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Bijlage A 

Abiotisch 



1 Abiotisch milieu 

1,1 Beoordelingscriteria abiotisch milieu 

1.1.1 CrilerJaoverzicht 

Bij de beschrijving van de huidige situatie en de referenliesituatie en bij de beschrijving van de elTecten in 
hoofdstuk 6 is uitgegaan van een aantal beoordelingscriteria. 
Deze criteria zijn gegroepeerd uitgaande van de hoofdindeling van de criteria: 
• kwantiteit. 
• kwaliteit, 
• samenhang 
• betekenis. 

Tabel II.1 geeft een overzicht van de daarbij voor het abiotisch milieu gehanteerde criteria. 
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Tabel II.I; Overzicht criteris abiotisch milieu 

Criteriagroep Compart imenl Aspect Criterium 
Kwantiltlt Oppor\bklc"atcr Pcilstijgmg bij extreme 

nccrslaj{silualic 
Peilstijging tot maximaal 
NAP + 8,60 m 

Scizocnsbcrging Inlaat op jaarbasis 
< 10% van systeemvolume 

Grondwater Ontwateringdieplc Voldoen aan geldende 
gemeen lelijke ontwaieringcisen 

Bodem Grondbalans Gesloten grondbalans 
(geen aanvoer van buiten) 

Archeolofsie ArehcoloBische vindplaatsen Niet aantasten 

(iebieilen mci (middei)hoge 
archeolugijche 
verwachtingswaarde 

Zoveel mogelijk ontïicn 

K»>1llelt Oppervlak Ie water Zelfreinigend vermogen/ 
natuurlijke zuivering/ 
Circ ula tic/bu ITerin g 

• Verwijderingspercentagc nal. 
vr. oevers 

• aanwezigheid doodlopende 
watergangen 

• oppervlak en diepte plassen 

Grondwater Milieuhygiënische kwaliteit Geen verontreiniging 
boven de inicrvcntiewBarde (miis 
niet gesaneerd). 

Bodem MilicuhygiSnische 
bodem verontrei ni gmg 

Geen verontreiniging 
boven de streefwaarden 
uit de NW4 
binnen te vergraven gebied. 

Ar^KoIoKie Archeologische vindplaatsen Functioneel inpassen 
Gebieden met (midd«l)hogc 
aKheologische 
verwachtingswaarde 

Zorgvuldig behandelen 

Samenhang OppcrvMdBwiter Sloften balans Voldoen aan streefwaarden 4' 
Nota Waterhuishouding 

Grtmd water Stroming naar drainage 
en oppervlaktewater 

Geen uittreding van 
mobiele verontreinigingen 
naar drains of 
oppervlak tewBier 

Bodem Hergcbrvik Hergebruik indien 
zowel milieuhygiënisch 
als mechanisch mogelijk 

Maai veld zetting Maai veld/et tin gen 
beneden de nonncni 
geen hinder voor opiwrvlakkige 
afstroming 

Archeologie Archeologische vindplaatsen Verantwoord behandelen 

Gebieden met {middel)hoge 
archeologische 
verwac htingswaarde 

Verantwoord behandelen 

Bcickcnis Oppervlaktewater Aantrekkelijkheid Vooikomefl van algendiij (lagen 
en 
(roebel water 

Waterwinning > 1,000.000 m3 per jaar 

Geldende normen huishoudwalcr 

Grondwater Mogelijkheid lol humaan of 
ecologisch contact mei 
veronlrcinitifl water 

omvang gebied met slijghoogte > 
drainagenivcau 

Bodem Kosten/opbrcngslcn Stort- en/ofsancringskosten; 
Opbrenjisten winning 

Archeologie Archeologische vindplaatsen Goed kenbaar maken 

Gebieden met (middel)hoge 
archeologische 
verwac htingswaarde 

Goed kenbaar maken 



1.1.2 Toelichting criteria 

In de onderstaande tabel II.2 is een korte toelichting bij elk van de criteria zoals genoemd in label II. 1 
gegeven. 

Tabel 11.2: Toelichting criteria. In de eerste twee kolommen zijn de criteriagroep en het 
compartiment afgekort weergegeven. 

* i > C r i t e r i u m Toe l i ch t ing 
K 0 Peilsli)ging lot maximaal NAP + 8,60 m Gesteld door de waterbeheerder, gebaseerd op een 

maaiveldhoogte van 9,30 m + NAP en een minimum 
drooalcgging van 70 cm. E.e.a conform Taiiw | l i l . I9 | 

K 0 [nbat op jaarbasis": 10% van systcemvolumc een meetbare en controleerbare parameier als maat voor 
het bepalen van een (mogelijk) cffecl op de plassen op 
basis van expert judgcmcnl. 

K. ci Voldoen aan (geldende Remccnteliike ontwaterinjieiscn conform label 7.1 ui tTauw|l i1. 19) 
K B Uc.ikilen grondbalans 

(gtcn aanvoer van buiten) 
Uitgangspunt bij oniwikkcling allematievcn 

K A N I cl aantasten 
K A / m e e l moBcliik oni/ien 
K 
w 

0 • Verwijdenngsperccntage nat vr oeveis 
« aanwezigheid doodlopende watergangen 
• oppervlak en diepte plassen 

• op basis van literatuurwiarden voor helorytennilen uit 
Haskoning(19tl6)|li i 106] 

• uitgangspunt: geen doodlopende watergangen 
• op basis van notitie (temeenle Nijmegen l l i l 107| 

K 
w 

c Geen verontreiniging boven de interventiewaarde (miu niet 
gesaneerd). 

Is als uitgangspunt gekozen in verband met verspreidings
risico. Controleerbaar middels opgave gemeenten 
Nijmegen |lit. 108) 

K 
w 

B Geen verontreiniging boven de streefwaarden uit de NW4 binnen te 
vergraven gebied. 

Ais uitgangspunt is gekozen dat verplaatsing van 
veronlreinigde grond moet worden voorkomen. 

K 
w 

A [•'unciioneel inpassen 

K. 
w 

A Zorgvuldig behandelen 

S O Voldoen aan streefwaarden 4 ' Nota Waterhuishouding Wettelijke normen voor oppervlaktewaterkwaliteit. Een 
toetsbare parameter die hel resultaat is van relaties tussen 
grond- en oppervlak te waterstromen en bodem 

s G Geen uittreding van mobiele verontreinigingen naar drains of 
oppervlaktewata 

Uitgangspunt is dal eventuele 
gninilwaicrvcrontrcmtgingen niet in de coniact/one 
mogen komen als gevolg van verandenngen in 
Brondwalerslromingen en aanleg van voorzieninaen 

s B Hergebruik indien zowel milieuhygiënisch als mechanisch mogelijk Uitgangspunt is een gcsloien grondbalans, daarvoor is het 
nodig zoveel mogelijk binnen het gebied ichcigebruiken 

s B Maai veld zettingen beneden de normen; geen hinder voor 
oppervlakkige afstroming 

Norm voor maai veld/en ing wordt afgegever door de 
gemeente Nijmegen en is ook afhankelijk van bel loe te 
passen hemelwatcrafvoersysteem 

s A Verantwoord behandelen 

s A Verantwoord behandelen 
Hl 0 Voorkomen van al gen drijflagen en troebel water Uiting van slechte waterkwaliteit mei gevolgen voor 

belevingswaarde 
BI O > 1.0O0.CXX)m3 per jaar Uitgangspunt voor benodigde hoeveelheid per jaar op 

basis van opgave Waterleiding Maatschappij Geldeiland 
in: Haskoning. l<>96|1it. 106) 

Bi ü Geldende normen huishoudwater Op basis van l i l 110 
Bt G Omvang gebied mei stijghoogte > diainagcnivcau Uitgangspunt bij het cntenum is dal de kans op contact 

met verontreinigingen groter is naarmate het grondwater 
over een groter gebied lol afslmming via de drain$ kan 
komen. 

B[ B Slort- en/of san erin gskoslen; 
Opbrengsten van de winninu 

een meetbare paramcler voor het bepalen van de bclckcnis 
van hei al dan niet gesloten ziin van de slofTenbalans 

BI A Goed kcntiaar nu ken 
Bt A Goed kenbaar maken 

Toelichtingbjj de tabel: 
K ~ kwanlilcil 
Kw ' kwaliteit 
S • umenhang 
Bt - betekenis 

O = oppervlaktewater 
O - grondwater 
B -bodem 
A = archeologie 



1.2 Aanpak onderzoek 

1.2.1 Oppervlaktewater 

Beschrijving watersysteem met plassen 
Voor de Voorgenomen activiteit, altematief Wervende woonmilieus en het alternatief Duurzaamheid, 
geldt hetzelfde uitgangsprincipe voor het watersysteem. Het watersysteem bestaat uil een zoveel mogelijk 
gesloten kring loop systeem mei een scheiding van schoon en vuil water. Er wordl onderscheid gemaakt uit 
twee verschillende onderdelen: 
• Waterlopen (singels) voor opvang en circulatie van water met daarin opgenomen 

zuiveringsvoorzleningen. Per deelgebied {Ooslerhoul, Stadseiland en Ressen) beslaat er één 
de cl watersysteem. Het oppervlak van deze deelwatersystemen bedraagt 6,6% van het verhard 
oppervlak per deelgebied. 

• Opvangbekkens (plassen) voor seizoensbuffering en de winning van huishoudwaler 

Het reguleren van de grond- en oppervlaktewaterstand geschiedt door het in stand houden van een 
minimum peil in de waterlopen (NAP +7,6 meter, met inbegrip van de zogenaamde Zandse Plas). In 
droge tijden, waarbij voor de deelwatersystemen door wegzijging en verdamping een negatieve 
waterbalans ontslaat, zal het waterpeil in de deelwatersystemen mei water uit de plassen op peil worden 
gehouden. Het waterpeil in de waterlopen kan variëren lussen NAP +7,6 meter en NAP +8,0 meter. Het 
minimaal optredend waterpeil in de plassen is berekend voor het structuurplan [lit. 9]. Hieruit blijkt dat 
hel peil inde plassen kan dalen lot NAP-6,69 meter in een extreem droog jaar zonder walerinlaal vanuit 
de Linge. Dit peil is voor de vergelijking van de varianten aangehouden als minimaal toelaatbaar peil. 
Indien het water in de plassen verder daalt zal waler vanuit de Linge worden ingelaten 
Indien het waterpeil in de plassen weer siijgl za! het totale watersysteem bij een peil hoger dan 
NAP +7,6 meter één geheel zijn. Hel peil in de plassen en de deelwatersystemen is dan gelijk. Bij een 
verdere stijging van hel waterpeil tol boven NAP +8,0 meter wordt walcr uitgelaten naar de Linge omdat 
anders de drooglegging in gevaar komt. In tabel II.3 is de toegestane peilvariatie weergegeven. 

Tabel H J ; Toelaatbare peilvariatie watersystemen 

min. Peil max. Peil 
Deelwalersystemen 7.6 S,0 
Oosterhoutse en Lentse Plas 6,69 7,99 

Beschriivinp watersysteem zonder plassen 
In het altematief Horen bij de stad worden geen plassen ontwikkeld. Er worden dan alleen de drie 
deelwatersystemen ontwikkeld. De deelwatersystemen krijgen net als bij de drie andere varianten een 
oppervlak dal direct gerelateerd is aan het verhard oppervlak per deelgebied. Het percentage bedraagt 
6,6% van het verhard oppervlak. 

Bij dit alternatief is het uitgangspunt dat geen water wordt ingelaten vanuit de Linge, alleen in natte 
periodes zal het overtollig water uit het watersysteem worden afgevoerd naar de Linge. Doordat geen 
water wordt ingelaten bestaat in droge periodes de kans dat de watergangen droogvallen. 

Peilstijping bij extreme neerslagsitualie 
Relcnlie is de korte termijn berging tijdens de eerste 24-48 uur nadat hel geregend heeft. De Alternatieven 
dienen Ie worden getoetst op een de peilstijging bij een extreme neerslagsituatie. Het structuurplan is 
ontworpen op hel kunnen bergen van deze situatie zonder ontoelaatbare pcilstijgingen. De Voorgenomen 
activiteit en de overige alternatieven zijn ontworpen op basis van het uitgangspunt dat 6,6% van het 
verharde oppervlak aan water ten behoeve van retentie gerealiseerd wordt. Voor hel bepalen van het 
maximale peil is uitgegaan van Iwee neerslagsituaties: 
• 200 l/s/ha gedurende 10 minuten (door Tauw [lit. 105] gehanteerd). 
• 100 mm/etmaal (door waterbeheerder gehanteerd). 
Beide situaties worden genoemd in de eerdere onderzoeken en hebben een verschillende invloed op de 
peilstijging. De resultaten van de berekeningen zijn bij de effectbeschrijving in hoofdstuk 6 weergegeven. 

10 



geizoensbereing: waterbalans 
De waterbalans is opgesteld voor een gemiddeld jaar en een droog jaar. Variabelen hierbij zijn de 
neerslag-verdanping en het verloop van het rivierpeil. De neerslag en verdanpingsreeksen zijn bepaald 
aan de hand van neerslagreeksen van het KNMI. In tabel II.4 zijn de maandsonimen voor een gemiddeld 
en droog jaar weergegeven. 
Voor wal betreft de rivierpeilen is uitgegaan van de maatgevende jaren die in lit. 111 zijn gebruikt. Hierin 
slaat het waterpeil verloop van 1992 voor een droog jaar en een gecombineerde reeks van 1976 en 1991 
voor een gemiddeld jaar. De reeksen van het waterpeil zijn tevens weergegeven in bijlage 5. De reeks is 
vervolgens ingedeeld in maanden met hoge, gemiddelde of lage Waalstand. Deze gegevens zijn 
weergegeven in tabel 11.4. 

Tabel n.4: Neerslagsommen per maand 

extreem droog Jaar 

jan feb mrt apr mci juni juli aug sep okt nov dcc 

Neerslag mm 69 52 41 34 34 0 0 ()3 52 68 70 64 

poLverd mm 5 14 38 74 108 136 127 105 62 25 9 3 

gemiddeld jaar 

Neerslag mm 69.0 52.0 44.0 49.0 52.0 57.0 78,0 89.0 71.0 72,0 70.0 M.0 

pot.veid. mm 15.2 20.9 31.5 60.1 S66 97.0 97.0 87.5 59.2 34,4 IB.S 21.2 

Tabel 11.5: Rivierstand per maand voor droog en gemiddeld jaar 

Situatie Jaar |an Feb mrt Apr mei Jun |ul auE sept okt Nov dec 
droog jaar 1991/1976 9.6 6.9 7,1 6,7 6,7 7,2 7.4 6.4 5.6 5.9 6.9 7.4 
gemiddeld 
jaar 

1992 7.4 6,9 8,5 8.5 7,2 7,2 7,1 6,5 6ml 6,6 9.2 9.4 

In figuur 11.1a en II. Ib is het verloop van de Waalstand voor deze jaren grafisch weergegeven. De 
resultaten van de waterbalans zijn weergegeven in figuiu" 11.2 t/m 5, Deze figuren zijn opgenomen achter 
bijlage 11. 
In hoofdstuk 6 (effectbcsehrijving) worden de resultaten van de waterbalans beschreven. 

1.2.2 Grondwater 

Fluctuatie ontwaleringsdiepte bij extreme Waalstand 
Onder de ontwaleringsdiepte wordt verstaan; de afstand lussen het maaiveld en de grondwaterstand. De 
maatgevende ontwaleringsdiepte wordt bepaald tussen de ontwateringmiddelen, waar de opboUmg het 
hoogst is. 
Binnen woonwijken is de eis met betrekking tot woonstraien maatgevend. De eis komt voort uit het feil 
dat een hoge grondwaterstand de stabiliteit van het weglichaam reduceert en tevens een gevaar voor 
opdooien betekent. 

Bij woningen moet de grondwaterstand tninimaal 0,20 meter onder de bovenkant van de zandlaag in de 
kruipruimte staan. In hel algemeen resulteert dit in een ontwalcringseis van 1,0 meter onder vloerpeil. 
Indien kruipruimte loos wordl gebouwd, kan een kleinere ontwaleringsdiepte worden aangehouden, dan is 
een ontwatering van 0,5 meter onder vloerpeil voldoende. 
Voor de ontwatering van parken en tuinen gelden geen algemeen geldende normen. In verband met de 
worteling van bomen en struiken wordl een ontwaleringsdiepte van 0,4 a 0,5 meter aangehouden. 
Afhankelijk van de ecologische doelstellingen kunnen echter andere eisen gesteld worden. 
In tabel II.6 wordt voor de verschillende onderdelen de ontwaleringsdiepte en de maximaal toelaatbare 
grondwaterstand gegeven. Hierbij is uitgegaan van een minimaal straatpeil van NAP +9,5 meter. 
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Tabel II.6: Toelaatbare ontwateringsdiepte en grondwaterstand [Ut. 111) 

Aan) eg pel! 
tov plan pel! 

Ontwatcringdleptc 
tov aanlecpeil 

max 
K rond waterstand 

J loufJonlsliiiliriRSweRcn 0 0.90 8,60 
Woon stralen 0 0.70 a,80 
Woning mei kniipniimlG 0.30 1.0 S.80 
Woninji knjipmimteloos 0.30 0.50 9,30 
Groen voorzi en infi 0.05 0.50 9,05 
Tuin 0,15 0.50 9.15 

Indien geen maatregelen worden getroffen, zal de maximaal optredende freatische grondwaterstand gelijk 
zijn aan de slijghooglc in het 1' watervoerend pakket bij een maximale Waalstand (maatgevende situatie). 
Bij de beoordeling van de alternatieven zal dus gekeken worden hoe groot het oppervlak is van het 
plangebied waar de stijghoogte zo hoog is dat er maatregelen genomen moeten worden. 
De varianten worden vergeleken voor een extreme situatie van de stijghoogte in het 1'' watervoerend 
pakket bij een peil op de Waal van NAP +12,0 nieter en indien van toepassing, een waterpeil in de 
plassen van NAP +7,6 meter. Per Altemalief is in de kaarten 19a t/m 19d van de kaartenatlas de 
stijghoogte in de vorm van isobypsen weergegeven. 

Stijghoogtevariaties ten behoeve van waterbalans 
Door variaties in de afvoer van de Waa! varieert de Waalstand tussen een minimum van NAP +5,5 meier 
en maximaal NAP +12,0 meter. Deze waarden worden gemiddeld 1 dag perjaar over of onderscheden. In 
Haskoning [lit. 111] is voor het structuurplan het optimale oppervlaktewatemiveau bepaald waarbij het 
watersysteem van in dit plan zelfvoorzienend is. Aan de hand van de gegevens uit dit rapport zijn de 
varianten in deze MER beoordeeld op de werking van hel watersysteem. 
In lit. 111 is het slijghoogteverloop voor zowel een maatgevende hoge als een maatgevende lage 
Waalstand bepaald voor zowel de huidige situatie als het sturcluiirplan, waarbij is voorzien in een 
oppervlaklewatersysteem. Hierbij is gebruik gemaakt van een grondwatermodel, waarmee een ruimtelijke 
weergave is verkregen van het stijghoogteverloop. 
Het verloop van de stijghoogte in het T watervoerend pakket blijkt voornamelijk te worden bepaald door 
de Waalsland en hel al dan niet aanwezig zijn van de plassen. Indien plassen in de landschapzone zijn 
ingegraven lot in het 1' watervoerend pakket zal hel beeld van de stijghoogte hierdoor sterk worden 
bepaald. Variatie in de grootte en de ligging van de plassen blijkt minder maatgevend te zijn. Voor de 
vergelijking van de Altematieven in het MER wordt daarom volstaan met het stijghoogtebeeld dat is 
bepaald in lit. 111 voor respectievelijk de huidige situatie en de plas-walcrgangenconfiguratie a2-bl. Het 
stijghoogtebeeld voor de Altematieven met de plassen (Voorgenomen activiteit. Duurzaamheid en 
Wervende woonmilieus) is vergelijkbaar met het Structuurplan. Het stijghoogtebeeld voor het alternatief 
Horen bij de Stad zal vergelijkbaar zijn met de huidige situatie. 
Bij deze benadering is onderscheid gemaakt in drie situaties, waarbij de Waalstand respectievelijk een 
hoge (NAP +10 meter), gemiddelde (NAP +7,6 meter) en een lage (NAP +5,9 meter) waarde heeft, die 
gedurende enkele maanden per jaar wordt over- of onderscheden. Er is bewust gekozen om niet de 
extreme waarden te modelleren om dat deze slechts zeer zeldzaam voorkomen en derhalve niet 
maatgevend zijn voor de waterbalans over een heel jaar. 
Bij de gemiddelde Waalstand is de stijghoogte in hel T watervoerend pakket globaal gelijk aan het 
oppervlakte waterpeil in het gebied. Er zal dus kwel nog wegzijging zijn. Bij de hoge Waalstand 
(NAP +10 meter) is in het gehete gebied sprake van kwel en bij een lage Waatstand (NAP +5,9 meter) is 
sprake van wegzijging in het hele gebied. 

In de kaarten 18a l/m 18d en 19a l/m I9d van de kaartenatlas is per Alternatief het stijghoogtebeeld 
geprojecteerd over de Altematieven voor respectievelijk hoge en lage Waalstand. Op basis hiervan is de 
stijghoogte per bestemmingsplan vlek bepaald voor zowel het hoge als het lage peil van de Waal. 
Uitgangspunten bij deze benadering zijn: 
• Kwel en wegzijging via de watergangen wordt bepaald door hel verschil tussen het gemiddelde 

oppervlaktewatemiveau en de gemiddtldc stijghoogte in de betreffende vlek; 
• De freatische grondwaterstand fluctueert mee met de stijghoogte in het T watervoerend pakket, waar 

geen drains zijn zal dus ook geen kwel optreden; 
• Het gemiddelde drainageniveau in de te bebouwen gebieden bedraagt NAP +8,2 meter, alleen 

wanneer de stijghoogte hierboven uitkomt zullen de drains kwel afvangen. 
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1.3 Waterkwaliteit: stoffenbalans 

Om inzicht te krijgen in het functioneren van het watersysteem en een indicatie te verkrijgen van de 
toekomstige waterkwaliteit, is voor alle allematieven een globale stoffenbalans opgesteld voor de 
nutriënten totaal stikstof en totaal fosfaat, de zogenaamde eutrofieringsparameters, die van belang zijn 
voor het bepalen van het al dan niet optreden van waterkwaliteitsproblemen als algenbloei en troebel 
water. 
De stoffenbalans is de som van inkomende en uitgaande vrachten en interne verwijdering (bijvoorbeeld 
opname door vegetatie en omzetting). Schematisch gezien beslaat de stoffenbalans uit een bak waarin de 
verschillende waterstromen samenkomen en vervolgens gemengd worden zodal één homogene 
watermassa ontstaat. 
De stoffenbalans is, net als de waterbalans, in het spreadsheetprogramma EXCEL opgesteld. Dit 
eenvoudige model berekent een eindeoncentratie. Gekozen is om per maand een balans op te stellen. 
Voor het eerste berekening is een inschatting gemaakt van de initiële waterkwaliteit. Door de 
eindeoncentratie voor de maand december van het eerste jaar als input voor januari van het volgende jaar 
te nemen, is het mogelijkomenkete jaren door te rekenen en naar een 'evenwichtsconcentratic' te gaan. 
Daardoor is een eventuele fout in de aanname voor de initiële concentratie weggerekend. 
De resultaten van de hierboven besproken waterbalans vormen de input voor de stofTenbalans. Daarnaast 
zijn kwaliteitsgegcvens van de verschillende waterstromen alsmede de opnamecapaciteit van 
natuurvriendelijke oevers meegenomen. De volgende gehanteerde input is opgenomen in tabel 11.7. 

Tabel 11.7: Input voor de stoffenbalans 

onderdee l Eenheid N P 
Neerslag open walcr: G/m3 1.42 0,02 

afstromcnti van vcthard via wadi's G/m3 2,00 0.S0 

afspoelend van onverhard G/m3 25 0,14 

afslroniciid van overig onverhard G/T>I3 0.6 0.06 

inlaal Lm ge G/m3 3.S 0.5 

riooloverstori G/TTI3 10 3.2 

verwijdering nat, vr, oever Kg/Tia/mnd 68.0 3.4 

Voor het bovenstaande overzicht is uitgegaan van de gegevens die Haskoning [lit, 111] heefl gebruikt bij 
hel berekenen van de sloffenba lansen voor de referentiesituatie (hel structuurplan). Voor neerslag op open 
water is uitgegaan van literatuurgegevens die door Iwaco worden gehanteerd. De kwaliteit van het 
inlaalwater uit de Linge is ingeschat op basis van expert judgement. Verder geldt als uitgangspunt dat er 
geen nutriënten het systeem verlaten door verdamping. Aangenomen is dal er wel nutriënten hel systeem 
verlaten door wegzijging. Om dit te bepalen is eerst de kwelflux (kwel-wegzij ging) berekend, voor de 
netto kwel of wegzijging is de kwaliteit gelijk verondersteld aan de grond waterkwaliteit (zie 
bovenstaande tabel onder 'afstromend van overig onverhard"). 

De resultaten van de stoffenbalans zijn bij de effeclbeschrijving in hoofdstuk 6 weergegeven. 

1.4 Bodemzetting 

Het maaiveld bevindt zich in het zuidelijke en oostelijke deel op ongeveer NAP +9,5 meter tot 
NAP +10,5 meter en loopt in noordelijke en westelijke richting af tot ongeveer NAP +9,0 m. 
Binnen het plangebied is dus plaatselijk een beperkte ophoging nodig om tot het gewenste uitgiflepeil van 
gemiddeld NAP +9,5 meter te komen. 
Om een indruk te krijgen van de orde van grootte van de zetting binnen het gebied is een indicatieve 
zetlingsbc reken ing uitgevoerd. Hierbij is er van uitgegaan dat er maximaal 2 meter zand wordt 
aangebracht bovenop op het bestaande maaiveld. 
De berekening is gebaseerd op de geotechnische parameters uit tabel in hoofstuk 4, welke zijn ontleend 
aan tabel 1 uit NEN 6740, 
De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in figuur II.6a en 11.6b voor respectievelijk de 
gunstige en de ongunstige waarden uit de NEN 6740. De berekende zettingen zijn de eindzettingen die na 
circa 30 jaar kunnen optreden. Gezien het zettingsgedrag kan er van worden uitgegaan dal hiervan de 
helft optreedt birmen 3 jaar. 
De zetting is berekend volgens Terzaghi, zie onderstaande vergelijkingen. Het resultaat van de 
zettingsberekening is weergegeven in figuur II.6a en II.6b van deze bijlage. 
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Figuur 11.1b 
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Figuur U. 5a 
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Figuur II. 6a zettingsberekening voor ongunstige invloergegevens uit tabel 1 NEN 6740 
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Tabel: Samenvatting van de (mogelijke) gevallen van ernstige bodemverontreiniging en recente 
verontreinigingen in de Waalsprong 

LocBl ienaam Geval O m s c h r i j v i n g ve ron t r e i n i g i ng 

Oritldijk Noord 24 en 25 geval In de grond is een sierke verontreiniging mcl bes^-ydlngsmiddelen aanwezig. Het 
gehele perceel (ccn boomgaard) behoort tol het geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 

Grifidijk Zuid 51-53 geval In de grond is een sierke verontreiniging met zv^aie metalen aanwezig. De 
verontreiniging maakt deel uit van een volstoning van de grachten van hel 
voormalige Fort Knoisenburg. 

Oosterhoutsedijk 32 geval In de grond is een sterke verontreiniging nxf zware rneialen en rninerale olie 
aanwezig. Bovendien is m de grond asbest aangetrolTen. De verontreiniging is te 
herleiden naar de volstorling van de grachten van voormalig Fort Krotsenburg en 
recentere cqihogingen. 

Oostcrhoutsedijli 48 geval [n de grond is een slcrke verontreiniging met minerale olie en lood aanwezig. In de 
aanwezige sloot is een sterke verontreiniging met minerale ohc aangetrolTen. De 
verontreiniging zijn te herleiden lot de voormalige aciivileilen van hel voormalige 
energiebedrijf PGF.M 

Pastoor var Laakslraat Philips geval In de grond, hel grondwater en de waterbodem is een rnet name sterke 
verontreiniging met ïware metalen, minerale olie en/of VOCI aanwezig De 
verontreinigingen zijn te herleiden naar de activiteiten van het voormalige bedrijf 
Philips en zijn voorganger. 

Rijksweg A 325 tankstalion geval In het grondwater is een sterke verontreiniging met vluchtige aromaten (BTEX) 
aanwezig. Deze is veroorzaakt door de activiteiten van het voormalige benzine 
tankstation. 

Slalionsstraal 23 geval In het grondwater is een sterke verontreiniging met nikkel aanwezig. Deze is 
veroorzaakt door hel loepassen van kunstmest. 

Vossenpelsscstraai 23 geval In de grond is een sterke verontreiniging met drins aanwezig, veroorzaakt door het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen in de kas. De gehele locatie behoort lo l hel geval 
van emslige bodemverontreiniging 

Vossenpcissesiraat 3 geval Op de locatie is een vuilstortplaats aanwezig 

Vossen pelssestraat 59 geval In het grondwater l i een sterke verontreiniging mei nikkel en koper aanwezig. De 
verontreiniging is ontslaan door het gebruikt van kunstrtiesl in de kas. 

Vossen pelssestrsai 2 en 6 geval In een gedempte sloot is een sterke vcronlreinigmg met zware metalen en 
besIrijdingsmiddelen aanwezig 

Zandsepad 9 geval In de grond en in het grondwater is een sterke verontreiniging mei minerale olie 
aanwezig. Deze is veroorzaakt door hel de bovengrondse opslag van olie. 

Zwaneweg geval Een volgestorte voormalige zandwinput 

Sutionsstraal 2% mogelijk 
geval 

In een halfverhardingsweg is asbest aangetroffen. 

Visveldsestraat 2S rrwgelijk 
geval 

In de grond is veel puin. afval, en plaatselijk asbest aangetionën mogelijk afkomstig 
van de sloop van de voormalige opstallen. 

Vossenpelsscstraai 29 mogelijk 
geval 

In hel grondwater is een sierke verontreiniging met arseen aangetroffen, mogelijk 
veroorzaakt door het gebruik van kunstmesl in de kas. 

Zandsepad 17 mogelijk 
geval 

Op de locatie is een gedempte sloot aanwezig 

Nijverheidsweg 1 recent geval In de grond is Ier plaatse van een pompciland een slcrke verontreiniging mei minerale 
olie aan ge no (Ten 

Fdseland21 receni geval In hel grondwater is een sterke verontreiniging met nikkel en koper aanwezig, 
veroorzaakt door het gebruik van mesistoffen in de kas 

Smiljesland 17-19 recent geval In het grondwater is een verontreiniging mei nikkel aanwezig, veroorzaakl door het 
gebruik van meststofTen in de kas 
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Biotisch 

Beschermde soorten 
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1 Biotisch milieu 

1.1 Beoordelingscriteria biotisch milieu 

1.1.1 Criteriaoverzicht 

Bij de beschrijving van de huidige situatie en de referentiesituatie en bij de beschrijving van de effecten in 
hoofdstuk 7 is uitgegaan van een aantal beoordelingscriteria. 
Deze criteria zijn gegroepeerd uitgaande van de hoofdindeling van de criteria: 
• Kwantiteit, 
• Kwaliteit, 
• Samenhang, 

• Betekenis. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gehanteerde criteria. 

Tabel III.I: Overzicht criteria biotisch milieu 

Crilerlaüroep Cateeorie Aspect Criterium 
ECwanlilcit N»iuur l3ioloopaanh(KJ Oppervlak (in tn2) 

biotoop 
Indicatorsoorlcn Populaticomvang. 

K wanii lali e f geïndexeerd, 
semi-kwanlitaiier 

Kwahicil Waarde van 
aanwezLBC biotopen 

Oppervlak (in m2) 
waarilevollc biotopen 
Aanwivtghoid van 
waardevolle soorten 
(gezien vanuit belang 
naiuurtwschermmB) 

Samenhang Samenlwig UoMpai Aanwezigheid van 
sleulelbiolupen 
Aanwezigheid van 
Siapsiencn 
Aanwezigheid van 
Corridors 

Belekcnis Karakicristiciteit voor 
het livierenlandschap 

Aanbod van naiuurdoeUypcn. 
Karaktensiick voor 
hei nvicrcngcbied 

De gebruikte criteria worden hierna groepsgewijs toegelicht. 
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1.1.2 Toelichting per criteriagroep 

Kwantiteit 
Het biotisch milieu wordt bepaald door de combinatie grondgebruik en abiotisch tnileu. Onder 
grondgebruik wordt verstaan de verschijningsvorm van het gebruik op een specifieke locatie door de 
mens. Dat kan zijn natuur(gebied), woonwijk, waterloop, infrastructuur etc. Tengevolge van het abiotisch 
milieu zal zich bij hel grondgebruik een bepaalde begroeiing instellen: het begroeiingstype. 

Het aanbod aan begroeiingstypen, door ons ook aangeduid met "bi o loopaanbod" bepaald vervolgens het 
potentieel voorkomen van diersoorten. Daarbij speelt overigens ook de bereikbaarheid en de omvang van 
biotoopplekken (zie verderop onder "samenhang"). 
De aanwezige begroeiingstypen in hel plangebied staan aangegeven in tabel III.7. Door ze te 
rangschikken van hal f-natuurlijk, begeleid-natuurlijk, multifunctioneel tot urbaan ontstaat een gradiËnt 
van "natuurlijk" naar "sterk door de mens beïnvloed". De omvang van hel biotoopaanbod volgens deze 
schaal geeft inzicht in de hoeveelheid, vanuit natuurbeschermingsoptiek, waardevol biotoop. Als 
toetsingscriterium wordt vervolgens gesproken over de "kwantiteit aan ecologisch waardevolle 
s truc luren". 
Uitgaande van een optimale bereikbaarheid van de aanwezige biotopen kan voor diersoorten worden 
nagegaan hoe groot de te verwachten populatie-omvang zal zijn. De schatting daarvan wordt in 
geïndexeerde vorm weergeven om zo schijnnauwkeurigheid te vermijden. Het gaat hier immers om een 
eventueel verschil tussen inrichtingsvarianten. 

