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Lcesw ij/er 

Deze leeswijzer kunt u gebniiken als aanvulling op de inhoudsopgave van dil 
niilieueffeclrapport. Hier leest u globaal wat de inhoud is van de verschillende stukken van dit 
luilieuerfeclrapport, zodat u snel kunt opzoeken waar uw belangstelling naar uitgaat. 

Opbouw milieucfTectrapport 

Dit milieuelTectrappoil bestaat uil de volgende stukkeu: 
• een sainenvatting, 
• een hoofdrapport. 
• eenentwintig bijlagen. 

De bijlagen bevatten een zo volledig mogelijk verslag van het milieuonderzoek naar een 
bepaald aspect (water, bodem, verkeer et cetera). Hel hoofdrapport zei de belangrijkste 
resultaten uit de bijlagen op een rij, weegt ze len opzichte van elkaar en geeft aan wat het 
Mee.st Milieuvriendelijk Alternatief is. Vervolgens treft u een afzonderlijke samenvatting van 
het gehele milieueffect rapport aan. 

Hij lagen 

De eenentwintig bijlagen zijn in drie categorieën in te delen. 

Bijlagen iitet uitgangspunten en financiële effecten van de keuzemogelijkheden 

De bijlagen Bestuurlijk-Juridisch kader. Onderzoeksopzet en Financiële effecten bevatten 
geen milieuonderzoek. 

Besluurlijk-juridisch kader 
In deze bijlage leest u wal de juridische achlergronden zijn en welke activiteiten 
moeten worden onderzocht. We gaan in op de aard van de ie nemen besluiten en 
beschrijven de gevolgen van alle reeds genomen besluiten, We beschrijven de 
betekenis van de referentiesituatie voor de alternatieven en sluiten deze bijlage af met 
de procedure voor de besluitvorming rond de milieueffectrapportage. 

Onderzoek Nopgave 
In deze bijlage beschrijven we welke onderzoeksopdracht we voor dil 
milieueffecirapport hebben gehanteerd. We gaan in op de volgende vragen. Wat 
houden de variatiemogelijkheden van de plannen in'.' Welke bestuurlijke keuzes 
liggen voor? Wal zijn de ontwikkelingen builen de Waalsprong'? Welk loetsingskader 
gebruiken we.' Hoe wordt hel Meest Milieuvriendelijke Alternatief samengesteld? 

Financiële effecten 
Deze bijlage beschrijft de financiële effecten van de verschillende manieren waarop 
de Waalsprong ingevuld kan worden. Eerst beschrijven we de methmliek die we 
hanteerden om deze effecten in beeld te brengen. Dan gaan we in op de financiële 
effecten van de verschillende alternatieven en beschrijven we de financiële effecten 
van de bouw.stenen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de Waalsprong. 
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Bijlagen met milieuonderzoek per thema 

De bijlagen Bodem, Water. Biotisch milieu. Natuurbescherming, Stadslandschap, 
Archeologie, Wonen, Recreatie, Werken. Verkeer, Energie, Geluid, Luchtkwaliteil en Externe 
veiligheid behandelen telkens een specifiek thema. 

Bodem 
In deze bijlage beschrijven we de bodemopbouw in het plangebied. Tegen die 
achtergrond beschrijven we het milieukundig bodemonderzoek dat we hebben 
uitgevoerd en gaan we in op explosieven, stabiliteit en zetting. Vervolgens gaan we 
nader in op de grondbalans, grondtransport en grondverzet en de zandbehoefte en 
zandiransport in de verschillende deelgebieden in de Waalsprong. 

Water 
Deze bijlage beschiijft het onderzoek naar de verschillende varianten van de 
watersystemen in de Waalsprong. We beschrijven de uitgangssituatie, de 
waterstanden, stroonisnel heden, grondwaterstanden, singels en helofy ten filters. 
Vervolgens beschrijven we de kwantitatieve en kwalitatieve modelberekeningen. We 
sluiten af met een beschrijving van de invloed van de waterkwaliteit op de ecologie. 

Biotisch milieu 
Deze bijlage beschrijft de gevolgen van de verschillende manieren om de Waalsprong 
te ontwikkelen voor het biotisch milieu. We hebben voor het watersysteem, de 
groenstnicluur en de bewoning aangegeven hoe de natuurkwaliteit wordt beïnvloed 
door de inrichting en het beheer. We bespreken de huidige situatie, de autonome 
ontwikkeling en de ecologische consequenties van de alternatieven en de bouwstenen. 

Natuurbescherming 
In deze bijlage gaan we in op de achtergronden van de soortenbescherming, in het 
bijzonder op het onderzoek naar beschermde planten- en diersoorten en beschermde 
gebieden in en grenzend aan de Waalsprong. We bespreken de richtlijngebieden die 
voor Waalsprong relevant zijn en we beschrijven de mogelijke invloeden die de 
Waalsprong heeft op deze gebieden. 

Stadslandschap 
Deze bijlage beschrijft de effecten van de Waalsprong op het (stads)landschap: de 
nationale en regionale context, hel huidige land.fchap. cultuurhistorie en visueel-
ruimtelijke aspecten. We geven een kwantitatieve beschrijving van de ruimtebehoefte 
en kwalitatieve karakteriseringen van de mogelijke invullingen van de Waalsprong. 

Archeologie 
Deze bijlage beschrijft de archeologische vindplaatsen die we in het plangebied 
tegenkomen. We brengen deze naar hun waarde onder in vier categorieën en 
motiveren deze keuzes. We geven de invulling van de deelgebieden in de 
verschillende alternatieven schematisch weer en we schallen per bouwsteen in wat de 
bijdrage is aan het ontzien van de archeologische vindplaatsen. 

Wonen 
In deze bijlage laten we de verschillen zien tu.s,sen de woonmilieus in de vier 
alternatieven van hel milieueffectrapport en de Voorgenomen activiteit. We gaan 
nader in op begrippen als ruimtebeslag, ruimtegebruik, kwaliteit en samenhang, en 
betekenis en identiteit, en we laten de onderzoeksresultaten zien. 
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Recreatie 
Voor dit onderzoek hebben we gekeken naar de mogelijkheden voor korte 
wandelingen vanaf het woonhuis, voor fietstochten vanuil de Waalsprong. We 
beschrijven in hoeverre inensen fietstochtjes zullen houden vanuil de woning naar de 
directe omgeving en we beschrijven hel mogelijke gebruik van de Landschapszone 
als stadspark en als .strandbad. 

Werken 
Deze bijlage brengt de werkgelegenheid - nu en in de toekomst - in kaart en de 
daarbij behorende behoefte aan werklocalies. We beschrijven de methodiek die we 
gebniikt hebben in het onderzoek. We sluiten deze bijlage af mei de toekenning van 
een waarde aan de effecten die de bouwstenen, scenario's en allemalieven hebben op 
de aspecten die we rond werken behandelden. 

Verkeer 
In deze bijlage beschrijven we het onderzoek naar het wegverkeer in en rond de 
Waalsprong aan de hand van de aspecten mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid 
(verkeersveiligheid). Voor de onderdelen modiil split, het recrealieverkeer van de 
plassen en hel draagvlak van hel station Ressen hebben we drie afzonderlijke 
onderzoeken uitgevoerd. 

Energie 
In deze bijlage beschrijven we hel energiegebruik van wonen en utiliteitsbouw in de 
Waal.sprong. We geven aan welke inspanningen en afspraken met verschillende 
partijen zijn gemaakt om hel energiegebruik verder te reduceren en de kwaliteit 
daarvan te verbeteren. Dan beschrijven we de maatregelen om de kwaliteit van het 
energiegebmik Ie veranderen. 

Geluid 
In deze bijlage beschrijven we de geluidssituatie in 2001 en u leest achie reen volgens 
de resultaten voor hel industrielawaai in 2015, het rail verkeerslawaai in 2015 en het 
wegverkeerslawaai in 2015. Ten slotte cumuleren we alle verschillende 
geluidsbelastingen zodat zij onderling goed te vergelijken zijn 

Luchtkwaliteit 
Deze bijlage geeft een beeld van de huidige en de te verwachten luchtverontreiniging 
in en rond de Waal.sprong, afgezet tegen de verschillende alternatieven voor de 
Waal.sprong. We beginnen met het beleidskader op het gebied van luchtkwaliteit. 
Daarna presenteren we de resultaten van het onderz,oek. Hoe verhouden deze 
resultaten zich lol de scenario's, de bouwstenen en de alternatieven die een rol spelen 
bij de ontwikkeling van de Waalsprong? 

Externe veiligheid 
Deze bijlage beschrijft het onderzoek naar de externe veiligheid in het plangebied. U 
leest over de methoden van onderzoek, de huidige en toekomstige regelgeving en de 
uitgangspunten. Verder lee.st u welke effecten de verschillende invullingen van de 
deelplannen van de Waalsprong hebben op het plaatsgebonden risico en hel 
groepsrisico, en welke maatregelen we voorstellen om de externe veiligheid Ie 
verbeteren en te optimaliseren. 
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Bijlagen waarin een bepaalde activiteit centraal staat 

Vervolgens hebben we bijlagen opgesteld die een activiteit integraal behandelen, dus niet per 
thema. Het gaal daarbij om de belangrijkste m.e.r.-bcoordelingsplichtige of m.e.r.-plichiige 
activiteiten zoals Grondwateronttrekking. Onlgronding, Windturbines en Bedrijfsterrein De 
Grift. 

Grondwateronttrekking 
Deze bijlage beschrijft het onderzoek naar de grondwateronttrekking in het 
plangebied, U leesl welke uitgangspunten wij hanteren voor het berekenen en 
beoordelen van de kwantitatieve beoordelingscriteria (waterbezwaar en zettingen). 
Daarnaast gaan we in op de kwalitatieve criteria. 

Ontgronding 
In deze bijlage beschrijven we de locatie van de zandwinning en geven we de 
varianten die mogelijk zijn bij de dimensies en de inrichling van deze locatie, en bij 
de wijze waarop de zandwinning plaatsvindt. Vervolgens beschrijven we aan de hand 
van deelonderzoeken de niilieueffeclen, wegen we de resultaten en formuleren we 
aanbevelingen voor het evaluatieprogramma. 

Windturbines 
In deze bijlage gaan we in op de achtergronden van windenergie. We onderzoeken de 
impact van windturbines op hel landschap, loeLiien de windturbines aan de geldende 
risicocriteria en brengen de geluidhinder en de slagschaduw van de winturbines in 
beeld. Ook de overlast van de windturbines voorde vogels wegen we mee in hel 
onderzoek. 

Bedrijfsterrein De Grift 
In deze bijlage beschrijven we hel beleidskader waarbinnen we hel bedrijfsterrein De 
Grift ontwikkelen en we geven we een overzicht van de verschillende varianten voor 
het bcdrijlsterrein. U vindl hier informatie over de conlouren, de interne zonering en 
lerreinindeling. het programma, het ruimtegebruik en de structuur van groen en water. 
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1 Wat is er aan de hand? 

Wal gaal er allemaat gebeuren in de Waaisprong? Als we een goed antwoord willen geven op 
die vraag moeien we eerst weten hoe hel gebied er nu uitziet en wat de voorgeschiedenis is. 
Dat beeld vormt de achtergrond waartegen wij ons milieueffeclrapport hebhen opgesteld. We 
leggen uil hoe we het onderzoek voor dil rapport hebben aangepaki en hoe de besluitvorming 
over dit nieuwe gebied plaatsvindt. 

1.1 De Waaisprong nu 

Plangebied 

Van zuid naar noord lopen dwars door het plangebied de A32.'i, het spoor Amhem-Nijmegen 
en de Griftdijk. De meeste bebouwing vinden we in het zuidelijke en het ntxirdwestelijke deel 
van het plangebied. Het middengebied en hel noordoostelijke deel is relalicl'onbebouwd. In 
het noordwestelijke deel, nabij het dorp Oosterhoul, is een deel van de Waaisprong 
(Woonpark Oosterhoul) reeds gerealiseerd. 

De bedrijvigheid concentreert zich voornamelijk in hel zuidelijke deel (dorp Lent) en hel 
noordwestelijke deel (linlbebouwing en bedrijfsterreinen). Het grondgebniik is hoofdzakelijk 
agrarisch waarbij een belangrijk deel van de teelt in kassen plaatsvindt (VossenpeLs, dorp 
Lent). Zie ook kaart l Plangebied en de luchtfoto. 

[Kaart I Plangebied) 
[Luchtfoto] 

Voorgeschiedenis 

Gedurende de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam de Waaisprong nadrukkelijk in beeld 
als nieuwe locatie voor de uitbreiding van de stad Nijmegen, \OOT zowel woningbouw als 
bedrijfsterrein. Nijmegen kampte met een slceds groter ruimteprobleem. 

Zowel het Rijk als de provincie onderkenden de woningbehoefte, de behoefte aan 
bedrijfsterrein en hei ruimteprobleem. Nijmegen kreeg een taakstelling voor zowel 
woningbouw als het ontwikkelen van bedrijfsterrein. In 1992 heefl de provincie Gelderland 
aan de hand van een milieueffectrapporlage bekeken waar in de regio Nijmegen die 
taakstelling hel beste gerealiseerd zou kunnen worden. Dal bleek de Waaisprong ie zijn. 

