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Toelichting bij ontwerp Waterrijk Hanzeland

Aanleiding
In de zomer van 2005 is de Gouden Ham door het ministerie van VROM aangewezen als een van de
15 ontwikkelingslocaties in het winterbed van de grote rivieren waar, binnen bepaalde
randvoorwaarden, Experimenten Met Aangepaste Bouwvormen (EMAB) worden toegestaan. Onder
aangepaste bouwvormen wordt bijvoorbeeld verstaan 'drijvend'f 'op palen'.

De Projectengroep EMAB Gouden Ham, waarin acht ondernemers zijn vertegenwoordigd, is hierop
ingehaakt en heeft elf projecten gepresenteerd in het rapport 'Als een paal boven water - Masterplan
EMAB Gouden Ham'.

Initiatiefnemer
Uittbwaarde is een van de ondernemers uit de Projectengroep EMAB Gouden Ham. Het plan van
UINOwaarde betreft het ontwikkelen van hoogwaardige (semi-)drijvende recreatiewoningen in een
parkachtige omgeving met bijbehorende hoogwaardige voorzieningen: Waterrijk Hanzeland. Mede-

initiatiefnemer is de heer , eigenaar van jachthaven Marina Hanzeland.

Het Hanzeland is eigendom van UI5ihvaarde. Het is een schiereiland dat hoofdzakelijk bestaat uit gras
en bosschages. Op het Hanzeland is een strandje dat veel gebruikt wordt door de inwoners van
Maasbommel. Ook zijn er ligplaatsen voor passanten. Aan het begin van het schiereiland staan 22
recreatiewoningen. Gemeente West Maas en Waal heeft in 1995 de bouw van 44 woningen vergund,
maar dit aantal is nooit gerealiseerd als gevolg van de beleidslijn 'Ruimte voor de Rivier'.
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Ptanbeschrijvtng Waterrijk Hanzeland
Op het Hanzeland worden verschillende typen (semi-)drijvende recreatiewoningen in een parkachtige
omgeving gerealiseerd. In totaal worden 76 vrijstaande woningen, 40 twee-onder-een-kapwoningen,
en 15 rijtjeswoningen toegevoegd met een of twee bouwlagen en 40 tot 100 m2 Bruto

VloerOppervlakte (BVO). Hiervan zijn 101 woningen landgebonden en 30 woningen watergebonden.
Op de kop van het eiland, De Egel, komt een opvallend (appartementen)gebouw, een landmark, met
een grondoppervlak van 15 bij 15 m en meerdere bouwlagen. Op de kop van de oostelijke landtong
komt een strandtent. Nabij de jachthaven worden een receptiegebouw en sanitairgebouw geplaatst.

Het ontwerp probeert zo veel mogelijk recht te doen aan de bestaande situatie. Rust, ruimte en groen
blijven belangrijke kenmerken voor het Hanzeland. Ook de lange zichtlijnen, een belangrijk kenmerk
van het Hanzeland, blijven bestaan. Uiteraard worden de ligweide en het recreatiestrand
gehandhaafd. Als bijlage 1 is een plankaart voor het project Waterrijk Hanzeland toegevoegd.



Invloed hoae waterstanden oo bouwwiize IEMABI

Door de ligging aan de Maas heeft het Hanzeland te maken met extreem grote verschillen in

waterstand. Hier is op de volgende manier rekening mee gehouden.
Ten behoeve van de drijvende, watergebonden woningen wordt een betonnen kade aangebracht.
Deze kade is op waterniveau voorzien van een vlakke betonplaat. Bij normale waterstanden (en
tijdens laag waterl) staan de 'drijvende woningen'p deze betonplaten. Alleen bij hoog water gaan de
woningen echt drijven.
De landgebonden woningen, de strandtent, het receptiegebouw en het sanitairgebouw worden op
drijflichamen geplaatst. Deze drijflichamen rusten bij normale waterstanden op de vloer van een
verdiept aangebrachte betonnen bak. Wanneer Het Hanzeland bij hoog water overstroomt gaan de
woningen drijven. De afmetingen van de drijflichamen en de vloer van de open bakconstructie is

zodanig gekozen dat de begane grondvloer van de woningen slechts enkele centimeters boven het
maaiveld ligt.

Het appartementencomplex wordt niet drijvend uitgevoerd. Met de indeling wordt rekening gehouden
met het overstromingsgevaar door op de begane grond geen woningen of andere kwetsbare functies
te realiseren.
De drijvende en semi-drijvende voorzieningen worden zo uitgewerkt dat deze niet wegdrijven bij hoog
water!

Woninaen oer deelaebied
Het project Waterrijk Hanzeland is opgedeeld in vier deelgebieden. Onderstaand wordt per deelgebied
beschreven hoeveel en welk soort woningen daar een plek krijgen. De exacte hoeveelheid te
realiseren woningen en de uiteindelijke typen zijn afhankelijk van de actuele marktvraag. De
genoemde aantallen en het totale Bruto VloerOppervlakte die in de watervergunning worden vergund
worden niet overschreden.