Kwaliteit 
De kwaliteilsbepaling is gebaseerd op de criteria ontwikkeld door Jansen 2001 (lit. 66] bio-
diversiteitwaarde, benuttingwaarde en belevingswaarde. 
De biodiversiteit waarde omvat de bijzondere biodiversiteit (nationale doelsoortcn) en de algemene 
biodiversiteit (overige soorten). De benuttingwaarde betreft een samenstelling van de recreatiewaardc, de 
zuiveringswaarde en de economische waarde (invloed van groen op prijzen van koopwoningen). De 
belevingswaarde tenslotte vat aspecten samen als stilte, afwisseling, horizonvervuiling, aantrekkelijkheid, 
natuurlijkheid, identiteit en drukte. 
Deze kwaliteiten kunnen worden gekoppeld aan de biotooptypen. Op basis van de berekende 
oppervlakten in de verscliiltende inrichlingssituaties wordt de aanwezigheid van waardevolle biotopen 
aldus duidelijk. 

Samenhang 
Voor een aantal diersoorten is provinciaal (en landelijk) beleid ontwikkeld als uitgangspunt voor de 
ecologische infrastructuur van Nederland. De relevante soorten in hel plangebied zijn Rietzangcr, Winde 
en Kamsalamander. De kwaliteit van de samenhang wordt bepaald door de aanwezigheid van corridors, 
stapstenen en sleutel gebieden. De afstand tussen stapstenen en sleulelgebieden moet, via de corridors, 
overbmgbaar zijn. Tevens dienen ze uit voor de soorl(groep) geschikt habitat te bestaan. Het aanbod aan 
geschikt habitat voor corridors, stapstenen en sleutel gebieden geldt als criterium voor de samenhang, 
waarbij levens meegewogen wordt of de stapstenen dicht genoeg bij elkaar liggen. 

Betekenis 
Als criterium voor de betekenis is gekozen voor de bijdrage aan de identiteit van het rivierengebied. De 
indeling van voor het rivierengebied karakteristieke natuurdoeltypen, met name de half- en begeleid-
natuurlijke typen geldt ais criterium, 

1.2 Aanpak onderzoek 

1.2.1 Ontwikkeling toetsingskader 

Voor de ecologische toets van eventueel te ondernemen activiteiten is het essentieel de actuele en de 
toekomstige ecologische situatie te kunnen beoordelen. Daarbij wordt uitgegaan van abiotische situatie en 
hel actueel en toekomstig grondgebruik als basis voor de ie verwachten biotooptypen. 
De abiotiek wordt in beeld gebracht door de benadering die is ontwikkeld in Rotterdam voor hel 
vastslellen van natuurdoeltypen {Kaplein 2001) [lil. 68j. 
Het inzicht dat daarmee ontslaat in de locatie en omvang van de biotooptypen wordt gebmikt voor het 
nagaan van de aanwezigheid van waardevolle biotopen in de actuele situatie en op basis van de 
voorgenomen activiteit en de drie Alternatieven. 
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Een nadere invulling van de natuurbetekenis kan worden verkregen door de te verwachten 
populaticomvang van geselecteerde soorten modelmatig te voorspellen voor de vier situaties. 
De geselecteerde soorten {zie tabel III.2) staan model voor de verschillende landschappen die in het 
studiegebied voorhanden zijn en hun populaticomvang is daarmee indicatief voor de omvang en de 
kwaliteit van de aanwezige landschappen in de verschillende inrichtingssituaties. 
De ecologische samenhang wordt zowel in algemene tennen van "verbindingselementen" en barrières als 
voor enkele soorten modelmatig onderzocht en omschreven. 

Tabel III.2: Geselecteerde soorten l.b.v. de effectbepaling 

Soart Landschap Ecologische 

karakteristiek 
Gevoelig voor 

versnippering 

diversen 

Zwarte Rood staart Stadslandschap Hrocdvogel van 
slccnformalies 

Nee 

[Icggenmus Parklandschap Broedvogcl van tuinen, 
sinfiels en bosranden 

Nee 

Boomklevet Boslandschap Brocdvogel van oude 
[ooibossen 

Ja 

Rieizanger Moeras landschap Brocdvogel van 
nelnK>erasscn 

Beperkte mate Naluurdoelsoort 

Kamsalamandcr Wateren Amfibic van besloten 
poelen rTKl een 
kwalitatiefhoogwaardig 
landbioloop in de vorm 
vuil houtige elementen; 
met name binnendli^s 

Ja Naiuurdoelsoon 

Rugstreeppad [Jroogva Mende wateren Anilibie van zandige 
poelen mei weinig 
begroeiing, mei name in 
de uiterwaarden 

Beperkt Naluurdoelsoort 

Winde Sttonicnde svaleren V I S van grotere 
simmende wateren met 
aangrenzende stilstaande 
wateren met (in hel 
waters taande) 
oevervegetatie 

Beperkt Natuurdocisoori 
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1.2.2 Kwantiteit 

Uitgangspunt voor het toetsingskader is de ecologische opbouw van hel gebied en de betekenis daarvan 
voor geselecteerde diersoorten 
De ecologische opbouw wordt weergegeven in de vorm van ecolypen en grondgebruikslypen (kaart 21. 
22 en 24). Daaraan gekoppeld zijn de in modelberekeningen gebruikte begroeiingstypen, waaraan de 
draagkrachten per diersoort zijn gekoppeld. 

grondgebruik grondgebruik 

>• biotooplype aegroeiingstype - - ^ >• biotooplype aegroeiingstype 

\ 
ecoiype ^ - - ^ ecoiype 

Draagkrachten: 
Soort a 
Soort b 
Soort enz. 

Resultaat: 
• Kaartbecld voor de nulsitualie en de drie scenario's met een ecologische beschrijving van de legenda 

eenheden (=biotooptypen) en hun natuurwaarde. 
• Oppervlakteslatistiek van de biotooptypen en hun natuurwaarde. 
• Geïndexeerde populalieomvang van geselecteerde soorten als indicatie voor de natuurkwaliteit van 

de verschillende landschappen. 

1.2.3 Kwaliteit 

Op basis van de berekende oppervlakten aan biotooptypen in de verschillende inrichtingssituaties wordt 
de aanwezigheid van waardevolle biotopen bepaald. Daarmee kan worden nagegaan in hoeverre 
waardevolle natuur wordt aangetast, dan wel behouden blijft. Tevens is een link aanwezig met de op 
landelijk niveau gedefinieerde natuurdoeltypen. Hiermee wordt een globaal inzicht gegeven in de te 
ontwikkelen natuur. 
De betekenistoekenning is gebaseerd op de criteria ontwikkeld door Jansen 2001 [ht. 66]: 
biodiversiteit waarde, benuttingwaardc en belevingswaarde. 
De biodiversiteitwaarde omvat de bijzondere biodiversiteit (nationale doelsoorten) en de algemene 
biodiversiteit (overige soorten). De benuttingwaardc betreft een samenstelling van de recreaticwaarde, de 
zuiveringswaarde en de economische waarde (invloed van groen op prijzen van koopwoningen). De 
belevingswaarde tenslotte vat aspecten samen als stilte, afwisseling, horizonvervuiling, aantrekkelijkheid, 
natuurlijkheid, identiteit en drukte. 
Tabel 111,3 geeft een inschatting van de betekenis van biotopen voor de drie door Jansen c.s. 
onderscheiden hoofdcriteria. De verandering in biotoopaanbod kan hiermee worden gekoppeld aan de 
ecologische kwaliteit. 

Tabel I1I.3: Inschatting van de betekenis van de biotooptypen 

Biotooptvpe Biodiversiiellwaarde Ben u tt 1 n e w aa rde Belevineswaarde 
Rivier +++ ++ +++ 

Moeras +++ ++ ++ 
Bos ++ -t-H- +++ 

Water binnendijks ++ +++ +++ 
Park ++ +++ ++ 
Natu urgras land ++ ++ ++ 
ARrariseh fiebicd + 4- + 

Urbaan + 

De verandering in biotoopaanbod kan hiermee worden gekoppeld aan de ecologische kwaliteit. 
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1.2.4 Samenhang 

In het studiegebied zijn van de provinciale modellen voor ecologische verbindingszones vooral de 
volgende drie modellen van belang: 
• Model Rietzanger (rietmoeras) 
• Model Kamsalamander (kleinschalig landschap met natie elementen) 
• Model Winde (stromende wateren met stilstaande elementen) 
• Daarnaast kan worden gekeken naar de Waterspilsmuis. 

Bij de beoordeling van de ecologische samenhang is hel schaalniveau van groot belang. Afhankelijk van 
de soort is het versp re idings vermogen (dispersiecapaciteit) zeer verschillend (zie label 111.4). Bij de keuze 
van soorten die de ecologische samenhang kunnen illustreren dienen schaalniveau en dispersiecapaciteit 
op elkaar afgestemd te zijn. Nadere informatie over de geselecteerde soorten is te vinden achteraan deze 
bijlage. 

Tabel 1II.4: Dispersiecapaciteit per sirart 

Schaalniveau Soort Dispersiecapacilelt Dispersie ma nier 

Reaionaal Rictyanner Vrii Bfoot Lucht 
ResiorBal Winde Vni RTOOl Walci 
U k u l Kamsalamander GenriR L.and (Waier) 
Intralokul Waleispitsmuis Gerinft I ^ d 

1.2.5 Betekenis 

De versterking van de identiteit van het rivierenland door de ontwikkelingen in hel plangebied wordt 
geëvalueerd op basis van de veranderingen in de mate van voorkomen van de karakteristieke 
natuurdoeltypen voor het rivierengebied; met name de begeleid-natuurlijke en hal f-natuurlijke eenheden. 
De nagenoeg-natuurlijke eenheden komen in het plangebied niet voor en zullen ook niet tot ontwikkeling 
komen. 
Bij de begeleid-natuurlijke eenheden gaat hel met name om het rivierboslandschap met rietmoeras en 
open tol halfopen moerassen en spontaan tot ontwikkeling komende (moeras)bossen met de overgang 
tussen moeras en bos. 
Bij de half-natuurlijke eenheden kan men denken aan moeras- en rietoevers die af en toe worden gemaaid, 
ruigten en grasland, struweel en bos met natuur-technisch beheer. 
Er beslaat een relatie tussen de begroeiingstypen en de natuurdoeltypen (lil.67] waarmee het mogelijk 
wordt de effecten van de veranderingen in het oppervlak van de begroeiingstypen samen te vatten in de 
vorm van natuurdoeltypen. 
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1.3 Onderzoeksresultaten 

Algemeen 
Abiotische omstandigheden in combinatie met het grondgebruik geven inzicht in de begroeüngtypen die 
in het plangebied worden aangetroffen. Voor een eenvoudige karakteristiek van de abiotische 
omstandigheden wordt gebruikt gemaakt van de ecotypen zoals gedefinieerd door Kaptcin (2001) [lit. 
68]. Het actuele en toekomstige grondgebruik is gebaseerd op de door de Gemeente Nijmegen 
aangereikte alternatieven. Daarbij is in grote lijnen de legenda aanduiding gevolgd die in de kaartbeelden 
van de alternatieven wordt weergegeven. 
De versnijding van ecotype en grondgebruik geeft inzicht in de aanwezige ofte verwachten biotopen. 
Deze worden weergegeven als "begroeüngtypen", welke op hun beurt kunnen worden gelinkt aan 
"natuurdoeltypen" [lit. 63 en 67]. 
Ten einde een logische opeenvolging te verkrijgen zijn de begroeüngtypen samengenomen op basis van 
het bijbehorende natuurdoeltype. Voor wateren en urbane begroeiinglypen zijn aparte hoofdstukken 
gehanteerd daar deze zich niet zondermeer aan natuurdoeltypen kunnen worden gekoppeld (wateren), dan 
wel er nog geen natuurdoeltypen zijn gedefinieerd (urbane begroeiinglypen). 

Begroeüngtypen in de Waalsprong 

Aanpak 

Op basis van de huidige situatie en de verschillende alternatieven is hel huidige, dan wel toekomstige, 
grondgebruik in de Waalsprong aan te geven. Voorgenomen activiteiten die leiden tot de verschillende 
Alternatieven beïnvloeden natuurlijk het abiolisch milieu. Daarom zijn voor de verschillende 
Alternatieven naasl het voorgenomen grondgebruik ook de ecotypen steeds opnieuw bepaald. Uileindelijk 
komen we tot de navolgende begroeüngtypen die in het plangebied voorkomen, dan wel voor kunnen 
gaan komen. Bij de begroeüngtypen wordl aangegeven welke overwegingen een rol hebben gespeeld bij 
de toekenning. Met name de invloed van de verschillen in grondgebruik tussen de alternatieven wordt 
gememoreerd. 
De begroeüngtypen zijn gerangschikt naar het landelijk natuurdoeltype (Bal et al 1995) [ht. 63]. 

Overwegingen 

Er doen zich een aantal overwegingen voor bij hel toekennen van begroeüngtypen aan de combinatie van 
grondgebruik en ecotype. 
• In de eerste plaats wordt er vanuit gegaan dat de begroeüngtypen in de verschillende varianten gelijk 

zijn indien niet is gevarieerd in grondgebruik of ecotype. Vooral op locaties waar de nadere invulling 
nog geheel open is zoals boslocaties, parken, groenvoorzieningen in wijken en locaties voor 
natuurontwikkeling is de nadere invulling een kwestie van fijnafstemming. Er is vanuit gegaan dat 
deze fijnafsteming niet afhankelijk is van de gekozen variant. 

• Bij de nieuw te vestigen bebouwing kan qua begroeiingtypc gevarieerd worden in de dichtheid van 
de bebouwing en de leeftijd van de bebouwing. De dichtheid wordt gedefinieerd als open of besloten 
(de knip ligt bij 40 won/ha). Zeer open bebouwing wordl benaderd door te kiezen voor een dubbel 
begroeiingtype bijvoorbeeld; "open bebouwing" èn "halfopen moeras". In een dergelijk geval wordt 
een aanname gedaan met betrekking tot hel aandeel dal beide begroeüngtypen in hel kaartvlak uit 
zullen gaan maken. De leeftijd van de bebouwing is voor nieuwe bebouwing gesteld op "jaren 60" of 
"jaren 70" bebouwing. In het eerste geval zijn veel groenelementen bewaard gebleven bij de 
ontwikkeling van de nieuwe bebouwing (bv beslaande bomen), in het tweede geval weinig. 

• In een aantal legenda eenheden komen twee of meer begroeiingstypen voor. Steeds is dan een 
aanname gedaan voor de aandelen die deze typen innemen. Daarbij is tussen de varianten alleen 
gevarieerd indien duidelijk verschillende voornemens zijn geformuleerd mei betrekking tot de 
inrichting van de vlekken. 

Op de kaarten in de kaartenallas is aangegeven welke begroeiingstypen waar voorkomen in de 
Waalsprong (kaarten 24 en 25). 

Tabel 111.7 geeft een overzicht van de legenda eenheden van land en oever met hun ecologische 
eigenschappen en het bijbehorende begroeüngtypen. 
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In de typologie van de begroeiingtypcn worden de wateren opgedeeld naar hun landschappelijke ligging. 
Daarbij worden slechts vier typen onderscheiden {"open water", "open water in heide en veengebieden", 
"open water in industriegebieden" en "open water in bebouwde gebieden"). Deze indeHng levert vrijwel 
geen diversificatie op io het plangebied. , 

Beproeiingtypen in relatie tot de indicatorsoorten 

Voor de indicatorsoorten zijn verschillende systemen voor begroeiingtypcn ontwikkeld, athankelijk van 
de landschappelijke setting van het plangebied. 
Voor de uitgekozen indicatorsoorten zijn de relevante typen opgenomen in label III.5, 

Tabel III.5: Indicatorsoorten en hun begroeiingst>'pologie (van waaruit draagkracht is afgeleid) 

Systeem Toepassingsgebied 

Zwarte Rood staart LVN L.andctijke [ypulogic 

Hespen mus LVN [.andelijke lypologic 

Boomklever LVN landelijke l>pologid 

Riei/anger RIVER TypülugLc voor hel rivierengebied 

Kamsalamander RIVER Typologie voor hel rivierengebied 

Rupslreeppad RIVER Typologie voor hel rivierengebied 

Winde Waalsprong Voor de Waalsprong omwikkelde lypologie 

Waterspitsmuis RIVER Typologie voor hel rivierengebied 

Wateren en de Winde 

De Winde is een vis van grotere wateren. Als voortplantingsgebied worden stromende wateren opgezocht, 
met name rivieren en grotere beken. De geschiktheid van de verschillende wateren hangt samen mei de 
omvang en de verbinding met stromend water. Deze bereikbaarheid is in ieder geval gegeven via de 
waterloop naar de Linge aan de noordwestzijde van hel plangebied (zie label 111.6). 
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Tabel III.6: Geschiktheid van wateren voor de Winde 

code OmschrijvinE geschiktheid 
2 IA Waler buiten walersvslcem: rivier +-(-++ 
21B Waler buiten watenvtuem: buitendijkse ïtilttaande waieicn +++ 

21C Waler buiten wittrtvsleem: binncndijkse stilstaande wateren + 

2ZA Waler len behoeve van seizoensbulleriiii; /andseplas ++ 

22B Waler len behoeve van seizoensbulTerinp lenlse plassen encl, Zandse Plas I-H-

23A waterlopen mcl mmimumpeil. ^ c h l sUidseiland + 
23B waterlopen mei miiiimiimpeil al'walennR Ooslerhout/ Bessen -
23C waterlopen mei niinmiumpeil. Brachl De Cinfi + 
24 waterlopen melstreefpcil: verbinding mei de Linfjc + 
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1.4 Achtergrondinformatie 

In deze paragraaf is extra achtergrondinformatie opgenomen. 

1.4.1 Ecoprofielen 

In deze paragraaf zijn ecoprofielen opgenomen van de soorten die zijn gebmiki bij de beoordeling van de 
ecologische samenhang. Bron voor de ecoprofielen is het handboek robuuste verbindingen, Alterra 2001 
[lit. 112]. 

Ecoproflel: Rietzanger 
Ambitieniveau Doelsoorlen 
B2 Rietzanger 

Eco&ysteemtype 
Moeras, struweel en groot water 

NdtCode 
3,24 
3.25 

Dispersie- en oppervlaktegegevens 
Afsland luiscn 

Diipersicmanler Slcutelgcbic(Icn(in) 

U c h l 11000 

Oppcrï laklc 
SlMitett!eblcd(ha) 

50 

Oppervlakte 
Slapst een(ha) 

5.5 

Beschrijving corridor 
Minimale Maximale 

Type breedte (m) onderbr (m) lnr icbt in f corr idor Toelichling 

Geen 

Barrières Eiïect van Recreatie 
ERecf l indrecrealle EfTecl watcrretreatle Toelichting 

Sletkgevoelig Stwk gevoelig Recrealicin siapslcnen (S.Sha)alleen aan 
randen {dus geen walcrrccreatie). In 
gebieden vanaf JO ha (de sleutel gebieden 
S5ha) is landrccreatic langs de randen en 
walerrecrealie door het gebied 
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Ecoprofiel: Winde 
Ambitieniveau Doelsoorten 
B2 Winde 

Serpeling 

Ecosysteemtypc NdtCode 
Beek en bcckdalbos 3,7 

3.8 

Dispersie- en oppervlaktegegevens 
Afstand lussen Oppervlakte Oppervlakte 

OispersJemaniïr Sleuielgebietlen(ni) Sleuielgebie4l(ha) StapMMii<lia} 

Waler 

" * 

Beschrijving corridor 
Minimale Maxima Ie 

Type brecdie (m) onderbr (m) Inr ichl ing corridor Toclichling 

Leefgebied 10 0 Naiuurdoeliypen Paan in simmend waler die 
een bodem van rand en grind 
mei waicrplanlcn hebben en 
Irekl daarna naar grolcrc 
plassen en meren. Serpeling: 
stromend waler, nvier of grote 
beek, ^tiursiofgehalle min. 
S0%. Larven hebben langzaam 
stromende i f slilstaandc 
diepere delen {min>60cm), 
voorzien vaii beschutting 

Barrières EfTect van Recreatie 
EITcci ianilrecrcalie Enect wRlerrecrcalic Tocllchling 

Sluis/sluw Niei gevoelig Weinig gevoelig Kanoen ÏOU de habiiatkwaliteii van de 
paaiplaatsen in ondiepe oeverzone nadelig 
kunnen beïnvloeden. 

34 



Ecoprofiel: kamsalamander 
Ambitieniveau Doelsoorten 
B3 Kamsalamander 

Alpcnwaiersaloitiander 

EcosyMccmtype NdtCode 
Giasland mei klem waIe 3 H 
Siruwccl en zoomvcgetaiie zandgrond mei klein water 3,14 

3,22 
3,S2 

Dispers ie - en o p p e r v i a k t e g e g e v e n s 

Afstand lusun Oppervlakte Oppervlakte 
Dlspt r i icmin ier SlcutelgebicdFn(m) SlcLitelf;ebied(ha) Stapsleen(ha) 

Lunil 500 3 0 

Beschrijvingcorridor 
Minimale Maximale 

Type breedte (m) ondcrbr (iti) [nr ichl ing corridor Tui' l lchting 

Leefgebied 70 10 Naluurdoeltypcn 

Barrières Efi^ect van Recreatie 
EITecI land recreatie Effect waterrecreatle ToellchllnB 

Waterweg steile randen Niet gevoelig Niel gevoelig Niels van hekend. De inschatting is dal 
Spoorlijnen enkel amfibieen niet gevoelig zijn. Veel recreatie 
Spoorlijnen >= Z-spoor (kanoen) gedurende de reproducneperiode 
Prov weg 3.00D-10.000 zou enige verstoring kunnen 

Prov weg > 10,000 
Weg > " 4-baaiis 
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Ecoprofiel: 
A m b i t i e n i v e a u 
B3 

Waterspitsmuis 
D o e l s o o r t e n 
Waterspitsmuis 
Dwergmuis 

Ecosysleemtype 
Beek en bcekdalbos 

Moeras, stniweet en groot waier 

NdiCode 
3.68 

3.7 

3.8 

3.25 

D i s p e r s i e - en o p p e r v l a k t e g e g c v e n s 

A fs l i nd lu»cn 
Diipersiemanler SltuIElHcbicdcn(m) 

U n d 20Ü0 

Oppervlakte 
Sleiitelgebied(hi) 

5 

Oppervlakte 
Stapsteen (ha) 

1 

B e s c h r i j v i n g c o r r i d o r 
Minimale 

Type breed Ie (m) 
Dispersie: Nat/droog 25 

Maximale 
ondcrbr (m) Inr ichl inReorr idor 

50 Waterloop, (langzaam) stromend 
Waterloop, niet stromend 

Natte niigic / moeras 

Toelichting 

Corridor bestaat uit natte 
ruigte en moerasvegetacie 
langs beek of langs een 
waterloop. Over korte 

afstanden volstaat (natte) 

B a r r i è r e s E r f e c t v a n R e c r e a t i e 
EITtd l indrccrc i l i c Eflécl witerrecrcal ie Tachehting 

Waterweg steile randen Niet gevoelig Niet gevoelig Niets van bekend, inschatting is gevoelig 
Prav weg 3.000- 10.000 op zeer korte afstand. Te intensief kanoen 
l'rov weg > l 0.000 met aanleggen e.d. kan nadelig zijn voor 
Weg^= 4-baans oevervegetatie en waterplanten. 
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1.4.2 Legenda grondgebraik en bijbehorende begroeiingtypen voor plangebied 

In tabel III.7 wordt een overzicht gegeven van het grondgebruik in de Waalsprong en de bijbehorende begroeimgstypen en eco^pen. De a&ntiilgeil de gelsiiikt njn voor de 
ecotypen betekenen: 

ad voedselarm en droog; 
av voedselann en vochtig; 
an voedselarmennat; 

md matig rijk en droog; 
mv matig rijk en vochtig; 
mn matig rijk en nat; 

rd vocdselrijk en droog; 
rv voedsclrijk en vochtig; 
m voedsclrijk en nat. 

Tabel 1II.7: Legenda en verUaltabel grondgebruik Waalsprong 

natuurdoeltype natuurdoeltype 
leeenda eenheid bcstaand/nleuw ecoloeische karakteristiek begroeilnEtviM code Aandeel ecotype ecotypc ecotype rivierenlandschap code 

1 nieuw bedrijventerrein 
E>eGnfl 

nieuw indusirictcncm met jonge 
beplanting 

industrie gnjs B30B 100 md mv 

2 bestaand bednjvenleirein 
DeGnft 

bestaand industricleirem mei oudere 
beplanimjï 

industne gnjs 8308 100 md mv rv 

3a Spoitveldcn nieuw spoftveiden met jonge 
groen voorzien i ng 

sportvelden B30I 100 av rv 

3b Sportvelden bestaand sportvelden met oude 
poen voorzien i ng 

sportvelden B301 100 rd 

4 [nsuttitenpark nieuw open gebouwencomplex met veel industne groen B307 100 mv rv 

5 Kanioorpaik nieuw halfopen gebouwencomplex mei 
veel jonB groen 

industne groen B307 100 mv rv 

6 knooppuni openbaar 
vervoer Resscn 

nieuw Steen woestijn bebouwd grijs B311 100 rv 

7 beslaand bos (landgoed 
Oosicrhout e.a.) 

bestaand oud rijk loofbos matig voedsclrijk 
loofbos, >80 iaar,>60% 

B216 100 mv inheemse bosculiuur n-4B.4 

8a Plein nieuw verharding met verspreide bomen bebouwd Kriis B311 100 av 
8b Plein beslaand verharding met veispteide bomen bebouwd gn]S B3I1 100 rd 
<)a speelweide 1 sliuinnatuur 

grasland 
nieuw ruderale vegetatie met verspreide 

struiken en bomen 
ruig grasland B114 80 av grasland n-4.2 

9b speelweide / strumnatuur tiicuw ruderale vegetatie me! verspreide bosopslag open; 20-60% B115 20 md rd struweel, mantel, zoom n-3,7 
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Datuurdoeltypc natuurdoeJtype 
Iceenda eenheid beslaand/nieuw ecolDgiscbe karakter is t iek besroelinetype CMie Aandeel ecotvpe ecotvpe ecot^'pe rivierenlandschap code 
struweel struiken en bomen kroonbedekking 

10 blauw/grT>enc 
vertiindmgs7.one 

nieuw moeras land SC hap met opgandc 
begroeiing 

30% oud net rivierlclei / 
70% halfopen moeras 
rivierklei, 20-60% 
bosopsiag 

B032B034 100 mv nvierboslandschap 
gevarieerd milieu 

n-2.2 

11a cultuurhistorische lijnen 
voedselarm 

beslaand singels er houtwallen voedselarm loofbos, 
exoten 40-80 jaar, >60% 

B207 20 av uitheemse bosculluur n-4B5 

l lb culluurliistonsche lijnen 
matig voedsclrijk 

beslaand singels en houtwallen tiolig voedselrij k 
loofbos, cxoten, 40-80 
jaar. >60% 

B216 20 inv uitheemse bosculluur ri-4B5 

l ic cultuurtnsionsche lijnen 
voedselnjk 

beslaand singels en houtwallen voedselnjk loofbos, 
exoten >40 laar. >60% 

B228 60 rv rd uitheemse bosculluur n-4B.5 

12 hoofdweg 
stede h 1 k/icKi on aal 

beslaand autoweg inet biede laluds 20% naiuurgrasland X002 100 av mv rd grasland n-4.2 

13 rotondes hoofd wej; nieuw autoweg met brede taluds 20% natuurgrasland X002 100 av mv grasland n-4.2 
14 verbindingsweg op 

wijkniveau 
nieuw weg met smalle bemien 10% natuurgrasland X002 100 av inv rv grasland ri-4.2 

15 ontsluitingsweg woon-1 
werkgebied 

nieuw weg met smalle bermen 10% natuurgrasland X002 100 av mv tv grasland ri-4,2 

16a spoordijk grazig beslaand spoorbaan op dijk met ruderale 
bemoeiingen struiken 

ruig open grasland B I K 50 mv rv rd struweel, mantel, zoom ri-3.7 

16b spoordijk struweel bestaand spoorbaan op dijk met ruderale 
bcpoeiiTig en struiken 

bosopsiag apen; 20-60% 
kroonbedekking 

BllS 50 mv rv rd struweel, mantel, zoom ri-3,7 

17 knooppunt openbaar 
vervoer siadseiland 

bestaand Steen woestijn bebouwd grijs B3I1 100 rv 

ISa uiterwaard ruigte bestaand droog lot nal grasland mei slolen en 
strand van de rivieroever 

natte ruigte rivierktei B036 10 mn grasland ri-4.2 

ISb uiterwaard grasland bestaand droog lol nal grasland inet sloten en 
strand van de nvieroever 

multifunctioneel grasland XOOl 90 mn grasland ri-4,2 

1 ^ Stedelijk uitloopgebied 
rui e Efasland 

nieuw bos met open ruimten en ruderale 
veKelatie 

ruig open grasland BM4 30 md rd struweel, mantel, zoom ri-3,7 

1% Stedelijk uil loopgebied 
sDiiweel 

nieuw bos met open ruimlen en ruderale 
vegetatie 

bosopsiag open; 20-60% 
kroonbedekking 

B1I5 10 md rd struweel, mantel, zoom ri-3.7 

19c Stedelijk uitloopgebied 
bos 

nieuw bos mei open ruimlen en ruderale 
ve>ietatie 

voedsel rijk loolbos. 
cxolen >40 jaar, >60% 

B228 60 md rd uitheernse bosculluur n-lB.5 

20 Glastuinbouw mix Glas woestijn industrie grijs B308 100 md rd 
21 wateroeverzone 

bestaande wateren buiten 
watersysteem 
Waalspnmtt 

bestaand rivier, kolken, poelen en gracht 10% oud riet rivierkici / 
10% open moeras 
rivierklei (80°/o open 
water) 

B0323033 100 m mn rivieren nevengeul n-3.1 

nituurdodtype axuurdodtviM 
leeenda «en hei d beitaand/niïuw ecolof^schc kirakteriiliek beeroeiinetvpc eode Aandeel ecotype ecotvpc ecotvpe rivlerenlindscbBp code 

22 wateroeverzone wateren 
ten behoeve van 

nieuw. langzaam stromend water 
(sladgiachl met moeiasoeveizone) 

5% oud riet rivierklei / 
5% open moeras 

B032/B033 100 mn rietland en migte ri-3.3 
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natuurdoeltype natuurdoeltvpe 
legenda eenheid bestaand/nieuw ecoloeische karakterbtiek besroelinetvpe code AaMkd teMwt ecotype ecotype rivierenlandschap code 
seizoensb ufTeri ng rivierklei (90% open 

water) 
23 wateroeventone 

waterlopen met 
minimumpcil 

iTiiï langzaam stromend water 
(sudgracht met moerasoeverzone) 

15% oud nel rivierklei / 
15% open moeras 
rivierklei (70% open 
water) 

B032m033 100 mn rietland en niigle ri-3,3 

24 wateroevenrone 
waterlopen met streefpeil 

bestaand stromend water; smal 5% oud net rivierklei / 
5% open moeras 
rivierklei (90% open 
water) 

BO32/B033 100 mn rietland en ruigte n-3.3 

2S dtwp Leiii (beslwnde 
bebouwinft) 

bestaand oude halfopen bebouwing geslolen. vooroorlogse 
bebouwinfï 

B323 100 md rd 

26 Centrum nieuw nieuwe halfopen bebouwing geslolen, zeventiger jaren 
bebouwing 

B326 100 av mv rv 

27 Veirr Leni bestaand (Hide gestolen bebouwing geslolen, vooroorlogse 
bebouwinft 

B323 100 rd mv 

28 Stadsetland nieuw nieuwe halfopen bebouwing open, zeventiger jaren 
bebouwinjt 

B319 100 av mv rv 

29a Djjkzone bebouwing nieuw nieuwe halfopen bebouwing mei 
nalle natuurelementen 

open, zeventiger jaren 
bebouwinR 

B319 50 av rv rd 

29b Dijkzone (natuur) nieuw nieuut halfopen bebouwing met 
natie naluurclemcnlen 

30% oud riet rivierklei / 
70% halfopen moeras 
rivierklei, 20-60% 
bosopslag 

B032«034 50 av rv rd ri vier1>oslaji dschap 
gevarieerd milieu 

ri-2-2 

30 Oosteriiou t/Ressen nieuw nieuwe halfopen bebouwing open, zeventiger jaren 
bebouwing 

B319 100 av mv rv 

31a Oosterlioutseplas 
(bebouwinu) 

nieuw nieuwe open bebouwing mei veel 
natie naiuutclcmenten 

open, zeventiger jaren 
bebouwinR 

B3I9 70 rv 

31b Oosterhoutseplas (naaiur) nieuw nieuwe open bebouwing mei veel 
natte natuurelementen 

30% oud riel nvierklei / 
70% halfopen moeras 
rivierklei. 20-60% 
bosopslaf! 