Vanaf dal moment werkte de gemeente Nijmegen aan een slructunrplan dal de basis zou 
vormen voor de ontwikkeling van de Waaisprong. In 1996 resulteerde dil in hel Structuurplan 
"Het land over de Waal". Ondertussen hadden aanpassingen van gemeentegrenzen ervoor 
gezorgd dat de Waaisprong onderdeel is gaan uitmaken van de gemeente Nijmegen. 

Structuurplan liet land over de Waai 

Doel van het structuurplan Het land over de Waal is het realiseren van een nieuw stadsdeel 
om te voorzien in de woningbehoefte en de behoefte aan bedrijf.sterrein in de regio Nijmegen. 
Dit is vertaald in de opgave om voor de Waaisprong 10.000 lol 12.000 woningen ie bouwen 
met bijbehorende voorzieningen, en om circa 50 hectare bedrijfsterrein te ontwikkelen. 
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Waaraan moet deze opgave voldoen, ais hel gaat om de kenmerken van het gebied, het 
niimlelijk ontwerp en de sociaal-maat schappelijke omgeving? Hoe kunnen we een stadsdeel 
ontwikkelen waarin de samenhang met de stad en de regio, de verscheidenheid en 
aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers, de aanpasbaarheid in de tijd en de 
veranlwoordelijkheid voor het milieu gewaarborgd zijn? We hebben voor de verdere 
uitwerking van de plannen voor de Waalsprong vier strategische opgaven geformuleerd: 

Horen bij de stad. 
Wervende woonmilieus, 
Diiurzaainheid, 
Groeien in stappen. 

Deze strategische opgaven hebben geresulteerd in een hoofdstructuur met vijf deelgebieden. 

Het Stadseiland, met stedelijke woonmilieus; opgedeeld in de Dijkzone, de Gordel en het 
Centrumgebied. De intensiteit van de functies en de dichtheid van de bebouwing neemt 
toe naar hel centrum van het gebied. In de Dijkzone gaat het om een goede overgang van 
Waal en uiterwaarden naar hel stedelijk gebied. 

De Dorpenzone, met rustige, landelijke woonmilieus en groene corridors. 

De Bedrijfszone, waar de reeds aanwezige bedrijfsterreinen uitgebreid worden tot een 
regionaal bedrijfsterrein. Het zuidelijke deel is bestemd voor instituten (de 
Institutenzone). 

De Landschapzone, die de Dorpenzone met het Sladseiland verbindt en bestaat uit water
en groenelementen. Dit zorgt voor extra variatie in woonmilieus en vormt het nieuwe 
stedelijk recreatiegebied voor de bewoners van de Waalsprong, Nijmegen en omgeving. 

De Stadsas, op het tracé van de A325, is de drager van de verkeersstructuur van de 
Waalsprong en vormt de verbindende schakel tus.sen de be.staande stad en het nieuwe 
stadsdeel in het verlengde van de Graafseweg en Oranjesingel. 

De strategische opgaven hebben we als volgt in de hoofdstructuur vertaald {zie ook kaart 2 
Hoofdstructuur. 

[Kaart 2 Hoofdstnicluur] 

Horen hij de stad 
De Landschapszone, de centrumvoorzieningen en de instituten op het Stadseiland en in de 
Bedrijfszone dragen bij aan het imago waar de opgave Horen bij de stad om vraagt. Ze zorgen 
voor variatie van voorzieningen en voor de samenhang ervan met de slad en de regio. 

Wervende woonmilieus 
De variatie in woonmilieus, het stedelijke karakter van het Stadseiland versus de rustige, 
landelijke sfeer van de Dorpenzone geven inhoud aan de opgave Wervende woonmilieus. Het 
Sladseiland, de Dorpenzone en de Landschapzone bieden verscheidenheid en 
aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers. De Siadsas speelt uit milieuoogpunt een 
belangrijke rol, omdat deze het autogebruik beperkt ten gunste van het openbaar vervoer en 
hel langzaam verkeer. 
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Duurzannth eid 
De Landschapszone biedt kansen voor het ontwikkelen van een duurzaam systeem van 
waterbeheer en "stedelijke" natuurontwikkeling waarmee de opgave Duurzaamheid inhoud 
krijgt. 

Groeien in stappen 
De opgave Groeien in stappen is uitgewerkt in de meerkemigc opbouw van de Waalsprong. 
Bij deze opgave worden de bestaande voorzieningen en kwaliteiten gebruikt en is een 
organische groei van dorp naar stadsdeel mogelijk. 

De Voorgenomen activiteit 

Na de vaststelling van het structuurplan Het land over de Waal in 1996 hebben de gemeente 
NijiTiegen en de Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong (GEM Waalsprong B.V.) 
verschillende deelplannen voor de Waalsprong ontwikkeld. Deze hebben we bij de Mart van 
het huidige milieuonderzoek samengevoegd tot één plan: de Voorgenomen activiteit. De 
Voorgenomen activiteit geeft een vrij goed beeld van de wijze waarop wij de Waalsprong 
medio 2001 dachten in te vullen. We geven daarvan een korte schets aan de hand van de 
hoofdstructuur, zie ook kaart 3 Voorgenomen activiteit. 

[Kaart 3 Voorgenomen activiteit] 

Bedrijvenzone in de Voorgenomen activiteit 
Het gezoneerde bedrijventerrein De Grift is in de Voorgenomen activiteit bestemd als 
vestigingsplaats voor kleinschalige en middelgrote logistieke, di.stributieve en industriële 
bedrijvigheid en een hulpwamilecentrale voor het warmienet. De uitbreiding van het 
bedrijventerrein krijgt een oppervlak van circa 50 hectare. De bestaande woonbestemming 
aan de westelijke zijde van De Griftdijk en aan de Stationsstraat zal verdwijnen. Op het 
terrein worden langs de A15 vijf windturbines geplaal.st. 

Het deel voor de instituten (Institutenzone) is een hoogwaardig (groen) vestigingsmilieu voor 
instellingen zoals onderwijsvoorzieningen, medische insiiiulen en onderzoeksinstellingen. 
Ten oosten van de Stadsas heeft dit gebied de bestemming "centrumfunctie" en "bijzondere 
doeleinden". Ook is in de Institutenzone volgens de Voorgenomen activiteit voorzien in een 
voorstadshalte en een iransferium. 

Dorpenzone in de Voorgenomen activiteit 
De Dorpenzone vormt in de Voorgenomen activiteit het recreatief woonmilieu met een 
relatief lage woningdichtheid in twee clusters: Woonpark Ooslerhout en Woonpark Ressen. 
Beide woonparken krijgen elk een voorzieningen hart met een buurtwinkelcentrum. Ten 
noordoosten van Woonpark Oosterhout voorziet de Voorgenomen activiteit een sportpark van 
circa 20 hectare. 

De Landschapszone in de Voorgenomen activiteit 
De Landschapszone is in de Voorgenomen activiteit het centrale recreatieve gebied van de 
Waalsprong. Ten zuiden van landgoed Ooslerhout wordt het park Waaijenstein aangelegd. Dit 
bestaat onder meer uit recreatie weiden, In het overige deel van de Landschapszone voorziet 
de Voorgenomen activiteit in drie plassen. De twee plassen aan weerszijden van de Stadsas — 
de Oosterhoulse en de Lentse Plas - worden diep uitgevoerd met zandwinning. De Zandse 
Plas is ondiep en heeft een belangrijke natuurfunctie. Aan de noordrand van de Lentse Plas 
komt volgens de Voorgenomen activiteit een recreatieve toplocatie. Ook zijn in de noordrand 
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van de Oosterhoutse Plas en in de Zandse Plas woningen gepland in een watergebonden 
woonmilieu. 

Sfadseilandin de Voorgenomen aclivite'U 
Hel Sladseiland wordt volgens de Voorgenomen activiteit rond het beslaande dorp Lent 
gebouwd en bestaat uit drie zones. In hel midden ligt het Centrumgebied met een 
voorstadshalte, kantoren, centrum voorzieningen op stadsdeelniveau (winkels, dienstverlening, 
horeca en onderwijs) en (gestapelde) woningen. In de gordel hieromheen, binnen de Singels, 
komen vooral grondgebonden woningen in een relatief hoge dichtheid. Buiten de Singels ligt 
de Dijkzone. Hier komen (deels gestapelde) woningen in een groene omgeving. In de 
woongebieden worden drie voorzieningenharlen aangelegd. Hierin is onder meer ruimte voor 
scholen en sociaal-maatschappelijk werk. 

Stadsas in de Voorgenomen activiteit 
De Stadsas vormt in de Voorgenomen activiteit de doorgaande hoofdverkeersstructuur. De 
hoofdontsluitingen van de woongebieden zijn hierop aangesloten via de Vrouwe Udasingel en 
de Graaf Allardsingel rond het Stadseiland, en de Dorpensingel ten noorden van de 
Landschapszone. De verkeersstruciuur is zo opgezet dat het autoverkeer geconcentreerd 
wordt op de hoofdroutes en uit de nieuwe en bestaande woonwijken geweerd wordt. Daarvoor 
is een aantal "verkeersknippen" (afsluitingen) aangebracht in radiale doorgaande wegen, zoals 
de dijken langs de Waal, de Griftdijk, de Keimate en de Zandseslraat. Het systeem van 
openbaar vervoer en fietspaden beslaat uit zo kort mogelijke verbindingen. 

1.2 Een milieueffectrapport 

Aanleiding 

Op 3 mei 2001 oordeelde de Raad van State over een vrijstelling die was verleend om de 
bouw van een aantal woningen en het bouwrijp maken van een deel van Woonpark 
Oosterhout mogelijk te maken. De Raad van State kwam lot de conclusie dat beide 
vrijstellingen opgeval moesten worden als hel eerste ruimtelijke plan voorde bouw van 6.500 
woningen. De bouw van meer dan 2.000 woningen buiten de bebouwde kom of 4.000 
woningen binnen de bebouwde kom is een activiteit waarvoor een milieueffectrapport 
opgesteld moet worden (ze vallen onder de m.e.r.-plicht). 

De Raad van State constateerde dat de verleende ontheffing van de m.e.r.-plicht op basis van 
het Structuurplan Het land over de Waal zinledig was. Omdat beide vrijstellingen voorzagen 
in een m.e.r.-pHchtige activiteit en omdat aan beide vrijstellingen geen milieueffeclrappon len 
grondslag lag, vernietigde de Raad van State deze vrijstellingen. 

Deze uitspraak moet in samenhang gezien worden met een uitspraak die de Raad van State in 
1999 deed. Toen oordeelde de Raad van Slate dal de beleidsbeslissingen in hel Sinictuurplan 
Het land over de Waal onvoldoende concreel waren. Daarmee is het structuurplan ook niel hel 
eerste ruimtelijke plan voor de Waalsprong en kan er ook geen ontheffing aan gekoppeld 
worden. 

Naar aanleiding van beide uitspraken heeft het College van Burgemeester en Wethouders van 
Nijmegen besloten om een milieueffeclrapport op te stellen voor de Waalsprong. Dit om de 
koppeling lussen milieueffeclrapporlage en de besluitvorming te herstellen - op basis van die 
koppeling kan de Waalsprong omwikkeld worden. 
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De rol van het milieucffectrapport 

Een miheueffectrappori maakt de milieugevolgen van een bepaalde activiteit inzichtelijk. 
Daarmee is het een hulpmiddel in de besluitvorming. In de te nemen besluiten moeten immers 
de overwegingen over het milieu worden aangegeven. 

Het milieueffectrapport bepaalt de inhoud van de te nemen besluiten niet rechtstreeks. De 
besluiten hebben een zelfstandig karakter. Het milieubelang vormt een van de belangen die bij 
het nemen van een besluit afgewogen moeten worden. Ook procedureel staan het 
milieueffectrapport en de te nemen besluiten op zichzelf. Waar de procedure van het 
milieueffectrapport alleen inspraak kent, is tegen de te nemen besluiten ook 
rechtsbescherming via de bestuursrechter mogelijk. 

Gedurende de planvorming voor de Waalsprong zijn verschillende studies uitgevoerd, 
rapportages geactualiseerd en is op verschillende vlakken beleid geformuleerd. Uit reacties 
van bewoners blijkt over welke effecten men zich vooral zorgen maakl. Deze studies, 
rapportages, beleidslijnen en reacties waren (en zijn nog steeds) van invloed op de uitwerking 
van de plannen voor de Waalsprong. 

Een milieueffectrapportage kan in de planvorming een belangrijke bijdrage leveren aan de 
integrale afweging van de effecten. Door de keuzemogelijkheden te verkennen, deze 
overzichtelijk weer te geven en onderling af te wegen maakt hel milieueffeclrapport de voor-
en nadelen van besluiten die aan de ontwikkeling van - in dit geval - de Waalsprong ten 
grondslag liggen voor iedereen inzichtelijk. 

Een milieueffectrapportage kent daarnaast verschillende procedurele en inhoudelijke 
waarborgen die op de onderzoeken van toepassing zijn. Bovendien kunnen in dit 
milieueffeclrapport de effecten van de Waalsprong integraal beschouwd worden in 
combinatie met de effecten van andere plannen of projecten buiten de Waalsprong. 

