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Ruimte voor de rivier
Ons klimaat verandert waardoor 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 in de uiterwaarden. Deze 

oplossing is ingrijpend maar duurzaam. 

De gemeente zet in op een plan dat goed 

uitvoerbaar is en kwalitatief hoog-

staand. Veiligheid en verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit staan voorop.

Deze tweede nieuwsbrief staat in het 

teken van een belangrijke projectstap 

die onlangs gezet is: de Startnotitie  

m.e.r. is vrijgegeven voor inspraak. Een 

dijkteruglegging komt er, dat heeft het 

Rijk definitief besloten. Maar hoe het 

gebied precies ingericht zal worden, is 

nog niet bepaald. De Startnotitie bevat 

een overzicht van onderwerpen waar-

over nog geen beslissing is genomen. 

Maar in het document staan ook de the-

ma’s waarop de effecten van het project 

worden onderzocht, zoals verkeer, 

bereikbaarheid en cultuurhistorie. 

Voordat de m.e.r.-onderzoeken van start 

gaan, horen wij graag of er volgens u 

onderwerpen of vragen in de Startnotitie 

ontbreken. Verderop in de nieuwsbrief 

vindt u meer informatie over de 

inspraakprocedure.

In deze nieuwsbrief geven we ook het 

woord aan de directeur van het rijks-

programma Ruimte voor de Rivier: 

Ingwer de Boer.  

Wilt u meer weten over dit omvangrijke 

project? Kijk dan op www.nijmegen.nl 

en www.ruimtevoorderivier.nl

Nederland voert al eeuwen strijd met het water. We zijn meester in het temmen van 
water met dijken, sluizen en gemalen. Maar klimaatverandering zorgt voor steeds méér 
water in onze rivieren. En onze dijken kunnen we niet blíjven verhogen. Het rijks-
programma Ruimte voor de Rivier zet daarom een nieuwe tactiek in tegen toekomstige over-
stromingen: op veertig plekken in Nederland krijgt het water letterlijk meer de ruimte.

en de waterstanden worden steeds hoger. 
Het alleen maar ophogen van de dijken is 
geen oplossing. Bovendien komt daardoor 
het land achter de rivierdijken steeds lager 
te liggen, terwijl daar juist steeds meer 
nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen 
komen. Dus hoe lager en voller het land 
achter de dijken, hoe groter de gevolgen  
bij een dijkdoorbraak. Nederland heeft  
geen keus. We moeten de rivieren meer 
ruimte geven.’

Nachtmerrie
Nog niet eens zo lang geleden, in 1993 en 
1995, was het kantje boord aan onze rivier-
dijken. ‘Het had niet veel gescheeld of er 
waren grote overstromingen geweest. De 
evacuatie van de Betuwe was een nacht-
merrie. Een kwart miljoen mensen moest 
noodgedwongen hun huis verlaten. 
Sommigen zaten 24 uur vast in hun auto. 

Veertig ingrepen. Dat zijn er nogal wat. 
Programmadirecteur Ingwer de Boer (Ruimte 
voor de Rivier) legt uit: ‘Aanvankelijk ston-
den er zeshonderd projecten op de lijst.  
Die zijn allemaal getoetst op noodzaak, 
technische haalbaarheid en uitvoerbaar-
heid. Van die zeshonderd bleven er veertig 
over, waarvoor het Rijk 2,2 miljard euro 
reserveerde.’ Hadden het er ook twintig 
kunnen zijn? ‘Nee. Deze ingrepen zijn mini-
maal nodig om de veiligheid van ons land in 
de toekomst te garanderen. Als je er eentje 
schrapt, komt de veiligheid in gevaar.’

Veiligheid
Veel mensen vinden het maar overdreven, al 
die maatregelen. Hoog water... hoe vaak 
komt dat nou voor? De Boer, stellig: ‘Onlangs 
werden op een milieuconferentie in Kopen-
hagen onze ergste vermoedens bevestigd. 
Het klimaat verandert sneller dan verwacht >

Ingwer de Boer, 
programma

directeur Ruimte 
voor de Rivier

(foto Alwin Izarin)

Ruimte voor de Rivier pakt gevolgen klimaatverandering aan 
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Daarbij kwam nog de angst voor een bezwijkende dijk. 
Zoiets heeft veel impact. New Orleans? Dat kan ook  
hier gebeuren. En dat willen we toch niet meemaken 
in ons land!’