B032/B034 30 rv ri vi erboslandschap 
gevarieerd milieu 

ri-2.2 

32a Zandseplas (bebouwing) nieuw nieuwe open bebouwing mei veel 
natte natuurelementen 

open, ievenliger jaren 
bebouwing 

B3I9 50 rv 

32b Zandseplas (natuur) nieuw nieuwe open bebouwing mei veel 
natte natuurelementen 

30% oud riet rivierklei / 
70% halfopen moeras 
rivierttlei, 20-60% 
bosopslag 

B032/B034 50 rv ri vi erbosl an dschap 
gevarieerd milieu 

ri-2.2 

33a landoeverzone diqje 
plassen 

nieuw nat bos en gevarieerde oeverzone 30% oud riet rivierklei / 
70% halfopen moeras 
rivierklei, 20-60% 
bosopslag 

B032^034 20 m n vierbos 1 an dsehap 
gevarieerd milieu 

ri-2-2 

33b Bosoeverzone diepe 
plassen 

nieuw nat bos en gevarieerde oeverzone moerasbos rivierklei B035 80 m bos van nvicrkleï ri-3.19 

34 nieuw bos nieuw op>;aaTul bos voedselrijk loofbos. B228 iOO rv uitheemse boscuttuur ri-4B,5 
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natu urd oei tvpc natuurdocltYP« 

Icecnda eenheid beslaand/nieuw ecologische karakteristiek betroeiinetvpc code Aandeel ecotvpc ecotype ecotype rivierenlandschap code 
exoten >40 taar. >60% 

35 grasland kleinschalig 
landschap 

nieuw kleinschalig landschap mulllfunclioneel grasland XOOI SO av rd grasland ri-4.Z 

36 houtik-allcn kleinschalig 
landschaji 

beslaand kleinschahg landschap voedsellijk loofbos, 
csoien >40 laar, >60% 

BZ38 20 av rd uilhccmse boscultuur n-»B5 

37a Rivierdiik (ürm) beslaand nvserdiik mei bloemrijk grasland nalujrttrasland X002 30 ad grasland ri-4.2 
37b Rivicrdiik (njk) beslaand nvierdiik mei bloemrijk grasland natuurgrasland X002 30 md siroomdal grasland ri-3.5 
3S Ressem agransche functie beslaand grootschalig akkerland multifunctionele akker X003 100 rd akker ri-4.1 
39 landocvcrzone ondiepe 

plassen 
nieuw Moerasoever 30% oud net nvierklei / 

70% halfopen moeras 
nvierklei. 20-60% 
bosopslag 

B032/B034 10 m ri V lerbos 1 and se hap 
gevarieerd milieu 

ri-2,2 

40 Bosoevenone ondiepe 
plassen 

nieuw Moeiasl>os moerasbos rivierklei B035 100 m bos van nvierklei ri-3,19 

41 open ïonc 
natu uron (wikkeling 

nieuw moeras landschap met weinig 
opgaande begroeiing 

50% oud riet nvieiklei / 
50% open moeras 
nvierklei 

B032/B033 100 mv ri vi er1>oslandsc hap 
gevaneerd milieu 

H-2.2 

42 bestaande bebouwing in 
KToen 

bestaand beslaande open bebouwing open, vooroorlogse 
bebouwinu 

B316 100 av mv 

f 

V 

i f * f 

•X 
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1.4.3 Oppervlak grondgebruiktypen en natuurdoeltypen per alternatief 

Tabel II1.8 Oppenlak grondgebruiktypen per alternatier(in hectaren) 

BOOS 
B032 
B033 
B034 
B035 
B036 
B114 
B115 
B207 
B216 
B228 
B301 
B307 
B308 
B311 
B316 
B319 
B323 
B325 
B326 
XOOO 
X001 
X002 
X003 

21a 
21b 
21c 
22 
23a 
23b 
24 

Strand 
Oud riet rivierklei 
Open moeras rivierklei (<20% bos en opslagbos) 
Halfopen moeras rivierklei (20-60% bos en opslagbos) 
Bosopslag moerastjos (>60% opslagbos) 
Natte ruigte rivierklei 
Ruig open grasland 
Bosopslag open, voedselarme grond (20-60% kroonbedekking) 
Voedselami loofbos, > 80 jaar 
Matig voedselrijk loofbos, > 80 jaar 
Voedselrijk loofbos, exoten > 40 jaar 
Sportvelden 
Industrie groen 
Industrie grijs 
Bebouwd grijs 
Open, vooroorlogse bebouwing 
Open bebouwing, zeventiger jaren 
Gesloten, vooroortogse bebouwing 
Gesloten bebouwing, zestiger jaren 
Gesloten bebouwing, zeventiger jaren 
Vertiard oppervlak, infrastructuur 
Multifunctioneel grasland 
Natuurgrasland 
Multifunctionele akker 

rivieren nevengeul 
bestaande plassen buitendijks 
bestaande plassen binnendijks 
wateroeverzone wateren ten betioeve van seizoensbuffering 
wateroeverzone wateriopen met minimumpeil 
wateroeverzone waterlopen met minimumpeil 
wateroeverzone wateriopen met streefpeil 

TOTAAL 

4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
33,8 37,1 27.5 38.8 45,4 
32,0 25,1 22,9 25,3 25.3 

1,8 12.0 4.7 13,5 20,1 
5,2 21,7 5.3 10,1 21,9 

19,3 19.0 18,3 19,0 19,0 
18,8 24,2 76,7 25,2 25,5 
11.1 13,8 26,9 14.3 13,1 
0,0 4,0 5.7 4.0 5,2 

20,6 27,8 29,5 46,0 45,7 
59,2 40,8 35,1 33,7 58,0 
8,8 20,9 

55,1 
21,0 35,5 21,0 

78,9 
20,9 
55,1 59,5 22,3 39,5 

173,0 162,3 162,3 111,3 150,9 
0,4 1,2 3.9 0.0 3,7 

21.7 3,5 0.0 0.0 0,0 
247,7 245,5 246.7 333.9 202,0 
60,2 71.1 73,3 67,7 61,3 
18,8 47.3 0,0 47,3 0.0 
0.0 0,0 82,9 0,0 47.3 

85.0 75,0 89,0 72,0 74,0 
201,1 185.1 179,2 173,4 171,0 

9,3 17.6 14.8 14,6 15,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 37,4 

106,4 108,9 106,4 106,4 106,6 
12,6 10.2 12.3 12.6 12,6 
2.2 3.5 3,5 3.5 3,5 

48,7 86.6 0,0 89.0 94.4 
57,5 13,3 19,0 13,2 10.3 

7,8 8.8 15,3 8,8 10,3 
0.0 4.7 3,8 4,9 5,7 

1346 1346 1346 1346 1346 
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Tabel 111.9: Oppervlakte van begroeiijngstypen voor natuurdoeltypen en de vier alternatieven (in 
hectaren) 

Ndl-nr Beschrijving Slrucluurpliin Voor-
ge DO men 
activiteit 

iioren 
bij de 
stad 

Wervende 
woonmilieu's 

Duurzaam 
heid 

ri-2.2 Rivicrboslandschap gevarieerd 
milieu 

3.6 23.9 9.3 27.1 35.1 

n-3,1 Rivier en nevengeul 151.5 153^ 152,9 153,2 153,3 

ri-3,iq bos van rivierklei 5.2 21.7 5J 10.1 12,9 

n-3.3 Rietland en ruigte 33,4 19,6 15,1 19,9 33.0 

n-3.5 StriNimdal grasland 0,S 0,7 0,B 0.S 0.8 

ri-3.7 Struweel, manlcl, zoom 27.9 28.7 45.3 30.2 26.7 

ri-4.1 Akker 0.0 0,0 0.0 0.0 37.4 

ri-4,2 Grasland 235.7 233.8 273.5 216.1 216,4 

n-4B.4 Inheemse bucuUuur 20.6 23.8 23.8 42.0 40.5 

ri-4B,5 Uiihecnisc boicultuui 56.3 28.9 18.1 21,8 42.5 

TOTAAL 535,1 534,2 544.1 521.2 598,6 

Tabel III.IO Oppervlak natuurdoeltypen per alternatief gewaardeerd 

Alternatieven 
Structuurplan Voorgenomen 

activiieiien 
Horen bij de 
stad 

Wervende 
woon milieus 

Duurzaamheid 

Naluurdocl-
lyiwn 

Begeleid 
natuurliik 

* + t +++ 

Hat 1-natuurlijk ++ ++ ++ ++ +++ 
Mulli Tune tinne 
el 

* t t + ++ +++ 

Urbaan +++ +*+ +-+ +++ ++ 

1.4.4 Populatieomvang 

Tabel 111.11: Geïndexeerde populatieomvang van de indicatorsoorten 

IndlcatDFsoorle 
n 

Attematlevcn 

Structuurplan Vooi^enomen 
activiteiten 

Horen bij de stad Wervende 
woonmilieus 

Duurzaamheid 

Zwarte 
Roodst aan 

100 98 99 73 90 

H CBR en mus 100 110 106 122 92 

Boomk lever 100 133 142 206 213 

Rictzanxer 100 110 81 115 134 

Kamsatamander + + + + +1 

Ruftstrceppad + i + + •1-

Winde ++ ++ ++ +-*-+ 

Bij Kdmsalamandcr, F^gslreeppad en Winde is een populatieomvang niet gelalsnutig te berekenen. Volitain is met een indicatie van de Ie 
verwschien populalieomvang in kwalitatieve termen: 
+ kleine populatie 
'M- ledetijke populatie 

grote populatie 
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1.6 Aangetroffen beschermde planten- en diersoorten per km-hok 

Zie ook kaartenatlas, kaart 29 

De onderstaande invenlisatiedata zijn verzameld door de diverse Particuliere Gegevensbeherende Organisaties 
(PGO's), die tezamen de Vereniging Onderzoek Flora &. Fauna (VOFF) vormen. De hieronder weergegeven data 
blijven dan ook eigendom van deze PGO's en verder gebruik en/of publicatie van deze gegevens is alleen 
mogelijk na hun toestemming. Het gaat voor de data van de verschillende soortgroepen om de hieronder 
genoemde PGO's: 

Soort groep Bron 
Zoo){iliercTi VercnixiiR van Zoouditrkunde en ZooBdierbeschcrmm(((VZZ) 
Vogels SOVON Vogclonderzock Nederland / 

VogelweikRroep Ri|k van Nijmegen 
Reptielen, Amfibieün en Vissen Reptielen-. Amfibieên- en VissenOndeizoek Nederland (RAVON) 
Flora Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) databestand: FLORBASE 2c 

FlX)RBASEi is een bestand van planIsoort-waarnemingen op 1x1 kilometerhokniveau. 
Het bestand bestaai uit gegevens van ptovmcies, pamculicren, terreinbeherende 
organisaties en inslilulen. 

Opmerkingen bij de inventarisatiedata per km-hok: 
• Van overige niel in het bovenstaande overzicht opgenomen flora- en faunagroepen zijn geen beschermde 

soorten in het plangebied van de Waalsprong waargenomen. Deze soortgroepen zijn daarom buiten het 
onderstaande overzicht van inventarisatiedata per km-hok gelaten. Dil geldt ook voor de soortgroepen 
reptielen en vissen. 

• De amflbiesoorten mgstreeppad, poelkikker en kamsalamander (bijlage IV soorten van de Habitatrichtlijn) 
zijn in een of meer km-hokken waargenomen builen het plangebied. Aangezien geen negatieve effecten op 
deze soorten worden verwacht zijn de gegevens over deze soorten buiten het onderstaande overzicht van 
inventarisatiedata per km-hok gelaten. 

• De beschermde amflbiesoorten, die wel zijn opgenomen in hel onderstaande overzicht van inventarisatiedata 
per km-hok, zijn niet met naam per km-hok genoemd i.v.m. de eisen die RAVON stelt aan de weergave van 
de verstrekte data. In zijn algemeenheid kan vermeld worden dat in het plangebied vier beschermde 
amflbiesoorten (o.b.v. de Flora- en faunawet en voorheen o.b.v. de natuurbeschermingswet) voorkomen: 
Bmine kikker (Rana temporaria), Middelste Groene kikker (Rana esculenta) of Groene kikker-eomplex 
(Rana esculenta synklepton). Kleine watersalamander (Trituris vulgaris) en Gewone pad (Bufo bufo). 

• legenda: 
? = aantal onbekend 
Ffw (Nbw) = Flora- en faunawet (voormalig Naluurbeschemiingswet-soort) 
Ffw (VRL) = Flora- en faunawet (Vogel richtlijn-soort) 
Ffw (IIRL) = Flora- en faunawet (Habitatrichtlijn-soort) 
RL 90 •- soort van rodelijst 1Q90 
RL 2000 = soort van rode lijst 2000 
doelsil -̂  docisoon van beleid 
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E>e invenlarisatiedala per km-hok; 

km-hok 186-429 

Soongroep «soorten W beschermde soorten kwaliteit inveniariMitie 
Zoogiheren O O Marsinaal 

Nederlandse naam wetenschappelijke naam luridische status 

Soortgroep «sooitcn # beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

Broedvofisels 7 0 Redeli jk 
Nederlandse naam welenschaopeliike naam luiidische slalus 

- - -

sooflBTOep S soorten tf beschermde soorten kwaliteit inventari salie 

amfibieeii 0 0 Marsinaal 

soorlj^rocp M soorten W beschermde soorten kwal i Ie i l inventarisatie 

f lora 185 0 Goed 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam luridische status 
Bi lzekru id H y o s c y a m u s n ige r - imuut wel !<1, W (3) ; RL20(K) (3); 

docis i l ) 

Goudhaver Tr isetum flavcsccns - (maar wc! Rl ,200( l (4) ; dodsn ) 

Grole hard vrucht Bunias oncnlal is - ( m a a r t t c l R I . 9 0 O ) ) 

M ie r i k Armoracia rusltcana - (maar wet doclsoort j 

Slinkende ballote Bal lola ni):ru subsp. focl ida - ( i i ! a a r w c l R l - ' ) 0 ( . l ) ) 

V i j f de l i g kaasjeskruid Malva alcea - (maar wel R l . ' )U (411 

Wi lde hakjespeul Aslragalus Rlycvphyllos - (maar wel R l . W t . n ) 

Wondkiaver A n t h y l l i s vu lne ra r ia - (maar wel Rl- 90 (3) ; RL2()(H) (3) ; 

t loclsrt l 

km-hok 187-429 

joortKrocp «soorten # beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

/oogdicrcn 3 1 Mant inaal 
Nederlandse naam weienschappeliikenaam Juridische status 

Gewone o f kleine dwerg vleermuis P ip is t re l l t i s p i p i s i r e l l u s / p y g m a e u s K f w i H R L i 

soortRroci) U soorten # beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

broedvo^cls 7 0 Marginaal 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam Juridische status 

- - -

soortRroep tf soorten # beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

amftbieifn 3 3 Mati){ 

soortRroep M soorten # beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

tlora 236 1 Goed 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam Juridische status 

ünk^clse alant Inula brjlanmca - (maar wel Rl ')tl(3)l 

Groot warkruid Cuscula europaea -Imaar wel Rl,<)l)(3)l 

Grote kaarde bol Dipsacus fuUonum Ffw (Nbw) 

[J/erhard Verbena affuinatis -i;maar wel RL')(l(3)l 

Kletn vlooienkruit l'iilicana vul^aris - ( inaarwel R1 ,W(2) ) 

Slinkende ballote Ballola nigra subsp. foeiida -(niaarwel RL 90(3) ) 

km-hok 188-429 

soortgroep tfsooncn # beschermde soorten kwalilcil in ven tan salie 

z o o g d i e r e n 1 I Goed 
Nederlandse naam welenschappeliike naam juridische status 

Wezel Muste lan iva l is I f u (a l« l 
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SOOrlRTCKp <t soorten U beschermde soorien kwaMleil mvcnlarisalie 

Broed vogels 7 1 Redeli jk 
Nederlindse num wclenschappcliikc naam juridische stalus 
Kwarle Ikon ing Crex crex Ffw(\RL.) 

simnnroep fl soonen # beschermde soorten kwaliteilinventarisalie 

amfibieën | 2 2 Matig 

sootiBroep «soorten U beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

Hora 264 4 G o e d 
Nederlandse naam wetenschappelijlce naam Juridische status 
Aard aker Laihvnjs tubcrosus Ffw (Nbw) 

Engelse alani Inula briiannica - inaar v-el RL9Ü{3) 

Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria - maar wel RL 90 (3): RL 2(){H) (4): 
doelsii 

Groot warkmid Cuscuta europaea -maar wel RL W ( 3 ) 

IJ/crhard Verbena officinalis -maar wel RL 90 (3) 
Kkin ^luskruid Parietaria judaica Ffw fNbw) 
Klein vlooicnkruil Pulicaria vulgaris - m;iar wel 

Ruige weeebrec Planlago media - maar wel RL 2(KI() f.1); doelsrl 

S leen breek varen Asplenium Irwhomanes Ffw (Nbw) 

Wilde marjolein Origanum vulgare Ffw (Nbw) 

Wilde ridderspoor Consolida regalis - maar «el R L 9 0 ( 3 ) ; RL2ÜOÜ(l). 
doclsn 

km-hok 188-430 

soorlftroep f soorien « beschermde soonen kwatileil inventarisatie 

zooRdieren I 1 Goed 
Nederlandse naam welunschappelijkc naam juridische status 
Huisspiismuis Crocidura ru.ssula |-"l\̂  lali'l 

soorlftrocp # soonen ] # beschermde soorten kwalileil inventarisatie 

Broedvoge l s ? 1 7 Redel i jk 
Nederlandse naam weten SC happeliike naam juridische status 
Kwartel kon ing Crex crex Ffw(VRL) 

Oeverzwaiuw Riparia riparia RL (Ffw) 

Palrijf! Perdix perdix RLlFTw) 

Steen uil AlliL'iie noclua RLlKfw) 

Scholekster llaemalopus osiralejfus Ffw (alu) 

Tureluur Tringa totanus RL(Flwi 

Zomerfal ing Anas querquedula RL (Ffw) 

1 soorxuroep ft soorten U beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

amfibieën 2 2 Mat ig 

soort ((roep ilf loorlen # besehcrmdc soonen kwalileil inventarisatie 

flora 159 1 Goed 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam |uridische status 
Grote kaardebol Dipsacus fulhiium Ffw (Nbw) 

Kallend oom Onoiiis repens subsp. spinosa - maar «cl RL 2(HK) (41; doelsn 

Mierik Armoracia ruslicana - maar wel docisooit 

kiii-hok 187-430 

soonj^ocp M soorten « beschermde soorten ! kwaliteit inveniarisalic 

zoogdieren 7 - 8 4 Matig 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam jundischc status 
Bun/Jn^ Musiela puiorius Ffwlalii) 
Egel F.nnaceus curopaeus Ff« (\\n\) 
(Griiï.e?) Grootoorvleermuis Plecotus auritus/auslriacus FfwlHRLI 
Mol Talpa europaea Ffw(ali;l 
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Wezel Musicla nivalis Hfv.<;Llt;) 

soorluroep U soorten # beschermde soorleti kwaliteit invcntans^iie 

broed vogels ? 0 Marginaal 
Nederlandse naam wcicnsc huppel ijke naam juridische slalus 

- - -

soortKTOep «soorten # beschermde soorten kwaliteit inveniarisatic 

amübieën 2 2 Goed 

soorlRroep t> soorten U beschermde soorter kwaliteit inventarisatie 

flora 136 2 Goed 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam iundische status 
Akkergeelsier Gagea villosa - i m a r w c l R L W ( . l ) ; RL2(K)0(1); 

(ioclsn 

Gele helmblocm Pseudofumaria lulea NB/Ffwel 

Gewone voKelmclk Ornitho^alum umbelhlum NB/Ffwei 
Kattendoom Onoms repens subsp. spinosa -niüiitwei Rl ,2000(4);doelsr t 

Stinkende ballote BaUolu nigra subsp. foelida -muur wel RL 90 (3) 
Wilde akelei Aquilegia vulgaris -nüiarwcl RL 90(1) 

km-hok 186-430 

soonnroep # soorten # beschcniMle soorten kwaliteit inventarisatie 

zoogdieren 0 0 7 

Nederlandse niam wetenschappelijke naam juridische status 

- - -

soortgroep #Monen # beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

Broedvogels ? 1 Marginaal 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam juridische status 
Kwartclkomng Crex crex Ffw(VRL) 

soortRToep «soorten ff beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

amfibieën 3 3 G o e d 

soortRioep # soorten ff beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

flora 2 6 8 2 G o e d 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam juridische slalus 
Engelse alanl Inula bniannica -maai wel RL W l 3 ) 

Groot warkruid Cuscuia europaea -maar wel RL 90 (3) 

Kattendoorn Ononis repens subsp. spinosa - maar wel RL 200Ü (4); docisn 
Klein vlooicnkruil fuhcana vulgaris -maar wel RL 90 (2) 

Stinkende bal! o te IStillfila nigra subsp. foelida -maar wel RL 90 (3) 

Weide kervel Silaum silaus - maar wel RL 90 (11; RL 2(KH) (1), 
docisii 

Wilde marioicjn Ohganum \iilgare Ffw (Nbw) 

Zacht velkruid Sedum siwan^dare - maat wel RL 90 (3); doelsrt 

Zwanenblocm Butomtia umbellatus Ffw (Nbw) 

km-hok 186-431 

soort jjroep 9 soorten # betchennde soorten kwaliteit inventarisatie 

zoogdieren 5 3 7 

Nederlandse naam wclenschappelijke naam juridische slalus 
Gewone of kleine dwergvleermuis PipistrcUus pipistrel l t is /pygmaeus Ffw(HRL) 

Rosse vleermuis NvctaWs noctuia Ffw (HRL) 

Woelrat Atvicola lerrestris Ffw lali;) 

soortKrocp ff soorten ff beschermde soorlen kwaliteit inventarisatie 

Broed vogels 9 0 Goed 
Nederlandse naam 1 wetenschappelijke naam | juridische status 
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soortRroep U soorten # beschermde soorlcn kwaliteit mvcntnnsslie 
amflbiefin 2 2 Goed 

soonitroep U soorten W beschermde soorten kwaliteit invenurintie 
flora 303 5 Goed 
Nederlandse naam welenschappclijkc naam juridische status 
Bosaardbci Fra^aria vcsca -muur wel RL 200(1 (4|;doelsri 
En)i!clsc alant Inula britannica -maarwelRL<IO(3| 
Gewone agrimonie Agrimonia eupainria - maar wel RL !10 (3): RL 2000 (4); 

iloi-lsd 
Gewone voReimelk Ornitho^alum umbellalum Flw (Nbw) 
Gewoon sneeuwklokje Galanihus inval is HRL (bijlage V) 
Goud haver Trisetum (iavescens - tiiitar «el RL20I)(M4). doelsrt 
Kattendoom Ononis repens subsp. spinosa - maar wel RL 2000 (4); doelsn 
Klein vlooienkruid Pulicaria vulnaris -imnr wel RL 90 (2) 
Kleine pimpernel Sanguisorba minor - maar wel RL 90 (3); KI. 2000 (3): 

doekrl 
Mierik Armoracia nislicana - maar wel doelsoon 
Rapun/.ciklokje Campanula rapuncutus Ffw (Nbw) 
RuL^c lecuwcnland Leoniodon hispidus - maar i.\el RL 2000 (3); doelsrl 
Ruige weegbree Plantago media • maar wel RL 2000(3), doclsn 
Vcidsalic Sa 1 via pralensis Ffw (Nbw) 
Zwanebloem Butomus umbeliatus Ffw (Nbw) 

km-hok 185-431 

soongroep U soorten H beschermde soorten kwaliteit invcntansatic 

zoogdieren 0 0 Goed 
Nederlandse naam wetenschappen ikc naam { {undischc status 

- -

soortjjroep » soorten # beschermde soorten kwaUleiI invcntiirisatie 
Broed voRcls ? 5 Redelijk 
Nederlandse naam welen SC happeliike naam juridische status 
Kwartclkoning Crex crex Ffw (VRL) 
Oevet/waiuw Riparia riparia RL(Fftt) 
Palriis Perdix perdix RL (Ffw) 
Scholekster Haemalopus oslralegus Ffw (alc) 
Tureluur Tri liga totanus RL (Ffw) 

soorlBrocp # soorten U beschermde soorten kwaliteit in ven lari salie 

amfibieën 4 4 Goed 

soort RTOep U soorten # beschermde soorten kwalneit invcniansatie 
flora 239 4 Goed 
Nederlandse naam weten SC happeliike naam Juridische statut 
Echlc karwij Carum carvi - miiar wc) RL 2(J00 (4); doelsrl 
Engelse alant Inula britannica - maar wel 
Gewone vogel melk Orniihogalum umbellalum NB/Ffwel 
Gewoon sneeuwklokje Galanihus niwiis HRL (bijlage V) 
K^lendoom Ononis repens subsp spinosa -maai wel RL 200(1(4); doelsrt 
Klein slaskruid Parietaria judaica NB/FFwet; RL 90 (4) 
Klein vlooicnkrtjit Pulicaria migaris • maar wel RL 90 (2) 
Mierik Armoracia ruslicana - maar wel doclsoort 
Spicslceuwenbck Kickxia elatine - maar wel RL 90 (3); RL 2000 (3); 

doel SM 
Stinkende ballolc Ballola nigra subsp foelida -maar wel RL 90 (3) 
Zwanen bloem Butomus umbeliatus Ffw (Nbw) 
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km-hok 187-431 

soorlijrocp U soorten fl beschermde soorten kwaliteil mvcnlarisalic 

zoogdieren 3 3 Marginaal 
Nederlandse naain weienschappelijke naam | luridische status 
BunzitlR Mustcia pulorius Ffw (allil 

Effcl Erinaccus europaeus l-Tvv(Nb\v) 

Mal Talpa europaca r fwia lc) 

soorterocp S soorten # beschermde soorten Kwaliteit inventarisatie 

Broed vogel 5 ? 2 Redelijk 
Ncdetlariilsc naam wetenschappen jkc naam juridische status 
Patrijs Perdix perdix RLlI \\y) 

Scholekster Ifaemalopus osiralegus l'fwLilK) 

siKiriKrocp tt soorten ff beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

amfibieën 1 1 Marginaa l 

soortRroep M soorten ff beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

flora 102 1 mat ig tot goed 
Nederlandse naam welenscliappclijke naam juridische status 
Aardaker Lathyrus tubcrosus Ffw (Nbw) 
Wilde ridderspoor ConsoUda regalis -maar wel RL90 (1); RL 20ÜIHI); 

docisrt 

km-hok 188-431 

sooriRroep # soorten tt beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

zoogdieren 0 0 Matig 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam juridische status 

- - -

soortjtroep It soorten tl beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 
Broedvogels 7 0 Marginaal 
Nederiandsc naam wetenschappelijke naam juridische status 

- - -

soorttfToep tt soorten # beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

amfibieën 0 0 Marginaal 

soortj?roep tl soorten # beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 
flora 86 0 mat ig tot goed 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam juridische status 
- - -

km-hok 188-432 

loortKroep tt soorten tl beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 
zoogdie ren 1 ! Marginaal 
Nederlandse naam weienschappeliike naam juridische status 
Egel Ericeus europaeus i-t\v(Nbw) 

süortgroep tt soorten tt beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

Broedvogels ? 1 Redelijk 
Nedcriandse naam wetenschappelijke naam furidische status 
Scholekster Haemalopus osiralegus Flw Uily.) 

soongrocp tl soorten # beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 
reptielen, amfibieën & 
vissen 

I 1 Marginaal 
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soort)5roep H soorten fl beschermde soorten kwaliieit inventarinrie 

flora 68 1 mat ig tot goed 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam juridische slalus 
Gewone agrimonic Agrimonia eupatorta -maar wel R I , W ( 3 ) ; Rl., 3001) (4); 

ilocisri 

Zwanen blo cm Butomus umbcllatus Ffw (Nbw) 

km-hok 187-432 

soortaroep # soorten # beschermde soorten kwal iteil irvenlansalie 

zoogdie ren 3 2 Marginaal 
Nederlandse naam welen schappelijke naam juridische status 

Bunzing Muslcla pulorjus Kfw (alu) 

Mol Talpa europaea FIw (aifi) 

soortRroep fl soorten # beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

Broedvopels •> 0 Marginaal 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam juridische status 

- - -

soorturoep 3 soorten # beschemide soorten kwaliteit inventarisatie 

amfibieën 4 4 Margitiaal 

sooriRTocp # soorten U beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

flora 101 3 mat ig tot goed 
Nederlandse naam wctenschappeliike naam juridische status 
Aatdaker Lathyrus tube ros us Ffw (Nbw) 
Goudhaver Trisetum flavescens - maar wel Rl.2nOÜ (4); doclsrt 
Grote kaardebol Dipsacus fiiUonuin Ffw (Nbw) 
Kattend oom Oiionis repens suhsp. spinosa - inaar wel RL 2000 (4): doclsrt 
Ruig klokje Campanula trachclium Ffw (Nbw) 

km-hok 186-432 

snOTtBroep # soorten U beschennde soorten kwaliteit inventarisatie 
zoogdieren 1 i Marginaal 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam juridische status 

Haas Lepus europaeus Ffw(alg) 

soortgroep fl soorten # beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

broedvogels 7 1 Redelijk 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam juridische status 
Scholekster Haemalopus osiralegus Flw (al.ü) 

soortpoep S soorten H beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 
amfibieën 1 1 Marginaa l 

soortEToep fl soorten U beschennde soorten kwaliteit inventarisatie 

flora 103 1 matig tot goed 
Nederlandse naam weten SC happeli)ke naam Juridische status 
Grote kaatdebol Dipsacus fuUonum Ffw (Nbw) 

km-hok 185-432 

soortRroep U soorten # beschermde soorten kwaliteit inventansaiie 
zoogdieren 2 2 Matig 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam Juridische status 

Woelrat Arvicola terrestris Ffw (alg) 

Gewone of kleine 
dwergvleermuis 

Piptsireiius pip istrellus/pygmaeus HRL(Ffw) 
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' i » - . "V • • 

soorlKrocp ff sooilcn « beschermde soorten kwalileil mvcn tan salie 

brocdvoscfs •} 0 Marginaal 
Nederlandse naam we Ier sch appel i|ke naam Jundische slatus 

- - -

soortRroep ff soutien U beschermde soortfii kiialili'il iiivciii;iiiMiln' 

amfibieën 4 4 marginaal lol iciJcli)k 

sooitRroep H soorten ff beschermde soorten kwalileit m ven lari salie 

flora 218 2 matitt tot Eocd 
NederUndse naam wclenschappeli|kenaam juridische statut 
Akkcrklokje Campanuia rapunculoidcs Ffw (Nbw) 

Grol e kaardebol Ihpsacus fuUonum Ffv. (Nbw) 
Heel been Holosieum umbellalum ^ niaar wel RL 90 (2); KL 2000 (2); 

docisrt 
Ka tien doom Ononis repens subsp. spinosa - muur wtl RL 2000 (4); doclsn 
Korenbloem Centaurea cyanus -maar wel RL 2000 (4), doelsn 

Mierik Armoracia nislicana - inuar wel docisooil 
Stinkende ballote Ballola nigra subsp. foelida -ni i iarwelRLVOLU 
Trosdravik Bromus racemosus - maar wtl RL 90 (.1); RL 2(HM) (3); 

doelsrt 
Zachr vetkrtiid Sedum sexangulare - maar wel RL 90 (31; doctsri 

kni-hok 185-433 

soortBToep A soorten 1 #b«Khcrmde soorten kwalileil invcnlansatu' 

zooRttieren 0 1 0 MafEinaal 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam juridische status 

- - -

sooriiiroep ff soorten It beschermde soorten kwaliteit in venlari salie 

broed vogels •> 0 Marginaal 
Ncdcilandsc naam weienschapi>eli|ke naam iundische slalus 
- - . 
sixKtRroep ffsoonen ff beschentxie soorten kwalileil mvenlansatie 
amfibieën I 1 Marginaal 

soortjiroep fl soorlcn * beschermde soorten kwaliteit invenlarisatic 
flora 69 0 matig lol goed 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam juridische status 
• - -

km-hok 186-433 

siiofiiirocp ff soorten # beschermde soorten kwalileil invcntansatie 

zoogdie ren 2 2 Marginaal 
Ncdeitandse naam wetcnschappehike naam juridische status 

Rosse v leermuis Nycla lys noctula P f w ( H R I ) 

Wezel Muste la nivalis Ffw (alK) 

soortgroep ë soorten ff bcschemide soorten kwaliteit inventarisatie 

brocdvogels 7 0 Marg inaa l 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam juridische statits 

- - -

soortfiroep ff soorten ff beschermde soorten kwahicit mvcniarisalie 

amfibieën 3 3 mal ig tot zeer goed 

sotirtKroep ff soorten ff beschcnnde soorten kwaliteit inventarisatie 

flora 86 0 matig tot goeil 
Nederlandse naam weienschappelilkc naam juridische staltui 

Grote t i jm Thymus nulegioides - maar wel RL 20(H) f3) ; docisrt 
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km-hok 187-433 

soorlRFoep tt soorten tt beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

zoogdieren 3 .1 Matig 
Nederlandse naain wetenschappelijke naam Juridische status 
Bunzing M u s t e l a p u i o r i u s }-ïw (alj!) 