Het kader van deze milieueffectrapportage 

De gemeente Nijmegen wil de woningbouwlaakstelling van het Vinex-convenant - een 
afspraak tussen het Rijk en de gemeente over de bouw van 10.000 tot I2.0(X) woningen met 
bijbehorende voorzieningen - uitvoeren volgens het Structuurplan Het land over de Waal, 
Alleen al dit aantal woningen leidt tot een m.e.r.-plicht. 

De m.e.r.-plicht geldt ook voor een aantal activiteiten die - afhankelijk hoe de Waalsprong 
ingevuld gaat worden - onderdeel uitmaken van de Waalsprong of een beoordeling daarvan 
(m.e.r.-beoordelingsplicht). Dat staal in de Wet milieubeheer. Het is bijvoorbeeld niet 
uitgesloten dat de zandwinning bij een bepaalde invulling ni.e.r.-plichtig is, of de uitbreiding 
van een bedrijfsterrein, de aanleg van recreatieve voorzieningen, het uitvoeren van een 
stadsproject (centrumvoorzieningen), het plaatsen van windmolens en het aanleggen van 
waterbekken. Ook de bronbemaling is bij een bepaalde omvang m.e.r.-beoordelingsplichtig. 

Wij hebben er daarom voor gekozen om voor alle mogelijk m.e.r.- (beoorde!ings)plichtige 
activiteiten een volledig milieueffectrapport op te stellen. 

Bestaande toestand en autonome ontwikkeling 
De Wet milieubeheer stelt dat een milieueffectrapporl een beschrijving moet bevatten van: 

de bestaande toestand van het milieu, 
de autonome ontwikkeling, dat is een beschrijving van de te verwachten ontwikkeling van 
het milieu als de voorgenomen activiteit - of de alternatieven daarop niet worden 
uitgevoerd. 
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De beslaande toestand en de autonome ontwikkeling dienen als referentiekader voor de 
beschrijving van de milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven. 

Na overleg met tle Commissie voor de milieueffect rapportage voor de Waalsprong hebben we 
ervoor gekozen om de situatie anno 2001 als uitgangpunt te nemen voor de beslaande 
toestand van hel milieu. De onderdelen van de Waalsprong die al gerealiseerd of in uitvoering 
waren bij de Mart van deze milieueffeclrapporiage rekenen we bij de beslaande iwsland. Het 
gaal daarbij om diverse bouwplannen en infrastructurele werken die tot ntedio 2(K)I 
gerealiseerd werden of in uitvoering waren. De maatschappelijke en financiële consequenties 
die hiermee samenhangen, laten redelijkerwijs niet toe dat de beslaande toestand zonder deze 
ontwikkelingen beschouwd wordt. 

Bij het vaststellen van de autonome ontwikkeling moeten we rekening houden met de reeds 
genomen besluiten. Dit milieueffectrapport is opgesteld na een lange voorgeschiedenis waarin 
reeds verschillende besluiten voor de Waalsprong zijn genomen. Het milieubelang heeft in die 
besluiten een permanente en passende plaats gekregen. We hebben ervoor gekozen de opgave 
en de minnelijke hooldsimciuur van hel Structuurplan Het land over de Waal als autonome 
onwikkeling voor dit inilieuefTeclrapport te beschouwen. 

A/lernalii'ven 
De voorgenomen activiteit omvat een aantal m.e.r.- (beoordelings)pliehlige activiteiten. We 
spreken van een nulallernaiief als de betreffende activiteit niet uitgevoerd wordt. De vraag is 
nu in hoeverre hel nulaternatief- hel niet-realiseren - van elk van deze activiteiten een reëel 
allernatiet is. 

De woningbouw hoort reeds bij de autonome ontwikkeling. Het niel-uitvoeren hiervan is geen 
reëel alternatief. Voor de bronbenialing, die samenhangt met de woningbouw, geldt hetzelfde. 
Het bedrijfsterrein hangt beleidsmatig sterk samen met de woningbouw. Er is .sprake van een 
(regionale) behoefte aan bedrijfsterrein. Deze behoefte is als taakstelling in verschillende 
besluiten vastgelegd. Het niet-ontwikkelen van het bedrijfsterrein is daarmee ook geen reëel 
alternatief. De milieueffecten van het stadsproject (cenirumvoorzieningen) worden niet apart 
beschreven, de methode volgt de aanpak van de woningbouw. 

Het niet-plaatsen van windmolens is een reëel alternatief. We hebben in dit 
milieueffectrapporl voor de windmolens dan ook rekening gehouden met een nul alternatief. 
De zandwinning, het waterbekken en het recreatiegebied hangen sterk samen. Hel niet-
uitvoeren van elk van deze activiteiten is elk een reëel allernalief, maar de combinaties van 
deze activiteiten beïnvloeden elkaar sterk. We zijn in dit milieueffectrapport uitgegaan van 
een nulallematief voor elk van deze activiteiten. 

Naast de nulalternatieven hebben wij op basis van de voorgenomen activiteil gevarieerd met 
de wijze waarop de Waalsprong ingevuld zou kunnen worden. 

1.3 Onderzoeksaanpak 

Vaststellen van de variatie 

De eerste stap in hel onderzoek is de vraag op welke wijze de Waalsprong ingevuld kan 
worden. We zoeken naar reële variatiemogelijkheden ten opzichte van de Voorgenomen 
activiteit. Bij onze zoeklochl hebben we ons laten leiden door de beleidsthema's, de 
maatschappelijke Ihema's, de richtlijnen en het advies van de Commissie voor de 
milieueffeclrapporiage en de verwachtingen over milieueffecten die met de variaties 
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samenhangen. We hebben de variatiemogelijkheden bekeken aan de hand van bouwstenen, 
alternatieven en scenario's. 

Bouwstenen 
Om de effecten van de variatiemogelijkheden goed in beeld te krijgen, hebben wij deze 
uitgewerkt tot zogenaamde bouwstenen. Een bouwsteen is een keuze voor een bepaald 
onderdeel van de ruimtelijk programmatische invulling van de Waalsprong. Voor de totale 
Waalsprong hebben we een in totaal niim 13Ü bouwstenen gedefinieerd. Wij hebben de 
bouwstenen zodanig opgesteld dat ze aangeven welke keuzemogelijkheden er zijn per thema 
(bijvoorbeeld zandwinning) en per deelgebied (bijvoorbeeld de Landschapszone). 

Een bouwsteen is bijvoorbeeld de keuze voor het aanleggen van plassen {in plaats van het 
niet-aanleggen van plassen); een andere bouwsteen is bijvoorbeeld de keuze voor diepe 
pla.s.sen (in plaats van ondiepe plassen). Door deze bouwstenen per gebiedsdeel te groeperen, 
kunnen we ze later eenvoudig opnemen in het bestemmingsplan dal over dat gebiedsdeel gaat. 

De bouwstenen beïnvloeden elkaar en hangen met elkaar samen. De keuze voor de ene 
bouwsteen betekent soms dat een andere bouwsteen niet meer nrogelijk is of juist vaststaat. 
De keuze bijvoorbeeld om geen plassen te ontwikkelen betekent automatisch dat alle 
bouwstenen rond de zandwinning vervallen. Terwijl de keuze voor zandwinning automatisch 
de keuze voor ondiepe of diepe plassen inhoudt. In andere gevallen bepaalt de keuz*; voor een 
bepaalde bouwsteen de bandbreedte van de andere keuzes. Deelgebieden niet bebouwen of 
mei lagere dichtheden bebouwen, bijvoorbeeld, betekent dat we in andere deelgebieden 
moeten bouwen of in andere deelgebieden met hogere dichtheden moeten bouwen. 

A/Wrntifieven 
De voorgenomen activiteit behelst een bepaalde combinatie van bouwstenen. Het is één van 
de mogelijkheden waarop de Waalsprong ingevuld kan worden. In theorie is de Waalsprong 
aan de hand van de bouwstenen op zeer vele verschillende manieren in te vullen, We hoeven 
niet al die manieren Ie onderzoeken om een goed beeld van de milieueffecten te krijgen. Als 
we alleen de uiterste mogelijkheden opzoeken bij de invulling van elke bouwsteen in de 
Waalsprong, krijgen we een beeld van de bandbreedte van de milieueffecten. 

We hebben de samenhang lussen de bouwstenen onderzocht door een logische combinatie 
van bouwstenen Ie kiezen op basis waarvan de hele Waalsprong ingevuld zou kunnen worden. 
Dit heeft de volgende drie alternatieven voor de invulling van de Waalsprong opgeleverd: 

Horen bij de stad. 
Wervende woonmilieus. 
Duurzaamheid. 

OtUwikkflinfien huilen de Waalspronf; 
Kond de Waalsprong vinden ontwikkelingen plaats of zijn ontwikkelingen gepland. Die 
kunnen van invloed zijn op de Waalsprong. Om de effecten van die ontwikkelingen goed in 
beeld te krijgen, hebben wij ze geïnventariseerd. We hebben de effecten van die 
omwikkelingen in de verschillende onderzoeken verwerkt. 

Van sommige geplande ontwikkelingen builen de Waalsprong is hel niet zeker of ze ook 
werkelijk uitgevoerd worden. Daarom hebben wij van de geplande ontwikkelingen scenario's 
gemaakt. In het onderzoek hebben wij telkens de situatie laten bekijken dat de ontwikkelingen 
wel en dal de ontwikkelingen niet plaatsvinden. Van elk scenario brengen wij de 
milieueffecten op de Waalsprong in beeld. 

Sommige ontwikkelingen builen de Waalsprong kunnen de ruimtelijke siruciuur - de 
invulling van de Waalsprong - sterk beïnvloeden. Deze hebben we vertaald naar bouwstenen. 
Vervolgens hebben we aan de hand van een logische combinatie van bouwstenen en 
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omwikkelingen buiten de Waalsprong een altemattef geconstrueerd. We hebben dil atematief 
'Stad aan de rivier' genoemd. 

Vaststellen van üc Tnilieiirffecten 

De volgende stap in ons onderzoek is de vraag welke milieueffecten de ontwikkeling van de 
Waalsprong met zich meebrengt en in hoeverre deze effecten veranderen bij een andere keuze 
van bouwstenen. Deze stap vormt de kem van de effectbeschrijving die op grond van de Wet 
milieubeheer deel moet uitmaken van een milieueffectrappon. 

Bij hel zoeken naar de criteria waarmee we de milieueffecten kunnen toetsen, onderscheiden 
we: 

de abiotische laag (de ondergrond), 
de biotosche laag (de ecologie), 
het landschap, 
het woon- en leefmilieu. 

Per laag hebben we criteria geïnventariseerd. Ook hierbij hebben wij gebruikgemaakt van de 
richtlijnen en de bcleids- en maatschappelijke thema's. Dit heeft geresulteerd in ongeveer 
zeventig criteria. Aan de hand van de criteria hebben we per bouwsteen laten onderzoeken 
wat de milieueffecten zijn. Datzelfde deden we voor de alternatieven en de scenario's. 

Om te kunnen aangeven of de milieueffecten negatief, neutraal of positief zijn, is een 
referentiekader nodig. In de Wet milieubeheer staat dat de huidige situatie en de autonome 
ontwikkeling daarvan als referentiesituatie dient. 

Wij hebben de onderzoekers gevraagd aan te geven wat volgens hen de belangrijkste 
milieueffecten zijn en bij welke bouwstenen deze zich voordoen. We hebben hun ook 
gevraagd aan te geven in hoeverre deze milieueffecten gecompenseerd kunnen worden en of 
er bij de huidige stand van planoniwikkeling belangrijke leemten in kennis zijn. 

In dit hoofdrapport hebben wij de conclusies van de onderzoekers opgenomen en aangegeven 
wat de consequenties daarvan zijn. In de bijlagen slaan de onderzoeken nader beschreven. 
Aan de hand van de resultaten hebben we voor de Waalsprong ook een zogenaamd Meest 
Milieuvriendelijk Alternatief opgesteld. Dat is opgebouwd uil een combinatie van 
bouwstenen die het milieu maximaal ontziet. Zo'n alternatief is een wettelijk verplicht 
onderdeel van een milieueffeclrapport. 

1.4 Opzet en procedure 

Besluitvorming 

InUiatiefiH'mer en bevtwf'd gezufi 
De gemeente Nijmegen gaat de woningbouwtaakstelling uil het Vinex-convenanI - de bouw 
van IO.()(X) tot 12,000 woningen mei bijbehorende voorzieningen - realiseren zoals 
beschreven in het Sinicluurplan Hel land over de Waal. Initiatiefnemer voor de uitvoering van 
dit voornemen is hel College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen. 

Het m.e.r.-plichiige besluit voor de winning van delfstoffen is de onlgrondingsvergunning; het 
m.e.r.-plichiige besluit voor de bronbemaling is de grondwaieronllrekkingsvcrgunning. Voor 
beide vergunningen zijn Gedeputeerde Staten van Gelderland hel bevoegd gezag. Voor de 
overige m.e.r.-plichiige activiteiten is telkens het eerste ruimtelijke plan voor de uitvoering 

Hoo/drof^ori MER Waalsprong -juni 2003 13 



van de betreffende activiteit het m.e.r.-plichlige besluit, D:it is het bestemmingsplan, al dan 
niel in combinatie met een vrijstelling volgens artikel 17 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. Voor het bestemmingsplan is de raad van de gemeente Nijmegen het bevoegd 
gezag. 