Samenwerking
Bij andere grote projecten als de Betuwelijn is het Rijk 
zowel initiatiefnemer als uitvoerder. Bij de realisatie van 
deze veertig rivierprojecten ligt dat anders. De Boer: ‘Dit 
is een bijzonder project. Niet alleen door de omvang en 
de verspreiding over het hele land, maar ook door de 
verdeling van de verantwoordelijkheid. Het Rijk doet 
niet alles zelf. Het project wordt op lokaal niveau inge-
vuld: andere partijen zorgen voor de verdere planvor-
ming en de uitvoering. Het was spannend om te zien 
wie wat zou oppakken. Gelukkig nemen alle gemeentes 
hun verantwoordelijkheid en verloopt de samenwerking 
soepel.’ Verbaast De Boer dit? ‘Het zou raar zijn als het 
anders was. Het gaat tenslotte om de veiligheid van je 
burgers en om de kwaliteit van het eigen grondgebied. 
En dan kun je als gemeente maar beter zelf aan het roer 
staan.’

Offers
Om het totale project mogelijk te maken, moeten lande-
lijk zo’n tweehonderd gezinnen en zestig bedrijven  
verhuizen. Een van de ingrijpendste maatregelen uit  
het programma Ruimte voor de Rivier is het verder land-
inwaarts leggen van dijken, zoals gebeurt in Nijmegen-
Lent. Hoe kijkt De Boer daar tegenaan? ‘Dat is natuurlijk 

zuur voor die mensen. In Lent gaat het zelfs om vijftig 
gezinnen. Zij brengen een groot offer voor anderen. Met 
die schade moet je zorgvuldig omgaan.’

Bonus
‘Voor Nijmegen levert de ingreep kansen op. Natuurlijk, 
het is een opgelegde maatregel. Maar Nijmegen krijgt er 
natuur, cultuur, recreatiemogelijkheden en een nieuw 
stadsdeel bij. De kans om de ruimtelijke kwaliteit te 
verbeteren is een bonus. Zo maakt Nijmegen van de 
nood een deugd. De slogan ’Nijmegen omarmt de Waal’ 
is zeer toepasselijk. De verbetering van de veiligheid is 
een uitgelezen kans om het rivierengebied mooier te 
maken.’

2015
Het project ligt op schema en de samenwerking verloopt 
soepel. Lukt het om de gestelde doelen in 2015 te halen? 
‘Het grootste risico is de factor tijd. Alle procedures  
hangen met elkaar samen. Zo is de dijkteruglegging bij 
Lent een onderdeel van de Waalsprong. We kunnen pas 
met de geul beginnen als de nieuwe stadsbrug klaar is. 
We moeten alle afzonderlijke procedures dus goed op 
elkaar afstemmen. Als er één ding stagneert, dan heeft 
dat gevolgen voor het hele project. Maar zoals ik het nu 
inschat, moet het lukken om de veertig projecten eind 
2015 af te ronden. Dat wil zeggen: voor zover het de  
veiligheid betreft. Voor Nijmegen moet de geul er in 
2015 liggen.’



De bouwstenen
De gemeente Nijmegen voert in opdracht van het Rijk de planstudie 
uit voor het project Ruimte voor de Waal. Een dijkteruglegging komt 
er, dat heeft het Rijk eerder besloten. Maar hoe het gebied precies 
wordt ingericht, is nog niet bepaald. De Startnotitie voor de milieu-
effectrapportage (m.e.r.) is daarin een belangrijke stap. Hierin staat 
beschreven welke zaken komende tijd onderzocht worden. 

Het buitendijkse gebied
De inrichting van de nevengeul, de zijtak van de 
Waal
De diepte, breedte, vorm en afwerking van de oevers 
aan de nevengeul staan nog niet vast. Dit is namelijk 
afhankelijk van het type natuur dat er wordt ontwik-
keld en in hoeverre de nevengeul geschikt wordt voor 
recreatie. 

Het (schier)eiland Veur-Lent en de Landtong West
Door verplaatsing van de dijk wordt Veur-Lent straks 
omringd door water en vormt het hierdoor een 
(schier)eiland. Het eiland bestaat uit een oostelijk en 
westelijk deel: Veur-Lent en de Landtong West. De 
contouren van het eiland staan in grote lijnen vast, 
maar hoe het precies ingericht zal worden, is nog niet 
bepaald. Veur-Lent leent zich echter meer voor ste-
delijke bebouwing. De Grond Expoitatie Maatschappij 
(GEM) Waalsprong maakt in een latere fase hiervoor 
een stedenbouwkundig ontwerp. De huidige buiten-
dijkse woningen op Veur-Lent blijven behouden. Het 
voormalige Fort Knodsenburg, dat nu onder de grond 
verborgen ligt, wordt op een herkenbare manier 
zichtbaar gemaakt. Zoals nu voorzien in het 
Ruimtelijk Plan stroomt de Landtong West bij hoog 
water ook over. 