Egel Ennaceus europaeus I T w ( N b w ) 

Mol Talpa europaea Ffw (alt;) 

sooriKToep # soorten H bescheimde sooilcn kwaliteit inventarisatie 

b roedvoge l s ? 1 Redeli jk 
Ncdcrlanilse naam welen te happetijke naam juridische status 
Scholekster llaemaUipus oslraie^s n V c i l K ) 

soortRioep tt soorten tt bescheirnde soorten kwaliteit inventarisatie 

amfibieën 0 0 Marg inaa l 

soorlftrocp H soorten M beschermde soorten kwaliteit inventarisatie 

flora 167 2 mat ig tot goed 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam lunilischc status 

Aardak er Lalhvrustubcrosus Ffw (Nbw) 

Grote kaardebol Dipsacus fiillomim Kfw (Nbw) 

Kamsras Cynosurus crislalus - ma;ir wel RL 2()00 14); doelsri 

Katt endoom Ononis repens subsp. spmosa - maar wel RL 20(11) (4); floelsrt 

Witte waterkers Rorippa nasturlium-aquattcum -maar wel R L W ( 4 ) 

km-hok 188-433 

sooriBroep U soorten # beschermde soorten kwaliteit invcntansatie 

zoogd teren 0 0 Matig 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam juridische status 

- - • 

soortgroep # soanen It beschemxie soorten kwaliteit inventarisatie 

broedvogels •> 1 Redelijk 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam juridisehe status 

Kerkuil Tyto al ba RL(l-l\v) 

sooriiïroep M soorten tt beschermde soorlen kwaliteit inventarisatie 

amfibieën 0 0 Marg inaa l 

soortftrocp U soorten M bescherTTide soorten kwaliteit inventarisatie 

flora 64 1 mat ig tot goed 
Nederlandse naam weienschapoclijkenaam juridische status 

Gele hclmblocm rseudofumuria liilea Ffw (Nbw) 

Mierik Armoracia rusticana - tnaur wel dtielsoort 
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1.7 Draaiboek t.b.v. voldoen aan randvoorwaarden waaronder een 
onthefUng of vrijstelling ex Flora- en faunawet kan worden verleend 

In het algemeen kunnen de volgende situaties zich voordoen in het geval van beschenndc soorten: 
1 er wordt een beschermde soort aangctroficn in deelgebied x van hel plangebied, waarop een negatief 
effect wordt verwacht; 
2 • gaat het om een soort uit groep A ? » > doorloop stappen 3,4, 5, en 6; 

• gaat het om een soort uil groep B ? > » doorloop slappen 3,4, 5 en 6 (met accent op 3 en 4) 
* gaat het om een soort uil groep C ? > » doorloop stap 3; 

3 zijn er andere bevredigende oplossingen voor de ingreep? Zo nee, 
4 zijn mitigerende maatregelen mogelijk om de soort in hun habitat te laten voortbestaan? Zo nee, 
5 zijn er mogelijkheden voor condensatie? 
6 , zijn er redenen van zwaarwegend maatschappelijk belang voor de ingreep? 

Op basis van hel MMA/voorkeursallematief kan een draaiboek per deelgebied worden opgesteld, dat er globaal 
als volgt uitziet: 

Dijkzone: gestapeld wonen en laagbouw aan de rivier 
stap 3 Bij gestapelde bouw groenstmctuur/habitats sturend laten zijn voor inpassing woningbouw. In 
geval van laagbouw eventueel overschakelen op gestapelde bouw. 
stap 4 Mitigerende maatregelen in combinatie met gestapelde bouw lijken mogelijk 
stap 6 Compesatie wellicht niet noodzakelijk 
stap 7 Woningbouw voorziet in maatschappelijke behoefte 

Stadsciland: intensief tot zeer intensief gestapeld wonen, wonen in laagbouw, kantoren, winkels en bijzondere 
functies 
stap 3 Bevredigende oplossingen nauwelijks denkbaar 
stap 4 Mitigerende maatregelen lijken weinig kansrijk 
stap 6 Compensatie lijkt noodzakelijk 
stap 7 Woningbouw en centrumgebied voorzien in maatschappelijke behoefte 

Infraslrucmurzone: inpassing en aanpassing (ontsluiting, aansluitingen, knooppunten) van bestaande N325, 
spoorlijn Amhem-Nijmegcn, Griftdijk 
stap 3 bestaande profielen/bermen zoveel mogelijk handhaven 
stap 4 mitigerende maatregelen lijken plaatselijk mogelijk 
stap 5 compesatie wellicht noodzakelijk 
stap 6 Aanpassing infrastructuur voorziet in maatschappelijke behoefte 

Landgoed Oosterhout: handhaven en inpassen 
stap 3 geen direct versierende ingrepen 
stap 4 mitigerende maatregelen ter beperking van exiene invloeden hjken kansrijk 
stap 5 compensatie niet noodzakelijk 

Plassen: ontgraving/zandwinning icm wateraanleg/seizoensberging 
stap 3 waar mogelijk inpassing van habiiats in oeverzones 
stap 4 mitigerende maatregelen lijken verder weinig kansrijk 
stap 5 compensatie wellicht noodzakelijk 
stap 6 stadspark ipv plassen niet wenselijk om waterhuishoudkundige, ecologische en recreatieve 
redenen 

Ooslerhout: wonen in laagbouw 
stap 3 bevredigende oplossingen nauwelijks denkbaar 
stap 4 mitigerende maatregelen lijken weinig kansrijk 
stap 5 compensatie lijkt noodzakelijk 
stap 6 woningbouw voorziet in maatschappelijke behoefte 

53 



Zandseplas: exclusief wonen in natuur 
stap 3 groenstructuur/habilats sturend voor inpassing laagbouw, eventueel afzien van 
woonbebouwing 
stap 4 mitigerende maatregelen lijken kansrijk 
stap S compensatie lijkt niet noodzakelijk 

Vossenpels: wonen in laagbouw 
stap 3 bevredigende oplossingen nauwelijks denkbaar 
stap 4 mitigerende maatregelen lijken weinig kansrijk 
stap 5 compensatie lijkt noodzakelijk 
Slap 6 woningbouw voorziet in maatschappelijke behoefte 

Ressen: kantoren 
stap 3 bevredigende oplossingen nauwelijks denkbaar 
stap 4 mitigerende maatregelen lijken weinig kansrijk 
stap 5 compensatie lijkt noodzakelijk 
stap 6 kantoren voorzien in maatschappelijke behoefte 

Ressen: transferium 
stap 3 eventueel afzien van transferium, ruimte benutten tbv istitutenzone. 
Bij gestapelde bouw groenstructuur/habitats sturend laten zijn voor inpassing bebouwing 
stap 4 Mitigerende maatregelen in combinatie met gestapelde bouw lijken mogelijk 
stap 5 Compensatie wellicht niet noodzakelijk 
stap 6 Instituten voorzien in maatschappelijke behoefte 

Institutenzone: instituten, hoogwaardige bedrijven en bijzondere doeleinden in parkomgeving 
stap 3 Bij gestapelde bouw groenstructuur/habitats sturend laten zijn voor inpassing bebouwing 
stap 4 Mitigerende maatregelen in combinatie met gestapelde bouw lijken mogelijk 
stap 5 Compensatie wellicht niet noodzakelijk 
stap 6 Instituten voorzien in maatschappelijke behoefte 

Archeologische site 
stap 3 geen direct verstorende ingrepen 
stap 4 mitigerende maatregelen Ier beperking van extene invloeden lijken kansrijk 
stap 5 compensatie lijkt niet noodzakelijk 

Sportvelden 
stap 3 groenstructuur/habitats sturend laten zijn voor inpassing sportvelden 
stap 4 mitigerende maatregelen lijken kansrijk 
stap 5 compensatie wellicht niet noodzakelijk 

De Grift: uitbreiding en intensivering bedrijventerrein 
stap 3 waar mogelijk inpassing van habitats in ecologische verbindingszone 
stap 4 mitigerende maatregelen lijken mogelijk 
stap 5 compensatie wellicht niet noodzakelijk 
stap 6 bedrij ventene in voorziet in maatschappelijke behoefte 

Ressen: agrarische functie 
stap 3 geen direct verstorende ingrepen 
stap 4 mitigerende maatregelen ter beperking van extene invloeden lijken kansrijk 
stap 5 condensatie niet noodzakelijk 

54 



Bijlage C 

Landschap 

55 



1 Visuele aspecten en landschap 

1.1 Beoordelingscriteria 

Bij de beschrijving van de Alternatieven is uitgegaan van een aantal beoordelingscriteria. 
Deze criteria zijn gegroepeerd uitgaande van de hoofdindeling van de criteria: 
• Kwantiteit. 
• Kwaliteit. 

• Samenhang. 

" Betekenis-

Tabel IV. 1 geeft een overzicht van de daarbij voor landschap, cultuurhistorie en visuele aspecten gehanteerde 

criteria. 

Tabel IV.l:Overzichl criteria visuele aspecten, landschap en cultuurhistorie 

SUp Cateeor ie Aspect Criterium 
KvnnlileiE landschap Destasnd Itndschip ie handhaven aantal waardevolle 

landschappelijke elementen 
KvnnlileiE landschap Destasnd Itndschip 

Oppervlakte ic handhaven 
waardevol boerenlandschap 

KvnnlileiE landschap 

Nieuw landschap Inbrengen nieuwe lanen, singels, parken, 
bossen en plassen 

Culluurhisturic Beslaande cultuurhistorie Niet aanlaslcn gemeentelijke en 
rijksmonumenten 

Culluurhisturic Beslaande cultuurhistorie 

Hoeveelheid te handhaven 
cultuurhistonsche structuren en jfcliicflcn 

Visuele Aspecten Visueel-ruimtelijk beeld Visuele bamères en belemmenngcn m 
uitzicht 

Visuele Aspecten Visueel-ruimtelijk beeld 

Aantal en maat beeldbeiKilendc elementen 
Kwalilcil Landschap Beslaand landschap Goed inpassen en versterken m nieuwe 

structuur op basis van expert ludRcntcnl 
Kwalilcil Landschap 

Nieuw landschap (loed invullen van nieuwe structuur up basis 
van expert judKcnicni 

Cultuurhistorie Beslaande cultuurhistorie (ioed inpassen en versterken in nieuwe 
structuur op basis van expert judBcmcnl 

Visuele Aspecten Visueel-ruimtelijk beeld Letten op beeldkwaliteit verzicht Visuele Aspecten Visueel-ruimtelijk beeld 
llan/onaanlasling 

Visuele Aspecten Visueel-ruimtelijk beeld 

Letten op beeldkwaliteit soort i icht. groen 
en/of karakteristiek zicht 

Samenhang landschap Landschappelijke structuur Samenspel nieuwe en bestaande 
landschappelijke waarden, goed aangetaki 
np oiTiKeving 

('uUuurhislone Cultuurhistonsche geschiedenis Sarnenspel cultuurhistorie en nieuwe 
bebiiuwing 

Visuele Aspecten Visueel-ruimtelijke structuur Maatvoering en verhouding ten opzicht van 
huidi)!'^ land.whap 

Visuele Aspecten Visueel-ruimtelijke structuur 

Samenspel beeldbepalende elementen en 
visuele itruciuur 

Belekcnis l.andschap Landschappelijke structuur Leesbaarheid intact houden en waar 
mo((eli|k vergroten 

Cultuurhistorie Culluurtiistorische geschiedenis leesbaarheid intact houden en waar 
moKelijk vcruroten 

Visuele Aspecten Visueel-ruimtelijk e structuur Versterken identiteit visueel-niimtclijke 
structuur 

1.2 Aanpak onderzoelc 

Landschap 
Voor de stap kwantiteit wordt voor hel aspect 'bestaand landschap' twee criteria genoemd, het aantal te 
handhaven aantal waardevolle groene landschappelijke elementen en water en de oppervlakte te handhaven 
waardevol boerenlandschap. Deze twee criteria en de onderzoeksresultaten zijn ontleend uil de serie kaarien met 
de titel "Waardevolle te handhaven landschappelijke elementen" (zie kaartenatlas, kaanen 31 en 32). Hoe meer 
er wordt gehandhaafd hoc beter. 
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Voor het aspect 'nieuw landschap' wordt het criterium inbrengen nieuwe lanen, singels, parken, bossen en 
plassen gebruikt, hoe meer er wordt ingebracht hoe hoger de waardering. De onderzoeksresultaten zijn 
onttrokken uit de serie kaarten over de alternatieven. 

Bij kwaliteit wordt voor het aspect 'bestaand landschap' de inpassing en versterking van alle bestaande 
landschapp>elijkc waarden als criterium gebruikt. Deze inpassing geschied op basis van expert judgement, een 
belangrijke factor die hierin meespeelt is de ligging. Hoe hoger de bebouwingsdichthcid en het gebruik van het 
gebied waarin de te handhaven elementen liggen hoe groter de kans dat de elementen in de 'verdrukking' 
komen. Voor het aspect 'nieuw landschap' wordt het criterium invulling van de nieuwe landschappelijke 
structuur gebruikt. Wederom wordt hier een oordeel op basis van expert judgment gemaakt, een factor die buiten 
de bebouwingsdichtheid en het gebruiksdruk van belang is in dit oordeel, is tijd. Groene landschappelijke 
elementen hebben lijd nodig om zich te ontwikkelen, water is sneller te realiseren. Verder zijn hier de maat en de 
aard van de elementen van belang. 

In samenhang wordt de is samenspel tussen bestaand en nieuw en de relatie tot de omgeving het criterium. Hier 
wordt gekeken in hoeverre de landschappelijke structuur gebruik maakt van bestaande elementen, de nieuwe 
landschappelijke elementen hier qua aard en opbouw op aansluiten en de landschappelijke elementen zorgen 
voor een groene ontsluiting van de Waalsprong. De iaatsie stap is betekenis, hierin wordt door middel van het 
criterium de leesbaarheid van het landschap getoetst, hoe de te vormen landschappelijke structuur bij draagt aan 
de beleving van het landschap en of dat landschap nog doet refereren aan het oorspronkelijke rivierenlandschap. 

Cultuurhistorie 
De cultuurhistorie wordt in kwantiteit getoetst aan twee criteria. Het criterium, niet aantasten van de 
gemeentelijke en rijksmonumenten, omval de geregistreerde bijzondere historische gebouwen. Hoe meer 
monumenten moeten sneuvelen voor de aanleg van de Waalsprong hoe slechter het alternatief scoort. Nood 
hierbij is dal verlies van rijksmonumenten zwaarder wordt beoordeeld. Het criterium, te handhaven waardevolle 
cultuurhistorische structuren en gebieden, omvat de waardevolle structuren en gebieden die omschreven zijn 
zoals opgenomen in het rapport van hel Gelders Genootschap dd. 1995. Hoe meer hiervan opgenomen wordt in 
de alternatieven hoe beter ze scoren. De onderzoeksresultaten voor beide criteria zijn ontleend uit de kaarten met 
de titels "Cultuurhistorische kaart" en omvatten alle alternatieven. In het onderzoek was geen informatie 
beschikbaar is over de referent ie situatie hierdoor dient de huidige situatie als referentie (zie kaartenatlas, kaarten 
33 en 34). 

In de kwaliteitsstap van de bestaande cultuurhistorie wordt de inpassing en versterking van de cultuurhistorische 
waarden als criterium gebruikt. Deze inpassing geschied op basis van expert judgement, eenbelangrijke factor 
die hierin meespeelt is de ligging. Hoe hoger de bebouwingsdichtheid en het gebruik van het gebied waarin de te 
handhaven elementen liggen hoe groter de kans dat de elementen in de 'verdrukking' komen. 

In samenhang wordt voor het aspect 'cultuurhistorische structuur' hel criterium samenspel cultuurhistorie en 
nieuwe bebouwing gebruikt. Voor de slap betekenis is leesbaarheid, intact houden en waar mogelijk vergroten 
'cultuurhistorische structuur het criterium. Hoe groter de historische leesbaarheid van de Waalsprong hoe beter. 

Visueel-ruimtelijke aspecten 
De visueel-ruimtelijke aspecten worden hoofdzakelijk op delen getoetst, de beeldbepalende elementen en de 
algemene visuee-ruimtelijke sh^cluur. Voor de stap in kwantiteit is hel eerste toetscriterium het aantal en de 
maat van de beeldbepalende elementen, hoe meer er van zijn hoe hoger de score is. Een tweede criterium is de 
barrière werking van de visuele continuïteit Hoe meer visuele belemmeringen er zijn in een Alternatief hoe 
slechter deze scoort. 

Bij de kwaliteitsstap wordt is horizonaantasling een van de criteria. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
windmolens. Vanuit bijna de gehele Waalsprong zijn de windmolens, afhankelijk van de precieze invulhng, 
zichtbaar, Hoe meer er dus worden gebouwd hoe slechter de score. Een tweede criterium is uitzicht 
onderverdeeld in verzicht en groen/karakteristiek zicht. 

De stap samenhang wordt getoetst door middel van twee criteria. Ten eerste op het samenspel van de 
beeldbepalende elementen de visuele structuur en ten tweede op de maatvoering en verhouding van de visuele 
structuur ten opzicht van huidige landschap. 
De betekenisstap wordt getoetst aan de hand van het criterium het versterken identiteit visueel-ruimielijice 
structuur, draagt de visuele-structuur bij aan een van de gebruiker. 
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1.3 Onderzoeksresultaten 

Tabel IV.2: Onderzoeksresultaten Voorgenomen Activiteit 

Voorgenomen Ac t i v i t e i t D i jkzon e Stad sei land Stadsas Land-
schapszonc 

Dorpen-

zone 

Productie 
milieus 

Totaal 

Landschap 
Kwantiteil 
Ie handhaven aantal *aardcvolle 
landschappehjke eleinenien groen en waier 

-h - 0 +/0 +/o +/o 0 

Ie handhaven oppcrvlakle boerenlandschap 
inel. karakteristieke boerderijen mei 
beplanlinK 

Ha +/0 nvt 0 1 

nieuw landschap: lanen, singels, parlien, 
plassen en bossen 

- + - 0 • 0 -/n 

kwalileil 
inpassing van alle bestaande 
landschappelijke waarden 

0 0 D o 0 0 o 

invulling van de nieuwe landschappelijke 
sliuctuur 

- + - + o 0 0 

tamaihang 
Samenspel nieuwe en beslaande 
landschappelijke waarden, goed aangetaki op 
omgeving 

0 

• 

0 

' " 
0 -/o 

betekenis 
Leesbaarheid intact houden en waar 
mogcliik vergroten 

- 0 0 - 0 0 -/o 

Cultuurhistorie 
kwiintiieit 
ie handhaven otte versterken 
cultuurhistorische structuren 

- - o - 0 0 -/o 

te handhaven of te versterken 
cultuurhistorische nebieden 

- - - • - -

Geregillrcerde gemeentelijke monumenten 
Rcmeente Niimeeen 

0 D 0 -1 nvt nvl -1 

Oeregisireefde rijksmonumenten gemeente 
Niimegen 

0 0 0 0 nvt nvt 0 

Overige monumenten builen de gemeente 
NijTTie^L'n 

nvt nvt nvt nvt 0 -1 -I 

An(j / l l t ' j ( 

inpassing van cultuurhistorische waarden - 0 0 + + 0 o 
samenhang 
Sunenspcl cultuurhistorie en nieuwe 
bebouwing 

E 0 o 0 0 0 e 

betdmii 
Leesburhcid intact houden en waar 
mogelijk vergroten 

0 0 o - + 0 o 

Vltucd-TuiniteUlkc aspecten 
kwoMiUil 
Aantal en maat beeldbepalende elementen -i- + 0 + o o + 
Visuele bamères en belemttx:nngen in 
uitzicht 

o - — • 0 0 -

kwalileil 
Letten op beeldkwaliteit verzicht o 0 o + D - • 
horizonaantasting 
Letten op beeldkw^tiicil soort zicht, groen 
en/of kaïaklenstick zicht 

o o o + O 0 o 

samenhiing 
Samenspel beeldbepalende elementen en 
visuele structuur 

- 0 0 0 O • •/o 

Maatvoenng en verhouding ten opzicht van 
huidige landschap 

0 0 0 0 o 0 o 

betekenis 
invloed beeldbepalende elementen op 
identiteit visueel-rui mteliikc structuur 

0 0 o 0 0 - 0 

59 



Tabel IVJ : Onderzoeksresullaten Horen bij de stad 

H o r e n b i j de Stad Di jkzonc Sladseiiand Stadsas Landschaps-

zone 

Dorpen

zone 
Prtxiuctie-
mil ieus 

Totaal 

Landichap 

kwanileil 
Ic handhaven aantal waardevolle 
1 a nd SC ha ppet IJ ke elementen groen en 
water 

+ +/o 0 + 0 + + 

ie handhaven oppervlakte 
boerenlandschap incl. karakteristieke 
hoerdcrijen met beplamine 

+ +/o nvt + o o +/0 

nieuw landsehap lanen, singels, parken, 
plassen en bossen 

- 0 - 0 - 0 -/o 

ki\'alileil 
inpassing van alle bestaande 
landschappeliike waarden 

- - o + o o a 

invulling van de nieuwe 
landschappelijke structuur 

- o o + l> + 0 

iiii'H'nhii'if; 

Samenspel nieuwe en bestaande 
landschappelijke waarden, goed 
aanRelakt op omtievins 

0 0 0 + o + +/0 

betekenis 
Leefbaarheid intact houden en waar 
mogelijk vcrp-oten 

- 0 0 — 0 + -

Culluurhisloric 
kn-anirfil 
te handhaven ofte versterken 
cultuurhistorische structuren 

0 - - - o o •/o 

te handhaven ofte versterken 
cultuurhislonsche gebieden 

0 - - - - - • 

(icregistreerde gemeentelijke 
rrKin urnen ten gemeen te Nijrnescn 

0 0 0 •1 nvt nvt 'l 

(iercgistrcerde njks monumenten 
gemeente Nijmegen 

0 0 0 0 nvt nvt 0 

Overige nionumenten buiten de 
geineen te Nijmeften 

nvt nvi nvt nvt 0 0 0 

kwalitdr 
Inpassing van cultuurhistorische 
waarden 

-- o + 0 0 -/o 

.\a IJl r/l lm tl f; 

Samenspel cultuurhistorie cii nieuwe 
bebouwing 

— 0 0 0 0 • 

lielfkenis 
Ucsbaarheid intact houden en waar 
mogelijk vergrolen 

- ~ o 0 o 0 -

VkMid- ra lMdl ikc aspecten 
hvaniiieil 
Aantal en maat beeldbepalende 
elementen 

++ ++ ++ • o ++ ++ 

Visuele barrières en belemmeringen in 
uitzicht 

++ + 4- ++ + + • H -

Im'alilei! 
l-lon/.ünaantasEing o O 0 o - . 
l.cilen op beeldkwaliteit verzicht 0 o O + - - -
latten op beeldkwaliteit snort ^icht. 
gnien en/of karakteristiek ïicht 

o o o * o o + 

snmc'ihniig 
Samenspel beeldbepalende elcmt-nten en 
visuele structuur 

0 + ++ o + ++ ++ 

Maatvoeringen vcrhoinliii); ten op/ichl 
van huidige landschap 

0 - o ~ o 0 -

bdfkenii 
invloed beeldbepalende elementen op 
identiteit visucel-ruimteliikc structuur 

+ + + o o + + 
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Tabel IV.4: Onderzoeksresultaten Wervende woonmilieus 

WcrvcDde Woonmilieus Dijkïotie Stadseiland Stadsas Landschaps-
zonc 

Doipen-
zone 

Producuc-
milieus 

Totaal 

Landiïltip 
kwanUleil 
IC hanilhaven aantal waardevolle 
landschappelijke elementen groen en 
water 

++ + + + + + + 

Ie handhaven oppervlakte 
boerenlandschap incl karakteristieke 
boerdenicn mei beplanlinR 

++ nvt • H - ++ ++ + 

nieuw landschap: lanen, singels, parken, 
plassen en bossen 

0 - 0 - 0 -/o 

ktvallileil 
inpassing van alle beslaande 
landschappelijke waarden 

+ + + 0 + 0 + 

invulling van de nieuwe 
landschappi'liike structuur 

- + o + o - 0 

ytirirrnhimt; 
Samenspel nieuwe en bestaande 
landschappelijke waarden, goed 
aan^ctaki op omttevinK 

0 

' • 

0 o 0 

bcifkcnis 
1 

Leesbaarheid intact houden en waar 
mogelijk vcrgtotcn 

+ - - - - o • 

Cui luurh ls lark 
kitaniiii'il 
Ie handhaven ofte versterken 
cnlluurtiislonsehc structuren 

- • o - 0 o •la 

te handhaven of te versterken 
cultuurhistorische gebieden 

0 0 o 0 0 0 0 

Geregistreerde gemeentelijke 
ntonumenien aemcente Niirriesen 

0 0 0 0 nvt nvt 0 

Geregistreerde rijksmonumenten 
gemeente NiimcRcn 

0 0 0 0 r v i nvt 0 

Oven ge nxm urnen ten builen de 
nemecnic Nijmencn 

nvt nvt nvt nvt 0 0 0 

kwallileil 
bipusing van cultuurhistorische 
waarden 

++ + 0 - + 0 + 

samenhang 
Samenspel culluurhislorie en nieuwe 
bebouwing 

+ + 0 0 0 o +/0 

belekenis 
Leesbaarheid intact houden en waat 
mojj;cli|k vcrgTütcn 

+ + o 0 0 0 Ho 

Visuccl-rulmlell ikeispcelen 
kyvanlilei! 
Aantal en maat beeldbepalende 
elementen 

0 0 0 o 0 + 0 

Visuele bamóres en belemmeringen in 
uitzicht 

0 - - + o 0 

kwaliieii 
Letten iip beeldkwaliteit vetïicht + 
Hori zonaan ta s n n g 0 0 o 0 u - . 
Letten op beeldkwaliteit soon richt, 
Kroen cn/of karakteristiek zicht 

0 - - - - o • 

\nmfnhtinfc 
Sanicnïpcl beeldbepalende elementen en 
visuele structuur 

0 0 0 0 ~ • 

Maatvoering en verhouding ten opzicht 
van huidige landschap 

o 0 0 o 0 o 0 

betekenis 
invloed beeldbepalende elementen op 
identiteit visuecl-ruimlchikc structuur 

0 0 0 ° 0 -- • 
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Tabel IV.S: Onderzoeksresultaten Duurzaamheid 

Duurzaamhe id Dj jkzone Stadse il and Sladsas Landschaps-
zotie 

Dorpen-

zone 

PrixJuclie-

mil ieus 

Totaal 

LiDdschap 
kwanlileil 

Ic handhaven aantal waardevolle 
landschappelijke elementen groen en 
walcr 

0 0 0 o o + O 

ie handhaven oppervlakte 
boerenlandschap incl. karaklcnstieke 
b(M;rilcnien met beplaniinR 

0 + nvi +/o ++ + + 

nieuw landschap: lanen, singels, 
parken, plassen en bossen 

++ -- 0 • ( •+ • ( -+ ++ + 

kwaliieii 
inpassing van alle beslaande 
landschappelijke waarden 

o — - + + + O 

invulling van de nieuwe 
landschappelijke slmctijUT 

++ -I-+ + 

innifnhang 
Samenspel nieuwe en beslaande 
landschappelijke waarden, goed 
aanRetakt op omgeving 

+ 0 ++ + + + 

hereienis 
1 ccsbaarhcid intact houden en waar 
nwgelijk vergrolen 

t - 0 ++ + + t 

( 'u l luurhislor ie 
iwiinlitcil 
IC handhaven of Ie versterken 
culluurhistorische s truc luren 

- o - 0 o 0 -/o 

Ic handhaven of te versterken 
cultuurhislonsche Kchiedcn 

- - - - - - -

Geregistreerde gemeentelijke 
monumenten gemeeiitc Nijmejfen 

-5 0 0 0 nvt nvt -S 

Geregistreerde rijksmonunrenten 
gcnicente Nijmegen 

0 -1 0 0 nvt nvt - I 

Overige monumenten builen de 
gemeente Nijmegen 

nvt nvt nvt nvt 0 0 0 

kwaliifii 
Inpassing van cultuurhislonsche 
waarden 

- o 0 ++ + 0 +/0 

.ramen Ann? 
Samenspel cultuurhistorie en nieuwe 
hcbouwing 

- o o + 0 o O 

bftFkenis 
I.ccsbaarhcid intact houden en waar 
miineliik vergroten 

• 0 0 + + 0 o 

VItucel 'ruimtel i jke aspecten 
kiV(lllli!i'il 
Aantal en maat beeldbepalende 
clcmcnteii 

+ 0 + 0 o ++ ++ 

Visuele barrièies en bclemmenngen in 
uii/icht 

t 0 - + + + + 

kwaliieii 
I t i iü i i (lp beeldkwaliteit vcrïicht + o o + + o + 
1 lori/onüuntasling o o 0 0 0 — -
latten op beeldkwaliteit soort zicht, 
urocn en/of karakteristiek ïicht 

++ o 0 ++ u 0 + 

samenhang 
SatrKnspcl beeldbepalende elementen 
en visuele structuur 

+ 0 + 0 0 0 + 

Maatvoeringen verhouding ten 
op/ichl van huidige landschap 

+ o 0 ++ •f 0 + 

betekenis 
invloed beeldbepalende elementen op 
identiteit visueel-nJimielijkc slrucluur 

o 0 0 0 o - o 
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1.4 Extra onderzoek 

1.4.1 Algemene waardering per alternatief per deelgebied 

Tabel IV.6: Gemeenschappelijlie verschillen van de Alternatieven met het structuurplan 

Hijkzonc Verandering van cilandtn naar aaneengesloten zone met naluuronlwikkeling:o, bebouwing van 
voormalig fon.-, vervallen kabelbaan:+. 

-

Stad SC i l and Veranderingen in weg en walerstrucluurwaardoor verandering zichtlijnen:-, Betuwekanaal 
weg en directe relatie met lBndschapszone:+, mmder groen en water:-. 

0 

Stadsas Verhoging verkcersiniensiteil:-. grotere barriÉre lussen oosl en west:-, vervallen kabelbaan:-. -
Landschapszone Verkleining plassen vanwege archcolcigische vindplaatsen:o, meer culluurhistorische lijnen bij 

landgoed +, vervallen kabelbaan.*, meer groen li|ncn:+ 
+ 

Dorpen zone Verandering bouwprogramma in plassen:-, verdwijnen groene zones:-, sterke verandering 
wonen aan de rand van landschapszone:-, meer water:+, meer xroene li jnen:*. 

-

Producticmil ieus Versterking watersysteem:*, meer groen inde institutenzone:+, geen centrom bij Resseni-, 
verdwijnen van de groenstructuur in De Gr i f l : -

0 

Tabel IV.7: Voorgenomen activiteit 

Dijkz.one Dichtheid bebouwing Vent I.erit en dijkzone;-. -
Siadsciland Walerwiggen centnjnrH-, dichtheid centrum:o, opbouw dichtheid naar builen toe:-. + 

Sladsas Verhoging vcrkcersintensiteit:-, aanleg infrastructuur zeer verilicpl:*, overdekte s«dsas:o. 0 

Landschapszonc Rcssencentnim wordt archeologische vindplaats ontwikkeling onbekend 7, maat plassen o, 
verspreide bebouwing Zandseplas:-. 

O 

Dorpenzone Woongebieden Ooslerhoul en Ressen:o o 
Productiemil jcus windmolens-: transfenum: o -

Tabel IV.8: Wervende woonmilieus 

Dijkzone Dichtheid bebouwing Veur Lent en dijkzone:*. + 
Stadseiland Waterwiggen centrum:**, dichtheid centrum:o, bairiérevorming door Stadsas:-. opbouw 

dichtheid naar buiten toe:o, bebouwing kassen gebied-. 
O 

Stadsas Kabelbaan weg:-, verhoging vcrkcersintensilei 1-. aanleg infra op maaiveld:-, overdekking 
stadsasio 

-

Landschapszone Ressen centrum wordt archeologisch waardevol gebied**, maat plassen -, diversiteit 
woongebied:*, exclusieve bebouwing Zandscplas:o, Oosterhoulse plas slecht zichtbaar vanaf 
Griftdijk:-

0 

Dorpen zone Uitbrciding Ooslerhoul -. ilix-hihcKl Kesscn >-. verlies OV knoop Ressen:-, -
Product iemilieus windmolens:-. Instituten zon e wordt sporlcorTq>ie«zone.o, transferium weg:-. -
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Tabet IV.9: Horen bij de stad 

Dijkzone Dichiheid bebouwing Veur Leni en dijkzone:- -
Sladseiland Dichlhcid cenlAim:-, uitbreiding centrum:-, veel minder water.*-, verlies culluurhislorie en 

barrièievorming door Stadsas bebouwing:—, dichtheid woongebied:o, opbouw dichiheid naar 
builen ioe:+. betere vervoersvcr(lclinn:+. 

+ 

S I adsas Verdieplc aanleg sladsas o, sladsas niet overdekt:--, gel ui ds wering stadsas:-, architectonische 
versterking sladsas + 

O 

Landschapszone Ressen centrum wordt archeologisch congrescentrum:-, stadspark ipv plassen -. -

Dorpenzone Dichtheid Ressen:*, Uitbreiding woongebied:- o 
Producliemilieus Windmolens:-, hoogwaardige bednjven langs Al5:+. lransfcrium: + + 

Tabel IV.10: D u u r z a a m h e i d 

Dijkzone Bebouwing dijkzone:-*-, bebouwing Veur Lenl:-*-, ruimte voor natuurontwikkeling:-*-. + 

StadseJIand dichtheid centrum:-, dichtheid woongebied:-, opbouw dichiheid naar builen loe:+, barriire 
vorming bebouwing singel:-. 