Eén milieuefffctrapport, één coördinerend heroefjd f;ezaf> 
Omdat voor de besluiten die genomen moeten worden om de Waalsprong te kunnen 
ontwikkelen zowel Gedeputeerde Stalen als de gemeenteraad bevoegd gezag zijn, hebben 
beide besloten de coördinatiemogelijkheden van de Wet milieubeheer toe Ie passen. Dit houdt 
in dat zij besloten om voor alle m.e.r.-plichtige activiteiten één milieueffectrapport te maken. 
Tevens besloten zij dat de gemeenteraad de procedure hiervoor coördineert. 

Besluitvorming 
De uitvoering van de Waalsprong zal gefaseerd plaatsvinden. Telkens wanneer een 
bestemmingsplan of vrijstelling wordt voorbereid of een vergunning wordt aangevraagd, zal 
dit milieueffeetrapport ter visie gelegd worden - zonodig niet een oplegnota met toespitsing 
of actuali.sering. 

Gevolgde procedure 

Startnotitie 
De prtK'edure voor een milieueffectrapportage voor de Waalsprong startte op 3 oktober 2001 
met de publicatie van de Startnotitie Milieueffectrapportage Waalsprong. De Startnotitie heeft 
van 4 oktober tot I november 2001 lerinzage gelegen en op 1 I oktober 2001 is een 
inspraakavond gehouden. Daarnaast is de Slarlnolilie aan een aantal (wettelijke) adviseurs 
toegezonden. In de Startnotitie is de reikwijdte van hel milieueffectrapport afgebakend met 
belrekking lol het plan- en studiegebied, de referentiesiluatie, de alternatieven en de relevante 
milieueffecten. 

Richtlijnen voor de inhoud van dit milieueffectrapport 
Op 3 december 20ÜI heeft de Commissie voor de milieiieffeclrapportage — op basis van de 
Startnotitie, de inspraak reacties en de adviezen - advies uitgebracht over de richtlijnen voor 
de inhoud van dit milieueffeetrapport. Gedeputeerde Stalen en de gemeenteraad hebben dil 
advies overgenomen en opgenomen in de Richtlijnen Milieuefeclrapportage Waalsprong die 
zij op 5 februari en 30 januari 2002 vasl.slelden. Via de richtlijnen maakt het bevoegd gezag 
duidelijk welke informatie het milieueffectrapport moet bevatten. 

Milieueffeetrapport Waalsprong 
Hind mei 2002 is het Milieueffectrapport Waalsprong afgerond. Gedeputeerde Staten en de 
gemeenteraad hebben het respectievelijk op I I juni 2002 en 12 juni 2002 aanvaard. Het 
Milieueffeclrappon is vervolgens van 20 juni tot 18 juli 2002 ter inzage gelegd en aan de 
(wettelijke) adviseurs toegezonden. Het Milieueffectrapport Waalsprong heeft gelijktijdig mei 
de voorontwerp-bestemmingsplannen Woonpark Oosterhoul, Sladsas Noord en Lenl Oosl ter 
inzage gelegen. Op 3 juli 2002 is een gezamenlijke inspraakavond gehouden. Op basis van het 
Milieueffeetrapport Waalsprong, de inspraakreacties en de adviezen heeft de Commissie voor 
de milieueffeclrapportage op 2 september 2002 haar eindadvies uitgebracht. 

Van Milieueffectrapport 2002 naar dit milieueffeetrapport 
In haar eindadvies heeft de Commissie voor de milieuelïeetrapportage aangegeven dat het 
Milieueffeetrapport 2002 voldoende informatie beval voor de besluitvorming over de 
bestemmingsplannen Woonpark Oosterhoul, Sladsas Noord en Lent Oosl. Voor het overige 
deel van de Waalsprong moest het Milieueffeclrappon 2002 aangevuld te worden. Het 
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milieueffectrapport dat voor u ligt, is een integrale herziening en aanvulling van het 
Milieueffectrapport van juni 2002. 

Te volgen procedurt 

Dit milieueffectrapporl wordl opnieuw ter aanvaarding aan de gemeenteraad en Gedeputeerde 
Stalen aangeboden. AansUiiiend wordl hel ter inzage gelegd en aan de (wettelijke) adviseurs 
toegezonden. Ten sloile zat de Commissie voor de milieueffect rapportage weer een 
eindadvies uitbrengen. Zie ook figuur 1 Gevolgde en te volgen procedure. 

[Figuur 1 Gevolgde en te volgen procedure] 
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2 Verschillende beelden van de Waalsprong 

De inbreng van beleidsmakers, betrokkenen en belanghebbenden is van grool belang. tVelke 
onderwerpen, kwesties en vragen spelen er allemaal rond de omwikkeling van de 
Waalsprong? H'elke invullingen van de Waalsprong zijn er mogelijk? Wal zijn daarbij de 
verschillende keuzemogelijkheden? En, welke ontwikkelingen builen hel plangebied oefenen 
invloed uit? Allemaal vragen die van belang zijn bij het aanschouwen van de verschillende 
beelden die er van de Waalsprong mogelijk zijn. 

2.1 Beleids- en maatschappelijke thema's 

Aan de hand van de reacties op de plannen van de afgelopen jaren maar ook uil de 
beleidsstukken van diverse overheden kunnen we thema's inventariseren. Deze Ihema's 
kunnen in hel milieuonderzoek gebniikl worden om die variatie of die effecten te accentueren 
die maatschappelijk en bestuurlijk als belangrijk ervaren worden. 

Bij de start van de milieueffectrapportage hebben we zulke thema's geïnvcniariseerd. We 
vroegen hel Platlbrm Waalsprong aan Ie geven welke aspecten zij graag in hel onderzoek 
betrokken zouden zien. Tijdens de voorbereiding van de Startnotitie heeft een 
consultalicronde plaatsgevonden met de (wettelijke) adviseurs en hel Pialform Waalsprong 
om deze aspecten nog scherper in beeld Ie krijgen. Dit hebben we gedurende de 
niilicuclTectrappolage regelmatig herhaald om vasi te stellen of de accenten binnen het 
milieuonderzoek nog klopten. 

Belangrijke ijkmomenten waren de reacties op de Startnotitie, het advies voor de richtlijnen 
van de Commissie voorde milieueffecirapportage, de richtlijnen zelf, tussentijdse 
overlegmomenlen met onder meer het Platform Waalsprong. toetsing aan nieuwe 
beleidsnota's, reacties op hel Milieueffectrapport 2002. hel advies over het 
milieueffecirappon van de Commissie voor de milieueffecirapportage en de reacties op hel 
Voorkeursmtxlel Waalsprong. 

De thema's die wij hebben geïnventariseerd zijn te clusteren rond de begrippen 
identiteit, 
niimlelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid. 

In de rest van deze paragraaf schetsen we een beeld van de belangrijkste thema's. Een 
uitvoerige beschrijving Irefi u aan in Bijlage Onderzoeksopgave. 

Identiteit 

Uitgangspunt in het Structuurplan Het land over de Waal is gevarieerde woningbouw voor 
een brede doelgroep, mei zowel huur- als koopwoningen. Saaie en eenvormige woningbouw 
moet worden voorkomen. In recente beleidsplannen is het uitgangspunt om in Nijmegen in 
verschillende gebieden een uiteenlopende menging van woonmilieus ie realiseren nog eens 
vastgelegd. Ook beleidsplannen op rijks- en op regionaal niveau stellen dat er meer 
consumentgerichl gebouwd moei worden, met meer menging van woonmilieus. Daarnaast 
richt hel beleid zich specifiek op bescherming van archeologische en cultuurhistorische 
waarden en natuurwaarden. 
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Over hel algemeen zijn de bewoners van hel Waalsprong-gebied bezorgd of er in de plannen 
wel voldoende rekening wordt gehouden met de idenliteil van het gebied. Denk daarbij aan de 
landschappelijke structuren (zichtlijnen), cultuurhistorische structuren, archeologische, 
gcomorfologische en natuurlijke waarden (Landgoed Ooslerhout) die deze idenlileit bepalen. 
Maar ook de mate van samenhang en integratie van beslaande objecten in de beoogde 
uitbreiding, zoals woningen, bedrijven en bijvoorbeeld het fori Hof van Holland, en meer in 
het algemeen de wijze waarop het dorp Lenl wordt ingepast. De bewoners vragen zich ook af 
of er vüldi>cnde wordt gedifferentieerd in de woningtypen. 

De woningdichlheid bepaall voor een deel de identiteit van het gebied door de mate waarin 
landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische elementen zijn in te passen. Hoe lager 
de woningdichtheid hoe makkelijker dal mogelijk is. Door een algemene verhoging van de 
woningdichlheden neemt de varialie aan woonmilieus echter af. 

Overigens, niet alleen de woningdichtheid bepaalt de mate waarin rekening gehouden kan 
worden met landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische elementen in hel gebied. 
Ook de male waarin uitgegaan wordt van de mogelijkheden van zandwinning of het 
bedrijfsterrein De Grift zijn daarvoor bepalend. Hierin kan ook gevarieerd worden. 

Bij de invulling van de Waalsprong zou het accent meer gelegd kunnen worden op de 
individuele clcnienien en dal uiaakt de ontwikkelingsmogelijkheden van bijvoorbeeld het 
bedrijfsterrein ondergeschikt aan de aanwezige gevoelige functies. Een varialie in 
omgekeerde richting is ook mogelijk. Hel accent ligt dan op de grole stnicluren en de 
ontwikkeling van het bedrijfiilerrein staat dan voorop. Een andere variatie ontslaat als 
deelgebieden waar zich veel te behouden elententen bevinden niet bebouwd hoeven te 
worden. 

De identiteit van het gebied wordt tevens bepaald door de mate waarin het dorp Lenl in de 
ontwikkeling van de Waalsprong is geïntegreerd. Er is een meer behoudende koers mogelijk, 
of er wordt van uitgegaan dat het dorp vrijwel geheel wordt opgenoinen in de Waalsprong. 

. Niet alleen bestaande maar ook nieuwe elementen bepalen straks de identiteit van het gebied. 
Voorbeelden van die elementen zijn de windmolens en recreatieve voorzieningen, of het al 
dan niet sterk concentreren van wonen en werken rond verkeers- en vervoersknooppunten in 
de Waalsprong lol zogenaamde mullifunclionele knopen. Daarbij wordt sterk ingezet op 
funciiemenging, met nieuwe woonmilieus tot gevolg. 

Het ihema idenlileit bevat voor het onderzoek een aantal interessante vragen. In hoeverre 
kunnen bestaande waarden in de plannen geïntegreerd worden zonder dat dit ten koste gaal 
van voldoende varialie in woonmilieus'? Moet de aandacht zich daarbij richicn op de 
individuele elementen of juist op de grotere structuren? Hoe zijn nieuwe elementen te 
integreren? 

Kuimti'lijkc kwiililcit 

Het beleid voor de waterhuishouding is gerichi op het zoveel mogelijk afkoppelen van 
hemelwater van het riool en hel opheffen van knelpunten die een duurzame waterhuishouding 
in de weg slaan. Wateroverlast, met name van de benedenstroomse gebieden, moet 
voorkomen worden. De gemeente inoel rekening houden met gebiedsoverstijgende belangen 
die samenhangen IIKM de ligging aan de Waal. De huidige plannen gaan hiervan uit. Het 
beleid in de ruimtelijke ordening richt zich op hel beperken van ruimtebeslag van wonen en 
werken ten gunste van natuur, water en recreatie, door verdichting, functiemenging en 
afbakening van het stedelijk gebied. 
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De bewoners vragen zich af of de geplande uitbreidingen we! verantwoord zijn en of ze in een 
andere vorm ook mei een geringer ruimtebeslag afgedaan kunnen worden. Veel vragen van 
bewoners richten zich op het ruimtegebruik maar ook op de effecten van de waterplassen, de 
ont grond ing en de grondwateronttrekking. 

Leveren de plassen wel de verwachte gebruikswaarde in recreatief opzicht op, of kan beter 
uitgegaan worden van een groot park zonder plassen? Zullen er door de veranderingen in de 
verkeersbewegingen maar ook door het bouwverkeer negatieve effecten ontstaan qua geluid 
(punt van zorg is hierbij ook de eventuele klankbord werking van de plassen), lucht en 
bereikbaarheid? Beperkt de voorgenomen verkeersstnictuur de toegankelijkheid en 
bereikbaarheid lussen de verschillende delen van de Waalsprong niet te veel (denk aan de 
Sladsas als barrière)? Levert een compacte woonbebouwing als gevolg van verdichting wel 
een geschikt woonmilieu op? Bewoners vragen zich af hoe het zit met de sociale veiligheid en 
of er voldoende recreatief gebruik van groenvoorzieningen mogelijk is. 

Een algemene veriaging van dichtheden betekent dat binnen de Waalsprong gezocht moet 
worden naar meer ruimte voor woningbouw. Dat bepaalt de ruimtelijke kwaliteit: het 
ruimtebeslag voor woningbouw neemt toe. Het gevolg is dat de landschappelijke structuur in 
bijna de hele Waalsprong verandert. Groengebieden raken meer versnipperd, ecologische 
verbindingen verdwijnen of zijn minder effectief. 