Verbinding 
naar Landtong-West
Afstemmen op functie 

van het eiland, 
bijvoorbeeld 

drijvende brug.Buitendijks
gebied

Ruimte voor 
natuur, typen nog 

onderzoeken.

Oosterhoutse 
dijk

Blijft behouden.

Verlengde 
Waalbrug

Vormgeving van de 
verlenging en de aan-

sluitingen op fiets- 
paden en wegen 

onderzoeken.

Groene dijk
Vormgeving 

onderzoeken.

Brug Veur-Lent
Ontwerp 

aanpassen aan 
functie van het 

eiland.
Nevengeul

Opties voor oevers 
staan nog open.  
Keuzes maken  
voor functies 
nevengeul.

Eiland Veur-Lent
Stedelijke bebouwings 

mogelijkheden. 
Functies verkennen. 
Stedenbouwkundig 

ontwerp door  
GEM. 

Noordkade
Bestaat uit twee 
niveaus. Aanleg-

mogelijkheid voor boten 
onderzoeken. 

Kwelmaatregelen 
integreren.

De belangrijkste keuzes die gemaakt moeten worden, 
gaan over de mogelijke functies die in het gebied een 
plek kunnen krijgen: wonen & voorzieningen, recrea-
tie, natuur en culturele activiteiten. Het eiland, de 
nevengeul, de dijken en de kade aan de noordzijde 
zijn onderdelen die vallen binnen het projectgebied 
van Ruimte voor de Waal.

Eiland 
Landtong West
Stroomt over 

bij hoog water. 
Functie verkennen 

(zoals recreatie/
natuur).

Lentse waard
Groen karakter. 

Drempel naar eiland. 
Mogelijk strang 
verbinden met 

de Waal.

Wat is een nevengeul?
Een nevengeul is een geul die parallel  

loopt aan de hoofdstroom van de rivier: het  

kleine broertje van de grote rivier. Bij hoog 

water stroomt het water in de geul mee met 

de rivier. Zo wordt het extra water soepel 

afgevoerd en blijft het waterpeil nagenoeg 

gelijk. De nevengeul vergroot als het ware 

de capaciteit van de rivier. 



Bruggen
Verschillende bruggen  
verbinden het schiereiland 
met zowel de noord- als de 
zuidoever van de Waal. In de 
m.e.r. worden de ontwerpen 

van de bruggen nader bestu-
deerd. Hierbij gaat het om de 

verlengde Waalbrug, de brug naar 
het eiland Veur-Lent vanaf de noord-

kade en de verbinding naar de Landtong 
West vanaf de Oosterhoutse waarden. 

Beoordeling van effecten van de
dijkteruglegging
Onderzoek naar de effecten van de ingreep
De dijkverlegging en de aanleg van de nevengeul kun-
nen gevolgen hebben die positief en gewenst zijn, maar 
ook negatief. Positief is bijvoorbeeld het verlagen van 
de rivierwaterstanden bij hoogwater. Negatief is het 
mogelijke verlies van bepaalde planten en dieren. 

Van een aantal belangrijke thema’s worden de effecten 
onderzocht, bijvoorbeeld:
• Effecten op de natuur: planten en dieren;
• Bodem- en waterkwaliteit (inclusief kwel);
• Landschap, cultuurhistorie en archeologie;
• Verkeers en bereikbaarheid.

Een drempel tussen het schiereiland en de  
Lentse waard
De drempel is nodig om het hoogwater van 
de Waal gecontroleerd in de nevengeul te 
laten stromen. Om bijvoorbeeld fietsen en 
skeeleren mogelijk te maken, wordt nog 
onderzocht hoe de drempel precies vorm-
gegeven moet worden. Ook bestaat nog de vraag 
of de huidige waterplas, de zogenaamde strang 
die aan de Bemmelse dijk ligt, verlengd kan worden 
waardoor een verbinding met de Waal ontstaat.

De noordoever van de rivier
De uiterwaarden
De nevengeul stroomt straks deels door de Oosterhoutse 
Waarden. Het oostelijke gebied, de Lentse waard krijgt 
een groen karakter. De m.e.r. geeft inzicht in de milieu-
effecten van de hoofdkeuze voor het type natuur in de 
uiterwaarden. 