-

Stadsas Aanleg infra op maaiveld:-, overdekking stadsas:o -
Landschapszone Ressen centrum wordt archeologisch bos:-*-+, maat plassen:* geen bebouwing Zandsepliis:++, ++ 

Dorpenzone Agrarische ftinclic Ressen:*. + 
Producliemilieus Impact windmolens:-, inlcnsieve verkaveling bedrijven:*, Iransferium:*. natuurontwikkeling 

langs Grifl:*, 
0 

1.5 Extra informatie 

Tabel IV.l l : Overzicht nationaal en lokaal geregistreerde monumentale en waardevolle bomen 

Voorgenomen 
activiteit 

Wervende 
rt'ooDmiiieus 

Koren hij de stad Duurzaamlieid 

!^aiionale lijit monumentale en 
yvaardevoUe bomen 
Bcmmciscdijk 7 - Zwarte moertiie - tijdens 
skMipwcikaamheden verwijderd 

'* — — -

(itilldi]k/uid 119-Beuk X X X X 
' TfilWijk zuid 129 Rode kastanje X X X X 
l'asliiiir van Laakstraat 3() - Linde X X X X 
Hasloor van Laakstraat 44 - Paardckaslanje X X X X 
Schoolstraat 1 - Koningslindc X X X X 
Visveld - KnninRSlinde X X X X 
Lokale lijsl monumenlale en maarJevoUt 
bomen 
GnMijk Noord 20 - Acacia X X X X 
Uauwiksliaal 29 -Leilinden 8 stuks X X X X 
Undepad - wile X X X X 
Ooslerhouuediik 17 - Leilinde - 2 stuks X X X X 
OoilertMutsedijk 18 - Leilinde-3 stuks X X X X 
OotterhouCsedijk 22 - Paardekastanjc X X X X 
Oostcrhouisediik 46 - Leilinde - 3 stuks X X X X 
Oosterhout.scdijk 49 - Paardekastanic X X X X 
Oosloihoiilsedi|k 51 - Treurwilg X X X X 
Üosterhoulscdijk 78 - Leilinde - 6 sluks X X X X 
Ooaterhoutsedijk 78 - Treurwilg X X X X 
Pasl. V. Uakstraat 24 - hnde - 2 sluks X X X X 
Past. V. Uakslraat 54 - Plataan X X X X 
Schiiolsiraal/dierenparkje linde - 3 si X X X X 
Schnol.straal 1 - linde X X \ X 
Tuinslraat 15 - vcdercsdoom X X X X 

De ovcnge karakteristieke bomen en boomgroepen 2ijn c^genmnen in het overzicht van waardevolle landschappelijke elementen. 
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Tatwl IV.12: Overzkhl Ie handhaven landschappelijke elemenlen 

Element* Waardevol Voorgenomen 

acUvitelt 
W e n e n d e 

woon milieus 

Horen bij de stad Duurzaambeid 

1 hori Benedenwa»! X X X X X 
2 Oostcrhoulse hos X X X X X 
3 binnendi|ksL- diikvexclalics 1 / / / / 
4 buucndijkse di|kvcf;ela(i» X X X X X 
5 spoordijk X X X X X 
6 beptuiünit Unju A3S2 en A15 1 / / / / 
7 binnendijkse kolken X X X X X 
B bosjobif Huize Itoiimik X X X X X 
9 zandwinplasbil ' iZand .. -- ~ X — 
10 'jinildepol - -- - - ^ 
11 hooR- / halfsum boomttiarden / 1 

12 fhiilboinen-piiSen en wenen / 1 

11 sliilen en «.•alerpanRen X 1 

IJ Mii|;cls en slniwulcn / 1 
15 simwelen en bi)nicnii|cn / 1 
16 knolhiinien lanps walcruanjien / 1 
17 Dudcrc wfübeplantmn X X 
IS lonj; populicti-nhiis X 1 X X 
11 lerp mei markante hivrdcni X X X X X 
20 markanie woningen niel 
monumenlale bomen 

X / (De Boel 
vctdwiini) 

/ (De Boel 
verdwiinl) 

/ (De Boel verdwijnt) / (De Boel 
verdwijnt) 

21 bosaanplanl - spicRelbos X X X X X 
22 bcKraalplaals X X X X X 
2J Wiicidseslraal X X X X X 
•leners verwijzen naar de sene cultuurhislorische kaarten van de allematieven (33,34 a l/m d) 

X geheel handhaven 
/ een deel van hel betretTende element blijft behouden 
— het gehele element verdwijnt 
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Tabel iV.13: Li jst van genoemde waardevolle gebieden in de Waalsprong 

Lijst IS gebaseerd op basis van de mspraakicadics op de stnnnotilie MER 

Waardevol gebied Voorgenomen activiteit Horen bij de stad Wervende 
woon milieus 

Duurzaamheid 

Sluilbos 
Spiegel hos X X X X 
Bos bil llcwmik X X X X 
EeoIonische E-toofdstruetuur X X X Compensatie 
Conlouren Schans Knüdsenburjt X X X -
Ressensc Wal / X / X 
Nolenlaan / X / X 
Orole Biicl en Kleine Boel 
Kei ma Ie / X / X 
•tZand X X X X 
De Steil 
Lentse Warandt 
Landgoed Ooiterhout X X X X 
Veur Icnl X X X X 
Ressen X X X X 
DeWoerdt X X X X 
Fort Beneden Lcnl X X X X 
ZaÜKeslraat X X X X 
De Rietgriiaf/Romeinse waterloop X X X X 
Doorbraakkolken X X X X 
Oude rivier lopen / / / / 
Vossenpels X X X X 
Kwel zone lussen dijk en 
Stellscsiraat 

/ / / ~ 

Linlhebouwing [^nlsestraat X X X X 
LinlbebouwinR Urifldijk X X X X 
Boveni^eep - langs visveldscslraal / X / X 
Deneden/eep - Rielgraaf X X X X 
Verlengde var de visveldscslraal / X / X 
Resterend kwel kaden / / t / 
Zwanewed / X 1 X 
Keimaie 5.18' eeuwse 
llallehuisbocderii 

X X X X 

X geheel van het gebied handhaven 
/ een deel van hel belreflendc gebied blijft behouden 
— hel gehele gebied verdwijnt 
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Tabel TV.14: Overzicht cultuurhistorische Elementen, structuren en gebieden in de Waalsprong 

Nummer* Element, structuur of gebied Voorgenomen 

activiteit 

Wervende 

Woon milieus 

Horen bij de stad DuurzHamheld 

A Waaldiik X X X / 
B Dorp Ooslcrhoul X X X X 

C Landitoed Oosterhoul X X X X 

D Rielfpoar X X X X 

E Grens Oostcrhoul X X X X 

F Kolken X X X X 

G Fon Beneden - l *n i X X X X 

H Veur \cT\i X X X X 

1 Oude kcm Lenl X X X X 

J Kolken bij Lent X X X X 

K Fon Boven - i<n i X X X X 

L Vossenpels X X X X 

M UuwK FXximik X X X X 

N Kolktn Doiimik X X X X 

0 De Pas X ? X X 

P Rcsscnsestraai (Bemmel) X X X X 

0 Bemmcise Zccfi X X X X 

R Rcssen X X X X 

S Oude Poslwen X X X X 
T Resscnsc Wal 1 1 X X 

U Grirtdiik X X X X 

V Dcfcnsiediik / / / / 
w Tuinmjur X X X X 
X Tuinmuur X X X X 
Y Historische tuin Lcnt X X X X 
'letters verwijzen naar de serie cultuurhisiorische kaarten vandealiematieven(33, 3 4 R ifmd) 

X gehele elcmcnl. structuur of bcgicd handhaven 
/ een deel van hei bcirclTendc elemenl. slruciuur of gebied big A behouden 
— hel gehele element, stnjcluur of gebied verdwijnl 
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Tabel IV.15: Overzicht Monumenten in de Waalsprong 

N u m m e r E lement Voorgenomen 

act iv i te i t 
Wervende 
Woonmi l i eus 

H o r e n b i j de stad Duu rzaamhe id 

1 l/m 16 Monumcnien in Oosierhoul X X X X 

n GroencstraaL 5 X X X X 
18 Groenesiraal 7-7/a X X X X 
19 Waaldiik 50 X X X X 
20 De HiR'l 2 - reeds pcslixipi ~ - - .. 
21 l/ni41 Monumciilen in KI 'NMII X X X X 
42 Ke inuu 5 X X X X 
43 Bloemensirut 10 X X X X 
44 Bemmclscdiik 4 X X X X 
45 [jïaj\Mkstru:il 47 X X X X 
46 [jauwiksttaiit 40 en 42 X X X X 
47 Slcllsesiraai 24 X X X X 
4g SctiiMilstraal 3 X X X X 
49 Pastixir Van 1 jakstrsal 42 X X X X 
50 Psslcxir Van laakslra.nl M> X X X X 
51 Paslmr Van 1 aiikslraal 2X X X X X 
52 TuHivIriial 2-4 X X X X 
53 ü r i r i d i i k / u i d 121 X X X X 

54 Gr i l ld i ik- /u id 119 X X X X 

55 GriftdJik-Zuid 101-103 X X X X 
56 Grifldiik-Zuid 89-91 X X X X 

51 Oosterhout5edLik9-11 X X X X 

58 Ooaterhouuedijk 13-15 X X X X 
59 Oosierhout9ediik21 X X X X 

60 Oosterhoutsedijk 18 X X X X 
61 Oosterhüulscdiik 29 X X X X 

62 Oosicrhuuiscdiik 31 X X X X 

63 Oosterhuulsedijk 26 X X X X 
64 Oosterhoutsedijk 51 \ X X X 

65 Oosterhoutsedijk 53 X X X -
66 Oosterhoutsedijk 55 X X X -
67 Oosterhoutsedijk 36 X X X -
68 OtislcrhiuilscJiik 42 X X X ~ 
69 OoslerhinitseJiik48 X X X X 

70 OoslcrhiiuLsciliik 50 t/m 54 X X X X 
71 Ooslnhiiulsctliik 74-76 X X X X 

72 ()i)slcrhniil,saliik 78 X X X X 

73 ZaiiRcslraat 6 X X X X 
74 Waaldijk/Oosterhoutsedijk -

Krcnssiccn 
X X X X 

75 l'aialltiwen - bnJRkazemai X X X X 

76 Pastixit van laakstraal-
bruttkazcmal 

X X X — 

77 Bemmcisediik - bruKkuemal X X X X 

78 Bemmelscdijk / 
Oos1crhi)ulsedi|k - Waal brug 

X X X X 

79 HoHC BoHKcrd - Trafoliuisic X X X X 

80 Woenderskamp E Boerden) X X X X 

monumcni bliji\ gehandhaafd 
monument verdwijnt 

6S 



Bijlage D 

Wonen 
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1 Wonen 

1.1 Beoordelingscriteria wonen 

1.1.1 Criteriaoverzicht 

Bij de beschrijving van de huidige situatie en de referentiesituatie in en bij de beschrijving van de effecten in 
hoofdstuk 9 is uitgegaan van een aantal beoordelingscriteria. 
Deze criteria zijn gegroepeerd uitgaande van de hoofdindeling van de criteria: 
• Kwantiteit, 
• Kwaliteit. 
• Samenhang. 
• Betekenis. 

Tabel V.l geeft een overzicht van de daarbij voor wonen gehanteerde criteria. 

Tabel V.l: Overzicht criteria wonen 

Crlterlaeroep Cateeorie Aspect Cri ter ium 

Kwantiicit Wonen Ruimlebeslag Areaal voor wonen 

Areaal verhard oppervlak 

RuimteRebruik Tulaal aantal woningen 
Aantal wonmgen/ha 
Variatie w<inin)^anlal/ha 
Oppervlak 
meervoud IR grondgebruik 
Areaal buurtgrocn 
Hcbouwingsdichtheid 
rond transferia 

Kwalilcii Rui miei t|kc bcIcvinK Vanatie in woningen 
Variatie naar 
linancicnngstateporie 
Kwaliteit buurtgrocn 
Bereikbaarheid recreatiegebied 
Bereikbaarheid voorzieningen 

Samenhang Ruimtelijke samenhang Afstemming met strategie 
van de 2 netwerken 
Htiurlsamenhang 
Samenhang mei de stad 
Ontbreken van barrières 

Delekcnis Identiteit Herkenbaarheid Waalsprong 
i Icrk en baarheid 
nieuwe woonwijken 
II erken baaibei i) 
beslaande dorpen 

1.1.2 ToelicbtiQg criteria 

Voor de deelstudie Wonen is een toetsingskader opgesteld met criteria voor een duurzame planontwikkeling van 
woongebieden. Hoofdthema's zijn daarbij: 
• Ruimtebeslag; 
• Ruimtegebruik; 
• Ruimtelijke flexibiliteit; 
• Ruimtebeleving; 
• Ruimtelijke samenhang en identiteit. 

Het begrip ruimtelijke kwaliteit, zoals beschreven in de Nota's voor de ruimtelijke ordening [lit.45,46], omvat 
toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde als toetsingskader. In deze deelstudie sluiten de thema's 
mimtclijke samenhang en identiteit, ruimtelijke flexibiliteit en mimtebesiag vooral aan bij toekomstwaarde, het 
thema ruimtegebruik bij gebruikswaarde en het thema ruimtebeleving bij belevingswaarde. 
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RuiiWebcslag 
Bij bet toetsen van het ruimtebeslag is geconcentreerd op het totaal areaal aan verharding voor verstedelijking. 
Daarbij wordt een beperkt oppervlak aan verharding om de volgende redenen als gunstig gezien. 
• De verstedelijking beperkt zich tot een minimum aan verhard oppervlak; 
• Natuurlijke processen van infiltratie, afstroming en verdamping van water en natuurontwikkeling kunnen op 

een groter oppervlak (blijven) plaatsvinden. 

Ruimtegebruik 
Bij onderzoek naar ruimtegebruik staat het gebruik van de ruimte binnen de gehele Waalsprong centraal. Voor 
een duurzame ontwikkeling is kernpunt daarbij een intensief ruimtegebruik mei behoud van kwaliteit en variatie 
in de woonmilieus. 
Gebiedsgericht milieubeleid hanteert als uitgangspunt zo dichl mogelijk bouwen rondom haltes van hoogwaardig 
openbaar vervoer en haltes van openbaar vervoer situeren in de kern van de dichtst bebouwde gebieden. Hier 
liggen tegelijkertijd ook de meeste kansen voor het intensief gebruik van de ruimte. 
Kemkwaliteiten in het ISV beleid (ISV = Innovatieprogramma stedelijke vernieuwing) van de rijksoverheid 
zijn: 
• Meerdere functies op hetzelfde oppervlak stapelen (multifunctioneel); 
• Meerdere functies die hetzelfde oppervlak gebruiken opeenvolgend in de tijd (intensivering in de tijd). 
Bij onderzoek naar de kwaliteit van woonmilieus wat betreH ruimtegebruik richt men zich op woningdichtheid 
en de variatie daarin. Dit leidt naar vraagpunten als de volgende: 
• Biedt de woningdichtheid mimte voor een leefbare en duurzame woonomgeving? 
• Sluit het woningaanbod aan op de vraag naar woningen? 
• Kunnen de bewoners kiezen voor een bepaald type woonmilieu? 

Ruimtcliike flexibiliteit 
Bij het onderzoek naar de ruimtelijke flexibiliteit gaat de aandacht uit naar de aanwezigheid van ruimte binnen 
de locatie voor mogelijke wensen en maatregelen in de toekomst. Hoe meer ruimte hoe minder de kans op sloop 
en grootschalige herstructurering in de toekomst en hoc duurzamer een locatie. 
Hel zockgebied van de ruimte voor flexibiliteit is breed; zowel binnen woningen en gebouwen, in de openbare 
ruimte ais in hel aangrenzende landschap. Daarnaast kan de fasering van planon(wikkeling een rol spelen, 
bijvoorbeeld voor het inpassen van duurzame maatregelen voor energieopwekking. Technologische 
ontwikkelingen gaan veelal sneller dan ruimtelijke ontwikkelingen. 

Ruimtebelevin^ 
Bij onderzoek naar de ruimlebeleving gaat de aandacht uit naar de kwaliteit van de verschillende te 
onderscheiden woonmilieus voor de bewoners en gebruikers. 
Dit leidt naar vragen als de volgende: 

Hoc is de openbare ruimte binnen de woonvlekken ingevuld? 
Welke kwaliteit heeft de openbare ruimte? 
Is de openbare mimte voor de bewoners goed bereikbaar? 
Is het buitengebied goed bereikbaar vanuit de woongebieden? 
In welke financieringscategoric vallen de woningen? 
Is het mogelijk voor huidige bewoners om in het gebied te blijven wonen? 
Hoe duurzaam zijn de te bouwen woningen? 

Daarnaast is natuurlijk van belang wat het voorzieningenniveau is wat betreft winkels, gezondheid- en 
buurtcentra. Een hoogwaardig aanbod en een goede bereikbaarheid van voorzieningen zal de (auto)mobiliteit 
beperken. 
Per thema zijn toetsbare criteria aangegeven. De criteria zijn deels gekwantificeerd voor zover gegevens 
beschikbaar waren en voor zover relevant. 

Ruimtelijke samenhanR en identiteit 
Bij onderzoek naar de ruimtelijke samenhang is gekeken naar de inpassing van woongebieden in de ruimtelijke 
structuur van de Waalsprong. Dit leidt tot vragen als de volgende: 
• Biedt de ruimtelijke structuur een optimale bereikbaarheid van de woongebieden onderling, het openbaar 

vervoer, de voorzieningen en hel centrum van Nijmegen? 
• Biedt de ruimtelijke structuur een herkenbare identiteit aan de Waalsprong als nieuw stadsdeel van 

Nijmegen? 
• Krijgen nieuwe en beslaande woongebieden een herkenbare eigen identiteit birmen de Waalsprong? 
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Bereikbaarheid en identiteit refereren uiteindelijk beiden aan basisgevoelens van het je thuis voelen in de 
Waalsprong. je weg weten te vinden en een leefbaar bestaan kunnen opbouwen. Milieuaspecten daarbij zijn; 
langer meegaan van de locatie, beperken van de hindernissen voor het gebruik van openbaar vervoer en 
langzaam verkeer en leefbaarheid. 
Binnen hel thema ruimtelijk samenhang is ook onderzocht op welke manier de locatie aansluit bij de strategie 
van de twee netwerken. Deze strategie was een belangrijk uitgangspunt bij de planontwikkeling van de 
Waalsprong. De strategie van de twee netwerken richt zich op hel ontwikkelen van een herkenbare ruimtelijke 
hoofdstructuur van verkeer van groen- en watergebieden. Extensieve functies als wonen en recreëren worden aan 
het water en groen netwerk gekoppeld. Groen- en watergebieden kunnen zich dan optimaler ontwikkelen tot 
gebieden met een hoge kwaliteit aan natuur- en recrealiewaarden en mogelijkheden voor integraal waterbeheer. 
Intensieve functies als bedrijventerreinen en voorzieningencentra worden aan het verkeer- en vervoernetwerk 
gekoppeld. 
De verkeersintensiteiten en -bewegingen en de daarmee gepaard gaande miheubelasting kunnen dan tot een zo 
minimaal mogelijk ruimtelijk areaal/zone beperkt blijven. 
Aansluiten bij de kwaliteit van de onderlaag en de structuren voor het vervoer van de toekomst alsmede het je 
thuis voelen in de Waalsprong vergroten de toekomst- en de belevingswaarde van de Waalsprong als 
woongebied. 

1.2 Aanpak Onderzoek 

1.2.1 Kwantiteit 

Voor de thema's ruimtebeslag en ruimtegebruik van het toetsingskader zijn de volgende criteria gekwantificeerd. 
• Areaal aan verhard oppervlak; 
• Totaal aantal woningen; 
• Aantal woningen per ha; 
• Variatie in woningen per ha; 
• Oppervlak aan buurlgroen; 
• Aantal woningen per financieringscategorie; 
• Oppervlak bestemd voor meervoudig ruimtegebruik: parkeren en stapeling; 
• Woningaantallen per zone; 
• loopafstanden tot OV-haltes. 

De resultaten zijn in tabellen in hoofdstuk 9, en in paragraaf V.3 van deze bijlage weergegeven. Voor het 
kwantificeren van de criteria is gebruik gemaakt van de gegevens van de gemeente Nijmegen verwerkt in de 
formats woonmilieus (zie achtergronddocument woormiilieus). 

1.2.2 Kwaliteit 

De criteria voor de thema's ruimtelijke flexibiliteit en ruimtebeleving zijn vooral kwalitatief beoordeeld. In de 
deelonderzoeken recreatie en visuele aspecten en landschap heeft aanvullend kwantitatief onderzoek 
plaatsgevonden. Daarnaast zijn ook de kansen voor meervoudig ruimtegebruik (ISV programma Stuurgroep 
Experimenten Volkshuisvesting) voor een groot deel kwalitatief beoordeeld omdat in de plannen voor de 
Waalsprong hiermee nog beperkt gewerkt is. 

Voor de ruimtelijke flexibiliteit is getoetst op aanwezigheid van: 
• Reserveringsgebieden binnen de Waalsprong; 
• Ruimte voor de dijkverlegging van Rijkswaterstaat; 
• Strategische ruimten binnen de woonmilieus; 
• Kansen ncxibel bouwen volgens de principes van hel nationale IFD-programma (IFD= Innovatieprogramma 

flexibele en demontabel bouwen, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) [lit. 122]. 

Voor de ruimte bc leving is getoetst op integratie van groen en water in de directe woonomgeving, bereikbaarheid 
van de wijk en centrum voorzieningen, de recreatieve gebieden en het buitengebied en de kwaliteit van de 
woningen alsmede de afstemming van hel aanbod van woningen op de vraag uil de markt. 
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1.2.3 Samenhang 

Ter voorbereiding van de samenhang tussen de verschillende deelstudies is gekozen voor een beoordeling van de 
ruimtelijke structuur op basis van de strategie van de twee netwerken (Ecopolis Rijksplanologische Dienst en 
Structuurplan Waalsprong) [lil, 75]. 
Binnen deze deelstudie is de strategie van de twee netwerken vooral ingezet als een instrument om het ordenen 
van de ruimtelijke functies te beoordelen. Dit staal los van de kwalitatieve beoordeling van hel verkeer- en 
vervoersysteem (mobiliteit en leefbaarheid) en het ecologisch systeem {biotiek en abiotiek). De ontwikkelende 
structuren van de referentie en de alternatieven zijn het uitgangspunt, los van de beoordeling van de juiste 
locatiekeuze van deze structuren. 
Daarnaast is voor de samenhang van belang of de Waalsprong een eigen herkenbare identiteit heeft voor 
Nijmegen en voor de bewoners van de Waalsprong 

1.2.4 Betekenis 

De maatschappelijke betekenis is de kern van de ontwikkeling van de Waalsprong. De Waalsprong is bedoeld als 
woon- en leefgebied voor de huidige bewoners van de dorpen en voor nieuwe bewoners vanuit Nijmegen en 
omstreken. De Waalsprong moet belevings- en gebruikswaarde bieden in de eerste jaren na realisatie maar zeker 
ook toekomst waarde. Toekomstwaarde wil zeggen dat de Waalsprong: 
• Aantrekkelijk is voor nieuwe bewonersgroepen; 
• Een geringe milieubelasting heeft; 
• Geschikt is voor het inpassen van nieuwe duurzame technologieën en vervoerssystemen. 

De kernthema's voor de maatschappelijke betekenis van de Waalsprong zijn: 
• meervoudig ruimtegebruik, uitwerken van de basisprincipes van de strategie van de twee netwerken, ruimte 

voor flexibiliteit op alle schaalniveaus 
• het aanbieden van innovatieve woonmilieus afgestemd op een variatie aan leefstijlen. 
Financieel investeren in deze kernthema's is van essentieel belang maar zal zeker op korte termijn nog niet 
rendabel zijn. 

13 Achtergrondinformatie 

Tabel V.2 : Verhard oppervlak: dakopper^'lak + bruto verhard openbare ruimte 
(Bron Woonmilieus Matjes maart 2002 Gemeente Nijmegen) 

VA HbdS Ww Du 

mz m2 ml ITl2 

Dorpenzone 413.797 406,139 365,495 259,330 

Dijkzonc 73.269 74.927 50.537 26.012 

Stadselland 401,316 438,315 493.510 419,045 

Centrum 79.8M 135.036 93,285 135.006 

Waalsprong totaal 986.185 1.054,417 1,034,645 839.393 

muv vlek 50 en 17 
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Tibel V.3: Verdeling over nnanderingscategorieen 

Totaal VA HdbS (fW Du 
% % % % 

sflc. huur 16.6 23.2 15.9 23.1 
goedkoop 15.0 13.8 12.6 14.7 
middel 16.9 23.1 16.9 20.5 
duur 32.7 26,2 28.7 25.5 
duur*- 18.8 13.8 25.9 16,1 

Dorpenzone VA HdbS IfV Du 
% % % % 

soc. huur 9.6 5.0 10.0 10.0 
goedkoop 15.7 10.0 10.0 15.0 
middel 8.0 15.0 10,0 10.0 
duur 25.8 30.0 20.0 25.0 
duur+ 40.8 40.0 50.0 40.0 

Dijkzone VA HdbS Ww Du 
% % % % 

soc. huur 7.0 10.0 5.0 10-0 
goedkoop 6.7 10.0 10-0 10,0 
middel 16.6 30.0 25.0 25.0 
duur 65.1 45,0 45.0 45.0 
duur+ 4.6 5.0 15.0 lO.O 

Stadseiland TA HdbS Ww Du 

% % % % 

soc. huur 18.4 25.0 15-0 20-0 
goedkoop 18.8 20.0 15.0 15,0 
middel 19.0 25,0 20.0 25,0 
duur 35,2 25.0 35.0 30,0 
duur+ 8.6 5.0 15.0 10,0 

Centrum VA HdbS Ww Du 
% % % % 

soc. huur 35.8 45.0 40.0 40-0 
goedkoop iO.4 10.0 15.0 15.0 
middel 32.1 25.0 15.0 20.0 
duur 14.5 15.0 15.0 15.0 
düur+ 7.2 5.0 15,0 10.0 
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Tabel V.4: Groen oppervlak: groen netto + groen tarra 
(Bron Woonmilicus Matjes maart 2002 Gemeente Nijmegen) 

VA HbdS Ww Du 
1112 m2 m2 m2 

Dorpenzone 343.565 311.624 351.034 224.834 

Dijkzone 101.812 86.568 145.959 127.016 

Stadseiland 283.955 292.405 334.677 301.526 

Centrum 24.796 16.273 17.194 25.263 

Waalsprong totaal 754.128 706.870 870.461 678.639 
muv vlek 50 en 17 

Tabel V.5 Oppervlak 
Bron: Ovcrzichl zones (maljes) en Wijziging Urra-oppervlak en 
Stadsbrug maart 2002. Gemeente Nijrncgcn 

VA HbdS Ww Du 
ml m2 m2 m2 

Dorpenzone bruto 1.880.722 1.708.790 1.968.712 961.452 
tarra 544.856 385.937 460.547 49.955 
netto 1.335.866 1.322.853 1.508.165 911.497 

Dijkzone bruto 417.820 417.820 1.078.940 300.000 
taira 185.338 202.963 396.931 180.235 
netto 232.482 214.857 682.009 119.765 

Stadseiland bruto 1.302.047 1.363.885 1.303.047 1.351.224 
tana 261.068 410.344 325.188 264.019 
netto 1.040.979 953.541 976.859 1.087.205 

Centrum bruto 335.130 486.325 335.130 380.676 
tarra 132.960 145.346 147.960 194.074 
netto 202.170 340.979 187.170 186.602 

Waalsprong totaal bmto 3.935.719 3.946.670 4.685.829 2.993.352 
tarra 1.124.222 1.144.590 1.330.626 688.283 
netto 2.811.497 2.832.230 3.354.203 2.305.069 
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T«bel V.6 Meervoudig ruimtegebruik parkeren 

1. parkeren op eigen er( dorpenzone 

VA HdbS Ww Du 

1. parkeren op eigen er( dorpenzone 1715 1644 2440 1300 
dijkzone 819 396 780 162 
stadseiland 1580 1233 1440 908 
centrum 0 0 398 0 

subtotaal 1 4114 3273 5058 2370 

2. parkeren onder de woning dorpenzone 0 0 0 0 
dijkzone 0 396 780 216 
stadseiland 0 20SS 1080 2270 
centrum 745 2466 1193 2810 

subtotaal 2 745 4917 3053 5296 

totaal 1+2 4859 8190 8111 7666 

3. parkeren op straat dorpenzone 1715 1096 610 700 
dijkzone 441 528 0 162 
stads eiland 2370 822 1080 1362 

totaal 3 
centrum 745 0 0 274 

totaal 3 5271 2446 1690 2498 

totaal 1+2+3 10130 10636 9801 10164 

percentage meervoudig ruimtegebruik 48% 77« 82% 75% 
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Tabel V.7 Meervoudig ruimtegebruik stapeling 

1. Laagbouw dorpenzone 
dijkzone 
stadseiland 
centrum 

VA HdbS Ww Du 

1. Laagbouw dorpenzone 
dijkzone 
stadseiland 
centrum 

3430 
441 

3160 
149 

2740 
0 

2055 
0 

2593 
0 

2340 
0 

2000 
0 

2270 
0 

sublolacil 1 7180 4795 4933 4270 

2. Middelhoog dorpenzone 
dijkzone 
stadseiland 
centrum 

819 
790 

0 
2055 

780 
1260 

0 
2270 

suhiolaal 2 1609 2055 2040 2270 

3. Hoog 

subtotaal 3 

dorpenzone 
dijiczone 
stadseiland 
centrum 

0 
0 
0 

149 

0 
1320 

0 
2055 

4SS 
0 
0 

1034 

0 
540 

0 
2108 

3. Hoog 

subtotaal 3 149 3375 1492 2648 

totaal 2+3 1758 5430 3532 4918 

totaal 1+2+3 8938 10225 8465 9188 

percentage meervoudig ruimtegebruik 19% 53% 42% 54% 

Tabel V.8 Verdeling Groen 

^A HbdS ffw Du 
% % % % 

Dorpenzone Geconcentreerd 35 50 50 60 
Dooraderd 65 50 50 40 

Dijkzone Dooraderd 80 80 60 90 
Versnipperd 20 20 40 10 

Stadseiland Gecon centreerd 40 40 30 60 
Dooraderd 40 40 70 40 
Versnipperd 20 20 

Centrum Geconcentreerd 
Dooraderd 
Versnipperd 

100 100 

100 

100 
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Tabel V,9: Woningaantallen Waaisprong 

Resscn 

VA HdbS Ww Du 

Resscn 930 600 350 0 

Oosterhout 1850 2140 2470 2000 

Centrumgebied 1200 2450 1400 2570 

Stadseiland binnncn de singels 4240 4400 3790 4780 •) 

Dijkzone 860 970 560 240 

Vcur Lcnt 400 350 240 300 

Vossenpels 0 0 760 0 

Landschapszone 650 0 230 0 

totaal 10130 10910 9800 9890 

* deel van deze woningen ligt eigenlijk in de dijkzone 

Tabel V.10: Dichtheden Waaisprong (woningen/ha) 

Rcssen 

• VA HdbS fVw Du 

Rcssen 20 22 s . 

Ooslcrhoul » 22 20 22 

Centrumgebied 40 60 40 65 

Studsciland binnnen de singels 30 tot 35 35 30 45 •) 

Dijkzone 35 40 20 15 

Veur Lent 60 60 40 50 

Vossenpels • • 20 -
Landschapszone 10 tot 15 S -

' deel van deze woningen ligt eigenlijk in de dijkzone 
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1 Recreatie 

1.1 Beoordelingscriteria 

Bij de beschrijving van de huidige situatie, de referentiesituatie en bij de beschrijving van de effecten in 
hoofdstuk 9 is uitgegaan van een aantal beoordelingscriteria. 
Deze criteria zijn gegroepeerd uitgaande van de van de criteria; 
• Kwantiteit. 
• Kwaliteit. 
• Samenhang. 
• Betekenis. 

Tabel VI. 1 geeft een overzicht van de daarbij voor recreatie gehanteerde criteria. 

Tabel VI.I: Overzicht criteria op het gebied van recreatie 

Cateeorie A§pect Cr i te r ium 
Kwantiteii Recreant RuimiL'bcïUg Areaal voor recrcalie 

Ruimlcgcbruik Gebruiksfrequentie builen gebied 
door nabij wimendcn 

Gebruiksfrequentie huilen gebied 
door vcrdctaf woncndcn 

Kwatiteii War ildmogcl ijkheid Mogelijkheid tul wandeling van 
3500 meier 
op afstand van < 500 meter 

Fiets mogelijkheid Mogelijkheid van Hclslochl van 
een uur m de nabiihcid 

Mogelijkheid tol 
zonnen/zwemmen 

Voor/lening voor 
zonnen/irwemmen 
goed bereikbaar 

Sammhuig Ruimielijke samenhang Situering t.o v. woongebied van 
dijk- en Landschaps^onc 

Bettkenis Draagkmchl Overlast door bezoekdï 
van buiten de Waalsorong 

1.2 Aanpak onderzoek 

Bij de voorbereiding van de MER Waalsprong is het recreatief gebruik geïdentificeerd als een 
factor die van belang is voor de leefbaarheid en de woonkwaliteit van het stadsdeel de Waalsprong. Recreëren 
dichtbij huis is een belangrijk aandachtspunt. Recreatie werd tol voor enkele jaren vooral opgevat als een 
activiteit die zich in hel (groene) buitengebied en de bossen, natuurgebieden en speciale recreatieobjecten 
afspeelde en langer dan twee uur duurde. Dat is nog steeds een belangrijke vorm van recreatie. Meestal doet men 
dat in kleine groepen en de aulo is het meest gebruikte vervoermiddel om die gebieden Ie kunnen bereiken. 
Fietsen gebeurt meestal vanuit de woonplaats zelf naar het buitengebied waarbij de afstand enkele reis 12 lol 16 
kilometer is en de duur ongeveer twee uur is. De combinatie fiets op de auto en gaan fietsen in een buitengebied 
is geringer in aantal dan men zou vermoeden. 

