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Ruimte voor de rivier
Ons klimaat verandert. Daardoor krijgen
rivieren steeds meer water te verwerken. Om overstromingen te voorkomen
geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen,
meer ruimte aan de rivieren. Voor
Nijmegen betekent dit een dijkterug
legging bij Lent en een nevengeul in
de uiterwaarden. Deze oplossing is
ingrijpend, maar duurzaam.
Met het besluit van staatssecretaris
Atsma afgelopen februari heeft hij
goedkeuring gegeven aan de uitvoering
van Ruimte voor de Waal. Deze
maand starten de voorbereidende werkzaamheden.
In deze nieuwsbrief
leest u meer over de
achtergrond hiervan.

Inloopavond
Donderdag
15 september
Het Witte Huis
Lent

In september ligt ook
het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende besluiten ter inzage.
Op 15 september vindt in Het Witte
Huis in Lent een informatieavond plaats
over de werkzaamheden en het
bestemmingsplan. U bent daarbij van
harte welkom!
Tot slot in deze nieuwsbrief een bericht
over de nieuwe locatie van de uitkijk
toren en een verslag van een projectweek op het Mondial College.
Wilt u meer weten? Kijk dan op:
www.nijmegen.nl/ruimtevoordewaal
en www.ruimtevoorderivier.nl.

Mieke Smit

Binnenkort starten de eerste werkzaamheden voor het project
Ruimte voor de Waal – Nijmegen. Voordat de echte uitvoering begint
moeten er voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden, zoals archeologisch en
bouwhistorisch onderzoek én het opruimen van explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog. Na jaren van plannen maken, zien we binnenkort dus echt wat gebeuren in
het gebied. Medio september gaat de gemeente van start. In deze nieuwsbrief leest u meer.

Graven in het verleden
We weten intussen dat er in de Waalsprong
spectaculaire archeologische vondsten in de
grond kunnen worden aangetroffen: denk
bijvoorbeeld aan ‘de man van Lent’ of het
kampje van jagers/verzamelaars uit de midden-steentijd, gevonden bij de Ovatonde.
En zeer recent nog werden prehistorische
voetafdrukken ontdekt die zelfs het landelijke nieuws haalden. Ook in het gebied van
de dijkteruglegging is naar verwachting
veel van onze geschiedenis terug te
vinden. Mieke Smit is archeoloog bij
de gemeente Nijmegen en weet
alles over de diepgravende werkzaamheden die deze maand
starten.

Wat geeft de bodem prijs?
”Buitendijks hebben we al booronderzoek verricht. Daarbij is onder
andere een dichtgeslibde geul ontdekt die
waarschijnlijk in de middeleeuwen bevaar-

