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1. INLEIDING
Voor u ligt het beeldkwaliteitsplan
Kraanbaan behorend bij de gelijknamige
gebiedsontwikkeling aan de Waal in BenedenLeeuwen. Op deze unieke locatie aan de rivier
wordt de komende tijd een dynamisch en
eigentijds woonmilieu gecreëerd gevuld met
rivierwoningen, watervilla’s, appartementen en
horeca. Aangenaam ingepast in het landschap,
met een knipoog naar vroeger, met behoud van
de Kraanbaan en de Klef, waarbij de verbintenis
van het dorp met het water wordt hersteld. Dit
document legt de gewenste beeldkwaliteit van
de bebouwing en het openbaar gebied vast.
1.1 BESTEMMINGSPLAN
De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kraanbaan’ is doorlopen.
Het beeldkwaliteitsplan zal onderdeel uit
gaan maken van het (ontwerp)bestemmingsplan (BRO, 2021) waarbij fase 1, 2 en 3
gebaseerd is op het stedenbouwkundig
plan. Dit beeldkwaliteitsplan ondersteunt het
bestemmingsplan in het waarborgen van de
gestelde ruimtelijke ambities.
1.2 BEELDKWALITEITSPLAN
Het beeldkwaliteitsplan heeft als doel om de

gebiedssfeer en de kwaliteit van de architectuur
en landschappelijke inrichting te waarborgen.
Het dient als inspiratiebron en toetsingskader
bij de nadere uitwerking van het ontwerp
en de uiteindelijke realisatie. Dit document is
richtinggevend en kaderstellend, maar heeft
bewust een open karakter om vrijheid te bieden
in het verdere ontwerpproces.
1.3 FASE 1, 2 EN 3 MET DOORKIJK NAAR FASE 4
Het bestemmingsplan en dit beeldkwaliteitsplan
is gericht op fase 1, 2 en 3. De haalbaarheid
van een transformatie van de Meelfabriek
(fase 4) wordt in een later stadium onderzocht.
Wel wordt het stedenbouwkundig plan met
bijbehorende landschappelijke principes in haar
totaliteit bekeken.
1.4 LEESWIJZER
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 het
plangebied op hoofdlijnen beschreven,
gevolgd door het stedenbouwkundig plan
in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 gaat nader in op
het landschappelijk ontwerp. De architectuur
komt aan bod in hoofdstuk 5 waarbij er per
fase ingegaan wordt op de geambieerde
vormgeving.
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2. PLANGEBIED
De buitendijkse ligging van gebiedsontwikkeling
maakt het plan Kraanbaan uniek. Het is
daarmee de enige ontwikkelingslocatie aan
de Waal in Nederland. De contouren van
het plangebied worden geschept door de
kadastrale grenzen, de hoogwatervrije zones
en het profiel van vrije ruimte. De laatste twee
zijn bestemd om waterveiligheid in de toekomst
voor de ontwikkeling en het achtergelegen dorp
te garanderen.
2.1 LIGGING IN HET RIVIERENLANDSCHAP
De ‘buitendijkse’ zone kan worden bezien als
het gebied tussen de noordelijke- en zuidelijke
Waalbandijk met de Waal ertussen. Weidsheid
en vergezichten, groen en blauw kenmerken
dit gebied. Ruimtelijke objecten die hier
voorkomen zijn bouwwerken als bruggen en
schoorstenen, boten en solitaire bebouwing
(vaak bedrijvigheid) aan de rand van de rivier.
Op de planlocatie kunnen deze kernkwaliteiten
van het rivierenlandschap maximaal beleefd
worden.
2.2 BEDRIJVIGHEID EN LEVENDIGHEID
Beneden-Leeuwen is een dorp die een nauwe
relatie heeft met de rivier. Door de komst van

bedrijvigheid aan het water, ontstond er vroeger
levendigheid aan de Waal en een connectie
tussen de mensen en het blauw.
De gebouwen in het plangebied - de Werf,
opslagloodsen, de Klef, en de Meelfabriek hebben deze bedrijvige functie en de koppeling
aan het water als gemeenschappelijke deler. Nu
de bedrijvigheid verplaatst is en de gebouwen
hun functie verloren hebben, is de reuring
aan het water en de connectie van het dorp
met de Waal ook verleden tijd. De Klef met de
bijbehorende iconische Kraanbaan staat nog
als bedrijvig relict in het groene landschap en is
omgedoopt tot Rijksmonument.

