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Nieuwsbrief over de dijkteruglegging Lent

Ruimte voor de rivier
Ons klimaat verandert. De zeespiegel
stijgt, winters worden natter en er valt
meer en vaker regen. Rivieren krijgen
steeds meer water te verwerken. Om
overstromingen te voorkomen, geeft
het Rijk op veertig plaatsen meer
ruimte aan de rivieren. Voor Nijmegen
betekent dit een dijkteruglegging bij
Lent en een nevengeul van de Waal.

Nijmegen gaat voor kwaliteit
bij verbreding van de Waal

Het Rijk heeft besloten dat dijkterug
legging voor Nijmegen de beste optie is.
Deze oplossing is ingrijpend maar duur
zaam. Hierdoor is het niet nodig om
later aanvullende maatregelen te
nemen. De gemeente zet in op een plan
dat goed uitvoerbaar is en kwalitatief
hoogstaand. Veiligheid en verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit staan
voorop.
Maar ook communicatie is belangrijk.
Bij een ingrijpende operatie als een
dijkteruglegging is een zorgvuldige
voorbereiding nodig. De gemeente zal
met alle partijen veelvuldig overleggen.
En niet in de laatste plaats met de
inwoners van Lent en Nijmegen. Deze
nieuwsbrief is een van de middelen
waarmee wij u de komende tijd vertel
len over alle ontwikkelingen. In dit
nummer staan we in vogelvlucht stil bij
de aanleiding, het Ruimtelijk Plan en
de stand van zaken. Voor sommigen
wellicht oud nieuws. Hoe dan ook: we
houden u op de hoogte!
Wilt u meer weten over dit omvangrijke
project? Kijk dan op www.nijmegen.nl
en www.ruimtevoorderivier.nl

‘Dit project omvat veel meer dan alleen het verleggen van
de dijk!’ Wethouder Paul Depla (Ruimte en Bouwen) spreekt
in deze eerste nieuwsbrief zijn ambitie en aanpak uit voor
Ruimte voor de Waal Nijmegen.
Precies een jaar geleden presenteerde de
gemeente Nijmegen het Ruimtelijk Plan.
Even het geheugen opfrissen, wat staat er in
dat plan?
‘Het is goed om zelfs nog even verder terug
te blikken. In 2006 stelden de Eerste en
Tweede Kamer het landelijke programma
Ruimte voor de Rivier vast. Daarin staan
40 maatregelen om de risico’s bij hoogwater
in te dammen. In dat kader is ook definitief
besloten tot een dijkteruglegging bij Lent.
Een forse ingreep voor Lent en het hart van
Nijmegen. Daarom is het voor de stad en
voor toekomstige generaties belangrijk dat
we deze klus goed aanpakken. Dat betekent
niet alleen een betere bescherming tegen
hoogwater, maar ook het ontstaan van een
aantrekkelijk gebied, dat past bij Nijmegen
en Lent. Onze visie daarop staat in het
Ruimtelijk Plan.’

In januari 2008
bracht staatssecretaris
Tineke Huizinga (Verkeer &
Waterstaat) een werkbezoek aan
Nijmegen. Wethouder Paul Depla
geeft haar uitleg over het gebied
en de gevolgen van de
voorgenomen dijkterug-
legging bij Lent.
(Foto Niek Antonise)

En de staatssecretaris keurde dit plan goed?
‘Ja, de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat heeft ingestemd met het plan.
Sterker nog, ze vroeg Nijmegen het voortouw
te nemen bij de volgende stappen in de
planvorming. Oftewel: de gemeente werkt
het Ruimtelijk Plan uit tot een concreet
inrichtingsplan. Voor de zomer sloten het
Rijk en de gemeente hierover een overeenkomst en vanaf het najaar zijn we druk
bezig om die stappen in gang te zetten.’
Is het een voordeel dat Nijmegen de planvorming gaat leiden?
‘Dat denk ik wel. Aan het besluit om de dijk
te verleggen, kunnen wij niets veranderen.
Maar we gaan ervoor zorgen dat de ver
breding van de Waal voor Nijmegen iets bijzonders oplevert. Wie weet er nu beter wat
er in Nijmegen speelt dan Nijmegen zelf?’ >

(Vervolg interview Paul Depla)