baar was. Hier kunnen we nog scheepsresten uit die periode verwachten. Buitendijks
komen er ook een paar proefsleuven, maar
het onderzoek richt zich de komende tijd
met name op het binnendijkse gebied.
Misschien komen we nog wel resten tegen
van oude bebouwing, of zelfs van de oude
Romeinse brug.”
Velen zullen bij het woord ‘archeologie’
denken aan opgegraven aardewerken potten, munten, sieraden en misschien zelfs
aan de resten van een
Romeins badhuis of tempel. Mieke Smit: “Toege
geven: zulke dingen treffen we ook aan, maar
archeologie gaat wat mij >
betreft niet altijd om ‘bijzondere’ vondsten.
Prehistorische voetstappen in Lent
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Eigenlijk zit er in de bodem in en rond
grond ‘leeg’ achterblijft en de archeologiNijmegen een heel archief verscholen. We
sche plek dus eigenlijk volledig is opgezijn al veel te weten gekomen over de
ruimd. Mocht blijken dat het de moeite
geschiedenis van de stad. Het was bijvoor- waard is om op basis van het proefsleubeeld een van de belangrijkste steden aan venonderzoek verder te graven, dan gaan
de Romeinse rijksgrens en ook in de
we dat natuurlijk wel doen, liefst op
vroege middeleeuwen speelde
korte termijn.”
Nijmegen een rol van betekeWe vinden
nis. Ook over die periode
Bommen en granaten
het belangrijk
hopen we de komende tijd
Voor we met de proefsleumeer te weten te komen.”
de geschiedenis ven starten moet het gebied
eerst vrijgemaakt worden
zichtbaar te
Hoe pakken we het aan?
van explosieven. Smit: ”Ik
maken
Onderzoek met proefsleuven
ben niet bang voor de bomSmit licht toe: “Met een archeomen en granaten die er in het
logische proefsleuf wordt bepaald
gebied in de grond zitten. Met
welke resten er precies in de grond aanbehulp van metaaldetectoren is in kaart
wezig zijn en hoe intact deze gebleven
gebracht waar de mogelijke explosieven
zijn. Een proefsleuf geeft inzicht in de
zich bevinden. Een team van specialisten
archeologische waarde van een gebied.
gaat die plekken onderzoeken. Als blijkt
Maar een proefsleuf is geen opgraving: bij
dat er ergens nog een explosief ligt, wordt
een opgraving worden alle vondsten en
het gecontroleerd tot ontploffing gebracht.
sporen gedocumenteerd, waardoor de
Op de locatie zelf of elders. Gelukkig

weten we intussen wel wat voor explosieven we hier in de grond kunnen aantreffen. Er is in de Tweede Wereldoorlog rond
Nijmegen veel gevochten en het oorlogsmateriaal dat daarbij werd gebruikt, is
goed gedocumenteerd. Overigens liet de
oorlog meer dan alleen bommen en granaten achter: we verwachten ook persoonlijke eigendommen van soldaten,
zoals tabaksdoosjes, schoeisel en
dergelijke.”

Planning
In september starten de werkzaamheden.
Het archeologisch onderzoek moet voor de
winter klaar zijn om eventueel hoogwater
voor te zijn. In 2012 is dan de aanbesteding voor het ‘echte werk’, zoals het graven van de nevengeul, de bouw van de
kade en de bruggen en de inrichting van
de uiterwaarden. Natuurlijk blijft het niet
bij proefsleuven graven en onderzoek
doen. Net als in de binnenstad en in

voorbereidende werkzaamheden

Station Lent

Steltsestraat

Lent

Op deze kaart is het
gebied aangegeven
waarin de voorbereidende
werkzaamheden plaatsvinden:
het werk aan (het verleggen van)
kabels en leidingen,
archeologisch en bouwhistorisch
onderzoek en het opruimen
van niet gesprongen
explosieven.

Maria Geboorte Kerk

Waalbrug

centrum
Nijmegen

Wijnfort

Nijmegen-Oost wil de gemeente het verleden laten voortleven. Zo zijn de straatnamen in Oosterhout bijvoorbeeld een
duidelijke verwijzing naar de rijke historie
van het gebied. Smit: “De geschiedenis
vertelt veel over de identiteit van het
gebied. We vinden het belangrijk deze
geschiedenis zichtbaar te maken. Dat kan
door gevonden objecten tentoon te
stellen, maar ook door het verhaal erbij te
vertellen of door straks op het nieuwe
eiland wandelingen door de tijd te
organiseren.”

Wat is een proefsleuf?

Geschiedenis van een uniek landschap
De rivier als levensader
De Waalsprong maakt deel uit van een bijzonder landschap, dat
wordt gekenmerkt door een complex stelsel van oude vertakkingen van de Waal. Het resultaat van al die stromen is een uniek
gebied. Een hoog gelegen gebied met een hoge natuurlijke
bodemvruchtbaarheid en een geringe kans op grootschalige
overstromingen, en daarmee een gebied dat al duizenden jaren
een flinke aantrekkingskracht heeft op mens en dier.