Op de plek van het plangebied is deze
afwisselende ervaring goed waarneembaar.
Bezien vanaf de Waalbandijk, zorgt de
bebouwing en bomen met tussenruimte voor
beslotenheid en afgebakende zichtlijnen naar
het water.

2.3 BELEVING OVER DE WAALBANDIJK
Het plangebied ligt aan de Waalbandijk
die loopt vanaf Nijmegen tot aan Tiel.
Dit dijklichaam scheidt het organische
rivierenlandschap en het binnenland met de
dorpskernen en polders. De passant beleeft
hierop een afwisselende landschappelijke
ervaring; van intiem beschutte plekken tot verre
zichtlijnen, waarbij het zicht van links naar rechts
verschuift.
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De Meelfabriek (fase 4)
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Het huidige interieur van Rijksmonument De Klef (fase 2)

Beeldkwaliteitsplan Kraanbaan

Groene doorzichten naar het water

De Kraanbaan als landschappelijk icoon
Beneden-Leeuwen
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Fase 2
De Klef en rivierwoningen

Fase 1
De Werf, Het Schip en de Pakhuizen
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Fase 3
Watervilla’s

3. STEDENBOUWKUNDIG PLAN
Het stedenbouwkundig ontwerp sluit aan bij de
ruimtelijke principes die passen bij de unieke
buitendijkse karakteristiek en knipoogt naar
bedrijvig verleden. Het plan pakt elementen
uit het verleden en heden gekoppeld aan de
‘Lauwse’ identiteit, waarbij de reuring aan de
Waal en de relatie tussen het dorp en het water
weer in ere hersteld wordt. Het pronkstuk is
de Klef met bijbehorende Kraanbaan die als
landschappelijk icoon en richtpunt in het plan
verankerd is.
3.1 HET PROGRAMMA EN DE BOUWBLOKKEN
De stedenbouwkundige opzet is gebaseerd
op solitaire bouwblokken liggend in een groen
waterrijk landschap. Beleving van het water
staat aan de noordzijde van de gebouwen
centraal, ten zuiden intimiteit en de menselijke
maat aan de Waalbandijk.
Het woonprogramma aangevuld met
horeca landt over drie fasen in deze
gebiedsontwikkeling. In fase 1 worden vier
woonblokken gerealiseerd gevuld met
appartementen die zicht hebben op de Waal.
De bouwhoogte varieert van 3 tot 5 bouwlagen.
Parkeren vindt grotendeels plaats in de

bouwblokken, met een klein deel tussen de
gebouwen in.
Fase 2 is de transformatie van Rijksmonument
de Klef naar rivierwoningen en op de kop
publiektoegankelijke horeca. De Kraanbaan
blijft behouden en maakt de plek uniek. Deze
functiemix zorgt ervoor dat er de gehele dag
levendigheid is aan de rivier, voor nieuwe
bewoners en het dorp.

openheid en vergezichten met intimiteit en
beslotenheid. Dit effect wordt veroorzaakt door
groen en bebouwing. De solitaire bouwblokken
zijn zo gepositioneerd dat er doorzichten vanaf
de Waalbandijk richting het water ontstaan
door de ruimte ertussen. Een kwaliteit die
geambieerd wordt in het ‘Dorpkwaliteitsplan
West Maas en Waal’.