Een tegengestelde ontwikkeling is echter ook mogelijk: concentratie van de woningbouw 
vooral op hel Stad.seiland. Dat betekent meer niimte voor groen, grotere groengebieden, 
ruimere en betere ecologische verbindingen onder meer doordat deelgebieden minder of niet 
bebouwd hoeven te worden. Consequentie is echter dat vooral op het Stadseiland in hoge 
dichtheden gebouwd zal worden met minder mogelijkheden voor variatie in woonmilieus. 

Eenzelfde beeld kan geschetst worden voor het ruimtebeslag van het watersysteem. De 
plassen en de walersingels rond het Stadseiland en in de Dorpenzone vormen het hart van het 
watersysteem in de huidige plannen. Het watersysteem is zodanig opgezet dat sprake is van 
seizoensbuffering; het streven om gedurende natte periodes zo min mogelijk water uit te laten 
en gedurende droge periodes zo min mogelijk water in Ie laten. De seiz()ensbuffering is vooral 
nodig om de watersingels rond het Stadseiland gedurende droge perioden van voldoende 
water te voorzien. Dit stelt eisen aan de omvang van de plassen en de singels. 

Het water in de Waalsprong - de plassen en singels - dragen in belangrijke mate bij aan de 
variatie in de woonmilieus. Daartegenover .slaa! het ruimtebeslag. Als het streven alleen is 
gericht op het zoveel mogelijk beperken van de afvoer van hel water uit de Waalsprong dan 
kan waarschijnlijk volstaan worden met een geringere omvang van de plassen en de singels, 
of zelfs het vervangen van de plassen door een inundaliegebied. Verdere verkleining van de 
ruimte voor water is mogelijk als alleen uitgegaan wordt van de minimale eisen voor berging. 

Het thema ruimtelijke kwaliteit laat dus een divers spectrum zien. Voor het onderzoek zijn 
vragen rond ruimtebeslag maar ook rond de gebniikswaarde van de ruimte van belang. 
Daarnaast zijn de vragen over de effecten van de activiteiten z«lf, zeker op het woonklimaat, 
belangrijk. 

Bereikbaarheid 

Rijkswaterstaat en de provincie Gelderiand studeren momenteel op een capaciteitsuitbreiding 
van de ASO en het doortrekken van de A73. Nijmegen studeert op de aanleg van een tweede 
Stadsbrug om de bereikbaarheid van de Waalsprong te verbeleren. De bewoners vrezen dat de 
verschillende ontwikkelingen in de regio schijnbaar niet of niet voldoende op elkaar zijn 
afgestemd. Projecten worden ontwikkeld zonder dat de cumulatieve effecten daarvan op met 
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nanie de verkeers- en vervoersstromen bekeken worden, of dat de verkeersstrucluren hierop al 
zijn afgestemd. 

Binnen de Waalsprong is het verkeerssysteem tot nu toe op twee uitgangspunten gebaseerd. 
Ten eerste is er concentratie van de automobiliteit en daarmee hinder voor de woonomgeving; 
de automobiliteit wordt geconcentreerd op de Stadas. Ten tweede wordt hel autogebruik 
beperkt en het gebniik van openbaar vervtwr en fiets gestimuleerd. Het aantal aanshiitingen 
op de Stadsas is beperkt tol twee: de Ovalonde en de rotonde op het Sladseihind. Daarnaast 
dwingen de verkeersknippen de automobilist tol omrijdcn, terwijl openbaar vervoer en 
lang/aam verkeer wei beschikken over rechtstreekse routes. 

De vrees bij veel bewoners is dat de toch al beperkte bereikbaarheid door deze maatregelen 
verder zal verslechteren. Door de Lentse Lus en Lentse Oortjes als aansluiting op de Stadsas 
te handhaven en door de verkeersknippen Ie laten vervallen zou de bereikbaarheid kunnen 
verbeteren. Andere bewoners vragen zich af wat de consequenties zijn van deze 
veranderingen op de directe woonomgeving. 

Het thema bereikbaarheid roept in ieder geval een aantal vragen op die in het onderzoek nader 
bekeken worden. Door de Lentse Lus en de Lentse Oortjes als aansluiting op de Stadsas te 
handhaven en door geen verkeersknippen aan te brengen wordt de automobiliteit meer 
gespreid, IX' eerste vraag is in hoeverre dit de bereikbaarheid binnen de Waalsprong daardoor 
verbeit'ii. Welke invloed hebben de tweede Stadsbnig, het doortrekken van de A73 en 
verdubbeling van de A50 daarop? De tweede vraag is wat de invloed is van de verschillende 
maaircgelen op de ruimtelijke kwaliteit in de Waalsprong. 

2.2 Ontwikkelingsrichtingen, de alternatieven 

Van themirs naar ullernatieven 

De Voorgenomen aciivileit is een van de manieren waarop de Waalsprong ingevuld kan 
worden. In Iheorie is de Waalsprong op vele manieren in te vullen. Voor een goed beeld van 
de mdieueffecten is dal echter niet nodig. Door de marges in de invulling van hel programma 
van do Waalsprong te onderzoeken, ontstaat een beeld van de bandbreedte van de 
milieueffecten. 

De verschillende programmaonderdelen van de Waalsprong beïnvloeden elkaar. Hel zijn 
vooral de mogelijkheden in de waterhuishouding, het verkeerssysteem en de krimp- en 
groeilocalies voor woningbouw, die lol meerdere uitersten leiden. Het blijkt dat we met vijf 
planbeschrijvingen {waarvan de Voorgenomen activiteit er een is) de samenhang van die 
uilersten op een logische manier kunnen uitdiiikken. 

De Voorgenomen activiteit heeft de mimtelijke hoofdstructuur uit het Stmctuurplan Het hind 
over de Waal als vertrekpunt, Aan de basis van deze hoofdstructuur stonden vier strategische 
opgaven: Horen bij de stad. Wervende woonmilieus, Duurzaamheid en Groeien in stappen. 
Door letken.s een van deze strategische opgaven aan ie .scherpen kunnen we alternatieven 
ontwikkelen die min of meer de marges in de invulling van de Waalsprong opzoeken. Omdat 
de strategische opgave Groeien m slappen niet lot een andere ruimielijke invulling hoeft te 
leiden dan de andere drie strategische opgaven, hebben we deze verwerkt in de andere 
alternatieven. 

Sommige ontwikkelingen builen de Waalsprong kunnen de ruimtelijke structuur - de 
invulling van de Waalsprong - sterk beïnvloeden. Deze hebben we vertaald naar bouwstenen. 
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Vervolgens hebben we aan de hand van een logische combinatie van bouwstenen en 
ontwikkelingen buiten de Waalsprong een alternatief geconstrueerd. We hebben dit alternatief 
'Stad aan de rivier' genoemd. 

Aan de hand van de beleids- en maatschappelijke thema's is per alternatief een insteek 
gekozen, zie tabel I. 

Tabel I Identiteit, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de vier allcmatieven 
Identileit Ruimtelijke kwaliteit Bereikbaarheid 

l lürcn bij de slad Nailmk np de rclulic met 
Nijmegen 

Nadruk op meerwaarde 
voor de hele stad en variatie 
aan woonmilieus 

Versterken bereikbaarheid 
Leni - Nijniegen en 
spreiding niobllilcil 

Wervende woonmilieus Nadruk op kleinschalige 
elemenion binnen het 
Woon milieu 

Spreiding van wonen en 
extra ruimte aandacht voor 
De directe woonomgeving 

Cnneenlralie mobiliteit en 
minder 
Verkeersaantrekkende 
functies 

Duurzaamheid Nadruk op de 
hiHifdsinjciuur van de 
WaalspronR 

Concenlralic van wonen en 
werken, groen in robuuste 
siruciuren 

Concentratie mobiliteit en 
meer verkeersaantrekkende 
functies 

Stad aan de rivier Nadruk op hel ontzien van 
hel landschap 

Nadruk op relaiie mei de 
bestaande stad en de rivier 

Vcrslerken bereikbaarheid 
Lont - Nijmepen 

In de rest van deze paragraaf geven we een korte schels van de alternatieven. Een uitgebreide 
beschrijving vindt u in Bijlage Oiidcrzoeksopgave. 

Het alternatief Horen bij de stad 

Verschillen van dit alternatief met de Voorgenomen activiteit zijn: 
grotere variatie aan dichtheden; 
ontwikkeling van twee knopen: de knoop Lent en de knoop De Grift; 
ontwikkeling van een inundaliegebied in plaats van plassen; 
behoud van grote ciiltmirhistorischc structuren. 

Een weergave van Horen bij de stad vindt u ook op kaart 4. 

[KiKirt 4 Aliernalief Horen bij de stad] 

VenUihting 
Binnen dit alternatief hebben we gezocht naar een iels intensiever ruimtegebruik. Van 
intensiever ruimlegebniik is dan sprake op hel bedrijfsterrein De Grift (stapeling), een 
.sterkere integratie van de bestaande bedrijfsterreinen in de nieuw te ontwikkelen delen en de 
Inslitulenzone (kleiner gebied, dubbel vloeroppervlak). Daarnaast zijn we uitgegaan van 
hogere woningdichlheden in de Dijkzone (sterke stapeling) en het Centrumgebied. Daarbij 
kozen we voor een zo groot mogelijke variatie aan woningdichtheden waardoor in 
bijvoorbeeld Woonpark Ressen juist is uitgegaan van zeer lage dichtheden, dit vanwege de 
cultuurhistorische, archeologische en landschappelijke waarden van dit deelgebied. 

Knopen 
Ten opzichte van de Voorgenomen activiteit hebben we in dit alternatief zwaarder ingezet op 
de vorming van de multifunctionele knoop De Grift. We reali-seren hier een sterkere 
concentratie aan voorzieningen, kantoren, en PDV (Perifere Detailhandel Vestiging) en GDV 
(Grootschalige E)elailhandel Vestiging), en voegen de ontwikkeling van /('/.vu/v-activiieiten en 
een hotel toe. 
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In undatiegebied 
In de Landschapzone worden bij dit alternatief geen plassen gerealiseerd. Er is dus ook geen 
sprake van zandwinning. Voor de waterberging dienen enkele inundatiegebieden. In het 
gebied van de Zandse Plas komt geen woningbouw. Deze vervalt om een extra sterke 
recreatieve en ecologische verbinding met het toekomstige stadsregionale park De Woerdt te 
maken. 

Behoud grote cultuurliislorische structuren 
Wat opvalt aan hel gebied bij Ressen zijn de openheid van landschap, de aanwezigheid van 
hel dorp Ressen en de archeologisch waardevolle vindplaatsen. Daarom willen we in dit 
alternalief Woonpark Ressen slechts in relatief lage dichtheden ontwikkelen. Om de 
Wüningaanlallen te halen wordt Ier compensatie de woningbouw ontwikkeld naast Woonpark 
Ooslerhout tussen de Griftdijk en de Ressense Wal. Voorzover cultuurhistorische structuren 
door de Landschapszonc lopen, blijven deze gehandhaafd. 

Het alternatief Wervende woonmilieus 

Verschillen van dit alternatief met de Voorgenomen activiteit zijn: 
- ontwikkelen van gewilde woonmilieus mei nadnik op de afzonderlijke woonbuurten, 
- behoud van cultuurhistorische en archeologische waarden, 
- groter ruimlebeslag voor wonen. 
Een weergave van dit alternatief vindt u ook op kaart 5. 

[Kaart 5 Alternalief Wervende woonmilieus! 

Woonmilieus 
Binnen dit aliernatief ligt de nadruk op het creëren van ruimere woonmilieus. Dal vullen we 
over het algemeen in door in lagere dichtheden Ie bouwen. De nadnik ligt meer op hel 
vormgeven van de afzonderlijke woonbuurten dan op de totale strucluur van de Waalsprong. 
Daarnaast krijgl wonen voorrang boven de andere functies. Bij de invulling van het 
bedrijfsterrein De Grift staal hel behoud van de woningen in dit deelgebied voorop. Dil 
gebeurt door hel stellen van strengere eisen aan nieuw te vestigen bedrijvigheid en het 
herslniclureren van hel beslaande bedrijventerrein. 

Behoud kleinsc/ialige cultuurhistorische en archeologische waarden 
Doordat bij dit alternatief over hel algemeen in lagere dichiheden wordt gebouwd, is er meer 
ruimte om cultuurhistorische, archeologische en natuurlijke elementen in te passen. Daarnaast 
wordt Woonpark Ressen, vanwege zijn landschappelijke en archeologische waarden, slechts 
gedeeltelijk en in relatief lage dichtheden ontwikkeld. 

Groter ruimtebeslag voor wonen 
Doordat bij dil alternatief de woonmilieus in relatief lage dichiheden bebouwd worden, is 
meer ruimte nodig voor wonen. Die wordt gevonden in onder meer de Inslilutenzone. Behalve 
in de Institutenzone is er ook in de Vossenpels meer ruimte voor wonen. 

Het alternatief Duurzaamheid 

De belangrijkste verschillen van dit alternatief met de Voorgenomen activiteit zijn; 
- concentratie van de woningbouwopgave, 
- ontwikkeling van twee knopen: knoop Lent en knoop De Grift, 
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- ontwikkeling van robuuste groengebieden en ecologische verbindingen. 
- behoud van grote cultuurhistorische structuren. 
Een weergave van dit alternatief vindt u ook op kaart 6. 