Als het te onderzoeken gebied helemaal veilig is
kan een team van 13 archeologen aan de slag.
Er worden ongeveer 200 ‘proefsleuven’ op verschillende locaties gegraven, om een indruk te
krijgen van wat er zoal in de bodem verborgen zit.
Deze sleuven zijn systematisch over het gebied verdeeld om de trefkans te vergroten. De proefsleuven
zijn ongeveer 4 bij 25 meter groot en een halve
meter tot een meter diep. Afhankelijk van
wat er gevonden wordt, graven de
archeologen dieper door.

De nabijheid van
de stuwwal
maakte de Waal
sprong al in de
prehistorie tot een gebied
met een hoge dichtheid aan
nederzettingen. In de Romeinse
tijd moet de Waalsprong nauwe banden hebben gehad met het
tegenoverliggende Noviomagus; de Romeinse stad.

De Waal zoals we die nu kennen is circa 2200 jaar geleden ontstaan. Sindsdien is de precieze ligging van de rivier vrijwel gelijk
gebleven. Vertakkingen van de rivier hebben de bodemschatten
dus niet verder aan kunnen tasten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verwachtingen van de archeologen in het binnendijkse gebied hooggespannen zijn. Bovendien zijn resten in
Nijmegen-Noord goed geconserveerd door hoge grondwaterstand
en een ‘verpakking’ van oeverafzettingen.

Zalmvissers bij de spoorbrug in 1905. Er is een tijd
geweest dat op de nu zo druk bevaren Waal talloze
vissers de kost verdienden.

Excursies
archeologie en
bouwhistorie

Slopen van panden
Als gevolg van het project Ruimte voor de Waal moeten zo’n 50 panden in het gebied ruimte
maken voor de dijkteruglegging. De afgelopen jaren is gestart met de sloop van een deel van
deze woningen en de komende tijd zullen nog meer woningen worden gesloopt. Maar eerst
wordt nog de cultuurhistorische waarde vastgesteld en worden eventueel waardevolle elementen bewaard.

Bent u ook zo nieuwsgierig naar het
archeologische en bouwhistorische
onderzoek? Kom naar één van de
excursies die de gemeente Nijmegen
organiseert. U krijgt dan uitleg over
de werkwijze van de onderzoekers
en gaat het veld in om een proefsleuf te bekijken en een pand te
bezoeken.

Data
Het bouwhistorisch onderzoek houdt zich
vooral bezig met de bouwgeschiedenis
van een pand om daaruit gegevens over
leven en werken van ons voorgeslacht te
vergaren. De omgeving van het dorp Lent
is eeuwenlang gebruikt voor de voedsel
voorziening. Er waren verschillende boerderijen en veel tuinders en kwekers hielden hier bedrijf. Al deze bedrijfstakken
hebben ingrijpende veranderingen ondergaan en hun sporen in de gebouwen
achtergelaten. Zo kunnen boerderijen nog
eeuwenoude spanten hebben en van de

tuinderijen staan sommige oude tuinmuren er nog. Ook de Tweede Wereldoorlog
heeft in het plangebied natuurlijk de
nodige sporen nagelaten.

- woensdag 21 september
- zaterdag 1 oktober
- woensdag 5 oktober

Start
Al deze facetten kunnen het bouwhistorisch onderzoek verrijken. Vandaar dat er
een aantal panden waardevol is om door
een bouwhistoricus gedocumenteerd te
worden. Een aantal panden moet diepgaander onderzocht worden omdat er,
gezien hun leeftijd, bijzondere informatie
verwacht wordt.

Om 14.00 uur bij de witte boerderij
aan de Oosterhoutsedijk 88. Dat is
vlakbij bij de nieuwe stadsbrug in
aanbouw. Om 13.40 uur rijdt er ook
een busje naar deze locatie vanaf
het Wooninformatiecentrum Waal
sprong bij NS station Lent. De excursie duurt ongeveer tot 16.00 uur.

Kledingadvies
Doe laarzen of stevige schoenen aan
en eventueel regenkleding.