Meer recent gaat de aandacht uit naar de korte wandeling vanuit de voordeur. Veel vaker hebben mensen een 
halfuur of drie kwartier tot hun beschikking om even de benen te strekken en een luchtje Ie scheppen. Bewegen 
is gezond, [lit. 87]. Dagelijks een halfuur rustig wandelen is net zo effectief om gezond te blijven als een 
wekelijkse sportactiviteit. Regelmatig bewegen is goed voor het hart en de bloedvaten, de gewrichten en de 
algehele conditie. Een groene omgeving is vooral voor hel geestelijk welzijn van belang. Het werkt ontspannend, 
inspirerend, avontuurlijk. Onder groen moet niet alleen bos, gras en andere vegelalies worden verstaan, maar ook 
water moet hiertoe gerekend worden. Wandelen en fietsen in een groene omgeving werkt dus aan twee kanten. 
Tegen deze achtergrond wordt de kwalileil van de Waalsprong en zijn varianten beoordeeld. 

De kwestie van het bewegen en de gezondheid heefl zijn weerslag gekregen in de inrichting van 
bedrijventerreinen. Werkenden hebben nauwelijks meer tijd om te bewegen. De meeste verlaten 's morgens 
vroeg hun huis om per aulo naar hel werk Ie rijden. Op de werkplek verrichten we zittend arbeid achter de 
computer met alle risico's voor RSI-problemen. En 's avonds gaat het in omgekeerde richting. 
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Het enige moment op de werkdag dat men eigenlijk nog tijd heeft om de benen te strekken en een luchtje te 
scheppen is de lunchpauze. Werknemers doen er verstandig aan de lunchpauze Ie gebruiken voor een korte 
wandeling, al dan niet met het lunchpakket in de zak in plaats van in het bedrijfsrestaurant te blijven zitten. De 
omgeving van hel bedrijf moet er zich dan wel voor lenen. Een onderzoek heeft uilgewezen dal vooral bedrijven 
in de administratieve en "denk"-seetor belangstelling hebben zich Ie vestigen in een bedrijfsomgeving die 
uitnodigt om erin te recreëren. Vaak kiest men voor een bestaande groene omgeving. Er zijn nog maar weinig 
voorbeelden waar bewust een kantorencomplex geprojecteerd wordt in een nieuwe groene omgeving. Tegen 
deze achtergrond wordt ook de recreatieve bruikbaarheid van hel groen in de Waalsprong voor werkenden op de 
geprojecteerde inslituuts- en bedrijventerreinen een belangrijk aandachtspunt in het beoordelen van de 
recreatieve bruikbaarheid van de Waalsprong. 

Daarnaast is het van belang te welen of en in welke mate ook bewoners van dorpen en steden in de omgeving 
gebruik zullen gaan maken van met name de Landschapszone. In enkele varianten komt een plas voor al dan niet 
opgesplitst in stukken. Deze plas kan gebruikt worden als strandbad door de bewoners van de Waalsprong zelf 
op warme dagen, maar ook door mensen in de omgeving. De plas in de Landschapszone gaat dan ais concurrent 
fungeren. De bezoekers uit de omgeving zullen per auto naar die plas komen. Dat vereist voldoende capaciteit 
van de locale infrastructuur en parkeervoorzieningen om te voorkomen dat de bewoners er last van krijgen. 
Daarnaast geeft deze schatting aanwijzingen voor de voorzieningen die nodig zijn om de aantallen bezoekers op 
te kunnen vangen. Overigens is het ook mogelijk dit bezoek te ontmoedigen door juist het aantal parkeerplaatsen 
en voorzieningen Ie limiteren. 
In de volgende paragraaf wordt aangegeven op welke wijze de bovengenoemde aspecten van het recreatief 
gebruik zijn onderzocht. 

13 Werkwijze 

Hel recreatief gebruik van de Waalsprong en omgeving wordt ingeschat op grond van drie invalshoeken. De 
mogelijkheid om te wandelen in de directe omgeving van de wijk, de bereikbaarheid van de Landschapszone en 
hel gebruik van de plas(sen) in de Landschapszone als strandbad op warme dagen door mensen uit de 
Waalsprong zelf en uit omliggende steden en dorpen. 

De eerste is een kwalitatieve inschatting van hel dagelijks gebruik als wandelaar vanaf de voordeur naar de 
groene omgeving. De bereikbaarheid binnen 500 meter is daarbij een belangrijk criterium. Het tweede criterium 
is hel kunnen verrichten van een wandeling van ongeveer drie kwartier ofwel 3500 m. Bij voorkeur moet die 
wandeling niet langs dezelfde weg terug als de heenweg worden afgelegd. De plankaarlen van de alternatieven 
Voorgenomen aclivileit. Wervende woonmilieus. Duurzaamheid en Horen bij de stad zijn visueel vergeleken 
(kaan 7 t/m 10 uil de kaartenallas). Per wijk is aangegeven welke wandelroutes het meest in de verwachting 
liggen. Bij die verwachting is niet alleen gekeken naar de bereikbaarheid van de Landschapszone die een 
belangrijke rol is toebedacht voor de recreatie in hel Structuurplan Waalsprong, maar ook naar andere bruikbare 
groene elementen, zoals de Waaldijkvakken en de Singel die op het zogenaamde Stadseiland een natte route 
langs de inft'astructuur vormt, het Landgoed Oosterhout en de bosuitbreiding daar en het te ontwikkelen plan De 
Woerdt. Bij deze beschouwing is ook gekeken naar de mogelijkheden van de geprojecteerde bedrijven en 
instituulsterreinen om in hun omgeving Ie kunnen recreëren. 

Tevens is aangegeven wat de meest waarschijnlijke fietsroute is die de Waalsprongbewoners vanuit 
verschillende wijken zullen maken. 

In het structuurplan wordt aan de Landschapszone een belangrijke rol toegekend voor de recreatie. De 
bereikbaarheid is een belangrijk criterium voor de mate waarin de bewoners van de Waalsprong ervan gebruik 
zullen maken. Uit onderzoek in de stad Utrecht naar het recreatief gebmik van parken in de hele stad door 
bewoners van alle wijken in de stad is bekend dal de participatiegraad van een wijk en de frequentie waarmee de 
participanten parken bezoeken exponentieel afnemen met de afstand tussen wijk en park. Het meest gebruikte 
vervoermiddel binnen de stad is te voet. Zowel uit het Utrechtse onderzoek als onderzoek naar het gedrag van 
bezoekers van natuurgebieden en Staatsboswachterijen is bekend dat de combinatie met de fiets ergens heen en 
dan gaan wandelen niet of nauwelijks voorkomt. Diegenen die de fiels pakken blijven fietsen. Zij doen dal 
meestal lot een afstand van 12 tol 16 kilometer van de woonplaats. 
Voor deze afstand/ gebruiksrelatie zijn ten behoeve van deze MER - Waalsprong formules ontwikkeld waarmee 
de participatie en de frequentie kunnen worden geschat als functie van de afstand tussen de wijken in de 
Waalsprong en de dichtstbijzijnde toegang lot de Landschapszone. Parken mei een hoge kwaliteit hebben een 
groter bereik dan parken mei een lage kwaliteit. Op heel korte afstand is er geen verschil in participatie en 
frequentie tussen hoge en lage kwaliteit. 
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Voor hoge, matige en lage kwaliteit zijn voor dezelfde formules voor participatie en frequentie specifieke 
parameters geschat. De afstanden tussen de wijken en de dichtstbijzijnde toegang lot de Landschapszone zijn 
visueel bepaald aan de hand van de structuurschetsen van de planaliematieven. De wijken hebben in de 
verschillende planaliematieven verschillende aantallen woningen. Dat betekent dat de bereikbaarheid hel product 
is van hel aantal inwoners per wijk, de participatiegraad en de frequentie bij de geschatte afstand lussen wijk en 
park. Per planallematief is de som van hel geschatte aantal bezoeken per jaar voor alle wijken samen als maat 
voor de recreatieve bereikbaarheid voor Waalsprongbewoners van de Landschapszone gehanteerd. Om de 
invloed van hel verschil in aantal inwoners per wijk te elimineren is die som van het aantal bezoeken 
gecorrigeerd voor hel aantal inwoners bij de verschillende planaliematieven. Dat levert dan een verwacht aantal 
bezoeken per inwoner per jaar. 

De verwachting is dat de plas(scn) in de Landschapszone niet alleen gebruikers zal trekken uit de woonwijken 
van de Waalsprong, maar ook uit de omgeving met name uit Nijmegen, omdat dat het dichtbij ligt. Een schatting 
van dat te verwachten bezoek van binnen en buiten de Waalsprong is van belang om bij de infrasliuctuur in de 
omgeving van de plas(sen) rekening Ie kunnen houden met name met het aantal parkeerplaatsen. Op grond van 
tellingen en enquêtes door het Recrealieschap Nijmegen en omgeving en van het Recreatieschap Rivierengebied 
bij vier plassen (Mookerplas, de Bercndonck. de Groene Heuvels, hel Wylerbergmeer) respectievelijk een plas in 
de Betuwe (Slijk Ewijkse plas) zijn formules afgeleid voor hel promillage van dorps- of stadsbewoners, die deze 
plassen bezoeken als functie van de afstand tussen die plassen en de dorpen in de wijde omgeving. De formule 
die het bezoekpromillage het dichtst benadert is gebmikl om het bezoek door de bewoners aan de Plas in de 
Landschapszone van de Waalsprong in Ie schallen. Bij Nijmegen is dit per wijk gedaan om ie voorkomen dat 
bewoners van Nijmegen-zuid in eenzelfde afstandklasse terecht zouden komen als die bij het Centrum. Bij deze 
schatting hoeft geen onderscheid gemaakt te worden tussen de planaliematieven, omdat in alle gevallen de plas 
op dezelfde plek ligl en de kortste weg van buiten de Waalsprong erheen over de doorgaande weg A325 zal zijn. 
Om pragmatische redenen is gerekend met afstanden in vogelvlucht. Zowel bij de analyse van de vijf bestaande 
plassen en de hcrkomsl van hel bezoek daar, als bij de inschatting van het bezoek aan de plas in de Waalsprong. 
In de praktijk zal dat soms anders uitvallen omdat er barrières tu.ssen kunnen liggen of juist ook snelle 
verbindingen. Dit laatste kan zich voordoen bij de MER-variant Horen bij de stad als gevolg van de aanleg van 
een tweede brug over de Waal, als die ook aansluit op de A73. 

1.4 De planalternatieven 

Bij de beschrijving van de recreatieve mogelijkheden is gebruik gemaakt van de ruimtelijke structuurkaarlen van 
de planalternatieven Voorgenomen activileit. Wervende woonmilieus, Duurzaamheid en Horen bij de stad. (Zie 
de kaartenatlas, kaarten 7 t/m 10). 

In deze stmctuurkaarten zijn ook aantallen woningen aangegeven per vleknummer, overeenkomend met een 
woonwijk. Omdat ook de bewoners van de beslaande wijken van Lent tot de recreatieve gebruikers van de 
Waalsprong moeten worden gerekend zijn ook de aantallen huizen in Lent Centrum, Lent West, Lent 
Bloemenwijk en Lxnl Bomenwijk geschat door hel aantal huisnummers per straal in die wijken Ie inventariseren. 
Voor alle wijken (oud en nieuw) is gerekend met een woningbezetting van gemiddeld 2,4 inwoner per huis. 

Naast deze cijfers over de geplande woningaanlallen zijn er zogenaamde Plusvarianlen van de MER-varianten in 
omloop. De Voorgenomen aclivileil kent slechts een basisniveau. De plussen kunnen betrekking hebben op meer 
woningen in vlekken waar al een aantal woningen is voorgenomen, of het bebouwen van vlekken die in de 
basisvariant niel als bebouwd zijn opgenomen. Met name bij de berekeningen van de bereikbaarheid van de 
Landschapszone, De aantallen woningen in de verschillende planaliematieven zijn te vinden in de tabel bij 
berekeningen van het bezoek aan de Landschapszone in paragraaf VI.5. 

Als referentie voor de beoordeling van de MER varianten fungeert formeel het Structuurplan Waalsprong. Van 
dit Slracluurplan is wel de ruimtelijke invulling van de vlekken bekend in de vorm van een structuurkaarl (kaart 
4 in de kaartenatlas), maar de kwanlilatieve invulling mei aanlallen woningen per vlek ontbreekt. Ook is in het 
Structuurplan geen ambitieniveau van bel lolaal aanlal Ie realiseren woningen opgenomen. Ook de 
Masterplannen bevatten deze gegevens niet. 
Ruimielijk gezien komt hel structuurplan in hoge male overeen mei de Voorgenomen activileit. 
In beide gevallen lijken vlek 25 en 28 tot Glastuinbouw bestemd. Bij Voorgenomen activiteit is 25 en 28 blanco 
gelaten. 
In beide gevallen wordt Vlek 13 bebouwd, In beide gevallen gaat hel in de Landschapszone om plassen. In de 
weslerplas is in beide gevallen geen bebouwing langs de Griftdijk geprojecleerd. Er is in beide gevallen 
bebouwing in Vlek 12 zij het iels anders ingevuld. 
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Alleen in de Lentsc Plas is in het structuurplan een bebouwd eilandje geprojecteerd aan de noordkant van de 
plas, terwijl bij Voorgenomen activiteit op die plek een bosje is geprojecteerd. Dat is eigenlijk het enige 
ruimtelijke verschil. In beide gevallen is er een tweede bnig opgenomen. 
Onbekend is een eventueel verschil in ambitieniveau voor het aantal ie bouwen woningen in het Structuurplan 
Waalsprong. Gemakshalve wordl er vanuit gegaan dat die hetzelfde is als bij Voorgenomen activiteit. Zodoende 
zal in dit rapport de Voorgenomen activiteit als referentie worden gehanteerd, ervan uit gaan de dat deze 
nagenoeg congruent is met het Structuurplan, 

Bij de beoordeling van de geschiktheid van de wijken om vanaf de voordeur een wandeling te kunnen maken 
zijn de volgende aspecten van belang. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de reis en het verblijf. De reis is de tijd en de afstand die nodig is om van 
de voordeur bij de groene omgeving te komen. De reisafstand moet niet groter zijn dan 500 meter. De groene 
omgeving kan ook water zijn. Hel verblijf is de tijd dat men in of langs de groene omgeving wandelt, Zo'n 
wandeling met reis-en verblijf duurl meestal drie kwartieren komt overeen met 3,5 km. Als de reistijd heen en 
terug 15 minuten vergt resteert een verblijftijd van een halfuur (2,5 km). Bij voorkeur moet de terugweg langs 
een ander tracé gaan dan de heenweg. De wandelroute moet zo weinig mogelijk de andere snellere infrastructuur 
kruisen. De wandelroute gaat zo weinig mogelijk langs de andere snellere infrastructuur. 

De drie alternatieve plannen Voorgenomen aclivileit. Wervende woonmilieus, Duurzaamheid en Horen bij de 
stad hebben veel gemeenschappelijke recreatieve infrastructuur, maar vertonen ook verschillen. 

De volgende elementen kunnen als groene recreatieve ruimten voor wandelen worden aangemerkt. Zij komen in 
alle plan alternatie ven voor. 
De dijk langs de Waal, hel Fort langs de dijk, het Oosterhoutse Bos Locncn, de zogenaamde singel rondom 
Eilandbouwblok, hel wiel bij Lent-centrum, de sportvelden tussen wijk 25 en 28. 

De verschillen tussen de planaltematieven zitten voomameliik in tle Landschapszone 

Bij Voorpenomen activiteit: 
• Twee grote plassen van elkaar gescheiden door de spoorlijn en snelweg. 
• Langs de Griftdijk is groen aanwezig aan de rand van de westelijke plas. 
• In de westelijke plas is wonen aan hel water geprojecteerd. 
• In de oostelijke plas is bij de rotonde een groene plek geprojecteerd. 
• In de oostelijke plas is in vlek 12 wonen aan water geprojecteerd. 
• Ten noorden van de westelijke plas is een zone met bijzondere doeleinden, instituten geprojecteerd in een 

groene setting (vlek 16). 
• Aan de oostkant zijn lussen de snelweg Arnhem Nijmegen en wijk 13 ook kantoren (vlek 14) geprojecteerd, 

Bii Wervende woonmilieus: 
• Twee grote plassen gescheiden door de A52 en de spoorlijn en snelweg net als bij Voorgenomen activiteit, 
• In de oostelijke plas aan de noordkant komt groen wonen bij water voor. 
• Het groen langs de Griftdijk is hier verdwenen. 
• Aan de westkant van de westelijke plas is ook bebouwing in het groen aanwezig. 
• Een deel van de Institutenzone is vervangen door woningbouw (10 instiluul). 
• Ook hier is een kanloreacoii^lex aanwezig ten oosten van de Rijksweg Arnhem-N ij inegeiL 

• De westelijke plas is gefragmenteerd door een oost-west lopende groene kade, 
• De oostelijke plas is gefragmenteerd door een noord-zuid lopende groene kade, 
• Wijk (Vlek) 12 is omgezet in parkbos, 
• Hel groen wonen aan water in oostelijke plas is vervallen. 
• In de zuidpunt van de noordwestelijke plas is een wijkje geprojecteerd. 
• Wijk 13 is vervangen door een agrarische functie (Ressen), 
• Aan de noordkant van de weslclijkc plas is een groene instiluulszone geprojecteerd. 
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Bij Horen bij de stad: 
• De open plassen zijn vervallen en omgezet in bos en natuur. 
• Het noordelijke deel van de westelijke plas is omgezet in wijk 1 Oplas. 
• Ten noorden daarvan ligt eengroene Institutenzone, ' -
• Wijk 20 en Centrum noordoost is uitgebreid naar hel noorden. 
• Wijk 13 is gehandhaafd, '* 
• Ook in dit alternatief is een kantorencomplex geprojecteerd ten oosten van de Rijksweg Amhem-Nijmegcn, 

1.5 Resultaten 

Korte (dagelijkse) wandelingen vanaf de voordeur 

In de navolgende passages wordt een kwalitatieve beoordeling gegeven van de mogelijkheden van de 
planal te matte ven voor korte (dagelijkse) wandelingen vanaf de voordeur. 

De bewoners van de wijken langs de dijkzone kunnen goed gebruik maken van de routes over de Bemmelse 
Waaldijk en de Ooslerhoulse Waaldijk en terug langs de "Stadseiland-singel". 
Voorwaarde is wel dal er op regelmatige afstand doorsteekmogelijkheden zijn van de dijk naar die singel, liefst 
in een groene setting. In Voorgenomen activiteit. Wervende woonmilieus en Horen bij de stad lijkt daar in de 
wijken 4, 7 eng aan voldaan (groen met oranje bolletjes.). Bij Duurzaamheid is langs de singel bij de wijken 4 -* 
en 6 een versteende bebouwing aanwezig. De lengte van deze routes kan naar behoefte verlengd of ingekort 
wordea 

De bewoners van wijk 9noord en 9zuid en wijk 19 op de kern van het Stadseiland kunnen de Oosterhoutse 
Waaldijk en de Stadse il and-singel goed gebruiken. Voorwaarde is wel dat er op regelmatige afstand bruggetjes 
over de Stadse il and-singel komen te liggen. 1 let verdient de voorkeur aan de zuidzijde van de gracht een pad te 
kunnen bewandelen, onuJal aan de noordkant van de gracht een hoofdverkcersader ligt. 

De bewoners van 9noord op de kern van het Stadseitand zullen veel gebruik maken van het Oosterhoutsebos, als 
dat met een brug over de Stadseilandsingel bereikbaar wordt. 

De bewoners van wijk 5 en Oud-Leniwest kunnen gebruik maken van de Oosterhoutse Waaldijk in combinatie 
met de Stadseilandsingel, mits die gracht overgestoken kan worden met een bruggetje. 

De bewoners van Wijk 1 en de Bloemenwijk van Oud-Lent kunnen gebruik maken van de Bemmelse Waaldijk 
en de stade il andsingel, mits deze op een paar plaatsen overgestoken kan worden met een bruggetje. 

De bewoners van de Bomenwijk van Oud-Lent en van wijk 24 en 26 kunnen wel de Stadseilandsingel als 
wandelroute gebruiken, mits die aan de oostkant is voorzien van een wandelroute en overgestoken kan worden 
met enkele bruggetjes, maar de Bemmelse Waaldijk is te ver weg. Zij kunnen wel via de sportparken tussen vlek 
25 en vlek 28 het stedelijk uitloopgebied De Woerdt bereiken. 

De bewoners van Wijk 2 en CentrumZuidOost kunnen niets binnen 500 meter bereiken. Zij zijn aangewezen op 
pleinen en straten in het centrum. 

De bewoners van de wijken 25 en 28 zouden routes kunnen afleggen langs de Stadseilandsingel en de oostkant 
van deze wijken door het stedelijk uitloopgebied De Woerdt. 

Wijk 25 kan bovendien gebruik maken van de groene omgeving van wijkl2 in de plannen Voorgenomen 
activiteit. Wervende woorunilieus en van het (park)bos op die plaats in de planallematieven Duurzaamheid en 
Horen bij de stad. 

De bewoners van de wijk CentrumZuidWesl kunnen geen wandekoute bereiken. Zij zouden naar de plassen of 
het bosgebied ten noorden van het sudscentrum kunnen gaan, maar moeten daarbij de hoofdverkeersader door 
het Stadseiland passeren. 
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De bewoners van de wijk CentrumNoordWest (vlek 18 en 19) zijn aangewezen op de boulevard langs het water 
in de plannen Wervend Woonmilieu en Duurzaamheid. In het plan Horen bij de stad zouden ze gebruik kunnen 
maken van de oevers van de Stadseilandsingel en het bos aan de overkant van de gracht mits die overgestoken 
kan worden met een bruggetje. 

Hetzelfde geldt voor de bewoners van de wijken CentrumNoord-Oost (vlek 3) en Wijk20. 
De groene kade door de oostelijke plas maakt het mogelijk over te steken naar het groen aan de overkant en 
terug te keren langs de groene kade die wijk 13 en 25 verbindt. Voorwaarde is wel dat de stadeilandsingel 
overgestoken kan worden via een bruggetje. 

De overige wijken builen het Stadseiland: 

De bewoners van Wijkl3 in hel noordoosten kunnen het parkbos of de plas en woonplas bereiken en gebmik 
maken van de groene kades door de plas en hel bos. Bovendien kunnen zij naar het stedelijk uitloopgebied De 
Wocrdt. 

De bewoners van wijk lOWesl en wijklOmidden zullen veelvuldig gebruik maken van het Oosterhoutse bos. 

De bewoners van lOoost zijn sterk afhankeUjk van het planallematief. 
• In Wervend woonmilieu zijn ze aangewezen op de waterkant, maar kunnen niet rondlopen. 
• In plan Duurzaamheid kunnen ze de oostpias oversteken via de groene kade en terugkeren langs de 

noordkant mits die over de volle lengte een groene rand heeft van voldoende formaat. 
• In het plan Horen bij de slad kunnen ze gebruik maken van het parkbosje aan de zuidkant en de noordzijde 

van de Stadseilandsingel. 

De werkenden van de instituten (vlek 16) hebben enerzijds de mogelijkheid te wandelen tussen de lunch in het 
de groene omgeving die erin is voorzien. Bij Voorgenomen activiteit kunnen zij ook zich begeven naar de 
groene rand aan de noordkant van de westelijke plas. Zij moeien dan wel de verkeersweg door de stad kunnen 
oversteken. Bij Wervende woonmiheus is deze instiluutszone gehalveerd. De werkenden kunnen ook de 
noordwestzijde van de westelijke plas in hun lunchwandeling opnemen. Bij Duurzaamheid zijn ruime 
mogelijkheden aanwezig voor de werkenden in de instituutszone (vlek 16) in de eigen omgeving en aan de 
noordwestkant van de westelijke plas. Bij Horen bij de slad is het voor werkenden in de instituutszone mogelijk 
in de eigen omgeving te wandelen tijdens de lunch. De noordkant van de westelijke plas is niet meer bruikbaar 
voor hen. 

De werkenden in het kantorencomplex aan de oostkant van de Rijksweg Arnhem -Nijmegen kunnen 
lunchwandelen aan de noordkant van de oostelijke plas bij Voorgenomen activiteit en Duurzaamheid de groene 
woonwijk daar bij Wervende woonmilieus en het archeologisch object in Horen bij de stad op die plaats.Zij 
moeten wel de verkeersader vanaf de rotonde naar het oosten kurmen passeren. 
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Tabel VI.2: Dagelijkse wandelingen: dichtstbijzijnde wandelroutes vanuit de verschillende vlekken In de 
planaltcrnatieven 

W g k i u B B i r 
K t t r i l l l l 

WuUijh/Smgcl 

W m e n d * 
wofli iBLbni 

Wialdijk^inge! 

D n a i u u u h t i d 

WuMijk/Singcl 

l U m b y d i 
KI* 

Wulilijk/SbBel 

Mlrveada 

PLUS 
Wiildiik/Sinici 

D n n a u t l H M 
PLUS 

Wuldijk/Singel 

H w H b l l ^ 
u d P L U S 

WuIdi;k'Sintel 

Plcinen/ilrucn Pkirten'siiitterk Pkinci^Bliïlcn Plcinen/itrolen Pkincn/ilralen Pkmen/iTrmlcn Plcinen/ttralen 

WuMijliJiintcl Wuldijk/iingcl W u U i M i n p l Wukbjk/ i intel Wuld i jkr i in td Wukll |kJlM|el W u U i j k / i i n i i l 

WuMijk;Sin|cl WuUijb'Sintel Wuldijk/Singel WuUijk/Slngcl Wuldijk/Sin(<l Wukbjk/Sngel WuUi jk /SDi fd 

Wuldi jVSinicI Wuld i jk^mtel W u U i ^ ^ m g e l Wuldijk/Smgcl WuUi jk /S inp i WuUijk/Singtl WuUijk/Soitcl 

Wulili;USJnacl WuUi jUSin ic I WuklijlUSingel WuldijkySmcel WuMuki^ingc! WuldijUSingcl Wu)di |k/Sm|d 

WuldIjlUSingcl Wuldük/Sintcl WuldijVSingei WulilyluSinael Wuldijk/Smicl Wuklijk/Singel WuMijk/Smgel 

n WuUij lc^intcl WuldüVSingel Wuldijk/Singel Wuldijk/Smtcl Wuklijk/fiinge! Wuldijk^ingel WuUIjk'SiTifd 

*m Wukbjk/Smicl WuUi jVSmgcl W u U i M i n g e l Wukbjk/Sngel Wuldi jVSmtcl WuUi jk^mgel Wulit i jk/Sin(d 

OmatHHHu Bc4 OoSBlmiuc Bet ODAOIKHJCK Boi O n o s t u U K Boi Ooaierhoiiue BOA OoKcriKHUcBoi OaarThnim B a 

Vatrim «enpli i lui ie UndKlupfionc wenplukide Ltndichkptnme 

I9pltl Wcf ipk i WnipLu waEpImkadc LvIduhapizDnc Wettploi WaipliHkido W n i p k i 

liuJIüudlETTein EnsLiuuinerrein ImiiuuuienTin InuiiimuierTefn 

I S H I W OoRerhoulK DüS 

WcnplH 

OoncrtKiuUc Bot OtHieihodKBoi OoMtrhouIK B « 

LuilKh«pUjjne 

OD«eThouucB« O o f l f s l n c i B B H Oonrrliouue Bot 

L^ndïcbaptajK 

S fo tvd i l SpcMvcUea SponveUn SponveUen Sponvdda 

IntriTuLnijDAt iTvtitüiitizDne InfliluuIDVie 
-y 

InMitiiiiuiope iflW^ttÉüitflnflff 

1 Bipan bUncD bUnro B l i a o b U n u bbnc* 

IDUlU bUnco llkSllEUJtBEOie 

W u l p l u 

blmco B b M * Inniciiuluone 

WciipUi 

b b u a H M i 

•1 Ei|cn WIJIE Eigen wjjii b l u a BlAHCd EigcB w ^ b l u e * H — « 

U W J ^ I J Wijk 12 b h M » Land idupHiwOaf l W g k l l Ooopb^Kle i LndKhlts I I i IKOoi l 

1* W u M i j V S i n K t Wuld[jVSm|El Wuldijk/Smge! Wuldijk/Smgcl WuldyVSingEl WuMijkJSingel Wuldijk^mgel 

M Wi jk t ] Wt j i i l l P l u i : I-jinilichiipRonc Oo9 Wi,kl2 P l M l I LuKUchapczonc OoR 

OoR^il i ikida OoHpliduilei OoüpInikKkl OonpJjikAdei Oonpluktdct 

H T c n a a v t U l n Z V l t TcnnBvcklen2f/29 Tinni iHl i lenIVlO T t u i i y t l d c n l V l i TmiiavcklenJl /} : Tcn i iv i -Mni2 ) / ] ] ToMikvekkn^VM 

De Wondl D e W o a * DlWDCTdl De Wiieiilt PcWoenk D e W D a 4 DeWocr« 

U b l i H n D e W o t n t bllHCD BLUCQ DcWoenk De W e m » DeWoodl 

Wijk12 wnui mm ütndichqHBxic OOP 

M TcnnLiveldcn25/28 Tc™ijïeldrii2S/39 TcnnilvcIdenlS/JO TenniivgIdnilJ/}! TmniiYeli lenlJ/]: Tenn i tnk lgn lV l ] Tami>vcldcn2S/!4 

De Woerdl D t W o c i * De Woerdl DeWoent DcWocidi D e W o e i * DcWocnk 

M b l u n W u U i j t / S M i e l b lUK* M u a Wukbjk/Siatel Wuld i jk^mic l WuUijLSmgel 

Wcxrdl Wondl Woerdl W o B * 

C n i r a a Boulewd B n i l m n l Boukvwit Bouletird 

LandichflpiiDiic 

Boulevird Baulennl B m k v B d 

LwfdschifKzonc 

in r -w f i r WuMI jUSin ie l W i J d i j k ^ i i u i l WuUük/Singt! Wuklljk/SinBcl Wuklljk/Slngcl WuIdi jUSingtl WukUjk/Singel 

kn I -nu l rum 

k M - k l H l M » l l l l WuUi jk iSn ip l Wiildijk^ingel Wukbjk/Siotci WiakbjIUSingel Wtiüdük/Siatcl W>iMi)k«in(<l WukkjkfSintel 

knr-bammttl jt i Wuldijk/Smicl WuldijkiSingtl Wuldtjk/SmBcl Wukliiki^ingel Wuldijk/SinfCl W i ^ i j k ^ i n g e ! WuUukiSmgel 

De Wondl DtWoerdl D( Wi>mJi De Wondt n t w o f l d i DeWoecdl DeWoenk 

I s t K u l u ( I t ) Eigen OfngevIriB Eigeroingeving Hïtva DTnscving [iigcn •mgeving r.igen omstving Eigen omgeving Eigen omgcvkikg 

nootlluiii w d t p l v noordkin w n p l u iwotlkinl wcuplH nDordkim wenjilfli noofi&Bii wcnplH noardbuq watpU l noordkiH woiplai 

K H I a n a | l « ) Nootdtlinl OcWplH Ncfi iduni O D H T I I I I NüordkAnf Oonplas Arcltco-objca Nnonlual Omtpki ^4ooRft•^l OoBplii ArcbeD-obfed 

Fietsen in de directe omgeving van de wijken 

De tweede belangrijke recreatieve activiteit die vanuit de woning in de directe wijdere omgeving gemaakt kan 
worden is fietsen. 
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Voor de beoordeling van de geschiktheid van de omgeving voor fietsen zijn de volgende aspecten van belang: 
Fietsen doet men in het buitengebied. Fietsers willen langs de kortste weg naar het buitengebied. Fietsers willen 
de weg door de stad van een goede kwaliteit met zo weinig mogelijk barrières zoals stoplichten en omritten voor 
spoorlijnen en autowegen. ledere wijk heefl zijn eigen buitengebied. Noordwest gaal naar hel noordwesten en 
Zuidwest gaat naar het zuidwesten. De lengte van de fietsroutes varieert met veelvouden van 15 kilometer. In hel 
buitengebied moeten mogelijkheden zijn om te kunnen variëren (polygoonstructuur van ontsluilingswegen). De 
fietsroute gaat liefst niet langs dezelfde weg terug. Er moet een rustpunt zijn halverwege. 

De mogelijkheden om in het buitengebied te fietsen zijn voor de vier planaltematieven niet onderscheidend. Een 
beschouwing over fietsen is wel zinvol voor de beoordeling van de recreatieve kwaliteit van de Waalsprong 
omdat het inzicht geef) in de mogelijkheden en beperking om te fietsen in de omgeving van de Waalsprong. 
De mogelijkheden om een fietstocht te maken die voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden zijn de volgende; 

De Waal is voor fietsers de meest interessante route. Van de Waalsprong naar Ewijk is 20 kilometer. De 
fietsroute kan langs de zuidkant van de Waal lenig. Het passeren van het Maas-Waal-ka naai is daar een 
knelpunt, evenals het passeren van de fabriekscomplexen aan de westkant van Nijmegen. De route gaat via de 
Waalbrug bij Nijmegen terug naar de Waalsprong. Plan Horen bij de stad maaki het mogelijk van de tweede 
brug gebruik Ie maken in plaats van de Waalbrug. 

Een tweede mogelijkheid is een route van de Waalsprong over de Bemmelse dijk naar Gendt. Dat is ongeveer 8 
kilometer. In de zomer is er een pontje van Gendt naar Millingen aan de Rijn. Via de dijk terug naar Nijmegen 
langs de OoypoMer en over de Waalbrug terug naar de Waalsprong. In de huidige situatie maken al veel 
Nijmcgcnaren en anderen uit de omgeving gebruik van deze route. In de zomer maken 30.000 tot 40.000 mensen 
gebruik van dit veer met twee pontjes met een capaciteit van 50 fietsers. Dit leidt op topdagen tot wachttijden 
van halfuur lot drie kwartier. Bij de realisatie van de Waalsprong mei ongeveer 25.000 inwoners zal dit gebruik 
nog aanzienlijk toenemen. De capaciteit van het veer zal moeten worden aangepast. 