Fase 3 bestaat uit de transformatie van de
bestaande bungalow en toevoeging van
watervilla’s. Deze woningen vertonen zich
ruimtelijk ondergeschikt aan de Klef en ogen als
objecten in het landschap.
3.2 BELEVING VAN DE WEIDSE WAAL
Niet alleen toekomstige bewoners maar ook
passanten en de bestaande bewoners beleven
de Waal in het toekomstig plan. Het water
wordt (weer) toegankelijk gemaakt door het
toevoegen van wandelpaden, zichtlijnen en de
horecafunctie op de kop van de Klef.
De passant over de Waalbandijk beleeft een
‘filmische’ ervaring door de afwisseling tussen
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3.3 GEBIEDSSFEER
De algehele sfeer van het stedenbouwkundig
plan zoekt aansluiting met de landschappelijke
en ‘Lauwse’ identiteit. Dit vertaalt zich in
gebouwen met een moderne interpretatie
van bakstenenarchitectuur en een ruig
groen ingerichte openbare ruimte. Het
bedrijvig verleden van de plek vloeit terug
in de materialisatie en vormgeving van
landschappelijke/architectonische details.
Belangrijk daarbij is dat dit robuuste industriele
concept zich niet ruimtelijk vertaalt als in veel
hoogstedelijke gebieden tegenwoordig gezien
wordt, maar juist verbinding zoekt met de
dorpse landelijke omgeving van BenedenLeeuwen.

als stalen beplating en glas. Hierdoor springt het
Rijksmonument meer in het oog.

Tussen de gebouwen heerst er een
samenhang door de gekozen materialisatie,
de architectonische vormgeving en de
landschappelijke inpassing. Denk hierbij aan
het kleurenpalet van de bakstenen, de gekozen
kapvorm en de inrichting van de publiekprivate overgangen. Verscheidenheid hierin is
toelaatbaar en kan juist voor een interessant
beleefbaar milieu zorgen. De vertoning van de
Klef mag hierin afwijken en zich onderscheiden
door het toepassen van ‘bijzondere’ materialen
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Hoogwaterlijn

Hoogteverschillen in het landschap

Zicht op het water tussen de gebouwen door

Dijk als structureren lijn door het landschap

Woonboten en schepen langs de dijk

Industrieële relicten

Herbruikbare verharding
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Ruig landschap

Monoliet aan de dijk

4. LANDSCHAPSONTWERP
De unieke omgeving bestaat uit een ruig
en robuust landschap van rivier, strangen,
uiterwaarden en dijken, beplanting van wilg,
grote openheid en activiteiten passend bij
de rivier. Het is een landschap dat enerzijds
is ontstaan door menselijk ingrijpen zoals de
aanleg en verzwaring van de dijken, afgraving,
ophoging, uitgraven, maar door de dynamiek
van het rivierenlandschap is het ook een
voortdurend veranderend landschap, waar
bij niets doen de natuur uiteindelijk overwint.
Uitgangspunt voor het landschapsontwerp is
daarom ‘sturen’ in plaats van ‘maken’. Sturen op
beheer, sturen op toegankelijkheid en gebruik
en sturen op beeld. Daarbij wordt uitgegaan
van wat deze omgeving te bieden heeft. Zo
ontstaat harmonie tussen de bebouwing en het
rivierenlandschap.
4.1 Landschapsontwerp
De omvorming naar en toevoeging van
woongebouwen brengt een nieuwe dimensie in
dit landschap. Kiezen om hier te wonen betekent
wonen in dit ruige rivierenlandschap. Rust en
geborgenheid binnen de woning, maar zodra je
buiten bent is het landschap met geur, geluid en
beweging alom aanwezig.

De bebouwing staat aan de dijk op het hoge
deel. Alle gebouwen staan in het hoge gras,
alsof ze zijn geland op de dijk zonder de dijk
’over te nemen’. Daarom geen gecultiveerde
plantvakken en beplantingen, maar soorten,
beeld en beheer die hier passen. Ook de
openbare ruimte rondom de gebouwen is
ondergeschikt aan de dijk.
In het lage deel liggen graspaden door het
extensieve gras. Passende beplanting van
meidoornhagen daar waar voldoende ruimte
is en her en der oplsag van wilg. Alleen
waar nodig komt verharding, passend bij dit
robuuste landschap. Parkeerplaatsen zijn
groen met meidoornhagen rondom. Rondom
de buitenruimten staan gemengde hagen
van meidoorn, esdoorn en haagbeuk. Daar
waar mogelijk worden bestaande materialen
hergebruikt.
Fase 1: Rondom de vier woonblokken
De woongebouwen van fase 1 liggen op het
smalste stuk. Tussen de gebouwen en het water
staat nu een dichte beplanting van voornamelijk
wilg. De beplanting kan gefaseerd worden
teruggezet met respect voor en behoud van

natuurwaarden. Een derde deel van de hoge
beplanting wordt teruggezet, de andere delen
blijven staan. Na 6 jaar wordt een tweede
deel teruggezet enzovoort. Hierdoor blijven
er doorzichten in de beplanting die steeds
veranderen.
Het parkeren tussen de gebouwen hoort meer
bij de gebouwen dan bij het landschap. Het
parkeren ligt laag. Tussen de gebouwen liggen
‘daktuinen’ op het dek over het parkeren,
waardoor de geparkeerde auto’s vanaf de dijk
uit het zicht worden onttrokken en er tussen
de gebouwen een groen bordes met zicht op
het water ligt. Wanneer er deelauto’s worden
ingezet binnen de appartementen kunnen de
tussenruimten vrij blijven van parkeren en kan
het lage deel worden ingericht als groen gebied,
zodat zicht op het water mogelijk blijft. Voor
het meest westelijke appartementengebouw
ligt een (gras)kade, hoog boven het water,
met een geweldig uitzicht. Ook hier geldt een
terughoudende inrichting, bijvoorbeeld een
halfverharding die mag vergrassen, wanneer
er geen gebruik van wordt gemaakt. Ook hier
geldt: alleen daar waar nodig verharding.

Landschappelijke gebiedskenmerken
Beneden-Leeuwen
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Fase 2: De Klef en de Kraanbaan
De Klef staat samen met de Kraanbaan aan
de dijk, als een ‘monoliet’ in het landschap. Een
iconisch gebouw gevuld met wonen en horeca.
Tussen fase 1 en 2 is voorzien in openbare
parkeerplaatsen, zowel voor bezoekers van de
woningen als horeca.

wordt om het bestaande gebroken beton te
gebruiken op het terras. Door de voegen te
voorzien van een nieuw materiaal ontstaat
een bijzonder mozaïek van oud en nieuw.
Als inspiratievoorbeeld ‘Kintsugi: een oude
Japanse techniek om porselein te lijmen met een
goudlijm.

Vanuit de rivierwoning is er aan de rivierzijde
uitzicht op de uiterwaarden. Buiten is een
klein terras waar enige beschutting is, en je
kunt genieten van de avondzon. Buiten het
terras ligt een collectieve tuin passend in dit
uiterwaardengebied, welke wordt afgezoomd
met een haag van gemengde beplanting, zoals
meidoorn, haagbeuk, veldesdoorn. De haag is
ca 1.20m hoog, zodat je vanuit huis en het terras
over de haag heen kijkt (zie ook de doorsnede
op de volgende pagina). Achter de haag ligt de
toegangsweg en de parkeerplaatsen voor de
woningen.

Fase 3: Wonen met panoramisch uitzicht
De bungalow en de drie nieuwe watervilla’s
naast de Klef worden vanaf de dijk ontsloten
en staan met de voeten in het weidse
landschap. Voor deze woningen worden in
de kavelpaspoorten en de beeldregie een
aantal spelregels meegegeven aangaande
erfscheidingen, inritten en erfinrichting. Op de
erfgrens komen inheemse gemengde losse
hagen met een instandhoudingspicht. Er wordt
geparkeerd op eigen erf via gedeelde inritten.
Afwatering gebeurt op eigen terrein.

Aan de westzijde ligt een horecavoorziening.
Het terras is een knooppunt tussen de Klef, de
Kraanbaan en de Waalbandijk. Vanaf het terras
is uitzicht op de overzijde. Het terras ligt onder
de Kraanbaan, een bijzondere plek. Voorgesteld

Fase 4: Transformatie van de Meelfabriek
Alhoewel over dit deel nog niets bekend is, is het
wel wederom een bijzonder gebouw dat past
in de reeks van grote gebouwen langs de dijk.
Dit gebouw en de openbare ruimte zullen qua
uitstraling meedoen met de eerdere fases.