> Kan Nijmegen het plan nu ook meer naar
haar hand te zetten?
‘Deels. Het Rijk blijft de opdrachtgever en
stelt de randvoorwaarden als het gaat om de
vereiste veiligheid en kosten. Maar binnen
deze randvoorwaarden werkt Nijmegen de
plannen uit en kunnen we keuzes
maken. Naar verwachting is
‘Aan het
onze opdracht afgerond in
besluit om de 2010. De staatssecretaris
dijk te verleggen, neemt op basis daarvan
een besluit. Daarna start de
kunnen wij niets uitvoering. Over wie verantwoordelijk wordt voor de
afdoen’
uitvoering, zijn nog geen
afspraken gemaakt.’
Waarom heet het project ineens anders?
‘Het project omvat veel meer dan het verleggen van de dijk. Er wordt een geul
gegraven, er komt nieuwe natuur, ruimte
voor recreatie en cultuur en tal van andere
mogelijkheden om deze plek in Nijmegen
bijzonder te maken. De naam Ruimte
voor de Waal Nijmegen sluit hier veel beter
bij aan.’
Wat zijn volgens u de onderwerpen die de
meeste aandacht verdienen?
‘In de eerste plaats is dat het thema ‘kwel’.
We moeten koste wat kost voorkomen dat
dat de kwelsituatie verslechtert. De staatssecretaris heeft ons die toezegging gedaan
en wij gaan er nu voor zorgen dat het plan
hieraan voldoet. Het tweede is de bereikbaarheid. We moeten nu al goed nadenken
hoe Nijmegen bereikbaar blijft tijdens de
uitvoering van het project. De aanleg van de
tweede stadsbrug is daarin natuurlijk een
cruciale schakel. Daarnaast zie ik Ruimte
voor de Waal, nu definitief gekozen is voor
een dijkteruglegging, als een aanleiding om
onze ambitie ’Nijmegen omarmt de Waal’
verder gestalte te geven. We kunnen een
prachtig rivierpark creëren. Een park dat
Nijmegen aan beide kanten van de Waal
met elkaar verbindt en een nieuwe iden
titeit toevoegt aan de stad.’

Ruimtelijk plan in
Het Ruimtelijk Plan beschrijft de belangrijkste
uitgangspunten voor het project Ruimte voor de
Waal Nijmegen. In het plan gaat het niet alleen
om technische kant, maar juist ook om alles wat
te maken heeft met de toekomstige kwaliteit van
het gebied.
Op basis van het advies van de commissie Brokx in 2001,
heeft Rijkswaterstaat een rivierkundig plan opgesteld
voor de dijkteruglegging. De gemeente gebruikte dit
ontwerp als uitgangspunt voor haar Ruimtelijk Plan
Dijkteruglegging Lent. Het Ruimtelijk Plan voldoet aan
de veiligheidseisen van het Rijk. Ook beschrijft het hoe
het gebied moet worden vormgegeven. De gemeente zet
hierbij nadrukkelijk eigen accenten. Want: als het moet,
dan doen we het goed.

Kansen
Omdat het hele project een lange tijd in beslag neemt,
is het niet mogelijk alle details nu al vast te leggen. Wel
liggen met het Ruimtelijk Plan de belangrijkste randvoorwaarden vast voor de nieuwe inrichting van het
gebied. Daarbij hebben we ook nadrukkelijk gekeken
naar kansen. Kansen voor een mooie en aantrekkelijke
omgeving, die goed aansluit bij het karakter van
Nijmegen en Lent. Anders gezegd: we pakken de maatregel van de dijkteruglegging zo op dat het de ruimte
lijke kwaliteit ten goede komt.

Situatieschets
Op de pagina hiernaast vindt u een overzicht in woord
en beeld van de belangrijkste randvoorwaarden uit
het Ruimtelijk Plan. Zoals gezegd: het gaat om de grote
lijnen. Nog niet alles is definitief ingevuld.

Het volledige
Ruimtelijk Plan
vindt u op
www.nijmegen.nl
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het kort
Tweede stadsbrug
Voor de bereikbaarheid van Nijmegen is
de komst van een tweede stadsbrug van
groot belang. De brug is niet alleen een
belangrijke verbinding van en naar de
Waalsprong. Hij zorgt ook voor een
betere spreiding van het verkeer over de
stad. En niet onbelangrijk: zonder deze
brug is het niet mogelijk om de
Waalbrug te verlengen of er groot
onderhoud aan te plegen.

Bruggen
De Spoorbrug en de oude Waalbrug
maken straks voor wandelaars en
fietsers een tussenstop op de landtong
in de Waal. De Waalbrug wordt verlengd
met een zogenaamde aanbrug. De ken
merkende dragende bogen blijven
bestaan. De spoorbrug heeft al een aan
brug; alleen de pijlers in de
uiterwaard worden
verlengd.
Naast de Waalbrug,
de spoorbrug en de
nieuwe stadsbrug
komen er nog twee
nieuwe bruggen,
die de landtong ver
binden met de vaste
wal. Een brug gaat de
nevengeul over en landt op de kade
tussen de Waalbrug en de spoorbrug.
Aan de westelijke kant over de neven
geul komt waarschijnlijk een drijvende
brug.