De nieuwe waterkering aan de noordkant van de rivier
Ten oosten van de Waalbrug, aansluitend op de Lente 
waard, wordt een groene dijk gerealiseerd. De huidige 
Oosterhoutse dijk ten westen van de spoorbrug blijft 
gehandhaafd. De noordkade tussen de Waalbrug en de 
spoorbrug vormt het gezicht van de Waalsprong/Lent 
naar de Waal. De kade wordt opgebouwd uit twee 
niveaus, waardoor de afstand met het water nooit te 
groot is. Aan de kade komt een aanlegmogelijkheid voor 
boten. De GEM Waalsprong bereidt woningbouwplannen 
voor de woongebieden de Schans en de Stelt. Deze 
woningen komen direct achter de kade en de dijk.

april 2009
College van B&W en het Waterschap Rivierenland 

stellen de Startnotitie m.e.r. vast

30 april – 12 juni 2009
Inspraakperiode op Startnotitie m.e.r. over te 

onderzoeken thema’s en effecten

19 mei 2009
Inspraakavond

zomer 2009 - voorjaar 2010 
Uitvoering Planstudie m.e.r.: onderzoeken en 

opstellen van varianten en effectbeschrijving

Planning
2000 - 2007 2008

Voorbereiding

2009 2010

Planstudie

2011

Procedures Uitvoering

2015

Wat is een m.e.r.?
De planstudie wordt de komende anderhalve jaar 

uitgevoerd aan de hand van de m.e.r.-procedure 

(milieueffectrapportage). Dit is een wettelijk verplichte 

procedure waarin de gevolgen van een project voor 

met name natuur en milieu worden onderzocht. Dit 

resulteert in een milieueffectrapport. Meer informatie? 

www.VROM.nl (button Onderwerpen/ Milieu/m.e.r.). 

Wat is kwel en welke maatregelen 
worden hiervoor getroffen?
Kwel is grondwater dat als gevolg van hoge waterstanden in de rivier aan  

de oppervlakte komt. De gemeente Nijmegen en het Waterschap Rivierenland zoeken 

naar de beste oplossing om kwel tegen te gaan. Belangrijk uitgangspunt hierbij is: als 

gevolg van de dijkteruglegging verslechtert de kwelsituatie niet. Tijdens de planvoor-

bereiding vinden verschillende (technische) onderzoeken plaats om vast te stellen wat 

de meest adequate maatregel is om dit op te lossen.  

Wanneer start de uitvoering  
van het project en wat betekent  
dat voor de bereikbaarheid?
De uitvoering van de dijkteruglegging start pas over 

een aantal jaren. Naar verwachting in 2012. Eerst 

moet de planuitwerking klaar zijn en de benodigde 

procedures doorlopen zijn. Met de verlenging van 

de Waalbrug kan pas gestart worden als de nieuwe 

stadsbrug in gebruik is.

zomer 2010
College van B&W geeft de voorkeur voor een 

inrichtingsvariant aan

zomer 2010
Uitwerking van de voorkeursvariant tot een definitief 

inrichtingsplan, inclusief het bestemmingsplan en 

dijkverleggingsplan

najaar 2010
College van B&W van de gemeente Nijmegen legt de 

het definitieve inrichtingsplan voor aan de 

staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 

begin 2011
De staatssecretaris neemt het definitieve besluit over 

de inrichtingsvariant



Bij de inspraak gaat het om twee 
hoofdvragen:
1. Zijn de relevante milieuthema’s in de 

Startnotitie genoemd die een rol spelen 
bij het maken van de ontwerp- en 
inrichtingskeuzes in het projectgebied? 

2. Zijn alle effecten waarop de varianten 
moeten worden beoordeeld genoemd in 
de Startnotitie m.e.r.?

De Startnotitie en een samenvatting hiervan 
zijn te downloaden op www.nijmegen.nl. 
Hebt u geen internet? Bezoek dan het Open 
Huis en het Wooninformatiecentrum van de 
Waalsprong. Daar liggen de stukken ter 
inzage. 

Inspraakavond
Op dinsdagavond 19 mei is er een informa-
tieavond in het Witte Huis te Lent. Tijdens de 
avond is er een informatiemarkt, waarbij 
projectmedewerkers de onderdelen van de 
Startnotitie toelichten. Wethouder Paul 
Depla vertelt rond 20.30 uur in een interview 
over de stand van zaken van het project. 
Ook licht hij de betekenis van de Startnotitie 
toe. Op de inspraakavond zijn formulieren 
verkrijgbaar voor uw opmerkingen en/of 
suggesties. U kunt de formulieren later ook 
nog opsturen. De inspraakperiode duurt tot 
en met vrijdag 12 juni. 