Beneden-Leeuwen

Legenda Landschapsplan
extensief graslandschap

beplanting op daktuin

landschappelijke hagen

hagen

gemaaide graspaden

halfverharding - toegangspaden naar woningen

stelconplaten als terras

gebroken beton als terras voor horeca

grasbetonstenen

stelconplaten rijbaan in lijst van gebakken
klinkers
steiger
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haag

De Klef

landschappelijke haag
terras stelconplaten
rijbaan stelconplaten
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Parkeren tussen de woonblokken uit het zicht

Gemengde haag als erfafscheiding

Parkeren verstopt onder de woning

Extensief gras maakt ruigte

Parkeren op grasbetonstenen

Witbloeiende landschappelijke hagen
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4.2 Begroeiing
Alleen waar nodig komt verharding, passend
bij dit robuuste landschap. Begroeiing die
het ruige karakteriseren is onder andere het
extensieve hoge gras en de boompartijen aan
de oevers en de dijk. Passende elementen zijn
meidoornhagen daar waar voldoende ruimte
is, her en der opslag van wilg en de esdoorn.
Een gemengde en/of landschappelijke haag
kan daarbij de verharding en bouwblokken
aangenaam inpassen.
4.3 Parkeren
De weidse maat van het landschap kan het
parkeren goed opvangen, mits dit verstopt en
groen ingepast wordt. Dit betekent parkeren
onder en tussen de woonblokken, het gebruik
van filtrerende grasbetontegels, het benutten
van bestaande hoogteverschillen en het
maskeren door middel van landschappelijke
hagen.
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4.4 Buitenruimte in het landschap
Wonen op deze plek betekent dit bijzondere
landschap optimaal ervaren. De buitenruimte
is hierin de brug tussen de woning en het
buitengebied. Collectiviteit speelt hierin een
hoofdrol, de individuele buitenruimte een
beperkte.
Balkons en loggia’s zorgen voor de connectie
met het landschap bij de vier woonblokken.
Aan de noordzijde staat directe beleving vanuit
de woning hierin centraal, aan de zuidelijke
kant wordt verbleven op de buitenruimte.
De daktuinen kunnen gezamenlijk gebruikt
worden. Rondom de Klef, de Kraanbaan en de
watervilla’s is er een open overgang tussen het
privaat en publiek domein. Een klein terras zorgt
daarbij voor een stuk individualiteit in de open
ruimte.
Bij de uitwerking dient er zorgvuldig om gegaan
te worden met erfafscheidingen. Een zachte
overgang zoals een landschappelijke haag is
hierin gewenst en kan daarbij ook zorgen voor
privacy en intimiteit. Individuele schutting en
hekwerken horen op deze buitendijkse locatie
niet thuis.
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Beleving landschap vanuit de woning

Daktuinen tussen de woonblokken

Geen individuele maar een landschappelijke erfafscheiding

Open overgang publiek naar privaat

Collectief gebruik van het landschap als buitenruimte
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4.5 Olifantenpaden
Het gebied wordt opgedeeld in het deel boven
de hoogwaterlijn en een gebied beneden de
hoogwaterlijn. Op het hoge deel kan worden
gewoond. Op het lage deel is, vanwege de
doorstromingscapaciteit, weinig toegestaan.
Maar het is een aantrekkelijk gebied om te
wandelen en, met laarzen aan, te struinen.
Wanneer het gebied toegankelijk is ontstaan
bij niets doen ‘olifantenpaden’. Mensen nemen
vaak dezelfde route via de platgebaande
paden. De ligging van de paden, en daarmee
de beweging, kan worden gestuurd door in het
begin van het voorjaar de lijnen uit te maaien.
Zo kunnen delen, waar natuurwaarden liggen,
worden ontweken. Paden komen van diverse
kanten, kruisen elkaar en leiden naar een aantal
interessant punten bij het water. Bij de kruisingen
zou opslag van wilg of meidoorn kunnen staan,
zodat er enige vorm van oriëntatie mogelijk is bij
het wandelen.