Wonen
In de plannen voor de Waalsprong
is rekening gehouden met woningbouw
op de landtong bij Veur Lent. Hier zijn
nog geen uitgewerkte plannen voor. De
gemeente verkent eerst de verschillende
opties voor dit gebied. Een ding is wel
zeker: vanwege de ligging wordt het een
unieke stukje Nijmegen voor bewoners
en bezoekers.

Recreatie
Met het eiland en de nevengeul krijgt
Nijmegen er een mooi nieuw gebied bij.
Dat biedt kansen, bijvoorbeeld voor
recreatie. Dat kan watersport zijn,
maar ook evenementen en wandel- en
fietsroutes. Kortom een plek waar het
voor alle Nijmegenaren goed toeven is.
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Drempel
In het oosten, tussen de Waalbrug en het Wijnfort
Lent, vormt een zogenaamde drempel in de neven
geul de derde verbinding tussen het eiland en het
vaste land. De drempel is nodig om het hoogwater
van de Waal gecontroleerd in de nevengeul te laten
stromen. De drempel volgt de route van de huidige
dijk en is ongeveer even hoog als de uiterwaarden.
Alleen bij hoogwater heeft de drempel een water
staatkundige functie. Geen hoogwater? Dan is het
volop mogelijk om te fietsen, wandelen of
skeeleren.

Kade
Met het graven van de geul en het terugleggen van de dijk komt er
tussen Spoor- en Waalbrug een nieuwe kade. Deze kade kent
straks een aantal niveaus. Hierdoor wordt het hoogteverschil met
het water nooit te groot. Trappen, hellingbanen en tussenniveaus
zorgen ervoor dat de kade goed bereikbaar blijft. Hoe de kade er
uiteindelijk uit komt te zien, staat nog niet vast.

Archeologie
De kans is groot dat aan
de overkant van de rivier veel
interessante archeologische voorwerpen te vinden zijn. Nader
onderzoek bepaalt of die
worden opgegraven.

Cultuurhistorie

Dijk

Het terugleggen van de dijk heeft grote
gevolgen voor de beleving van het
gebied. De bandijk, die de belangrijkste
structuurlijn vormt van het gebied, wordt
onderbroken door de nevengeul. Ook komt er
een nieuwe waterkering en verdwijnt een aantal
beeldbepalende woningen en gebouwen.
Onderzoek moet uitwijzen welke oplossingen mogelijk zijn voor
bestaande cultuurhistorische elementen. Sommige zullen wellicht
op een andere plek terug kunnen komen. In een aantal gevallen is
het mogelijk om oude objecten en structuren juist beter zichtbaar
te maken, bijvoorbeeld fort Knodsenburg.

Zodra men de kade aan de oostelijke
kant (onder de Waalbrug richting
Bemmel) verlaat, krijgt het groen weer
de overhand. De nieuw aan te leggen
waterkering wordt een glooiende dijk.

Stappen in de planvorming
In opdracht van het Rijk werkt de gemeente Nijmegen de komende twee jaar
aan een gedetailleerd Inrichtingsplan, met alle onderzoeken, vergunningen en
procedures die daar bijhoren. Hieronder vindt u in vogelvlucht de planning tot
en met 2010.
Eind 2007 stelde de gemeente een Ruimtelijk
Plan op voor het project dijkteruglegging.
Ook de staatssecretaris heeft daar inmiddels
mee ingestemd. Nu is het zaak het plan verder uit te werken, zodat het ook uitvoerbaar
wordt.

Milieueffectrapportage
In het voorjaar van 2009 zetten we de eerste
stap voor de voorbereiding van een milieueffectrapportage (m.e.r.). In de m.e.r.
onderzoeken we verschillende mogelijk
heden voor de inrichting van het gebied.
Waar en hoe leggen we de nadruk op
natuur, recreatie of wonen? Hoe krijgt de
cultuurhistorie van het gebied een plek in
het plan en welke verbindingen leggen
we aan?

Gesprek
De m.e.r.-procedure begint met een startnotitie. In het voorjaar krijgt u daarover
meer informatie en ook inspraak. Maar de
gemeente wil niet alleen communiceren
over de formele stappen. We willen ook
breder met belangstellenden in gesprek
gaan over de kansen voor het gebied.
Begin 2009 starten we daarom met een
brede klankbordgroep. Uit die groep moeten
ideeën voortkomen, waarvan we de haalbaarheid zullen toetsen.

Op de bovenste
foto is de ‘flessenhals’
in de Waal bij Nijmegen
goed te zien.
Op de onderste foto
hoogwater bij
Lent.