Aanmelden

Restant van
een oude Lentse
tuinderij

Stuur een mail naar
huisnijmeegsegeschiedenis@
nijmegen.nl met uw naam, telefoonnummer, de excursiedatum,
met hoeveel personen u komt en of
daar kinderen jonger dan 12 jaar bij
zijn. Vermeld of u van het busje
gebruik maakt dat vertrekt vanaf
station Lent.
U kunt zich ook aanmelden bij
Open Huis, telefonisch via 14 024
of aan de balie. Het aantal plaatsen
is beperkt.
Deelname is gratis!

Vondsten elders in het land
Het Nijmeegse ‘Ruimte voor de Waal’project staat niet op zich. In het hele land
worden binnen de ‘Ruimte voor de
Rivier’-aanpak maatregelen genomen.
Vaak gaat het om ‘jonge’ landschappen,
waar qua archeologie dus weinig spannends gebeurt. Maar op sommige plekken
wordt wel degelijk gegraven, en met
succes! In Deventer werd aan de IJssel een

scheepswerfje blootgelegd en in Kampen
ligt misschien wel een compleet koggeschip verborgen onder de rivierbedding.
Meer weten over Ruimte voor de Rivier en
wat er uit de bodem tevoorschijn komt?
Neem dan eens een kijkje op
www.ruimtevoorderivier.nl

Planning

2011

2012

Voorbereiding Vaststelling
besluiten

2013

2016

Start realisatie

Gereed

Ontwerp-bestemmingsplan
In het bestemmingsplan staat welke functies op welke plek komen, zoals natuur, water, verkeer en recreatie. De gemeenteraad stelt het definitieve bestemmingsplan begin 2012 vast.

Procedures

Voorontwerp-bestemmingsplan
(april/mei 2011)

Inspraak

Ontwerp-bestemmingsplan en overige
besluiten, zoals milieueffectrapport,
vergunningen, beeldkwaliteitplan en
dergelijke (september 2011)

Zienswijzen

Vastgesteld bestemmingsplan en
overige besluiten (begin 2012)

Afgelopen voorjaar presenteerde het college van burgemeester en wethouders het
voorontwerp-bestemmingsplan. Hierop
was inspraak mogelijk. Mede naar aan
leiding van alle inspraakreacties is
het bestemmingsplan nu aangepast.
Begin september 2011 stelde het
college het ontwerp-bestemmingsplan
vast. Aanpassingen ten opzichte van het
voorontwerpplan zijn bijvoorbeeld de toelichting op het functioneren van de
watersingel en het maximum aantal evene
menten dat op het evenemententerrein is
toegestaan.
Het ontwerp-bestemmingsplan is van
8 september tot en met 19 oktober 2011 in
te zien. Hetzelfde geldt voor het milieu
effectrapport (MER), de verschillende
benodigde vergunningen en andere
benodigde ontwerpbesluiten. Binnen de
genoemde termijn is het indienen van een
zienswijze mogelijk.

Inloopavond ontwerp-bestemmings
plan en voorbereidingswerk
zaamheden
Op donderdag 15 september (19.3022.00 uur) organiseert de gemeente een
inloopavond. Tijdens deze avond kunt u
informatie krijgen over het ontwerp
bestemmingsplan en bijbehorende
ontwerpbesluiten. Daarnaast komt u meer
te weten over de aanstaande werkzaamheden ter voorbereiding op de uitvoering
van het project (hierover leest u elders in
deze nieuwsbrief al meer).