Gemaaide graspaden in het landschap

Daar waar nodig betonnen paden

Beneden-Leeuwen
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4.6 Materialen
Materialen die worden toegevoegd in het
gebied referen naar de landschappelijke en
bedrijvige identiteit. Betonnen stukken rondom
de Klef en de oude Werf kunnen hergebruikt
worden waarbij de ruimte tussen de stuk groen
wordt ingevuld. De ijbanen kunnen ingevuld
worden met stelconplaten waarin gevarieerd
kan worden in formaat en de omlijsting in
gebakken klinkers.
Laagschijnend licht in het landschap

Industriële stelconplaten in diverse maten

Lichtarmaturen verwerkt in de bebouwing

Hergebruik van aanwezig beton rondom de klef

Aandacht moet er zijn voor de verlichting
gezien de landschappelijke inbedding van
het gebied. In plaats van losse lichtarmaturen
kunnen deze verwerkt worden in de bebouwing.
Laagschijnende ingetogen verlichting met
minimale ecologische impact verlichten de
paden en buitenruimte.

Rijbaan in stelconplaten met klinkers
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Gebroken beton als terras voor horeca
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4.7 Suggestie: Toekomstig dijkprofiel
Het profiel van de Waalbandijk blijft in het
huidige plan gelijk. Het is waard om te
onderzoeken of de verharding van deze weg in
de toekomst opnieuw ingericht kan worden. Een
ander profiel in combinatie met materialisatie
kan bijdragen aan de beleving van de Klef als
‘plek aan de rivier’, in plaats van de huidige
doorrijdroute. Gekozen is voor een verharding
die enerzijds verwijst naar het industriële
en robuuste karakter van het gebied (de
stelconplaten), anderzijds verwijst naar het dorp
(de gebakken klinkers). Aan de gemeente om dit
vraagstuk in een apart traject te onderzoeken.

Bestaand dijk profiel nodigt uit
om door te passeren

beton rand

rand met gebakken klinkers
rijbaan - stelconplaten
rand met gebakken klinkers
talud

Voorstel inrichting dijkprofiel

Beneden-Leeuwen
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Fase 1
De Werf, Het Schip en de Pakhuizen

Fase 2
De Klef

Fase 3
Watervilla’s
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5. ARCHITECTUUR
Het totale plangebied dat uiteindelijk
getransformeerd zal worden strekt zich uit van
de Scheepswerf tot en met de Meelfabriek. Na
de sloop van gedateerde bedrijfspanden als
de opslagloodsen en de Scheepswerf, rijzen
nieuwe woongebouwen langs de Waalbandijk.
In dit gebied ligt ook het rijksmonumentale
industriële ensemble de Kraanbaan en de
Klef. De Structuurvisie Dorpen 2025 en het
Dorpspaspoort van Beneden-Leeuwen
ambiëren om van deze locatie weer een
plek aan de rivier voor het dorp te maken en
bieden ruimte om de bestaande complexen te
herontwikkelen voor recreatieve/toeristische
doeleinden en woondoeleinden.
Het plan zal als volgt gefaseerd worden
uitgevoerd:
• Fase 1 - Het realiseren van een drietal
appartementencomplexen na sloop
van de Scheepswerf en naastgelegen
bedrijfspanden ter hoogte van de
aansluiting van de Dijkstraat.
• Fase 2 - Restauratie van de Kraanbaan
en renovatie en herbestemming van het
Rijksmonumentale pakhuis de Klef naar
horeca en veertien rivierwoningen.

•

•

Fase 3 - Aan de oostzijde worden een
drietal watervilla’s gerealiseerd en blijft de
bestaande bungalow behouden.
Fase 4 - Herontwikkeling Meelfabriek tot
woningbouw (valt buiten de scope).