De Startnotitie
De Startnotitie m.e.r. vormt de officiële 
aftrap van de planstudie. 
In de Startnotitie m.e.r. staat een helder 
overzicht van alle uitgangspunten en reeds 
eerder genomen besluiten over de dijk-
teruglegging. Ook bevat de Startnotitie een 
overzicht van onderwerpen waarover nog 
geen beslissing is genomen. 

Keuzes
De belangrijkste keuzes die gemaakt moeten 
worden, gaan over de functies die een plek 
kunnen krijgen in het gebied: wonen & 
voorzieningen, recreatie, natuur en culturele 
activiteiten. Welke functies krijgen waar veel 
ruimte en welke minder? Ook geeft de 
Startnotitie een overzicht van de thema’s 
waarop de effecten van het project worden 
onderzocht, zoals verkeer, bereikbaarheid en 
cultuurhistorie.

Inspraak op de Startnotitie
In de Startnotitie zijn de onderzoeksthema’s 
en -vragen verwoord. Maar voordat de 
onderzoeken van start gaan, horen wij graag 
of er volgens u thema’s of vragen ontbreken. 

In opdracht van het Rijk werkt de gemeente Nijmegen de komende anderhalf jaar 
aan een gedetailleerd inrichtingsplan, een bestemmingsplan en een dijkverleggings-
plan. Een zogeheten planstudie. Uitgangspunt voor deze planstudie vormt het 
Ruimtelijk Plan Dijkverlegging Lent uit 2007. 

De planstudie

lees verder op pagina 6 >

Keuzes 
maken over 

welke functie 
welke plek gaat 

krijgen



Informatie
Meer informatie
Gemeentelijk Informatie-
centrum Open Huis 
Stadswinkel
Mariënburg 75 
Nijmegen

tel. 024 - 329 90 00

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

colofon
Mei 2009

Uitgave van gemeente Nijmegen

oplage 6.000

tekst gemeente Nijmegen,  

Einder Communicatie

eindredactie gemeente Nijmegen

vormgeving Einder Communicatie

fotografie Erik Schoeber

drukwerk Trioprint Nijmegen

mingsplan wordt naar verwachting in 2011 
inspraak gehouden. 

Platform Waalsprong
Wij vinden het belangrijk om bewoners goed 
op de hoogte te houden van de ontwikkelin-
gen binnen het project. De gemeente heeft 
daarom regelmatig contact met het Platform 
Waalsprong. In het Platform Waalsprong zijn 
zowel bewoners als ondernemers uit 
Nijmegen-Noord vertegenwoordigd. In goed 
overleg is besloten dat het platform het eerste 
aanspreekpunt is voor belanghebbenden uit 
Nijmegen-Noord. Maar bij nieuwe stappen in 
de planvorming, houden we u natuurlijk ook 
rechtstreeks op de hoogte.

> Hoe gaat het verder na de 
inspraakprocedure? 
Aan de hand van de Startnotitie en de 
inspraakreacties stellen de gemeente 
Nijmegen, het Waterschap Rivierenland en de 
provincie Gelderland richtlijnen op voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r.).

Varianten
Op basis van de vastgestelde richtlijnen  
worden drie varianten ontwikkeld voor de 
toekomstige inrichting van het plangebied.  
De varianten kennen verschillende accenten 
op het gebied van wonen & voorzieningen, 
natuur, recreatie en culturele activiteiten. 
Gespecialiseerde bureaus onderzoeken de 
milieueffecten van de varianten.

Planning
Naar verwachting kiest het college van B&W 
in het voorjaar van 2010 voor een voorkeurs-
variant. Deze variant wordt gepresenteerd aan 
belanghebbenden en belangstellenden, waar-
bij nog ruimte is voor vragen en suggesties.  
De uitgewerkte voorkeursvariant wordt naar 
verwachting in het najaar van 2010 als advies 
aangeboden aan de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat. 

Als de voorkeursvariant vast staat, wordt deze 
vertaald naar een inrichtingsplan en een 
bestemmingsplan. Over het ontwerpbestem-

Het volledige 
Ruimtelijk Plan  

en de Startnotitie  
vindt u op  

www.nijmegen.nl