Andere mogelijkheden liggen in de bossen ten zuiden en oosten van Nijmegen. Vanaf de Waalsprong steekt men 
de Waalbrug over. Linksaf naar Berg en Dal en Groesbeek en langs een andere weg terug naar de Waalbmg en 
de Waalsprong. 

Naar het noorden is het Üians minder spectaculair. Bovendien ontmoet men daar Arnhem zuid. 
Er liggen evenwel plannen voor het ontwikkelen van een Regionaal Park Ovcr-Betuwe ten noorden van de A15. 
Dit Regionaal Park wordt zodanig ingericht dat liefhebbers van natuur en sportieve recreatieacliviteitcn 
ruimschoots aan hun (rekken komen. Er wordt een verbinding over of onder de A15 lot stand gebracht tussen het 
uitloopgebied de Woerdt en hel Regionaal Park Over Betuwe. 

Bereikbaarheid Landschapszone vanuit de wijken fvlekkeni 

Een belangrijk kenmerk voor de leefbaarheid van een stadsdeel is het potentieel gebruik van een stadspark. De 
Landschapszone in de Waalsprong is volgens het Structuurplan. " Deze zone direct ten noorden van het 
Stadseiland, biedt ruimte voor uiteenlopende vormen van recreatie en natuurontwikkeling. De noordelijke en 
zuidelijke oevers krijgen beide een eigen (con^lementair) karakter: 
De zuidocver langs het Stadseiland krijgt een boulevardkarakler met strakke belijningen en een brede promenade 
die uitkijkt over de plassen; 
De noordoever beslaat uit een reeks wooneilanden met een groene uitstraling. De linie daarboven (ten noorden 
van de wooneilanden) wordt ingericht voor natuurontwikkeling en kleinschalige oeverrccreatie. 

De Landschapszone bestaat uit de volgende deelgebieden: 
1. Het Oosterhoutse Park. Dil park krijgt een inrichting waarbij van de beslaande situatie wordt uitgegaan. 
2. De Oosterhoutse Plas. Deze plas is in eerste instantie bedoeld voor rustige vormen van recreatie, die een 

bescheiden vorm van natuurontwikkeling als secundaire (aanvullende) functie niet onmogelijk maken. Langs 
de spoordijk zal een strand worden aangelegd. 

3. De centrale plas. Ook deze plas krijgt een recreatieve functie, maar de oevers zullen een meer intensief te 
gebruiken stedelijk (levendig) karakter krijgen. Recrealiefuncties die zijn gekoppeld aan het Transferium 
Ressen aan de noordzijde worden op deze plas georiënteerd Ook bij deze plas ligt aan de oostzijde een 
strand. 

4. De Zandse Plas. Hier krijgt natuurontwikkeling de hoogste prioriteit. Hert buurtschap 't Zand wordt zoveel 
mogelijk in de huidige vorm behouden(zulks overeenkomstig de aanduiding op de plankaart van juni 1996)" 
[lit.9] 
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Een belangrijke factor in hel gebruik van deze Landschapszone voor recreatie is de bereikbaarheid. Uit 
onderzoek naar het gebruik van alle parken door alle wijken in Utrecht is kermis voorhanden over de relatie 
tussen de afstand tussen de wijken en de parken. Een hoogwaardig stadspark heeft een grotere afsiandswerking 
dan een simpel buurtpark. Onderscheid kan worden gemaakt tussen de participatiegraad (de fractie van de 
bevolking die wel eens een park bezoekt) en de frequentie waarmee die participanten dat doen. Het product van 
participatie en frequentie is het gemiddeld aantal bezoeken per jaar per inwoner vaneen wijk. 
In onderstaande grafiek is de participatiegraad van een wijk aan parken weergegeven als functie van de afstand 
bij drie kwaliteitsniveaus, hoog, matig en laag. In de grafiek is te zien dat op korte afstand er nauwelijks verschil 
is in participatiegraad als gevolg van het kwaliteitsverschil. Goed of slecht doet er niet toe. Het park wordt altijd 
gebruikt door de direct omwonenden. De kwalileitsfaclor gaal pas een rol spelen ats hel verder weg gelegen is. 
Als een park hoge kwaliteit heeft komen er ook mensen uit wal verder weg gelegen wijken. De participatie 
neemt echter snel af met de afstand. 
Het begrip kwaliteit is heel complex. Onderzoek naar de verschillen tussen zogenaamde stadsparken en 
buurtparken heefl aangetoond dal de diversiteit aan voorzieningen voor verschillende doelgroepen een 
belangrijke factor is. Mensen hebben verschillende behoeften. De een zoekt rust of schoonheid, de ander 
dynamiek of sociaal contact. Parken die voor meer doelgroepen iets te bieden hebben scoren hoger. [til. 82]. 
De kwaliteiten van de recreatieve voorzieningen in de Waalsprong zijn nog niet bekend omdat mei name het 
architectonisch ontwerp en de inrichting daar vorm aan geeft. Daarom zijn bij hel maken van schattingen van het 
bezoek aan de Landschapszone drie kwaliteitsniveaus verondersteld hoog, matig en laag. 
Ondanks het ontbreken van de architectonische ontwerpen zijn er toch al wel kwaliteitsverschillen aan te merken 
tussen de plassen in de alternatieven. De alternatieven Voorgenomen activiteit en Wervende woonmilieus 
hebben beiden Iwee grote plassen die gescheiden zijn door de Spoorlijn en Rijksweg Amhem-Nijmegen. De 
schaal van deze plassen is net te groot om er omheen te kunnen wandelen binnen de beschikbare lijd voor een 
wandeling. Bij Duurzaamheid is de schaal van de plassen verkleind door de handhaving van dammen, die de 
plassen compartimenteren. De lengte van een wandeling om de plas is daardoor gunstiger. Bovendien zijn er 
meer variatiemogelijkheden. Bij Horen bij de stad ontbreken de grote plassen en is er sprake van een groot park 
met waterpartijen. De toegankelijkheid en het aantal variatiemogelijkheden is hier veel groter. Op grond van 
deze structuurkenmerken alleen al kunnen de Landschapszones al gekwalificeerd worden: Voorgenomen 
activiteit en Wervende woonmilieus hebben een lagere kwahteit. Horen bij de stad heeft een hogere kwaliteit en 
Duurzaamheid zit daartussenin. Bij de schatting van het verwacht bezoek worden uiteindelijk deze verschillen in 
kwaliteitsniveau wel meegenomen. 

Ook bij de schatting van het bezoek van binnen de Waalsprong en van buiten de Waalsprong aan de 
Landschapszone is met verschillende kwaliteitsniveaus rekening gehouden. 

101 



Parïtelpatle van Inranara In %voor drie pBTUMtftWlan p x n a rratig en laac) v e ^ 

lOlUOO 

"hOOQ 

H» 1000 1900 2000 2B0O 3000 3B0O 

jfinint 

4000 4GD0 flODO SBDO 0000 

FTequenUe (aanU kaar perjaai) voor (Me parklmellMlBn (hoog. matig en laag] \«rsu* de log aMand 

• ^ — h l 

- - - l a 

•— - m 

tfl t,A M «X Tfl 72 7,4 T.8 Tf BJi 
I M fKQ C'^e) {eeS) (IOBTJ (1336( ('«36 (1£B8i 04411 (3B81) 

a;t &4 M U 
PB41) (**47) (SCg (8Kfl 

In bovenstaande grafiek is de afhankelijkheid van de frequentie weergegeven als functie van de afstand. In de 
grafiek is te zien dat op korte afstand ook de frequentie hetzelfde is voor alie kwaliteiten. 
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De frequentie neemt zeer sterk af naarmate de afstand tussen wijk en park toeneemt. Alleen bij hoge kwaliteit 
zullen ook bewoners van verder weg gelegen wijken het park met een hoge kwaliteit frequenter bezoeken dan 
een park met lagere kwaliteit. 
Zeventig procent van de bewoners die vlak naast het park wonen, komen daar 65 keer per jaar. Dat is gemiddeld 
46 keer per jaar. Dat is iels minder dan wekelijks. In de praktijk zal dit verspreid zijn over de dagen van de week 
en afhankelijk van het weer over de seizoenen. 

Voor beide curves voor participatie en frequentie zijn wiskundige formules ontworpen om gemakkelijk het 
jaarbezoek per wijk te kunnen schatten Belangstellenden in de formules en de bijbehorende parameters kuimen 
zich melden bij Alterra 
De wijken hebben verschillende aantallen inwoners. Ze verschillen binnen een planvariant. Maar er zijn ook 
verschillen tussen de plan varianten. Daarnaast zijn er nog voor Wervende woonmilieus, Duurzaamheid en Horen 
bij de stad zogenaamde PLUS-varianten. Die plusvariantcn houden in dat er extra woningen in bepaalde 
wijknummers zijn opgenomen. Ook komt het voor dat blanco wijknummers in de variant zijn ingevuld met 
woningaantallen. In label VI,3 zijn de cijfers weergegeven die bij het maken van de berekeningen zijn 
gehanteerd. Per woning is een gemiddelde dichtheid gehanteerd van 2,4 gezinsleden per huishouden in een 
woningen. In de praktijk zal dit variëren, maar voor de onderlinge vergelijking van de varianten is dit 
verantwoord. 

- r 
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Tabel V1.3Aantal woningen in de zogenaamde vlekken van de Waalsprong en de loopafstand tot de 
Landschapszone en hel aantal inwoners per planalternatief 

In de eerste kolom per variant staal hei aanla! meters arstand lol de parkzonc, in de tweede kolom hel aantal woningen, voor de standaard en 
de plus variant, (voor de Voorgenomen activiteii is er geen plusvarïanl). 
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De afstanden tussen woonwijken en de Landschapszone zijn de kortste afstanden tussen hel centrum van de wijk 
en de dichtstbijzijnde groene toegang lot de Landschapszone. Een voorbeeld: In Wervende woonmilieus zijn 
woningen geprojecteerd langs de Griftdijk aan de kant van de plas. Dal betekent dal de bewoners van wijk 18, 9 
en 19 een langere weg moeten afleggen om de groene noordrand van de plas te bereiken. Zo is per wijk per 
variant gekeken hoe de wijk is gesitueerd len opzichte van de toegangen lot de Landschapszone. Eigenlijk zou 
ook een bereikbaarhei ds afstand van de weg terug naar huis in de evaluatie moeten worden meegenomen. Omdat 
men vaak meer mogelijkheden heeft om terug naar huis te keren is dit maar achterwege gelaten en is de kortste 
afstand erheen als mogelijke psychologische drempel in ogenschouw genomen. De afstanden zijn op een kaart 
van 1 : 20.000 met een meetlat tot op millimeters nauwkeurig ingeschat. Door die afstanden met 200 te 
vermenigvuldigen zijn de afstanden in meters verkregen die in de formule voor de participatie en frequentie 
gebruikt worden. Een aantal wijken ligt in de groene of natte Landschapszone. Feitelijk is de afstand daar kleiner 
dan de 500 meter die de kleinste afstand is in de formules. In dat geval is de afstand op 500 meter gezet om te 
voorkomen dat er grotere percentages participatie dan de maximale 70 % en grotere frequenties dan de maximale 
65 keer per jaar berekend zouden worden. 
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Na vermenigvuldiging van de panicipaliegraad en de frequentie bij de berekende afstanden met hel aanlal 
inwoners per wijk, zijn de aantallen bezoeken uil alle wijken aan de Landscliapszone gesommeerd per variant bij 
drie kwaliteitsniveaus, hoog, matig en laag. 
Hel resultaat is weergegeven in tabel Vl,4 en figuur Vl.1: • ' • • 

• • • - . . » ' • 

Tabel VL4: Aantallen bezoekers per kwaliteitsniveau 
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Figuur VI.1 Staiiruiat^ram aanlailen bezoekers per kwaliteitsniveau 
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Opvallend is dat de invloed van het kwaliteitsniveau beperkt is. Dit is een gevolg van het feit dat de 
dichtslbijgclcgen wijken zo intensief participeren en zo'n hoge frequentie hebben ten opzichte van 
de verder weg gelegen wijken dat zij in de uitslagen en dus ook in hel bezoek sterk domineren. De verschillen 
tussen de kwaliteitsniveaus zijn bij de drie MER-varianlen groter dan bij de Voorgenomen activiteit. Dit is 
waarschijnlijk het gevolg van de grotere aantallen woningen in en direct bij de plas \an de Landschapszone bij 
Voorgenomen activiteit. 

De PLUS-varianten liggen systematisch hoger dan hun basisvariant. Dit is primair het gevolg van het groter 
aantal inwoners. 

Bij de basisvarianten scoort Wervende woonmilieus lager dan de Voorgenomen acIi^'iteit, De matige kwaliteit 
van Duurzaamheid ligt ook nog iets lager dan de Voorgenomen activiteit en de matige kwaliteit van Horen bij de 
stad ligt ongeveer op hetzelfde niveau als de Voorgenomen activiteit. 

In de volgende grafiek zijn jaarsommen van de MER-varianten en hun PLUS-niveaus uitgedrukt als percentage 
van de jaarsommen van Voorgenomen activiteit. 

Figuur VI.2: Relatief jaarbczockto.v. Voorgenomen activiteit 
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De prestaties van de varianten kunnen het best uitgedrukt worden als een index (percentage) len opiuchte \an de 
Voorgenomen activiteit. De vetgedrukte indexen komen overeen niet de kwaliteitsniveaus van de vananlcn op 
grond van toegankelijkheid en variatiemogelijkheden. 

Die indexen staan in tabel Vl.5 weergegeven: 
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Tabel VLS: Prestaties \ a n de varianten ten opzichte van de Voorgenomen activiteit 

SOM Hoog SOM Matig SOM Laag 

Voorgenomen , 100 10(1 100 

Wervende woonmilicus 79 65 49 
Duurzaamheid 105 85 69 
Horen bij de stad 106 92 S3 
Wervend PLUS 96 82 60 
Duur /aam PLUS 137 119 88 
Horen Bij PLUS 121 107 83 

• . . ( 

Vet gedrukt zijn de indexen die behoren bij het kwaliteitsniveau van de Alternatieven gebaseerd op de 
toegankelijkheid en variatieniogelijkhedeii. 

In deze index z.it de invloed van het totaal aantal inwoners per variant als een niet onbelangrijke factor. 

Daarom is nagegaan hoc hel gemiddelde bezoek per inwoner in de verschillende MER-varianten zou uitvallen, 
door de jaarsommen de delen door de aantallen inwoners. 
Dit resullcen in de volgende label en grafiek. 

Tabel VL6: Gemiddeld bezoek per inwoner voor de verschillende varianlcn 

Gem bezoek/inwoner SOM Hoog SOM Matig SOM Laag 
Voorgenomen 21.1 20,0 18.4 
Wenend 17,4 13.6 9,4 
Duurzaam 23,2 17.7 . . 13.1 
Horen bIJ 21.0 17.2 14.2 
Wervend PLUS 18.6 154 f 10.2 
Diiuivaam PLUS 23,2 20.7 14.0 
Horen Bij PLUS 21.6 ^ 18,'2 ' 12.8 

Figuur VL3: Gemiddeld bezoek per jaar per inwoner 
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Deze grafiek vertoont hetzelfde beeid als de grafiek van de absolute jaarsominen. Het niveau van Duurzaamheid 
ligt iets hoger. 
Indien ook hier de scores van Voorgenomen activiteit als norm worden gesteld ontslaat het volgende beeld. 

Figuur VI.4: Index bezoek per inwoner jier Jaar to.v. de Voorgenomen activiteit 

Index bezoek per Inwoner per Jaar tov Voorgenomen Aktlvitelt . 
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Het patroon blijft sterk vergelijkbaar met de index van de absolute bezoekersaanlallen. 
Ook hier is hel kwalilcHsniveau gehanteerd bij de planaltcmaticven op grond van de ontsluiting en variatie 
mogelijklieden. Die indexen zijn vel weergegeven (tabel Vl.7). 

Tabel Vl.7 Index per inwoners 

INDEX p t r inwoner SOM HOOR SOM Matig SOM LaH[; 
Voorgenomen IIHI lüU 100 

Wervend «3 £8 ai 
Duurzaam 110 V 72 
Horen Bij 9» u 77 
Wervend PLUS 88 7« 96 
Duurzaam PLUS 119 »a •K 

Horen Bij PLUS 102 91 70 

Hanteren we beide inde.\en voor de absolute jaarbe^ocken naaa de bezoeken per inwoner 
dan levert dal de scores in tabel VI,8 op voor de bniikbaarheid van de bewoners van de MER-varianien 

Tabel VL8: Indexen die de bruikbHarheid van hel gebied aangeven voor de bewoners van de Waahprong 

INDEXEN Kwaliteit Juurbezoek Bezoek per Gemiddelde 

Tut aal-absoluut Inwoncr/jBur index 

Voorgenomen 100 100 IIHI 

Wervend LUK 49 31 50 

Duurzaam Matig 85 89 87 

Horen bij de stad Hoog 106 » 102.5 

Wervend PLUS Laag 60 36 59 

Duurzaam PLUS Matig 118 103 110.5 

Horen Bij PLUS Hoog 137 103 119.5 
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In de rechterkolom van label VI.8 zijn de Alternatieven met hun Plus-varianten gewaardeerd icn opzichte van 
Voorgenomen activiteit. Deze index is opgebouwd uil de invloed van het aanlal inwoners, de afstanden, en het 
kwaliteitsniveau. De indexen voor het jaarbezoek en het bezoek per inwoner zijn steeds vergelijkingen met 
Voorgenomen activiteit bij hetzelfde kwaliteitsniveau. 

Uit tabel VI.8 blijkt wat betreft bezoekersaantallen aan de Landschapszone het volgende: 
• Van de alternatieven scoort het alternatief Wervende woonmiheus het laagst (50%), zowel wal betreft 

totaalbezoek als wat betreft het aantal bezoeken per persoon. 
• Het alternatief Duurzaamheid scoort 13 % lager dan VA 
• Horen bij de stad scoort ongeveer gelijk aan Voorgenomen activiteit. Bij het alternatief Duurzaamheid is het 

recreatief bezoek per inwoner hoger dan hel totaal bezoek 
Bij het alternatief Horen bij de stad is hel omgekeerde het geval. 
De Plus-varianten scoren allemaal hoger dan de basisaltematieven als gevolg van het extra aantal woningen 
in bepaalde wijken en extra wijken. 

• Het alternatief Horen bij de stad Plus scoort 20 % hoger dan de Voorgenomen activiteit. 
• De Plus-varianl Wervende woonmilieus scoort lager dan de Voorgenomen activiteit. 

De Plus-variant Duurzaam scoort 10 % hoger dan de Voorgenomen acliviieit. 
Dit komt voort uil een groter aantal inwoners in de omgeving van de plas in wijk 25, 13 en 10 plas. 

Op basis van het voorgaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken over de effecten van de 
alternatieven voor hel recrealief gebruik van de Landschapszone: 
• Beide varianten van het alternatief Wervende woonmilieus scoren qua recreatief gebruik van de 

Landschapszone beduidend lager dan de Voorgenomen activiteit en beide andere alternatieven. Deze lage 
score wordt voornamelijk veroorzaakt door de voor recreanten belemmerende bebouwing in de plas langs de 
Grittdijk. Bij het alternatief Duurzaamheid is daar ook bebouwing maar die wordt gecompenseerd door de 
aanwezigheid van een oost-west lopende dam door de westetplas en een dam in de oosterpias. 

• De verschillen tussen de alternatieven Duurzaamheid en Horen bij de stad onderling (10 %) en met 
Voorgenomen activiteit (10 resp 20 %) zijn Ie klein om daarop een keuze tussen deze drie ie baseren. 

De verschillende varianten hebben verschillende consequenties voor verschillende wijken in de Waalsprong. Er 
treden verschuivingen op in de omvang van hel bezoek vanuil de wijken. Om een indruk te geven van die 
verschuivingen wordt hieronder een tabel weergegeven van het totaal jaarbezoek aan de Landschapszone. Per 
wijk kan men daaruit aflezen welke variant voor welke wijkhet gunstigst of hel slechtst uitvalt. Gemakshalve ts 
alleen het niveau matige kwaliteit gepresenteerd. 
De wijken zijn geordend in volgorde van belangrijkheid in de bijdrage aan het bezoek aan Voorgenomen 
activiteit. Het valt op dat de belangrijkste bijdragen aan het bezoek aan de Landschapszone wordl geleverd door 
de wijken in de directe omgeving ervan, zoals lOomw, 20,13,12, lOplas. , ,• -' 

Grote verschillen treden op bij 9noord, het centrxmi en enkele wijken die wel of niet in het bouwprogramma zijn 
opgenomen zoals 25 en 28, 
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Tabel VI.9: Bijdragen aan bezoeken per wijk 
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4 78 33 44 0 0 U S6 

19 21 18 18 329 329 355 3S5 

« 19 12 12 0 0 24 24 

8 17 10 13 136 136 509 509 

5 14 IE 18 71 71 25 25 

7 3 3 4 65 65 166 166 

25 0 48117 79804 0 79804 0 79804 

lOinst 0 35208 35208 0 0 0 0 

1 Ospori 

28 

0 

0 

4271 

1266 

4271 

2098 

0 

0 

0 

1502 

0 

0 

0 

1502 

SOM 537003 349137 441619 455978 637040 494833 576140 

De relatieve bijdrage aan het bezoek per variant door de onderscheiden wijken is in de volgende label 
weergegeven 
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Tabel VI.10: Relatieve bijdrage aan hel bezoek per variant voor de verschillende wijken 

wijknr voorgen wervend wervend duurzaa duurzaa horenbij horen 
omen/m /matig plus/mat m/matig mp lus/m /matig bij 

"tig 'B atig plus/mat 
ie 

26,3 lOomw 40,4 13,4 10,6 33.3 23,8 30,6 

plus/mat 
ie 

26,3 
20 22,5 31,3 24,7 32.4 23,2 30,8 26.5 

13 20.3 11,8 22,6 0.0 15,7 14,2 12.2 

12 7.6 7.7 6,1 0.0 0,0 0,0 0,0 

10plas 6.6 M 5» 3,9 2.8 6,9 5.9 

centrum 1.0 1.7 1.7 18.5 13,3 4.1 3.5 

24 0,8 M Ifi ifi 0,7 0.9 0.8 

lent-bomenwijk 0,2 0.J OJ OA OJ 0.1 0.1 

2 0.1 0.1 0.1 OA OJ o;! 0,1 

26 0.1 0.2 0.2 0.1 0,1 0,1 0,1 

9n 0,1 0,1 0,1 9,1 6,5 11.3 9.7 

leDl-bloemen wijk 0.1 0,1 0,1 0.1 0,1 0.0 0,0 

l 0,0 0,1 0,0 0.1 0,0 0.0 0.0 

lent-centrum 0J3 0,0 0,0 0.1 0,1 0,0 0.0 

9z Oj3 Qfi 0,0 0.5 0.4 0.5 0.4 

lent-west OJi 0,0 0,0 0,1 0.0 0.0 0.0 

4 OJi 0/> 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 

19 0.0 tifl 0.0 0.1 0.1 0.1 0,1 

é 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 

8 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,1 0.1 

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 

7 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 

25 0,0 13,8 18,1 0,0 12,5 0,0 13,9 

lOinst 0.0 10,1 g.0 0,0 0.0 QJ) 0,0 

lOsport 0,0 1,2 1.0 0,0 0.0 QJ3 0.0 

28 0,0 0,4 0,5 0,0 0,2 0.0 0,3 

0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 

som 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hieruit valt af te leiden dat het toch voornamelijk de wijken in de directe omgeving van de Landschapszone 
zullen zijn die het meest gebruik maken en profiteren van de ligging van de Landschapszone aan de noordzijde 
van de Waalsprong. 

De wijken aan de zuidkant zullen hun vertier toch vooral moeten zoeken langs de Waal en het Ooslerhoutse Bos. 
De bewoners van blok 10 (Oosterhoul nieuw) zijn het best af Naast de noordelijke Landschapszone hebben zij 
ook nog het Oosterhoutse park en de Waal dijk tot hun beschikking om te wandelen en te recreëren 

Gebruik van de plas in de Landschapszone door inwoners van de Waalsprong en omliseende dorpen en steden: 
Bij de varianten Voorgenomen activiteit, Wervende woonniilieus en Duurzaamheid is in de Landsehapszone een 
grote plas geprojecteerd, gescheiden door de spoorlijn en de autoweg Nijmegen-Arnhem, Indien aan deze plas 
voorzieningen voor strandrecreatie worden gemaakt zoals is verwoord in het Structuurplan zullen naar alle 
waarschijnlijk niet alleen bewoners van de Waalsprongwijken op warme dagen van gebruik gaan maken, maar 
ook van de plaatsen in de omgeving, met name Nijmegen, omdat dal relatief dichtbij ligt en omdat daar veel 
mensen huizen. 
Om een indruk te krijgen hoe dat gaat uitvallen is gezochi naar de afstandsgebruiksrelatie van vergelijkbare 
zwemplassen in de omgeving van Nijmegen. Dat zijn de Berendonck ten Zuid westen van Nijmegen -
Dukenburg, De Slijk-Ewijkse Plas, het Wylerbergmeer bij Ubbergen/Beek, de Groene Heuvels bij Bergharen en 
de Mookerplas bij de Plasmolen Mook. 
Tellingen van het Recreatieschap Nijmegen en Omstreken en van het recreatieschap Rivierenland vermelden de 
herkomst in procenten (tabel VLl la). 
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Tabel VI.11a; Tellingen herkomst bezoekers 

Aan lal/jaar 130000 103000 soooo 135000 

Herkonisl % 
Bcrendonck Groene Heuvels Wyl er bergmeer Mookerplas 

Nijmegen 
Ubbergen/Beek/Leulh 
Millingen a/d Rijn 
Groesbeek eo 

54 
0^ 
0 
1 

21 
3 
0 

0,5 

59 
12 
1 

OJ 

13,7 
0 
0 

8.5 
Mook eo 1 1 0 9.5 
Heu men/Malden 3 2 1 11,5 
Wijchen 26 22 0 1 
Beuningen/weurt 
Dnlen 

3 
0^ 

33 
3 

1 
0 

0,5 
2.2 

Cuijk 
Grave/Ravenslein 

19 
1 

0.5 
2 

0 
0 

11,8 
0,5 

Gennep 
Lent/Beiranel 

0,6 
0,4 

0 
5 

18,2 
1 

oveng 
totaal 

pm 
100 

pm 
100 

pm 
100 

pm 
100 

Om de afstandgebruiksrelaties te leren kennen moeten deze percentages van het totaal bezoek worden uitgedrukt 
als promillages van de bevolking in deze gemeenten. Daarom worden in de tabel VI. 11 deze percentages eerst 
uitgedrukt als absolute aantallen uit die gemeenten. 

Tabel VI.1 Ib: Aantallen bezoekers aan de verschillende plassen per gemeente 

Bcrendonck Groene 
Heuvels 

Wylerbergm 
eer 

Mookerplas 

plaats Aanlal Inwoners aanlal bezoek aantal bezoek aanlal bezoek aanlal bezoek 
Nijmegen 147206 702Ü0 2U20 47200 18495 
Ubbcrgen/Bcek/Leulh 9335 650 3060 9600 0 
Millingen a/d Rijn 3900 0 0 800 0 
Groesbeek eo 19102 1300 510 400 11475 
Mook eo 7442 1300 1020 0 12K25 
Heu men/Malden 15370 3900 2040 800 15525 
Wijehen 37500 33800 22440 0 1350 
Beuningen/weurt 24322 3900 33660 800 675 
Drulen 15917 650 3060 0 2970 
Cuijk 23559 24700 510 0 15930 
Grave/Raven slein 21001 1300 2040 0 675 
Gennep 16868 650 612 0 24570 
Lent/Benimel 16577 650 408 4000 1350 

Vervolgens worden de bezoeken uil de gemeenten uitgedrukt als promillages van de bevolking in die gemeenten: 

Tabel VI,12: Aantal bezoekers uitgedrukt in promillages van de bevolking van die gemeeten 

Berendonck Groene Heuvels Wylerbergmee 
r 

promillages van 

Mookerplas 

plaau promillages van promillages van de 

Wylerbergmee 
r 

promillages van promillages van de 
de bevolking bevolking de bevolking tKvolking 

NiJTuegen 477 146 321 126 
Ubbergen/Beek/Leulh 70 328 1028 0 
Millingen a/d Rijn 0 0 136 0 
Groesbeek eo 68 27 21 601 
Mook eo 175 137 0 1723 
Heu men/Malden 254 133 52 1010 
Wijchen 901 598 0 36 
Beuningen/weurt 160 1384 33 28 
Drulen 41 192 0 187 
Cuijk 1048 22 0 676 
Grave/Raven ste in 62 97 0 32 
Gennep 39 36 0 1457 
Lenl/Bemmel 39 25 241 81 

De afstanden tussen deze gemeenten en de plassen zijn berekend vanuit de Amersfoortcoördinaten voor de 
plassen en de centra van de gemeenten. 
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Tabel VI.13: Afstanden tussen gemeenten en de plassen 

Plaats herkomst bezoek 

Nijmegen 

Afstand 
Berendon 

6784 

Afstand Groene 
Heuvels 

IISOO 

Afstand 
Wyltrbergmeer 

618S 

Afstand 
Mookcrplas 

13463 

Ubbergcn/Beek/Uuth 11444 17066 ioa 11011 

Miltingen a/d Rijn 20119 25101 S3K 17024 

Groesbeek eo 11827 IS481 3772 5274 

Mookco 10470 17201 9799 3502 

Heu men/Malden 6664 13428 7620 7653 

Wijchen 2779 SOU 14714 15953 

BeuningeiVweurt 5155 6671 11402 1720S 

Drulen 13985 72H 23640 27940 

Cuijk 12300 18890 11985 2729 

Grave/Ravenslein 6540 7517 18028 16763 

Gennep 19222 25928 15207 5315 

Lenl/Bemmel 12624 15508 7616 18111 

Deze exercitie is ook uitgevoerd voor de Plas van Slijk Ewijk. Daarby komen ook weer andere gemeenten in 
beeld: 

Tabel VI.14: Afstand en promillages voor de Plas van Slijk Ewijk 

PiM HcrkoiiHl Afsla nd promillages 

Slijk Ewijk yalburg 3569 981 

Slijk Ewijk Eisi S368 968 

Slijk Ewijk Heteien 7278 726 

Slijk Ewijk Renkii"! 9052 424 

Slijk E wijk tyageningen 11673 363 

Slijk Ewijk Ede 17000 147 

Slijk Ewijk Arnhem 12379 98 

Slijk Ewijk Tiel 24047 53 

Slijk Ewijk Nijmegen 7433 36 

Al deze combinaties van herkomsten en beslemmingen levert een zwerm punten op in een grafiek met de afstand 
op de x-as en het promillage op de Y-as: 

> -
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Figuur VI.S: Ahtand tol de plas met de bijbehorende promillages van de bevolking die een bezoek 
brengen aan de plas 
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Ieder punt staat voor een combinatie plaats van herkomst, plaats van bestemming. We zien dat er boven vijftien 
kilomclernauwelijks meer mensen de moeite nemen om die afstand af te leggen. Dat kan een aantal oorzaken 
hebben Men hccfi de üjd niet om die afstand af te leggen met het \'erv'ocrmiddel dat men tol zijn beschikking 
heeft. Er is dichicrbij een concurrerende plas. De aantrekkingskracht \an de plas is ic gering, 
Aan de bovenkant van de /,wcnn zit een of enkele plassen met een grotere aaniiekkingskrachl dan de piiiuen aan 
de onderkant \an de zwenn, In het midden liggen de matige kwaliteiten. 
Het Iwgnp knalileit en aantrekkingskracht kan ook vele factoren omvatten De waterkwaliteit kan minder goed 
zijn Dal is volgens het Recreatieschap Nijmegen hel geval met hel Wylcrbcrgmeer 
Het aantal parkeerplaatsen kan linüterend werken. De afstand over de weg is in werkelijkheid langer of juist 
relatief korter dan de gemeten vogelvlucht Er kunnen andere aantrekkingskrachten zijn Zo wordt de trekkracht 
van de Mookerplas door het Recreatieschap Nijmegen en Omstreken toegewezen aan de aanwezigheid van 
andere uitspanningen in de omgeving van de Plasinolcn De Berendonck ligl wel uilersl dichl op Nijmegen zuid. 