Het ontwerp-bestemmingsplan en
alle overige documenten liggen
onder andere ter inzage bij het
Open Huis, in de Stadswinkel aan
de Mariënburg 75 in Nijmegen en
het Woon Informatie Centrum aan
de Griftdijk Noord 4a in Lent. Ook
kunt u het plan bekijken op www.
nijmegen.nl onder het kopje
‘Inspraak en info’. Wanneer u een
zienswijze wilt indienen kunt u dat
schriftelijk doen en uw reactie richten aan:

College van burgemeester en wethouders, afdeling Stadsontwikkeling
De bijeenkomst is in Het Witte Huis in
Lent. Er zijn medewerkers van de gemeen
(bureau G320), t.a.v. de heer
E. Waterval, postbus 9105,
te aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn er twee presenta6500 HG Nijmegen.
ties te zien: om 20.00 uur
vertellen wij u meer over het
Inloopavond
ontwerpbestemmingsplan en
Donderdag
om 21.00 uur gaat het over
de aanstaande voorberei15 september
dende werkzaamheden.

Het Witte Huis
Lent

Informatie
Meer informatie

Scholieren denken
mee over Ruimte voor
de Waal
Het project Ruimte voor de Waal is een technisch
hoogstandje dat leidt tot verbreding van de rivier
en een nieuw stadsdeel aan de rivier. Het blijkt
een inspiratiebron voor belangstellenden uit binnen- en buitenland om mee te denken over
stadsontwikkeling en waterbeheer. Zo koos het
Mondial College uit Nijmegen het project Ruimte
voor de Waal dit jaar als thema voor hun
projectweek.
De derdejaars HAVO- en VWO-leerlingen
gingen een week lang aan de slag met de
dijkteruglegging. Ze bogen zich over pittige
vragen zoals veiligheid bij hoog water, ver
binding tussen de oude binnenstad en
Nijmegen-Noord en vormen van natuur
ontwikkeling. Ook de invulling van het
Lentereiland kreeg aandacht. Groepjes scholieren trokken het gebied in en maakten
maquettes en een website. Zij kwamen met
verassende ideeën: een dam als soort schildpad met turbines die energie opwekken, een
camping op het eiland of juist niet?
De promenadebrug met romeinse bogen in
de nationale kleur oranje, en kunnen we
Fort Knotsenburg met glazen platen zichtbaar
maken? De resultaten van de projectweek
werden aangeboden aan wethouder
Henk Beerten.

Open Monumentendag
De Open Monumentendag heeft dit jaar
’herbestemming’ als thema. Op zaterdag
10 september zijn er rondleidingen over
de dijkteruglegging. De start is bij het Wooninformatiecentrum Waalsprong, Griftdijk
Noord 4a (naast NS-station Lent). Vooraf
aanmelden is niet nodig. De rond
leidingen beginnen om 12.00 uur en
14.00 uur en duren ongeveer een uur.

Uitkijktoren Lent biedt
zicht op dijkverlegging
Op donderdag 14 juli opende wethouder Jan van
der Meer samen met de leden van het Platform
Waalsprong een uitkijktoren op de dijk bij Lent.
De rode toren en een bijpassende grote kubus
geven informatie over de geplande
dijkverlegging.
De uitkijktoren is een initiatief van het
Platform Waalsprong: vanaf de toren kunnen
bewoners en geïnteresseerden de vorderingen
van het dijkterugleggingsproject ‘live’ volgen.
Het Platform kreeg de de uitkijktoren kado van
de gemeente, als dank voor het constructief
meedenken over de planvorming rond de
dijkteruglegging.

Gemeentelijk Informatie
centrum Open Huis
Stadswinkel
Mariënburg 75
Nijmegen
tel. 14 024
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/
ruimtevoordewaal

Colofon
Vanaf de toren, op de Bemmelsedijk vlakbij
het Wijnfort Lent, heeft u een fantastisch uitzicht over de uiterwaarden waar vanaf volgend jaar gewerkt wordt aan de nevengeul. Bij
de opening werkte het weer niet mee, maar
de toren is zeker een bezoekje waard als u op
een zonnige dag een fietstochtje maakt.

september 2011
uitgave van gemeente Nijmegen
oplage 5.200 exemplaren
tekst gemeente Nijmegen
eindredactie gemeente Nijmegen
vormgeving Einder Communicatie
fotografie Gemeente Nijmegen,
Rutger Hollander
drukwerk Trioprint, Nijmegen