De nieuwe gebouwen mogen geen afbreuk
doen aan de continuïteit van het dijkprofiel
en de dijkbeleving. Nieuwe bebouwing moet
zoveel mogelijk worden gesitueerd in de
richting van de dijk mee en niet te ver in het
uiterwaardengebied steken. De situering van
de nieuwbouw moet worden afgestemd op
bestaande dijkhuizen. Ook de maat en schaal
van de nieuwbouw wordt zorgvuldig afgestemd
op de bestaande bebouwing en het dorp achter
de dijk. De architectuur van de gebouwen aan
knipoogt naar het industriële verleden die de
planlocatie zo herkenbaar maakt. Denk aan
robuuste materialen zoals baksteen, beton en
staal. Zo blijft de DNA van de plek herkenbaar.

Beneden-Leeuwen
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5.1 FASE 1: DE WERF, HET SCHIP
EN DE PAKHUIZEN

Materialisatie: baksteen in aardetinten, aandacht voor detaillering en
verschillende texturen toepassen in dezelfde kleur

Fase 1 bestaat uit vier woonblokken die
parallel aan de Waalbandijk liggen, ter hoogte
van de Dijkstraat. Deze fase wordt opgevat
als één familiair ensemble van gebouwen
met een sterke onderlinge architectonische
verwantschap. Er wordt uitgegaan van een
minder diepe bouwstrook; de bouwmassa’s
zijn daardoor minder in de diepte en meer
in de hoogte en breedte geplaatst. Welke
hoogte maximaal mogelijk is in relatie tot
het achterliggende dorp, het omringende
landschap en de aanwezige rijksmonumentale
bebouwing is onderzocht in gepresenteerde
massastudie’s. In de studie’s is uiteindelijk
gekozen voor drie tot vijf bouwlagen inclusief
plint en ondergeschikt een bouwmassa van
6 bouwlagen. Gedacht wordt hierbij aan een
reeks van opvolgende beelden, van Meelfabriek
naar Scheepswerf (of omgekeerd).

26

Beeldkwaliteitsplan Kraanbaan

Compositie: gebouwen zijn familie van elkaar bestaande uit robuuste industriële bakstenenarchitectuur

Beneden-Leeuwen
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De Pakhuizen

Het Schip

De Werf

FASE 1
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•
•
•

•
•
•

Bijzonder kopgebouw op de locatie van
de Scheepswerf
Refereert naar het oude gebouw
Architectonische details in raamwerken,
neggen en dak

Langwerpig woonblok
Landelijk ogend door toepassing van
het zadeldak
Optioneel een setback of
verbijzondering van de bovenste laag

•
•
•

Bouwvolumes als tweelling door
architectonische vormgeving
Smal volume met doorkijk vanaf de
Waalbandijk
Ook toepassing van een zadeldak

Beneden-Leeuwen
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5.2 FASE 2: DE KLEF EN DE KRAANBAAN
Aan de Waalbandijk staat tegenover het
watersnoodmonument uit 1861 een groot
pakhuis, gebouwd door de N.C.B., onderdeel
van de C.H.V. Coöperatieve Handels
Vereniging te Veghel. Het complex is van 1931
tot 1982 in gebruik geweest als depot van
de boerenbond. Met het oog op een goede
transportmogelijkheid per schip koos CHV
voor de locatie Beneden-Leeuwen, aan de
strang. Het pakhuis met de naam “De Klef”
was hierdoor per binnenschip bereikbaar. Het
pakhuisgebouw werd ontworpen door architect
Orie.
De Klef kenmerkt zich als een vrijstaand,
gesloten gebouw langs de dijk. Het
forse gebouw bestaat uit een betonnen
basement van 3 meter hoog, waarop een
betonskeletconstructie werd gebouwd, voorzien
van gordingen waarop ijzeren platen werden
bevestigd.
In het ontwerp krijgt de Klef een wezenlijke
rol in de nieuwe ontwikkeling aan de
Waalbandijk en wordt het gedachtegoed van
Orie gerespecteerd. De Klef kenmerkt zich
als een vrijstaand, gesloten gebouw langs
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de Waalbandijk. Aan de noordzijde opent
het gebouw zich naar de rivier toe. Het grote
volume van de Klef wordt nu optimaal benut
terwijl het tegelijkertijd zijn vrij ernstige en
monolithische uiterlijk behoud.
In de herbestemming van het voormalig pakhuis
wordt een veertiental rivierwoningen gesitueerd
met aan de Kraanbaanzijde een klein volume
geschikt voor horeca. De architect wilde met
de invulling van De Klef het rauwe materiaal en
de hoogte die het gebouw kenmerkt bewaren;
door middel van een vide wordt de hoogte
in de woningen ervaren en aan de zijde van
de horeca, wordt het gebouw grotendeels
gelaten voor wat het nu is. Van belang is dat het
monolithische uiterlijk van De Klef gewaarborgd
blijft. Ramen aan de dijkzijde zijn zeker mogelijk
en worden als sleuven uitgevoerd, zodat het
muur-raam oppervlak in verhouding blijft. Doel
is om het beeld vanaf de dijk zoveel mogelijk te
bewaren en zaken als parkeren te incorporeren
in een aanleg die refereert aan de vegetatie die
men in het uiterwaardengebied tegen komt.
Behoud van cultuurhistorische elementen
Naast het behoud van de Klef als iconisch