Zonder de oorzaak te willen weten kan deze ptmtenzwerm gebruikt worden om er een wiskundig verband uil af 
te leiden Hel promillage bezoek \an een plaats aan een plas op afstand A wordt uitgedrukt als een afnemend 
lineair verband met de afstand tussen plaats en plas, In eerste instantie is gekeken naar een rechte lijn langs de 
bovenkant van de punten/.werm als ware dat de lijn voor de lioogsi mogelijke kwaliteit, Promhoogst= 2117-
(2117/18032) X afstand(meters} voor de hoogste kwaliteit Promlaagst - 1106 - (1106 / 6557) x afstand 
(meiers) voor de laagste kwaliteit. 
Prommatig= 15S3-(1553/ 12131) x Afstand (meters) voor matige kwaliteit 
Bij toepassing van deze formules bleek Promhoogst sterk te overschatten en Promlaagst ver te onderscliatlcn 
Proniniatig kwam aardig in de goede richting maar de kortste afstand werden aelselmatig onderschat 
Daarom werd een steilere cur\'e die in ligt tussen Promhoog en Prommatig geïntroduceerd om dichter bij het 
feitelijk bezoek uit te komen; Prommatighoog = 2117 - (2117/12131) x afstand (meters). 
Ook werd matiglaag uitgeprobeerd: Prommatiglaag = 1106-(1106/12131) x afstand (meiers) 
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Tabel VI.15: Uitkomsten van de berekeningen van bezoekcrsaantallan vergeleken met de eehle waarden 

Schatting 

Vergelijking 

Bit ren dn nek 

Slijk-Enijlue p\as 

Wylcrijcrgmecr 

Groene Heuvelj 

Moolicrpltii 

Gemiddeld 

kwaliteit kwaliteit kwaliteit Kwaliteit kwaliteit Schatting 

Vergelijking 

Bit ren dn nek 

Slijk-Enijlue p\as 

Wylcrijcrgmecr 

Groene Heuvelj 

Moolicrpltii 

Gemiddeld 

huuB Matig/hoog matig matig/lang laag reëel 

Schatting 

Vergelijking 

Bit ren dn nek 

Slijk-Enijlue p\as 

Wylcrijcrgmecr 

Groene Heuvelj 

Moolicrpltii 

Gemiddeld 

Schatting 

Vergelijking 

Bit ren dn nek 

Slijk-Enijlue p\as 

Wylcrijcrgmecr 

Groene Heuvelj 

Moolicrpltii 

Gemiddeld 

X Duizciiii X [)uizend \ Diiizcnd \ Duidend X Duiiend K Duizend 

Schatting 

Vergelijking 

Bit ren dn nek 

Slijk-Enijlue p\as 

Wylcrijcrgmecr 

Groene Heuvelj 

Moolicrpltii 

Gemiddeld 

431 271 199 142 30 130 

Schatting 

Vergelijking 

Bit ren dn nek 

Slijk-Enijlue p\as 

Wylcrijcrgmecr 

Groene Heuvelj 

Moolicrpltii 

Gemiddeld 

522 233 171 122 IR 100 

Schatting 

Vergelijking 

Bit ren dn nek 

Slijk-Enijlue p\as 

Wylcrijcrgmecr 

Groene Heuvelj 

Moolicrpltii 

Gemiddeld 

396 230 168 120 21 NO 

Schatting 

Vergelijking 

Bit ren dn nek 

Slijk-Enijlue p\as 

Wylcrijcrgmecr 

Groene Heuvelj 

Moolicrpltii 

Gemiddeld 

316 127 93 66 10 102 

Schatting 

Vergelijking 

Bit ren dn nek 

Slijk-Enijlue p\as 

Wylcrijcrgmecr 

Groene Heuvelj 

Moolicrpltii 

Gemiddeld 

230 107 78 56 27 135 

Schatting 

Vergelijking 

Bit ren dn nek 

Slijk-Enijlue p\as 

Wylcrijcrgmecr 

Groene Heuvelj 

Moolicrpltii 

Gemiddeld 

Schatting 

Vergelijking 

Bit ren dn nek 

Slijk-Enijlue p\as 

Wylcrijcrgmecr 

Groene Heuvelj 

Moolicrpltii 

Gemiddeld 379 193,6 141.8 l O U 2 U 109.4 

Uit dit schema blijkt dat Berendonck. Siijk-Ewijk en Wylerbergmeer het dichtst benaderd worden niet de curve 
voor matig tot lage kwaliteit. Het Wylerbergmeer wordt nog met 50 % overschat. De kwaliteit daarvan ligt nog 
lager, maar de curve voor de allerlaagste kwaliteit zou te sterk onderschatten 
De Groene Heii\'els wordt dicht benaderd door de formule \'oor matige kwaliteit en de Mookcrplas door de 
formule voor nialig/hoge kwaliteit 

Het gemiddelde van alle vijf de plassen wordt nog het best benaderd door de formule voor matig/lage kwaliteit. 
(101.200 geschat in plaats van 109400 werkelijk bezoek). 

• • > • 

.* 

" • . > ï 
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Tabel VI.16: Bezoeken aan de plas in de Landschapszone, voor versctiilleiide kwaliteitsniveaus 

H E R K O M S T 

Wanispron VVaalspron Wanlsprong 

e g 
Bezoek plas Bezoek plas Bezoek plas 
Hoge Ma lig Hoog Mallge 
kivalJleil kwalllcit 
Correctie Correctie Correctie 
negatief neffaiief neftalief 

Waalsprong 

Bezoek plas 

Matig/Laag 

Correctie 
neRalicf 

Waalsprong 

Bezoek plas 

Lage kwaliteit 

Correclie 
negatief 

Som 212903 163404 119870 85368 28382 
Benedenstad 5I1I 4615 338S 2411 1738 

Centrum 10297 9191 6743 4802 3301 

Boltendnal «711 5702 4183 2979 1610 

Galgenvcid f«B 7846 5756 4099 1920 

Altrade 9CU 8117 5955 4241 2196 

Hunnerberg 6344 5517 4048 2883 1760 

Hengsidal 10058 8125 5960 4245 1620 
Ooyse Schependom 3 » 288 212 ISl 100 

NIj'eveld tn i 6799 4988 3552 1636 
Blezen 11362 10108 7415 5281 3578 
Wolfskuil 10SS6 9170 6727 4791 2910 

Hees 43» 3627 2661 1«99 947 

Hes e veld 9948 7348 S390 3S39 1533 

Neerboscit Oost 10SZ5 8105 S946 4234 950 

Haven- 132 201 147 109 «3 
industrlelerrcin 
Kwakkenberg IS97 1204 883 «29 99 
Groenewoud 4 1 » 3237 2374 1691 491 

Hazenkamp 74« 58S1 4292 3097 8C9 

Goffert 40SI 3233 2372 I«t9 538 
St. Anna 4 3 » 3290 2413 1719 279 

Heyendaal 24» 1828 1341 959 IOC 

Hatertsc Hei 4M5 3529 2588 1S43 0 
Grootslal 6430 4308 3160 2251 e 
Hater! 11363 7166 5257 3744 • 
Brakkenstein sm 3S96 2638 1S78 • 
Tolhuis 41«C 2561 1879 I33« 0 

Zivanenvelil S«M 3976 2917 1077 0 
Meij horst 4]«» 2446 1794 1378 0 

Lankforst 2fM 1690 1240 a«3 0 

Aldenliof 90S4 1665 1221 870 0 

Malvert 3233 1871 1373 978 0 
Weezen hof am 2014 1477 1132 0 

StaddIJk 333 126 93 «« 0 

't Acker rm 5510 4041 2878 0 
De Kamp 7771 5690 4174 2972 141 

'1 Broek 947f 3610 2648 1SS6 0 

West ka naaldijk « 39 28 20 8 

Neerboscti West 349 196 144 102 30 

Bij sierhuizen 16 11 8 < 0 

Arnhem Noord 5155S 3069 2251 1603 0 
ArnhemZuid 59770 23433 17190 12243 0 
Leiii nieuw 77:55 

34779 
?3f43 
266S0 

54923 
19550 

38474 
13923 

3$572 

Bcuiiin|;en/weurt 
77:55 
34779 

?3f43 
266S0 

54923 
19550 

38474 
13923 1891 

Lent/Bemmel 28863 
17810 

2SS32 
2720 

I89fp 
1995 

13495 
1411 

9382 
0 Wijchcn 

28863 
17810 

2SS32 
2720 

I89fp 
1995 

13495 
1411 

9382 
0 

Eist 25306 30509 15045 10715 4206 

Renkum 16073 0 0 0 0 

Heumcn/Malden 14488 5707 4187 2982 0 

Grocsbeek eo 13851 917 673 479 0 

Valburg 12992 5873 4309 3069 0 

llbbergen/Beck/Leui 
b 
Heieren 

12013 8243 6047 4306 0 llbbergen/Beck/Leui 
b 
Heieren «143 286 210 149 0 

Grave/Ravenstein 9123 0 0 0 0 

CuIJk « 4 2 • 0 • 0 
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Milllngen a/d RIJti 
Mook eo 

3444 
3441 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Wagen ingen 
Druten 

2396 
1416 

0 
0 

0 
0 

0 
D 

Gennep 
Ede 

ft 
e 

« 
0 

0 
0 

0 
D 

TIel e 0 0 0 

SOM PLAS 613964 360286 264300 I88I27 78433 
Aandeel 
Ni|n>eeenareD(%) 35 45 45 45 36 

schatting «clixllin); schatting Schatting schatting RF.EEL 

gemiddelde 
S plassen 379000 193600 141800 101200 21200 109400 

Ratio 1.6 1.9 1 ^ 1,9 3,7 203478 

plas/Splas VenvachtitiK 
Ptai Waalsprong 

In bovenstaand schema zijn de te verwachten bezoeken aan de plas berekend met behulp van alle formules voor 
vijf kwaliteiisniveaus. Nel als dat gedaan is mei de vijf genoemde bestaande plassen rondom Nijmegen. Voor 
een nauwkeuriger schatting is Nijmegen opgesplitst in de afzonderlijke wijken. Daarvan zijn alle 
Amersfoortcoördinaten bepaald om de afstand tot de plas in vogelvlucht te kunnen berekenen. Ook Arnhem is 
verdeeld in Arnhem Noord en Arnhem Zuid, 
Onderaan de tabel is hel lotaalbezoek aan de Waalsprongse plas berekend door alle bezoekers uil de wijken op te 
tellen. Voor Nijmegen is aan de kop van de tabel een afzonderlijke optelling weergegeven voor alle Nijmeegse 
woonwijken. Onder aan de tabel is aangegeven hoeveel procent van het bezoek uit Nijmegen zal komen bij de 
verschillende kwaliteitsniveaus Dat ligt bij de drie middelste niveaus op 45 %. 
In de onderste rij is de verhouding aangegeven lussen de schatting van het bezoek aan de plas in de Waalsprong 
en de schatling van het bezoek het gemiddelde bezoek aan de vijf bestaande plassen mei dezelfde formules. Voor 
de drie middelste niveau ligt dat op ongeveer 1,9. Het is dus de verwachting dat het bezoek aan Plas in de 
Waalsprong bijna twee keer zo veel wordt als aan de andere plassen. 
Het werkelijke gemiddelde bezoek aan de vijf plassen is gemiddeld 109.400 per jaar terwijl de schatting die daar 
het dichtst bijkomt die met de formule voor matiglaag is berekend uitkomt op 101.200. Het ie verwachten 
bezoek moet op dit verschil gecorrigeerd worden. Het werkelijke bezoek wordt dus geraamd op 109.400 / 
101.200 maal 1,9, de verhouding tussen schatting Plas Waalsprong en gemiddelde schatting voorde vijf andere 
plassen. Hel verwacht jaarbezoek aan de plassen inde Waalsprong komt afgerond uit op 203,500 bezoekers. 

Naar analogie van de ervaringen met de andere plassen over het topdagbczoek kan hiermee ook het 
topdagbezoek voor de Plas van de Waalsprong worden geschat. 

Bij de Slijk-Ewijkse plas komen in 1985 jaarlijks 100.000 mensen. (Inmiddels is dat aantal in Slijk Ewijk 
verdubbeld). Op een topdag komen er 8000. Op een normdag 4000, Die wordt 5 keer per jaar overschreden. Dat 
betekent dat in de Waalsprong het dubbel aantal verwacht mag worden. 
De Waalsprongers komen waarschijnlijk te voet of met de fiets de anderen komen bijna zeker mei de auto met 
een bezettingsgraad van de gemiddelde gezinsgrootte van 2,4. In Slijk Ewijk komt 85 % met de auto. Bovendien 
is er een zogenaamde circulatie factor van 89 %, Dat betekent dat op het drukste moment 89% van hel totale 
bezoek aanwezig is. Hieruit kan het te verwachten aantal auto's en de benodigde parkeerplaatsen worden 
berekend om deze stroom op te kunnen vangen. 
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Volgens de bovenstaande tabel komen er van de 188227 geschatte bezoekers 38474 uit Nieuw Lent {Nieuwe 
Waalsprong) en 13.495 uil oud Lent en Bemmel. Als van deze laatste de helft uil oud-Lenl komt is het totaal 
bezoek vanuit de toekomstige Waalsprong maar 45224/188227= 24 %. De rest komt met de auto vanuit plaatsen 
in de omgeving. 

Op een topdag komt 8 % van hel jaarbezoek. Op een normdag 4 % van het jaarbezock. 
Bij een geschat jaarbezoek aan de Waalsprongse plassen van 203500 bezoekers zijn op een topdag dus 8% 
daarvan te verwachten. Dat zijn 16280 badgasten en op een normdag daarvan de hein : 8140 mensen. Voor het 
berekenen van het aantal parkeerplaatsen en ligplaatsen wordt een normdag gehanteerd. Bij een circulatiefaclor 
van 1,12 zijner op hel drukst van de dag 8140/ 1,12 mensen aanwezig. Dat zijner 7268. Bij een gemiddelde 
groepsgrootte van 2.4 mensen per gezin en waarschijnlijk ook per auto en 76 % die met de auto komt levert dat 
7268 / 2,4 • 0,76 geparkeerde auto's op het drukst van de dag. Dat zijn 2300 parkeerplaatsen op een normdag die 
vijf keer per jaar overschreden wordt. 
Op een topdag komen er hel dubbele aantal. Dan staan er 4600 parkeerplaatsen vol op het drukst van de dag. 
Bij een breedte van een parkeervak van 2.25 meter tot 2.50 meter beslaat 2300 parkeerplaatsen een lengte van 
ongeveer 5,5 km parkeervakken. 

Samenvattende beoordeling van de alternatieven ten opzichte van Voorgenotnen activiteit 

Het lolale recreatief gebruik van de Waalsprong is opgebouwd uit de volgende activileilen: 
• Wandelen langs de Waal en desingels. 
• Fietsen langs de Waal. 
• Hel gebruik van de Landschapszone door bewoners van de Waalsprong. 
• Hel gebruik van de plassen in de Landschapszone door burgers van de Waalsprong en gasten van buiten. 

In onderstaand schema is een vergelijking gemaakt tussen de alternatieven, waarbij de Voorgenomen activiteit 
als referentie fungeert. 

Tabel VI.17: Vergelijking tussen de alternatieven 

Alternatief Voor Horen Duurzaa Wervende Horen Duurzaam Wervende 
ee nomen bi j de mbeld woonmille bi j de heid PLUS woon-
activiteit stad us stad 

PLUS 
mlUcus 
PLUS 

Aciiviteit 
Windricn Wiml I 1 1 1 1 1 1 
Ficiicn W » l 1 1 1 1 1 1 1 
Btzoek l.inilichapuan* 1.0 1.0 0.9 0,5 U 1.1 0.6 
Pli^bc/ock poiillct 1 0 1 1 0 1 1 
PlaibezMii BtWIirf -1 1 -1 -1 1 -1 •1 

• Aan wandelen langs de Waal en Fietsen langs de Waal kunnen geen onderscheidende argumenten voor een 
van de alternatieven worden ontleend. 

• Bij het bezoek aan de Landschapszone scoort Wervende woonmilieus duidelijk het laagst. 

• De verschillen tussen Voorgenomen activiteit, Duurzaainheid en Horen bij de slad bij het bezoek aan de 
Landschapszone zijn niet zo groot dat daar argumenten aan ontleend kunnen worden voor een duidelijke 
positieve voorkeur voor een van deze alternatieven. Alleen de Plus-variant stijgt uit boven de rest. 

• De waardering voor het plasbezock is aan een beleidskeuze onderhevig. Als zonnen en zwemmen voor de 
Waalsprongers en de gasten van builen hoog gewaardeerd wordt scoren Wervend Woonmilieus en 
Duurzaam hoog, even hoog als Voorgenomen activiteit. Horen bij de stad scoort op dit punt minimaal. 

• Als de negatieve effecten van belasting van de omgeving met autobezoek en drukte bij de plas als negatief 
worden ervaren liggen de scores juist andersotiL 
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Conclusie: 
• De belangrijkste afweging wal betreft recreatie in de Waalsprong is de keuze tussen plassen of een park met 

bos, natuur en water. 
• Voor de dagelijkse recreatie van de bewoners van de Waalsprong zijn de de Dijkzone en de Landschapszone 

esscmieel. 
• Wat dit betreft scoort het alternatief Horen bij de stad met zijn parkbos het best. 
• Voor de recreatie is de maatvoering bij de alternatieven met plassen Ie groot. 
• De plassen in de Landschapszone zijn van groot belang voor de scizoensrecreatie. 
• Op normdagen worden meer dan 8.000 bezoekers verwacht. Op een topdag het dubbele. 
• Van de bezoekers komt W uil de Waalsprong, '/? uit Nijmegen en '/> uit de regio. 
• De hoge bezoekersaantallen stellen hoge eisen aan de beschikbare voorzieningen. 
• Cruciaal is m.n. een goede ruimtelijke inpassing van hel grote aantal parkeerplaatsen. 
• Een bos in de Landschapszone heefl een beperkte regionale recreatieve waarde. 
• Een bos in de Waalsprong trekt nauwelijks bezoekers van buiten de Waalsprong. 

Bij deze afweging moet men zich ook nadrukkelijk afvragen of de plassen in de Waalsprong wel een regionale 
recreatieve functie moeien krijgen, lettend op het feit dal direct ten noorden van de Waalsprong hel Regionaal 
Park Over Betuwe mei een duidelijke recreatieve functie in voorbereiding is. 

1.6 Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) en Mitigerende 
maatregelen 

Factoren die bijdragen tot een verhoogd recreatief gebruik van de Waaldijk, Singel en Landschapszone door de 
inwoners van de wijken van de Waalsprong zijn geïnventariseerd. Die kunnen voortvloeien uit de ruimtelijke 
opbouw van het plangebied of het aantal woningen in de verschillende vlekken. De ruimtelijke factoren hebben 
vooral invloed op de bereikbaarheid en daarmee het gebruik, de aantallen hebben invloed op het gebruik omdal 
meer mensen van de recreatieve ruimten gebruik zullen maken. 
Deze positieve elementen kunnen gebruikt worden om te komen lot een optimale structuur van de Waalsprong. 

Positieve elementen uit de verschillende varianten ziin: 
• Bebouwing Vlek 13: Voorgenomen activiteit heeft de hoogste dichtheid woningen (930): ligt zeer gunstig 

t.a.v. de Zandde Plas en de Woerdt, 
• Bebouwing Vlek 12 : 350 woningen in Voorgenomen activiteit: Ligt gunstig t.o.v. Zandse Plas en de Woerdt. 
• Bebouwing Vlek 25: 680 woningen in Wervende woonmilieus PLUS; 680 in Duurzaamheid PLUS; 680 in 

Horen bij de stad PLUS.; Ligt gunstig t.o.v. de Woerdt, 
• Bebouwing Vlek 28: 580 in Wervende woonmilieus PLUS; 580 in Duurzaamheid PLUS. en 580 in Horen bij 

de stad Plus: Ligt gunstig t.o.v, de Woerdt. 
• De groen dooraderde Vlek 4: Gunstig gelegen t.o.v. de Dijk en de Singel: Horen bij de stad heeft hoogste 

bezetting met 470 woningen. 
• De met plassen doorspekte Vlek 6 in Duurzaamheid (300) is bruikbaarder dan de versteende 6 bij 

Voorgenomen activiteit (400), Wervende woonmilieus (240), en Horen bij de stad (350). 
• De mct groen dooraderde 7 is gunstig in alle varianten: Hoogste bebouwingdichtheid is te vinden bij Horen 

bij de stad (250). 
• De met groen dooraderde vlek 8 is gunstig in alle varianten: Hoogste bebouwingsdichtheid is te vinden is 250 

bij Voorgenomen activiteit en Horen bij de stad. 
• Bebouwing in de Ooslerhoutse plas is acceptabel mits de plas gecompartimentecrd wordt met dammen zoals 

bij Duurzaamheid is aangegeven. 
• De werkenden in de instituutszone moeten in de gelegenheid zijn de Oosterhoutse Plas te bereiken. Dat 

betekent dat de bebouwing langs de Griftdijk in de Oosterhoutse Plas niet moet doorlopen lot aan de 
ontsluitingsweg naar de Instituutszone richting Gnftdijk Daar moet een flinke rand groen blijven. 

• De Plus-variant van Wervende woonmilieus voor het Centrum 1400 basis (+300) steekt in aantal nog mager 
af bij de aantallen in Horen bij de stad (2450) en Duurzaamheid (2570) terwijl de recreatieve mogelijkheden 
voor hel Centrum in deze allematieven beperkt zijn. 

• De recreatieve mogelijkheden voor het Centrum Vlek 9 en 20 zijn hel grootst in Horen bij de stad waar men 
van het struinpark gebruik kan maken. 
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Daarnaast zijn er negatieve elementen die beter weggelaten kunnen worden of gecompenseerd zouden moeten 
worden. 

• De belangrijkste daarvan is de bebouwing langs de Gril^dijk langs de rand van de Oosterhoutse plas. Die 
hinden de bereikbaarheid vanuit de zuidelijker gelegen wijken. 

• De dam van Duurzaamheid compenseert deze hindernis. 

Ter compensatie van mogelijke overlast als gevolg van het groot aantal bezoekers van buiten om te zonnen en te 
zwemmen bij de plassen in de Waalsprong zijn een aantal mogelijkheden. 
Bij deze aantallen moei men zich serieus afvragen of men dit in een dichtbevolkte woonomgeving wel wil. 

Bewust kan het bezoek gelimiteerd worden. Dit ontmoedigen kan door het aantal ligplaatsen langs de plas te 
beperken of door het aantal parkeerplaatsen sterk te beperken. 
Hel beperken van de ligplaatsen is ook voor Waalsprongers ongunstig omdat hun plek vroegtijdig kan zijn 
ingenomen door vroege vogels van buiten de Waalsprong. Het beperken van het aantal parkeerplaatsen is dan 
ook effectiever. Daarbij moet wel bedacht worden dal de omliggende woonwijken daar veel last van kunnen 
krijgen door in de wijken te gaan parkeren. 
Een alternatieve oplossing is het gebruiken van het Transferium op zondag. Dan moet er wel openbaar vervoer 
op en neer naar de plassen rijden Op zaterdag zal het transferium ook nodig zijn voor winkelend publiek. 
Tenslotte kan overwogen worden de parkeerplaatsen in de insliluuutszone in het weekend op zomerse dagen 
open te stellen voor badstrandbezoekers. 

1.7 Samenvatting 

Beschreven zijn hel te verwachten recreatief gedag van de toekomstige Waalsprongbewoners en het te 
verwachten bezoek aan de plassen in de Landschapszone door bewoners van de Waalsprong zelf en van buiten. 
De belangrijkste activiteiten zijn korte wandelingen vanuit de voordeur, fietsen in de omgeving en zwemmen en 
zonnen bij de plassen in de Landschapszone. 

1.7.1 Bevindingen 

• De bewoners van de wijken die binnen loopafstand van de dijk (500 m.) liggen zullen die dijk gebruiken 
voor korte dagelijkse wandelingen. 

• De bewoners van de wijken rondom de Landschapszone zullen voor wandelingen die zone gebruiken. Er 
zijn betrekkelijk kleine verschillen vastgesteld in het gebruik van die zone bij de verschillende 
planaltematieven. Als gevolg van de ruimtelijke beperkingen en mogelijkheden heeft de hogere kwalietit 
van Horen bij de Pias een lichte voorkeur boven Duurzaamheid. Wervende woonmilieus is recreatief bet 
slechtst bereikbaar. Ook de r^iimtelijke opbouw van Wervende woonmilieus en Voorgenomen activiteit is 
ongunstiger dan Duurzaamheid door het ontbreken van de compartimenterende dammen in de plas. 

• De bewoners van de omgeving van het Oosterhoutse bos zuilen dat gaan gebruiken voor de dagelijkse korte 
wandelingen. 

• De bewoners van de Waalsprong zullen vooral fietstochten maken over de Waaldijk naar het oosten en het 
westen en langs de overkant terug via de Waaibrug. 
Het zomerveer van Gendt naar Millingen wordt nu al veelvuldig gebruikt door Nijmegenaren en andere 
omwonenden. Jaarlijks zijn er al 30.000 - 40.000 overtochten in het zomerseizoen. Hier zijn knelpunten te 
verwachten als ook de Waalsprongers daarvan gebruik gaan maken. Er zijn nu soms ai wachttijden van een 
halfuur tot drie kwartier. Aanbevolen wordt de capaciteit van het veer Ie vergroten. 

• Als gevolg van de korte afstand tussen de plassen in de Landschapszone en het centrum van Nijmegen zijn 
op normdagen ongeveer 8.000 bezoekers te verwachten, 4 % van het jaarbezoek. Op een topdag het dubbele. 
Hiervoor zijn op een normdag 2300 parkeerplaatsen voor nodig om 75 % van bezoekers die met de auto 
komen op te kunnen vangen en voor een goede verkeersafwikkeling bij de afritten van de Rijksweg 
Arnhem- N ij megen. 
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1.7.2 Aanbevelingen 

" De belangrijkste keuze wal betreft de recreatie is wel of geen plassen voor recreatief gebruik. 
" De initiatiefnemer doet er verstandig aan zich de vraag te stellen of dit massaal bezoek in en vlakbij een 

groot stadsdeel wel wenselijk is, temeer daar len noorden van de Al 5 het Regionaal park Over Betuwe 
in ontwikkeling is, waar juist ruimte gecreerd gaat worden voor de opvang van recreanten uit de regio. 
Tot die regio behoort ook Nijmegen en de Waalsprong zelf. 

• Indien loch gekozen wordl voor plassen dan moet men zich afvragen of die een regionale functie moet 
gaan vervullen voor zonnen en zwemmen. Wil men die functie niet vervullen dan moet gezocht worden 
naar wegen om het regionaal gebruik af Ie remmen. 

• Kiest men voor die regionale functie om te zwemmen en te zonnen bij de plassen dan moet worden 
nagegaan hoe die grote aantallen mensen en automobielen kimnen worden opgevangen. 
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Bijlage F 

Werken 
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1 Werken 

1.1 Beoordelingscriteria werken 

Bij de bcsclirij\'ing van de huidige situatie, de refcrentiesiliiatic en bij de beschrijving van de efTecten in 
hoofdstuk 'J is uitgegaan van een aantal beoordelingscriteria. 
Deze criteria zijn gegroepeerd uitgaande van de hoofdindeling van de criieria: 
• Kvvanliteit. 
• Kwalilcit. 
• Samenhang. 

• Betekenis. 

Tabel VII 1 geeft een o\erzicht van de daarbij voor werken gehanteerde criteria. 

Tabel VIM: Overzicht criteria op het gebied van werken 

CriteriaEroep Catccarie Aspect Cri ter ium 
Kwtnl i lc i l Werktn RuiniIcbeslBR Aicaal voor wcrlien 

Verhard oppervlak 
Aantal bcdriiven 

Ruimtegebruik Intensileil niimtcet^bniik 
l ' irieiont\ viTkaveliüK 
1 Ml crue onlEluiting 

Kwaliteit linorBJeEebniik lilViciencveneinie voorzi en i n K 
(.irocnstiuduur Hoeveclhcitl groen 
WHlösvsleem Kfticicncv oniKuan met watït 

Sjimcnhail^ Ruiiiiloliikc soiticnIianK Saniciilianu niet infrastructuur 
Bclekenis [)uur/jiamheid HoogwaarJifi image 

Goede orgniiisalie 

1.2 Aanpak onderzoek De Grift 

1.2.1 Toelichting principes duurzaam bedrijventerrein 

De beoordeling van de Invahteit van het productiemilieu vindt zo veel mogelijk plaats uitgaande van de principes 
voor de ontwikkeling van een duur/aam bedrijventerrein. In onderliggend figuur is aangegeven welke aspcclen 
relevant zijn voor een duurz^aam bedrijventerrein. 

I 
D u u r z a a m b e d r i j v e n t e r r e i n 

JU 
Duurzame 

energie 

Biomassa 
Windenergie 
Z on ne-en erg ie 
<PV-cellen) 

Duurzame 
productie 

Integraal keten 
beheer 
Induslfiele 
ecologie 

• Afvalmanage-
mert 

Ruimtelijke 
inpassing 

Ruimtegebruik 
Zonering 

• Bodem 
Water 
Landschiap 
Ecologie 
Cütl uurhistorie 
Duurzaam 
bouwen 

Park 
management 

Terreinbeheer 
Beveiliging 
Brandweer 
Telematica 
Persluchllelding 
Scholing 
Bedri|(svereni-
ging 
Banken/winkel; 

logistiek / 
transport 

Goe lieren 
Personen 
Logistiek 
centrum 
(pijpleidingen 
straat 
Gezamenlijk 
benzinestation 

Op een duurzaam bedrijventerrein is de flexibihteit gevvaarborgd, het tuimtegebruik geoptimaliseerd en wordt 
zowel economische- als miheuvoordeel gerealiseerd. 
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Voor De Grift wordt het aspect duurzame energie meegenomen. Op de inrichtingsschetsen staan windmolens 
aangegeven en tevens wordt een energiestudie uitgevoerd voor de hele Waalsprong, Over duurzame productie 
kan pas gesproken worden als het profiel van de huidige en toekomstige bedrijven helder is. Dit moet 
gezamenlijk met de bedrijven worden besproken. Over ruimtelijke inpassing kan een en ander worden 
uitgewerkt op basis van de aanwezige informatie. Dil wordt meegenomen als criterium. Hel thema 
parkmanagement komt bij de verdere ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein naar voren, maar wordt in 
het MER niet meegenomen. Het thema logistiek is een belangrijk criterium dat bij een duurzaam bedrijventerrein 
uitgewerkt moet worden. Ook dit criterium wordt meegenomen in hel MER. 

1.2.2 Thema's toetsingskader 

De analyse van de effcclen hiervan wordt gedaan vanuit de thema's die naar voren komen uit de principes voor 
een duurzaam bedrij venterrem en uit de la genbenadering (kwaliteit, kwantiteit, samenhang en betekenis). Het 
resultaat van deze analyse is een toetsingskader. De thema's die bekeken zijn: ruimte, verkeer & vervoer, milieu, 
hinder en organisatie. Vanuit deze thema's is gekeken welke criteria meegenomen kunnen worden omdat hier 
voldoende informatie over is, en welke criteria wenselijk zijn om mee te nemen vanuil de ambitie voor het 
ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein. De criteria zijn waar mogelijk ingevuld per alternatief {zie tabel 
VII.3). Op basis van deze label is bekeken welke criteria niet meegenomen worden, omdat ze niet 
onderscheidend zijn of omdat informatie ontbreekt of onduidelijk is. De criteria die wel meegenomen zijn 
worden beoordeeld in hoofdstuk 9. Omdat er nog geen inrichtingsschetsen zijn van het terrein worden de 
effecten van de inrichting niet meegenomen. Hieronder volgt uitleg over de relatie tussen de lagenbenadering en 
de thema's en een verdere uitwerking van de thema's voor hel bedrijventerrein De Grift. 

Kwantiteit; ruimte 
Voor het thema ruimte is gefocused op het criterium "intensief ruimtegebruik": hoe intensief kan het gebied 
gebruikt worden? Dit vanuit kwantificeerbare ruimtelijke gegevens. Voor een duurzaam bedrijventerrein is het 
uitgangspunt om de ruimte op bestaande bedrijventerrein efficiënter Ie gebruiken. Dit door onder andere 
aandacht Ie geven aan intensief ruimtegebruik {gebruik ondergrond en hoogbouw). Door intensief ruimtegebruik 
komt ruimte op andere plaatsen vrij waardoor meer aandacht gegeven kan worden aan de ruimtelijke kwaliteit. 
Dit heeft ook een positief effect op het imago/uitstraling van het terrein. Het bedrijventerrein De Grift biedt nog 
voldoende ruimte voor andere bedrijven. Er is sprake van inbreiding, waarbij de mogelijkheden van 
herstructurering van de beslaande bedrijven meegenomen kan worden. Op basis van (het ontbreken van) 
informatie over (de inrichting van) het bedrijventerrein is intensief ruimtegebruik gebruikt als onderscheidend 
criterium voor dil Ihema. 

Kwaliteit: miheu 
De milieuaspecten worden bekeken vanuit kansen voor ruimtelijke kwaliteit. Voor de thema's energie, groen en 
water worden separate deelstudies uitgevoerd. Input voor beoordeling vindt met name plaats op basis van de 
vlekkenplannen van de allemalieven. Voor energie is gekeken naar het aantal en plaatsing van windmolens. 
Vanuit groen is gekeken naar de structuren op de plannen en vanuil water is gekeken naar het watersysteem, met 
kansen voor regenwater. Het aspect recreatie op het bedrijventerrein is niet meegenomen in het MER, omdat 
hierover momenteel nog geen gegevens zijn. Het is wel een belangrijk aspect om bij de ontwikkeling van een 
duurzaam bedrijventerrein mee te nemen. 

Wat betreft hinder zijn als mogelijke criteria milieucategorieën, (gcluids)zoncring, lucht- en externe 
veiligheidsaspecten meegenomen. Uitgangspunt voor deze criteria is dat de omliggende omgeving en functies 
geen hinder mogen ervaren van de ontwikkehng van deze locatie ten opzichte van de referentiesituatie en dal 
voldaan wordt aan de huidige wet- en regelgeving. Hinder op het bedrijventerrein zelf moet nader worden 
uitgewerkt. Voor geluid, lucht en exieme veiligheid zijn separate deelstudies uitgevoerd. De resultaten hiervan 
moeten voor het productiemilieu meegenomen worden. Vooralsnog zijn er dus geen criteria voor het thema 
hinder uitgewerkt, omdat het op dit moment niet onderscheidend is, de resultaten van een deelonderzoek nog 
meegenomen moeten worden of omdat het aspect pas bij de uiteindelijke inrichting uitwerkt kan worden. 

gamenhanp: verkeer en vervoer 
De samenhang van het bedrijventerrein en de Institulenzone met de omliggende omgeving is bekeken vanuil het 
infraslrucluurneIwerk. Voor een duurzaam bedrijventerrein is hel belangrijk dat het goed bereikbaar is. Zowel de 
interne als externe ontsluiting moet optimaal zijn voor verschillende modaliteiten, ook openbaar vervoer en 
langzaam verkeer. