzicht is een thema dat zich vertaalt in een lichte, open en 
alzijdig gekwalificeerde architectonische verschijning van de gebouwen. 
Buitenruimtes zijn herkenbaar in silhouet.

Met lichtheid, transparantie en alzijdigheid onderscheidt zich qua beeld de 
bebouwing op de klimaatdijk van het stadje in Hof van Holland, dat gekenmerkt 
wordt door een rijke, ‘eigentijds expressionistische’ baksteenarchitectuur in 
een gesloten bouwblok structuur.
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De gebouwen zijn ondanks de hoogte neutraal, licht en transparant en in 
staat een compositie aan te gaan met andere gebouwen. Het bebouwbare 
dijk ensemble vormt de iconische 'wachter' aan de westzijde van de 
Waalsprong.

De gebouwen in de dijkzone hebben minimaal een slanke zijde, 
een duidelijke plint, waar niet-woonfuncties aanwezig  zijn en een 
bovenbeëindiging.

De publieke plint geeft invulling aan de veranderde functie van deze 
‘nieuwe’ dijk. Niet alleen de veiligheid staat centraal, maar ook nieuwe 
kansen: mulifunctionaliteit ruimte voor boombeplanting.

De bovenbeëindiging van het gebouw kan worden opgevat als 
een verwijzing naar de vele (kerk)torens in de oude stad met hun 
gekwalificeerde kronen op de torens. De wijze waarop dit gebeurt kan 
uiteenlopend zijn: door verjonging (hiernaast) of open structuur of ‘kap’.