[Kaart 6 Alternatief Duurzaamheid] 

Verdichting 
De beschikbare ruimte op het bedrijfsterrein De Grift willen we bij dit alternatief optimaal, 
dus intensief, gebruiken. Daarvoor herstniclureren we de bestaande bedrijfsterreinen en 
heffen we de woonfunctie in dat gebied nagenoeg op. Daarnaast hanteren we een hoge 
intensiteit van bebouwing via stapeling. Ook in de Institiiten^.one gebniiken we de ruimte 
intensief. De omvang van de zone wordt kleiner en we realiseren het programma in een 
hogere bebouwingsintensiteil. 

De woningbouw in Woonpark Ooslerhout wordt afgerond en verder wordt de 
woningbouwopgave geheel op hel Stadseiland geconcentreerd. Met uitzondering van de 
Dijkzone, krijgt het Stadseiland een intensieve bebouwing in hoge dichtheden en daardoor 
een sterk stedelijk leefmilieu. 

Knopen 
De vorming van de knoop De Grift in het alternatief Horen bij de stad, wordt in dit alternatief 
verder versterkt. Rond een voorstadshalte en iransferium zal naast voorzieningen, in.stiiuten, 
kantoren, PDV (Perifere Detailhandel Vestiging) en GDV (Grootschalige Detailhandel 
Vestiging), en bijzondere doeleinden ook wonen een plek krijgen. Daarnaast wordt hel 
centrumgebied op het Stadseiland qua programma zwaarder gevuld en nieer als knoop 
vormgegeven. 

Robuusle groenstructuren 
Gelet op de openheid van landschap, hel dorp Ressen en de archeologisch waardevolle 
vindplaatsen ontwikkelen we bij dit allemalief Woonpark Re.ssen niet. Daardoor ontstaat een 
groot groengebied dat - in combinatie met de Landschapszone - een belangrijke verbinding 
vomit met hel toekomstig stadsregionaal park De Wc>erdi. De Landschapszone maken we tol 
een robuust groengebied. Zij vormt de ecologische hoofd verbinding tussen oost en west, 
oftewel van 'dijk lot dijk'. Vanuit de Landschapszone lo[x.'n grtK-ne zones naar hel ntwrden 
langs de Griftdijk, en naar hel oosten door de Zandse Plas en Woonpark Ressen. 

Landschapszone 
CuliuurhiMorische structuren in de Landschapszone handhaven we bij dit alternatief; 
zandwinning is hieraan onderge.schikt. De plassen maken we ondiep. 

Het alternatief Slaü asin de rivier 

Verschillen van dit alternatief met de Voorgenomen Activiteit zijn: 
Omwikkelingen buiten de Waalsprong als de nieuwe stadsbrug en de dijkteniglegging, 
verschuiving van het Centmmgebied, 
ontzien van het noordoostelijke deel van de Waalsprong, 

Een weergave van dit alternatief vindi u ook op kaart 7. 

[Kaart 7 Alternatief Stad aan de rivier] 
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Onlwikkelin^t'n buiten de Waalsprong 
In tegenstelling lot de andere alternatieven zijn we bij het alternatief Stad aan de livier 
uitgegaan van een dijkterugiegging ter hoogte van Veur Lent en een nieuwe stadsbrug die 
aansluit op de Graaf Allardsinget. We bekeken wat het effect van beide ontwikkelingen is op 
de invulling van de Waalsprong. 

Dit alternatief moet die effecten in beeld brengen, en niet de effecten van de dijkterugiegging 
en de nieuwe stadsbrug zelf. Dat onderzoek valt buiten het bereik van dit milieueffect rapport. 
Voor beide ontwikkelingen wordt een afzonderlijk milieueffectrapport opgesteld. 

Centrumgehieil 
Door de nieuwe stadsbrug wordt de Waalsprong sterker verbonden met de bestaande stad. Er 
ontstaat een vork van twee verkeersassen: de Prins Mauritssingel en de Graaf Allardsingel. 
Doordat we het centrum binnen deze vork schuiven, kunnen deze verkeersassen door het 
Stadseiland beter benut worden. De knoop Lent - met intensief ruimtegebruik - komt 
daarmee tegen de dijk te liggen en niet in het centrum van hel Sladseiland. We gaan daarbij 
uit van hogere dichtheden in de Dijkzone en het Centrumgebied. Doordat we in dit alternatief 
rekening houden met een dijkterugiegging wordt de verstedelijkingsdruk op dit deel van het 
Stadseiland verder verhoogd. 

Onizien noordoosU'Hjke deel 
Binnen dit alternatief hebben we vervolgens geprobeerd om zoveel mogelijk van het 
landschap te handhaven. De woningbouwopgave wordt niet geheel geconcentreerd op hel 
Sladseiland maar een deel van de opgave wordt ook in de Dorpenzone gerealiseerd. 
Uitgangspunt is hel behoud van het relatief gave landschap rond Ressen. Hier vinden geen 
ontwikkelingen plaats naar een park en blijf! het huidige agrarische karakter behouden. 

hl samenhang hiermee wordt knoop De Grift niet ontwikkeld, maar is aan de oostzijde 
woningbouw in lage dichtheden voorzien als overgang naar hel landschap rond Ressen. De 
opgave wordt icn oosten van Woonpark Ooslerhout ontwikkeld, in hel gebied waar in de 
Voorgenomen activileit de Oosterhoutse Plas en de Institulenzone was gepland. 

Grneien in .stsippen 

De realisatie van de Waalsprong is tot 201.^ gepland. Wc hebben de planning van de 
Vmtrgenomen activileit zo opgezet dat de woningproductie geleidelijk en gelijkmatig 
plaatsvindt, zodat alle sectoren van de woningmarkt goed bediend kunnen worden en er niet 
te veel woningen van één type of categorie aangeboden worden. Daarom is de woningbouw 
verspreid over hel gehele plangebied. Op meerdere plaatsen vinden bouwactiviteiten plaats, 
zodat er aanbitd is van zoveel mogelijk diverse woonmilieus. 

Ten opzichte van de Voorgenomen activiteit concentreren we de woningbouw in het 
allernatief Horen bij de stad rond Woonpark Oosterhoul en het Sladseiland. Het bouwverkeer 
in hel gebied za daardoor langer langs dezelfde routes lopen. Het allernatief Wervende 
woonmilieu's kent een groter ruimtebeslag ten opzichte van de Voorgenomen activileit. Het 
bouwverkeer in de Waalsprong is diffuser en duurt korter. In het alternatief Duurzaamheid is 
de woningbouw het sterkst geconcentreerd, hier is hel bouwverkeer het langst con.'itani. 

In de diverse allernaiieven hebben we naasi de fasering in de woningbouw ook het 
groeitempo in droge en natte infrastructuur, werkgebieden en voorzieningen in beeld 
gebracht. Deze ontwikkelingen volgen echter de woningbouwontwikkelingen. 

Los van de fasering in woningbouw hebben we gevarieerd met fasering in zandwinning. In 
het alternatief Wervende woonmilieus is ten opzichte van de overige alternatieven met een 
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langere uitvoering gerekend. De effecten van de verschillen in groei komen vooral naar voren 
in het verkeersonderzoek (zie bijlage Verkeer}, het Geluidsunderzoek (zie bijlage Geluid, 
onderdeel Bouwlawaai) en het onderzoek naar de Zandwinning (zie bijlage Zandwinning). 

2.3 Bouwstenen 

Van ontwikkel in gsm ogel ij kheilen naar bouwstenen 

De factoren die slurend zijn in de ontwikkelingsrichtingen van de Voorgenomen activileit en 
de alternatieven Horen bij de stad. Wervende woonmiiieus en Duurzaamheid en het 
alternatief Slad aan de rivier vallen we samen in tabel 2. 

Tabel 2 Ontwikkelingsrichtingen 
Onderwerp Ontw ikke lincsrictatinceii 
Wonen Al dan nicl l>clxiuiven van een deelgebied en de dichlheid / aantal woningen per deelgebied 
l.cnt Mate van inttptaiie van hei dorp in de lolak Waalsprong 
Hedrijfsierrein De Grifl Typen en intensiieil en de wij/.e waanip rektning wordt gehouden niei bestaande pebied 
lu.sliluienzone Omvane, type en intensiteit 
Knoop De Grift Male van hel vormen van t-en multifunctionele knoop 
Walereysleem Functie en vormgeving van centrale berging en de watersingeis in woon- en werkpebieden 
Zandwinning Al dan niet uilvix;ren van /andwinning en winningsmellHHle 
Rctti-atie Verhouding intensief en extensief en male waarin intensieve vomien worden uitgebouwd 
Groen siru cl uur Omvang ecologische siructuur / verbinding 
Waarden *) Mate waarin hoofdstructuur en elementen zijn ingepast 
Verkecrssimciuur Male van conccniraiie of spreiding en bereikbaarheid automobitiieil 
B run benul injj Wij/.e waarop activiteiten met grote onttrekking worden uitgevoerd 
Windmolens Al dan niet en aantal te plaatsen windmolens 

* Landschappelijke, culluurhisiorischi; en archeologische waarikn 

Deze factoren hebben we uitgewerkt tot declbeslissingen; de bouwstenen. Deze bouwstenen 
hebben wij binnen de ruimtelijke hoofdstructuur per deelgebied gegroepeerd, zie tabel 3. 

Ruimtelijke hoofdstructuur Deelgebieden 
Bedrij fs/.one Bedrijfsterrein De Grift, Instituleni-.one en Knoop De Grift 
Dorpenzone Woi>npark Oof.terhoui en woonpark Rcssen 
L.andschapszone l-andschaps/one 
Siadseiland Dijkzone. gordel, knoop L«ni. dorp L.eni en de Vosscnpels 

Bouwstenen bcdrijfszone 

In tabel 4, 3 en 6 staan achtereenvolgens de bouwstenen van bedrijfsterrein De Grift, van de 
Institutenzone en van knoop De Grift. 

Tabel 4 Bouwstenen bedrijfsterrein De Grift 
Pro£rammaonderdcel Bouw si een 

Profiel IJSgistick 40% 
Gemengd 60% 

Profiel 

Logistiek .10% 
Gemengd 70% 

Profiel 

Logistiek 20% 
Gemengd 80% 

Betx>u wi ngsi nien si tei t Grotendeels gelijkvloers Betx>u wi ngsi nien si tei t 
Deels gestapeld 
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Program ma onderdeel BouM stcon 
Mi-iiTulivIs ticsi^iifld 

Bestaande woningen tussen 
Siationssiraat en snelweg 

Overal handhaven Bestaande woningen tussen 
Siationssiraat en snelweg Geen woonfunctie meer aan iioslziidc Griftdijk 
Bestaande woningen tussen 
Siationssiraat en snelweg 

Overal wtxinfunelie ophelTen 

Bestaande bed lijven Geen ingrepen Bestaande bed lijven 
Hetsiructureren 

Windmolens (k\'n molens Windmolens 
."> nioli-tis 

Windmolens 

11 molens 

Op hel bedrijventerrein De Grift is de variatie in hel bed rij ven profiel ingegeven door 
veranderende behoelies op de markt. Daarbij bepaalt het soort bedrijven de ruimtelijke 
kwaliteit van de omgeving. Tegelijkertijd bepalen de beslaande woningen en woningbouw in 
de buurt van het bedrijfsterrein de ontwikkelingsmogelijkheden van het nieuwe 
bedrijfsterrein. 

Maximale ontwikkelingsruimlc voor hel nieuwe bedrijfsterrein, ten koste van beslaande 
woningen, betekent dat de niimte beter gebruikt wordt. Anderzijds bepalen deze woningen 
weer mee de identileil van hel gebied. 

Windmolens betekent een aandeel in het opwekken van duurzame energie. Meer windmolens 
belekenl meer duurzame energie. Maar in hoeverre bepalen de windmolens het 
landschappelijke beeld? En wat voor beperkingen leggen ze op aan functies in de directe 
omgeving? 

Tabel 5 Bouwstenen Inslitutenzone 
ProeniniRuioRderdeel BuuwslecB 

Omvang pehled inslitulcn M. 4 heeiare 
24 heciare 
8 heetare 

Volume instituten :iOO,tK)0 m' 
150.000 m' 
30.000 m' 

Bezoekersi niensi leil 100%iniensief 
50% intensief, 50% extensief 
20% intensief. 80%' extensief 
lOO^exiensief 

Parkeeroptossi ngen Op maaiveld 
Bebouwde voorzieningen 

Wonen Geen 
5(X) woningen (voomameliik laajibouw, 20 woningen/heeiare) 
700 woningen (voorname] i ik laagbouw, 25 woningen /hectare) 
1,000 woningen (voornamelijk laagbouw, 25 woningen 
/hectare) 

Ook in de Instiluienzone is de wijze waarop dit deelgebied wordt ingevuld van belang. Kan de 
ruimte niel anders ingevuld worden, met woningen bijvoorbeeld, zodat kwelsbaarder locaties 
elders in de Waalsprong onbebouwd of minder dicht bebouwd kunnen worden? 
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Of kunnen we dit bereiken door te variëren in de omvang van de Institutenzone en door 
binnen de functie te variëren met siapeling en (gebouwde) parkeeroplossingen? In hoeverre is 
de verkeersaantrekkendc werking van de instituten van invloed op de verkeersstromen in dit 
deel van het plangebied? 