Zone Kreij endijk
Zone Kreijendijk ligt langs de oever tegenover het Langeland. In dit

deelgebied worden 27 woningen aangebracht. Het betreft woningen 0 fj
met twee bouwlagen. Acht woningen hebben een BVO van 75 m2 en
19 woningen hebben een BVO van 100 m2. De woningen zijn zo
gesitueerd dat vanaf de Kreijendijk interessante zichtlijnen richting het
Langeland en over de rivier de Maas mogelijk blijven. De meeste
woningen staan direct aan het water. Slechts een kwart van de . /~4iF
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woningen is bij normale waterstanden volledig landgebonden.
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De woningen worden per cluster van 5 tot 6 woningen vanaf de,g i
Kreijendijk ontsloten via een privaat toegangspad. Langs deze
toegangspaden is bij elke woningcluster een centrale
parkeervoorziening aangebracht. In het verlengde van het
toegangspad zijn er mogelijkheden om enkele ligplaatsen. Per cluster beschikken de woningen over
een gemeenschappelijke tuin, hoofdzakelijk ingericht met gras en enkele solitaire boomgroepen. De
huidige oever wordt over een lengte van ruim 200 meter bijna geheel afgegraven en voorzien van een
betonnen kade. Ten behoeve van de drijvende woningen is de kade op waterniveau voorzien van een
vlakke betonplaat.



Oostelijke Landtong
Langs de oostoever van de Oostelijke Landtong worden
over een lente van ongeveer 75 meter 10 drijvende
recreatiewoningen aangebracht, type twee-onder-een-kap.
Alle woningen hebben twee bouwlagen. Vier stuks hebben
een BVO van 60 m2 en zes stuks hebben een BVO van 75
m2. De oever wordt gedeeltelijk afgegraven en voorzien van
een betonnen kade. Aan de waterzijde zijn de woningen
voorzien van uitkragende of halfinpandige terrassen.
Daarnaast beschikken de woningen over een diepe,
gemeenschappelijke tuin, hoofdzakelijk ingericht met gras
en enkele solitaire boomgroepen. De woningen worden
vanaf de Kreijendijk per cluster ontsloten via een oprijlaan.
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De attractiewaarde van de Oostelijke Landtong wordt verhoogd door het vergroten van het bestaande
zandstrand en het plaatsen van een strandtent met aanlegsteiger en groot buitenterras.

De bestaande parkeerplaats op de Oostelijke Landtong komt te vervallen. Nabij de strandtent worden
nieuwe parkeervakken aangebracht, ongeveer de helft minder als bij de bestaande parkeerplaats.

Westelijke Landtong
Op de Westelijke Landtong worden 39 vrijstaande, semi-

drijvende woningen gesitueerd. Tien van deze woningen zijn

gelijkvloers en hebben een BVO van 60 m2. Tien woningen
hebben twee bouwlagen en een BVO van 100 m2. Ten
slotte hebben 19 woningen een BVO van 75 m2, verdeeld
over twee bouwlagen. De woningen zijn grondgebonden en
beschikken over eigen tuinen en parkeervoorzieningen. Een
groot deel van de grond rond de woningen wordt
weggegraven waardoor een binnenhaven ontstaat. Vrijwel

alle woningen beschikken over een eigen aanlegplaats.

Op de kop van de Westelijke Landtong komt een landmark
in de vorm van een appartementencomplex van meerdere
bouwlagen. Dit complex wordt niet drijvend of semi-drijvend
uitgevoerd, maar staat gewoon vast op het maaiveld. Langs
de weg er naartoe worden enkele parkeervakken
aangebracht.



Uitbreiding Jachthaven
De weide van de huidige passantenhaven wordt ingericht voor
40 semi-drijvende recreatiewoningen, type twee-onder-een-
kap. Het BVO van deze woningen bedraagt 50 m2. De

recreatiewoningen liggen niet aan het water en zijn
landgebonden. Alle woningen beschikken over een uitkragend
terras en liggen in een grote gemeenschappelijke tuin die
hoofdzakelijk is ingericht met gras. Hierin kan naast de
recreatiewoningen op informele wijze worden geparkeerd.

De haven krijgt voor ongeveer 20 schepen (lengte tot 15

meter) ligplaatsen met individuele, drijvende aanlegsteigers
haaks op de kade. Ook aan de landzijde worden de faciliteiten
van de jachthaven hoogwaardiger. Er komt een semi-drijvend
gebouw met sanitaire voorzieningen, een semi-drijvend
receptiegebouw en een afsluitbaar parkeerterreintje voor 24
auto'.

