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Balkon Lommerrijk, een groots terras met bakstenen sculptuur.  Het terras biedt een nieuw doorzicht naar de Bergse Achterplas.

Kasteel Lommerrijk, een woonzorgcomplex als verborgen onderkomen voor senioren op het einde van de landtong 

Lommerrijk Logistiek
De logistieke afwikkeling concentreert zich rondom de Straatweg. De parkeervoorziening biedt 
plaats aan 115 voertuigen en wordt geheel verdiept aangelegd langs de Straatweg. De in-/ uit-
gang bevindt zich halverwege het perceel. De toegangen voor de voetgangers worden geïnteg-
reerd in de horeca en het clubhuis van de tennisvereniging. Bezoekers voor de hotelsuites rijden 
hun auto voor op een langshaven langs de straatweg en melden zich bij een receptie die in de 
horeca is ondergebracht. Bagage en bezoekers worden vandaar uit naar hun suite gebracht. De 
auto wordt geparkeerd op een van de parkeergelegenheden in de nabije omgeving. De lang-
shaven doet tevens dienst als overslagpunt voor de aan en afvoer van goederen voor het gehele 
complex. Deze worden met elektrische voertuigen naar de verschillende bestemmingen gebracht. 
Bewoners van het woonzorgcomplex kunnen gebruik maken van de elektrische pendeldienst over 
het eiland en het valet systeem om hun auto te stallen. Daarnaast hebben bewoners de keus om 
hun auto zelf in de garage te stallen en hun weg te vervolgen. De opstelplaatsen voor de ca. 8 
elektrische voertuigen (golfkarretjes) bevinden zich deels op de begane grond achter de toegang 
toe de parkeergarage en deel in de parkeerkelder zelf. Voor de tennisvereniging zijn ca. 10 plaat-
sen in de kelder gereserveerd, voor het woonzorgcomplex 50 en voor de horeca 55. Een over-
koepeld valet systeem zorgt voor een goede beschikbaarheid in de ondergrondse voorziening. 
Voor ‘lang parkeren’  wordt de beschikbare capaciteit in de omgeving benut. Voor kort parkeren is 
de garage beter geschikt. 
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Adressen aan de straatweg. 
De percelen met bebouwing hebben ieder een eigen identiteit, die tot uiting komt  
in de diversiteit aan erfafscheidingen

De wooneenheden zijn gelegen aan een hof en verbonden door een brede rondgang, de entrée van het gebouw huisvest een receptie, lounge, 
keuken, restaurant, bibliotheek en zorgfaciliteiten

Clubhuis en cafe restaurant vormen op de parkeergarage de entree van landgoed Lommerrijk

2. plas-dras

1. hof

3. steiger

4. wilde bloemen

5. karrespoor

7. stinzen

8. clematis armandi

9. heg tennis-park

10. muurvaren

11. boomeilanden

12. bloemrijke perken

6. natuurlijke oever
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horeca paviljoen,
huize lommerrijk

woonzorgcomplex,
kasteel lommerrijk

tennisclub 
lommerrijk,de hortus

boothuis, 
drijvende suites

ruil tbv optimale ontwikkeling Plantage Lommerrijk 
de visie, ingediend bij de eerste inzending heden uitgewerkt tot een visualisering

situatie schaal 1:1000

straatweg 

doorsnede A1           schaal 1:500 doorsnede A2      schaal 1:500

doorsnede A3           schaal 1:500 doorsnede A4      schaal 1:500

plantage rommelrijk is een inzending van NAT architecten ism Jasper Baas, Atelier Lichtgroen & OR else
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