Onderzoek
Daarnaast zijn verschillende soorten aanvullend onderzoek nodig. Wat is de gesteldheid
van de bodem? Welke flora en fauna komen
er voor in het gebied? Welke archeologische
en cultuurhistorische waarde heeft het
gebied? Welke cultuurhistorische vondsten
kunnen een plek krijgen? Wat zijn de kansen
en bedreigingen voor nieuwe natuur? Al
deze informatie hebben we nodig bij het
uitwerken van het plan. Bovendien is die
nodig voor het verkrijgen van de benodigde
vergunningen.

Varianten
De gemeente werkt waarschijnlijk drie
varianten uit die voldoen aan de eisen uit
het Ruimtelijk Plan. Deze varianten worden
vervolgens in het kader van de m.e.r.procedure getoetst op hun (milieu)effecten.
Op basis van deze informatie kan de
gemeente het voorkeursmodel bepalen. Dat
model wordt in 2010 uitgewerkt tot een
definitief Inrichtingsplan, inclusief het
bestemmings- en dijkverleggingssplan.

Uitvoering
Eind 2010 legt de gemeente het uitgewerkte
voorkeursmodel ter goedkeuring voor aan de
staatssecretaris. Na goedkeuring start de
voorbereiding van de uitvoering.

Vraag en antwoord
De dijkteruglegging bij Lent maakt onderdeel uit van het landelijke programma
‘Ruimte voor de Rivier’. Wat houdt dat in?
Ruimte voor de Rivier bestaat uit 40 maat
regelen die het Nederlandse stroomgebied
van de Rijn en een gedeelte van de Maas
beter zullen beschermen tegen overstro
mingen. De maatregelen worden betaald
door het ministerie van Verkeer en Water
staat. Het gaat om ruim 2 miljard euro.
Langs de IJssel, de Waal, de Lek, de
Nederrijn en de Maas worden verschillende
ingrepen gedaan om de waterdoorvoer in de
rivieren te verbeteren en de dijkbescherming
te verbeteren.
Kijk ook op: www.ruimtevoorderivier.nl
De Deltacommissie (onder leiding van oudminister Cees Veerman) presenteerde in september 2008 een rapport waarin staat dat in
Nederland nog veel moet gebeuren om ons
land ook rond 2100 veilig te houden.
Betekent dit, dat in Nijmegen nog meer
maatregelen nodig zijn?
Voor het project van de dijkteruglegging
heeft dit geen gevolgen. De commissie is
daarover helder: de Ruimte voor de Rivier
projecten moeten snel worden uitgevoerd.
De maatregelen zijn bedoeld om al in 2015
een veiligere rivieromgeving te hebben. In
Nederland zijn volgens Veerman tot het jaar
2100 maatregelen nodig om al het water te

weren dat ons bedreigt door heviger regenval en een hogere zeespiegel. Dit zijn maatregelen langs de kustlijn, bij het IJsselmeer
en langs de rivieren. De Ruimte voor de
Rivierprojecten dragen bij aan de bescherming op lange termijn.

Informatie
Meer informatie
Gemeentelijk Informatie
centrum Open Huis
Stadswinkel
Mariënburg 75
Nijmegen
tel. 024 - 329 90 00

Welke gevolgen heeft de dijkteruglegging
voor de kwel in het gebied? En wat is kwel
eigenlijk?
Kwel betekent dat het grondwater achter de
dijk hoger komt te staan als de waterstand
van de rivier stijgt. Door het hogere waterpeil ontstaat druk op de ondergrond,
waardoor aan de andere kant van de dijk
het grondwater omhoog komt. Lent heeft al
zijn hele geschiedenis te maken met dit
fenomeen. Omdat de dijkteruglegging de
Waal dichter bij de bebouwde kom van Lent
brengt, zijn extra maatregelen tegen kwel
noodzakelijk.
Er wordt gedacht aan een diep in de grond
geplaatste damwand langs de nieuwe
waterkering. Mogelijk zijn ook aanvullende
maatregelen zoals een extra buffer in de
watersingels en de plassen rondom Lent
noodzakelijk. Dit wordt in de planvorming
verder onderzocht en uitgewerkt. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft
aan de bewoners van Lent toegezegd dat de
kwelsituatie als gevolg van de dijkterug
legging in ieder geval niet verslechtert.

De volgende nieuwsbrief
In het komende nummer meer informatie over het opstarten van
de m.e.r. en de nieuw op te richten klankbordgroep.

Tot in 2009 en prettige feestdagen!

Openingstijden
ma/wo/vr: 9.00 - 17.00 uur
di: 9.00 - 12.30 uur
do: 9.00 - 20.00 uur
openhuis@nijmegen.nl
www.nijmegen.nl
www.ruimtevoorderivier.nl
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