Een tweede deel behorende bij de uitbreiding van de Jachthaven is een vijftiental in een meer
traditionele bouwstijl te realiseren vakantiewoningen. De woningen liggen op een terp die net onder de
maximaal te verwachten waterstandhoogte ligt. Dit impliceert dat op een alternatieve wijze omgegaan
moet worden met de uitvoering van deze woningen. Daarbij wordt gedacht aan plaatsing op een
drijflichaam, mogelijk is het bouwen op palen ook een goede optie. De architectuur van de woningen
moet aansluiten op de reeds gerealiseerde woningen in hetzelfde gebied.



Samenvatting kenmerken gebouwen

Deelgebied

Zone Kreijendijk

Oostelijke

Landtong

Westelijke

Landtong

Uitbreiding

jachthaven

Woningtype
(voor locatie en

codering zie
tekening)
Vrijstaand en

geschakeld

Vrijstaand en

geschakeld

Geschakeld

Geschakeld

Strandtent

Vrijstaand

Vrijstaand

Vrijstaand

Appartementen-

gebouw

Twee-onder-

een-kap

Geschakeld

Receptiegebouw

Sanitairgebouw

Aantal

19

1

10

10

19

40

15

1

1

Drijvend (d)

Semi&rijvend (s)
Vast (v)

3xd,5xs

17 x d,2 x s

n.t.b.

Aantal

bouwlagen
Lengte x breedte x

hoogte (m)

en BVO (m2)

7,5 x 5 x 6

75 m2

15x5x6
100 m2

7,5 x 5 x 6

60 m2

10x5x6
75 m2

12 x 14 x 5

12 x 5 x 3

60 m2

10x5x6
100 m2

7,5x5x6
75 m2

15 x 15 x 24

1800 m2

10 x 5 x 3

50 m2

divers

75x11 x3
10 x 10 x 3

Inrichtina ooenbare ruimte
Voor een goede bereikbaarheid van de woningen wordt de bestaande weg iets verbreed, van circa 4
m naar 6 m. Vanaf deze weg worden toeritten naar de woningen aangelegd en parkeervoorzieningen.
De doodlopende ontlsuitingsroute wordt op de oostelijke landtong voorzien van een keerlus. De
parkeervoorziening wordt aangepast tot circa 125 plaatsen. Het kleinste centrale parkeerterrein komt
daarbij te vervallen.

Het openbaar groen wordt deels verwijderd ten behoeve van de woningbouw, maar na de bouw van
de woningen aangevuld met hagen, enkele bomen en bosschages. Per saldo wordt er meer
beplanting verwijderd dan er wordt teruggeplant.

Het bestaande strandje op de Oostelijke Landtong wordt uitgebreid en blijR toegankelijk voor de
inwoners van Maasbommel. De bestaande beplanting wordt hier verwijderd, de grond wordt

afgegraven en er wordt zand aangebracht. Langs de westzijde van het Hanzeland en op de westelijke
landtong wordt veel extra water gegraven. De haven kdjgt nieuwe ligplaatsen en individuele
aanlegsteigers haaks op de kade.



Vriie ruimte
De realisatie van Waterrijk Hanzeland gaat ten koste van
een deel van de vrije ruimte die Rijkswaterstaat heeft om
in de toekomst ingrepen te kunnen uitvoeren voor het
waterbeheer. In de afbeelding is aangegeven om welke
vrije ruimte het ons inziens gaat.

Zone Kreijendijk:

Oostelijke Landtong:
Westelijke Landtong:
Uitbreidino Jachthaven:
Totaal

9.800 m2
8.800 m2
17.200 m2

31.810 m2
67.610 m2

contour bezette vrije ruimte rP.

Conclusies hydraulische doorrekening
Uit de hydraulische doorrekening van het ontwerp blijkt dat lokaal sprake is van enige verhoging groter
dan 1 mm, maar in het grotere geheel blijven de effecten (ruim) onder 1 mm. Langs de Bandijk is de
waterstandverhoging maximaal 0,6 mm en in de Maas is de verhoging maximaal 0,4 mm. De
verandering van de stroomsnelheid is minder dan 0,02 m/s. Bij de berekeningen is uitgegaan van een
worst-casescenario waarbij de gebouwen op het maaiveld staan. In werkelijkheid is sprake van
drijvende woningen.

In het ontwerp is geen verlichting en straatmeubilair en dergelijke opgenomen. Dit soort kleine
objecten zijn niet goed in het tekenmodel op te nemen. Op basis van expert judgement is

geconcludeerd dat er hydraulisch geen noemenswaardige effecten te verwachten zijn als deze
objecten later alsnog aan de inrichting worden toegevoegd.

In bijlage 4 is het complete hydraulisch rapport bijgevoegd.



Bijlage 1 Waterrijk Hanzeland - ontwerp



Bijlage 2 Waterrijk Hanzeland - eindbeeld



Bijlage 3 Waterrijk Hanzeland - bestaande situatie



Bijlage 4 Hydraulisch rapport
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