Beeldkwaliteitsplan Kraanbaan

bouwwerk wordt er speciale aandacht
gevraagd voor het conserveren en restaureren
van de Kraanbaan en het behoud van andere
cultuurhistorisch waardevolle elementen
als de weegbrug, de aanbouwen en de
stalenroldeuren.

De stalenroldeuren zijn cultuurhistorisch waardevol

De Klef

FASE 2

•
•
•
•
•

Monolitisch gebouw aan de dijk
Respect voor Interbellumse soberheid
Robuust karakter met eigentijdse
vormgeving
Gesloten karakter aan de dijkzijde,
openheid aan de rivierzijde
Behoud van de Kraanbaan en andere
cultuurhistorische waardevolle
elementen

Beneden-Leeuwen
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Horeca in de kop van de Klef
Het situeren van de horeca aan het einde van
het gebouw naast de Kraanbaan is een logische
plek. Deze plek richt zich op het westen en zorgt
voor een optimale beleving van het weidse
rivierenlandschap. Daarnaast is in de kopgevel
de spant zichtbaar waardoor de bijzondere
constructie van het gebouw te zien is. Op de
kop worden nieuwe volumes zeer terughoudend
toegevoegd, omdat dit de enige plek is voor
bezoekers om de oorspronkelijke ruimtelijkheid
van de doorsnede van het gebouw nog te
kunnen ervaren. Juist aan deze zijde is een
glasgevel voorstelbaar en biedt de kraanbaan
mogelijkheden voor een bijzonder terras.
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Horeca: toevoegen van ingetogen transparante volumes en gevels om de ruimte in de Klef te ervaren

Beneden-Leeuwen
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Watervilla’s

FASE 3

•
•
•
•

34

Samenhang in architectuur en volume
Ondergeschikt aan de Klef
Ruimtelijke objecten met de ‘voeten’ in
het weidse landschap
Benutten van het panoramisch uitzicht
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5.3 FASE 3: WATERVILLA’S
De watervilla’s staan met hun ‘voeten’ in het
landschap en genieten van een panoramisch
uitzicht. De gebouwen blijven door hun
formaat ondergeschikt aan het volume van
De Klef. De vrijstaande woningen moeten een
onderdeel zijn van het gemeenschappelijke
terrein rondom het gebouw, om te voorkomen
dat hier een standaardindeling met vrije
kavels en schuttingen ontstaat. Dit versterkt de
samenhang tussen de beide ontwikkelingen
en voorkomt dat de bewoners, zonder regie,
eigen bouwwerken in de buitenruimte kunnen
toevoegen. De uitdaging is de oude bungalow
voldoende te incorporeren in het geheel; dit
kan door de materialisering van de buitenschil
en door het opnemen van deze in het
landschappelijke geheel.

Beneden-Leeuwen
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