Knoop De Grift 
Tabel 6 Bouwstenen knoop De Grift 
Proe rammaonderdeel BouwslecN 

Voarsladshalle Geen voorsiadshalle 
Voorsiadshalle 

Transferium Geen iransferium 
Transferium 

Cenlrumvoor/.ieningen, 
Kantoren. GDV/PDV 

Geen omwikkeling 

13.4 hectare (alleen ten ooslen van Stadsas) 
21,8 hectare (knoop l ïeCri f i ) 
28,7 hectare (knoop [Je Grift inclusief groler gebied ten oosten van 
Stadsas) 

Leisure, hotel etc. OntwikkelinK 'loplocaiic' 
Geen aanbod 

Wonen Geen aanbod 
2(X) woningen (oosielijk dee! voornamelijk hoogbouw. 10 
wonin pen/hectare) 
400 woningen (oosielijk deel voornamelijk hoogbouw. 20 
woningen/hectare) 
5(X) woningen (westelijk deel voornamelijk hoogbouw, 47 
woningen/hectare) 

De lijn van een andere invulling van de Institutenzone kunnen we naliiurlijk ook versterkt 
doorzetten: een steeds sterkere concentratie en combinatie van de functies die in de bedrijfs-
en dorpenzone al gepland waren, direct aan een verkeers- en vervoersknoop. Op deze wijze 
kan de ruimte intensiever, anders, ingevuld worden waardoor mogelijk weer nieuwe 
woonmilieus ontstaan. 

Het effect van de verkeers- en vervoersknoop kan verder uitgebuit worden. Kunnen we 
voldoende draagvlak creëren voor een transferium en voorstadshalle? En wat is vervolgens de 
invloed van beide op de verkeersstromen en de bereikbaarheid in de Waalsprong? 

Bouwstenen Dorpenzone 

In tabel 7 en 8 vindt u de bouwstenen van achtereenvolgens woonpark Ressen en woonpark 
Oosterhout. 

Tabel 7 Bouwstenen woonpark Ressen 
Proe ramraaonderdeel BouwslMH 

Wonen Geen. continuering huidig gebruik 
lïeels ontwikkelen 
350 woningen (voornamelijk laagbouw. 10 
won i ngen/heciare) 
Geheel ontwikkelen 
600 woningen (voornamelijk laagbouw, 14 
won i ngen/heclare) 
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P rogra mmaonderdeel Bouwsteen 
Cfhi-cl omwikkel en 
930 wtiiiirigen (voornamelijk !ii;igbouw. 20 
woninnen/tieetarc) 

Variatie in de wnningdichihcden in woonpark Ressen levert nieuwe woonniiheLis op. Het 
betekent waarschijnlijk ook dat archeologische waarden beter zijn in Ie passen. In de n>eest 
verregaande vorm wordt woonpark Ressen niet ontwikkeld om die waarden optimaal te 
beschermen. Vanuil hel beperken van het ruimtebeslag van de woningbouw en uit 
land.schappclijk oogpunt roept het gedeeltelijk of helemaal niet ontwikkelen van woonpark 
Ressen interessante vragen op, zeker in relatie tot de ontwikkeling van het stadsregionaal park 
De WcK'rdl. De woningbouwopgave zal dan echter wel elders in het plan gerealiseerd moeten 
worden. 

Tabel 8 Bouwstenen woonpark Oosterhout 
Programmaonderdeel Bouwsteen 

Wonen 1850 woningen (viuimamelijk, luagbouw, 20 
woningen/heciarL-) 

In woonpark Oosterhout hebhen we niet gevarieerd. 

BouwNti-nen Lnndscliapznne 

Van alle gebieden in de Waalsprong spelen in de Landschapszone de meeste bouwstenen een 
rol. Keuzemogelijkheden in de vorm, functie en inrichting van de plassen, de 
waterhuishouding, de verkeersslructuur, de recreatiemogelijkheden, de groenstructuur en de 
zandwinning. 
In tabel 9 tot en met 13 vindt u de bouwstenen van achtereenvolgens de plassen, de 
waterhuishouding, de verkeersslnictuur, de recreatie en de groenstructuur, en de zandwinning. 

Tabel 9 Bouwstenen plassen 
P rog rammnondcrdeel Bouwsteen 

Zandse Plas vorm Ondiepe plas, S - 7 meier - maaiveld 
Diepe plas. 20 - 30 meter - maaiveld 
Geen plas. deels 
iiiuiidaiiegebied. 1 - 2 meier- maaiveld 
Geen plas, onderdeel park 
Geen plas. huidige agrarische functie 

Lenise Plas en Oosterhouise 
Plas vorm 

Ondiepe plas 5 - 7 meier - maaiveld 

Diepe plas, 20 - 30 meter - ma.iiveld 
Geen plas, deels 
inundatiegebied, 1 - 2 meier - maaiveld 
Geen plas, onderdeel park 
Geen plas. huidige agrarische functie (Lentse Plas) 

Zandsc Plus woningbouw tjcen woningen 
230 woningen 
3.50 woningen 
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Prc^ ra mnwon d c rd cel Bouwsteen 
Oosterhout SC Plas 
woningbouw 

Alleen woningbouwopgave noordrand 
300 woningen (voornamelijk laagbouw) 
Woningbouwopgave noordrand naar Griflilijk en /.uiden geschoven 
200 woningen (voomamelijk laagbouw)  
Volledig betKiuwd (gnxii Ooslerhoul) 
500 woningen (voornamelijk laagbouw. 20 woningen/hectare) 
Volledig bebouwd (groot (Xislerhoui) 
580 woningen (voomaniL'lijk laagbouw) 
Volledig bebouwd (groot Óosterhoui) 
750 woningen (voomamelijk laagbouw. 30 woningen/hectare) 

Het niimlcbeslag en de gebruikswaarde van de plassen spelen een belangrijke rol in de 
discussies over de inrichting van de Landschapszone. Keuzemogelijkheden zijn dan ook het 
niei, ondiep of diep aanleggen van de plassen. Al deze vorinen bepalen vervolgens weer de 
kwaliteit van natuur, recreatie en wonen. 

De plassen leveren een bijdrage in de variatie aan woonniilieus. Deze functie concurreert 
echter tnet natuur en recreatie. Wal zijn de effecten als we variëren in hel aantal woningen in 
de plassen? De woningbouwopgave zal dan echter wel elders in het plan gerealiseerd moeien 
worden. 

Tabel 10 Bouwstenen waterhuishouding 
Proeniromaonderdecl Bouwsteen 
Cenirale berging Geen. berging in Singels 

Piek berging ontwerpbui (in inundaliegebicd of 
plas) 
Plusberging natte periode (in Inundatiegebied of 
plas) 
Seizoensberging (in plas) 

hiuishoud water Geen winning uil plas 
Winning uil plas 

De variatie in de vormgeving van de plassen beïnvloedt in niet onbelangrijke male de wijze 
waarop we de waterhuishouding in de Waalsprong kunnen vormgeven: zo lang mogelijk het 
water in de Waalsprong vasthouden en waiersingels in de woongebieden op peil houden? Hoe 
en waar geven we de berging vorm? 

Tabel 11 Bouwstenen verkeersslructuur 
Programmaonderdeel Bouwsteen 
Vcrkcersknippen Geen knippen 

KnipGriftdijk 
Knip Kcimaie en Zandse straal 

De keuze in de verkeersslructuur wordt bepaald door de vraag of we de bereikbaarheid van 
verschillende gebiedsdelen willen vergroten, of het verkeer juist willen concentreren om 
sluipverkeer uit Ie sluiten en de verkeersveiligheid in woonwijken te vergroten. Maar wat zijn 
de effecten op de bereikbaarheid in de Waalsprong en op de woonkwaliteit ais we deze 
knippen niet of maar gedeeltelijk realiseren? 

Tabel 12 Bouwstenen van recreatie en groenstructuur 
Proersmmaonderdcel Bouwsteen 
Recreatie Alleen eiLtensief 

Extensief en deel intensief voor lokale vraag 
Extensief en deel intensief voor (boven)lokale 
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Proeramnuionderdeel Bouwsteen 
Vrnii>; in combinulie mei knoop De Grift 

FunctJL' lieve rs 6% normaal, 14% kade. 6% slrand. 74'3ii natuur 
30% normaal. 17% kade. 4 ^ Mr:ind, 497i n:iiuur 
24% normaa], 17% kade. 8% strand, 5 1 * naiuur 

Culluurhiskirische lijnen Geen behoud Ressense wal of Visveldsestraiil 
Behoud Ressense wal 
Behoud Visveldscslraat 

Ecologische verbinding nicl 
park Waaiensleyn 

Krap, woningbouw tot aan Rietgraaf 

Ruim, verbindingszone tussen Rietgraaf en 
woningbouw 

Ecologische verbinding 
Griftdijk 

Ruim 

Geen 

Ecologische verbinding naar 
de Woerd 

Beperkt 

Ruim 

Als hel niimtebeslag van met name wonen wordt beperkt, ontstaat meer miinte voor natuur. 
De ecologische verbindingen tussen de grotere groengebieden in en buiten de Waalsprong 
kunnen robuuster vormgegeven worden. Ook in dil geval speelt de variatie in de plassen een 
belangrijke rol. Andere keuzes bieden waarschijnlijk andere ecologische kansen. 

Variatie in het recreatief gebruik van de Landschapszone is mogelijk, alhoewel deze voor een 
belangrijk deel bepaald wordl door de plassen. De inrichting van de oevers en recreatieve 
voor/leningen bepalen de gebniikswaarden en -intensiteit. Dat geldt ook voor de 
cultuurhistorische elementen in de Landsehapszone. 

Tabel 1.̂  büuw.stenen zandwinning 
ProerammHonderdecl Bouwsteen 
Onlgrondinf- omvang Geen 

Ongeveer 7.000.000 m' 
Ongeveer 9.0(K).000 m' 
Ongeveer 11.000.000 m' 

Winningsduur 10 [aar 
20 laar 

Installatie 'Open lucht' 
'Ommanidd' 

Zuiger Diesel 
Elektrisch 

Als er geen plassen in de Landsehapszone worden aangelegd, vindt er ook geen zandwinning 
plaats. De vorm en de omvang van de plassen bepalen de te winnen hoeveelheden zand. Die 
variatie hebben we uitgewerkt door delen van de plassen in de Landschapszone al dan niet te 
ontginnen. Deze variatie maakt het behoud van cultuurhistorische lijnen en de aanleg van een 
ondiepere - en daardoor mogelijk ecologisch mogelijk interessantere - plassen mogelijk. In 
hoeverre bepalen het wintempo en de vorm van de win- en verwerkingsinstallaties daarnaast 
de woonkwaliteit? 
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Bouwstenen Stadsciland 

In tabel 14 tol en met 20 vindt u de bouwstenen van achtereenvolgens de Dijkzone. het 
Stadseiland (Gordel), de knoop Lent (Gordel), de knoop Lent, de knoop Lent (ligging aan de 
dijk), de Vossenpels en Lent. 

Tabel 14 Bouwstenen Di kzone 
Programmaonderdeel Bouwsteen 

Omvang Volledij! 
Mei reservering dijk verlegging 

SJngels Diep. iillijd walervoerend diwr se i/oen Ic verin e uil plassen 
Diep, periodiek droogvallend 
Ondiep 

Wonen deel vun hel j;ebied 540 woningen (voornLimelijk gesiapcid, 18 woningen/hectare) 
870 woningen (deels omwikkeld voornamelijk gestapeld, 50 
woningeri/heclare) 
1.000 woningen (deels ontwikkeld voornamelijk gestapeld. 60 
woni ngen/hect are) 

Wimen gehele gebied 1260 woningen (voornamelijk gestapeld/laagbouw. .10 
woningen/hectare) 
1320 woningen (voornamelijk gesiapeld. M won in gen/heel are) 
1560 woninjzen (voornamelijk gestapeld. 38 woningen/heclare) 

Cenirumvoorzieningen Geen 
Circa 20.(XX) m^ winkels, kantoren en horeca 

De Dijkzone is het overgangsgebied tussen Waal. uiterwaarden en de bebouwing van het 
stadseiland. Variatie in volume en vorm van de woningbouw beïnvloeden de invulling van dit 
deelgebied sterk. Als we rekening houden met ruimlereservering vooreen dijkteruglegging is 
maar een deel van het gebied beschikbaar voor woningbouw of andere functies. 

Tabel Li Bouwstenen .Stadseiland (Gordel) 
P roe ra m ma 0 nde rdee 1 Bouwsteen 

Wonen 3800 woningen (voornamelijk laagbouw. 30 
won i n ge n/heci are) 
4240 woningen (voornamelijk laagbouw. 33 
woningen/heciare) 
5220 woningen (gestapeld/laagbouw. 40 
woni ngen/heciare) 

Omvang Geen wijziging 
Met deel landschapszone 
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Tabel Ut Bouwstenen knoop Lcnt (geen knoop, onderdeel Gordel) 
Programmaonderdeel Bouwsteen 

Wonen 1250 woningen (voornamelijk laagixiuw. 30 
w on i npen/hecl are) 
14(X) woningen (voornamelijk laagbouw, 33 
wonintien/heclare) 
1700 woningen (gestapeld/laagbouw, 40 
woiiinnen/hcclarc) 

Kantoren, insliluten ctceiera Circa 30.000m2 

Intensiever mimtegebniik enerzijds en variatie in woonmilieus anderzijds leiden lot een 
grotere variatie in hel aantal woningen en de woningdichiheid in de Gordel van het 
Stadseiland. Langs de Graaf Ailardsingel dienen kantoren ats ge luidsafse hermende 
bebouwing. Bij hogere dichtheden verandert het woningtype en neemt het percentage 
gestapelde woningen toe, wat leidt tot andere woonmilieus. In hoeverre zijn 
cultiiurtii.storische, landschappelijke en archeologische elementen in het gebeid dan nog in te 
passen? 

Tabel 17 Bouwstenen knoop Lent 
P roe rammaonderdeel Bouwsteen 

Wonen 1200 woningen (viKimamelijk ge.siapeld, 36 
woningen/hectare) 
1400 woningen (vtHimamelijh gestapeld, 42 
woningen/hectare) 
2450 woningen (voornamelijk gestapeld, 50 
woningen/hectare) 
2570 woningen (voornamelijk gestapeld, 65 
won i ngen/hecl are) 

Centrunwooriieningen 20.(XK) 111"̂  winkels, 110.000 m'kantoren. 3000 m' 
horeca 

Voorsiadshalte Wel 

Trans feriuni Tijdelijk (lol realisatie iransferium De Grifl) 
Blijvend (geen realisatie iransferium De Grift) 

L i ^ i n j i SiaJsas Maaiveld (zuidelijke ligging rotonde) 
Half verdiepl 
Verdie pi 

Tabel 18 Bouwstenen knoop Lent (ligginR aan de dijk) 
Proerammaonderdecl Bouwsteen 

omvang 30 hectare (grix»l) 
20 hcclare (klein, zuidelijke ligging roionde) 

Wonen (klein gebied) 720 woningen (voornamelijk gestapeld, 36 woningen/heel are 
S40 woningen (voornamelijk ge.siapcid, 42 woningen/hectare 
1.000 woningen (vwimamelijk gcsiapeld, 50 woningen/hectare 
1.290 woningen (viHimamelijk gestapeld, 65 woningen/heciare 

Wonen (grool gebied) 1.100 woningen (voornamelijk gestapeld, 36 woningen/hectare 
1.250 woningen {voornamelijk gcsiapeld, 42 woningen/heciare 
1.500 woningen (voornamelijk gestapeld. 50 woningen/heciare 
1.950 woningen (voornamelijk gestapeld, 65 woningen/heciare 

centrumvoorzieningen Ca, 135,000 m2 winkels, kantoren en horeca 
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P rogra roma 0 od e rd eet Bouwsteen 
Ca. 95.000 ni2 winkels, kantoren en horeca 

verkeerssiruciuur Wel iian.sluitinR Grifulijk iip Oraaf AllarcIsinRel 
Secn a;insliiilin^ Grifidijk op Graaf AllardsinBel 

Evenals bij knoop De Grift kan de tendens van concentratie en combinatie van functies, die in 
het cenlnimgcbied al reeds gepland waren, versterkt doorgezet worden: niimte intensiever 
gebruiken, versterken van het draagvlak en wellicht nieer variatie in woonmilieus. Welke 
invloed heeft de wijz^ waarop de Stadsas in hel centrumgebied wordt aangelegd daarnaast op 
de grondwateronttrekkingen het woonklimaat? 

Tabel 19 Bouwstenen Vossenpels 
Proerammaonderilcei Bouwsteen 

Wonen Geen. voonzeilinp huidij: gebruik 
Inpassing 760 woningen (voornamelijk laagbouw, 10 
WO n i n ge n/hcct are) 

Is de Vossenpels een nieuw woonmilieu in de Waalsprong? Wal betekent grootschalige 
woningbouw in de Vossenpels voor het Stadseiland? Kunnen we hierdoor andere kwetsbare 
deelgebieden onbebouwd houden of minder intensief bebouwen, en daardoor meer 
cultuurhistorische elementen inpassen? Of is de Vossenpels zelf een kwetsbaar gebied? 

Tabel 20 Bouwstenen Löit 
Procra mmaondcrdeel Bouwsteen 

Aansluiling Sladsas Via rotonde 
Inclusief Oonjes 
Inclusief Lent se Lus 

Aanhechting en verdichling Maxinwal behoud idenlileil (objecten en ruimtelijke 
opbouw) 

Zoveel mogelijk inpassen, functieverandering 
maakl behoud vorm mogelijk 
Accenl op overgangen, beslaande en nieuwe 
gelijkwaardig 

Relatie winkeloniwikkeling 
en nieuw cenirumsebied 

Bevriezen winkelvolume dorp 

Voorzieningen dorp en tenirumgebied afstemmen 
Concentratie winkels in centrumgebied 

Vesiigingsmogelijkheden 
dienstverlening 

Behoud huidige (ruime en verspreide) 
mogelijkheden 
Concentratie in linten (grove maaswijdte) 
Concentratie in linten (fijne maaswijdie) 

Sociale voorzieningen Beslaande voorzieningen vasthouden (eventueel 
dependance) 
Bestaande naasl nieuwe laten groeien 
Beste locatie gehele Waalsprong vaststellen 

Variatie in de bouwstenen voor het bestaande dorp Lent houdt verband met de bereikbaarheid, 
met de identiteit, maar ook mei het draagvlak voor voorzieningen en de economische 
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stnicluur. De variatiemogelijkheden voor hel dorp hebben we sanien met het platform 
Waalsprong bepaald. 

2.4 Ontwikkelingen buiten de Waalsprong 

Welke unnvikkelinj^en zijn er? 

De Waalsprong staat niel op zichzelf. De ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de 
Waalsprong staan in het Regionaal Structuurplan van hel Knooppunt Arnhem-Nijmegen 
(KAN) beschreven. Ook nieuw rijksbeleid leidt tot ruimtelijke ingrepen in de directe 
omgeving van de Waalsprong. Een deel van de plannen is reeds in uil voering, van andere 
ontwikkelingen bestaan alleen voornemens. Niel in alle gevallen is het zeker dat een 
ontwikkeling doorgaat omdat besluitvorming nog moet plaatsvinden. We geven van elke 
ontwikkeling een kone beschrijving, zie ook kaart 8 Ontwikkelingen builen de Waalsprong. 

(Kaart 8 Ontwikkelingen builen de Waalsprong) 

iVoninnhouH'hailies 
In de gemeenle Overbetuwe is bij het dorp Oosterhout mogelijk sprake van een 
dorpsuiibreiding en een beperkte ontwikkeling van glastuinbouw. Ten oosten van Eist wordt 
de Vinex-locatie Westeraam ontwikkeld. Binnen de gemeenle Lingewaard ligt de Vinex
locatie Klein Rome en Klaverkamp. Deze bouwUx:aties hebben geen directe relatie met de 
Waalsprong. Viior de Waalsprong is vooral de invloed van deze bouwlocaties op de verkeers-
cn vervoersslranieu van belang. 

Bedrijfsterreinen 
Ten (noord)weslen van de Waalsprong is hel Mullimodaal Transportcentrum (MTC) gepland. 
In de planvorming van het MTC is rekening gehouden mei de Waalsprong. In dit onderzoek 
zijn we uitgegaan van de plannen van het MTC zoals die ten tijde van de slarl van ons 
onderzoek bekend waren. Inmiddels is duidelijk geworden dat de ontwikkeling van het 
havendeel van het MTC niet door zal gaan. Mogelijk wordt het deel regionaal bedrijfsterrein 
ten noorden van de AI5 wel ontwikkeld. Deze ontwikkeling is echter niel ver genoeg 
gevorderd om op Ie anticiperen: aard, omvang en locatie zijn nog niet benoemd. 

Ten oosten van Rist wordt hel regionaal gemengd bedrijventerrein de Aam gerealiseerd. De 
milieuconlouren hiervan reiken niet lol in de Waalsprong. Voor de Waalsprong is vooral de 
invloed van deze bedrijfsterreinen op de verkeers- en vervoers.stromen van belang. 

Landschappelijke parken en gebieden 
Het Landschapsheleidsplan Overbetuwe bevat een visie op het zuidelijk gedeelte van de 
gemeente Overbetuwe dat direct aan de Waalsprong grenst. Uilvoering van hel 
Landschapsbeleidsplan heeft mogelijk effecten op de Waalsprong doordat de ecologische 
structuur versterkt wordt. 

Ten oosten van de Waalsprong is een stedelijk uitloopgebied gepland, als onderdeel van hel 
Regionaal Landschapspark Overbeiuwe. Hier komt een landschapspark voor met name 
kleinschalige recreatie. In hel Volkspark de Woerdl (lussen de Zandse straal en de Woerdse 
straal) ligt hel accent op grootschaliger recreatie. Hierdoor zal de ecologische structuur sterker 
worden en krijgen de toekomstige bewoners van de Waalsprong een mogelijkheid om te 
recreëren. 
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Ten zuiden van de Waalsprong liggen de uiterwaarden. Die zijn aangewezen als onderdeel 
van de Ecologische Hoofdsimciuiir. De Dijkzone grenst aan op uiterwaarden. 

De weg, de brug, hel spoor 
Momenleel stellen de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat milieueffeclrapporten op voor 
de doortrekking van de A73 en voor de verbreding van de ASO om een keuze lussen beide 
mogelijkheden te kunnen maken. Deze versterking van hel regionale wegennetwerk zal 
waarschijnlijk betekenen dal de verkeers- en vervoersstromen en hel percentage vrachtverkeer 
in de Waalsprong afnemen. 

Op dit moment stelt de gemeente Nijmegen een milieueffectrapport op voiir de zogenaaiixle 
tweede Stadsbrug. Als deze wordl gerealiseerd, heeft dit belangrijke consequenties voor de 
verkeersstructuur, de verkeersafwikkeling en de ruimtelijke inrichting van het gebied in de 
Waalsprong met name grenzend aan de Graaf Allardsingel. 

De invloed van de Betuweroute op het bestaande railnet is verwerkt in de prognoses voor het 
railverkeer. De geliiidscontnur van de Betuwelijn ligt deels over het loekomsligc 
bedrij ven terrein De Grift. In de Waalsprong valt geen trillingshinder van de Betuweroute ter 
verwachten vanwege de afstand lussen beide en hel zandlichaam van de A15 dal tussen de 
Betuweroute en de Waalsprong ligt. 

Hel waler en de dijk 
In het stnicluurplan Hel land over de Waal is een mimtereservering voor een recreatief kanaal 
door de Beiuwe opgenomen. Nadere studies hebben uitgewezen dal dit kanaal financieel niet 
haalbaar is, de ruimtereservering is daarom komen ie vervallen. 

De adviesnota Waterbeleid voorde 2Teeuw omschrijft de Waalbocht bij Nijmegen als 
knelpunt; hel Rijk heeft hiervoor nog geen definitieve oplossing bepaald. Op dit moment stelt 
hel Rijk een milieucffectrapporl op voor mogelijke oplossingen. Een van de mogelijke 
oplossingen is de verlegging van de dijk bij Veur Lenl. 

Scenario's in het milieuonderzoek 

De regionale ontwikkelingen buiten de Waalsprong die al dan niet doorgaan hebben wij als 
"scenario's" in hel onderzoek verwerkt. 

Verkeers- en vervoerssiromen 
Ontwikkelingen zoals de Woerdt, de dorpsuitbreidingen Oosterhoul, Wesleraam, De Aam, 
Klein Rome en Klaverkamp kunnen van invloed zijn op de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid in de regio en op de kwalileil en de inrichting van de Waalsprong zelf. We 
hebben deze ontwikkelingen in dit milieuonderzoek als gegeven beschouwd. We hebben de 
situatie waarin deze ontwikkelingen met plaatsvinden niet onderzcxrhi. De verkeerstoename 
als gevolg van deze ontwikkelingen is in de verkeersmodellen verwerkt in de autonome groei. 

Dat ligt anders bij het MTC, de doortrekking van de A73 en de verbreding van de ASO. We 
zijn in hel milieuonderzoek uitgegaan van iwee scenario's voor het MTC: het scenario dat er 
geen MTC ontwikkeld wordl en hel scenario dat het MTC wel ontwikkeld wordl. Ook bij de 
doortrekking van de A73 en de verbreding van de ASO hebben we in het onderzoek 
gevarieerd met twee scenario's: geen van deze maatregelen, of een van beide maatregelen. 

Tweede Stadsbrug 
Als de tweede Stadsbrug wordt gerealiseerd heeft dit niet alleen belangrijke consequenties 
voor de verkeersstructuur en de verkeersafwikkeling, maar kan dit ook de ruimtelijke 
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inrichting van een deel van de Waalsprong bepalen. Daarom zijn we in dit milieuonderzoek 
ook voor de tweede Stadsbrug uilgegaan van twee scenario's; het wel of niet realiseren van de 
tweede Stadsbrug. 

De rivier en de dijk 
Als het Rijk het knelpunt in de Waal bij Nijmegen wil wegnemen door de dijk te verleggen 
bij Veur Leni, dan heeft dit grote invloed op de stnictniiren niimtelijke inrichting van de 
Waalsprong. We hebben in het milieuonderzoek twee scenario's gebruikt: wel of geen 
dijk verlegging. 
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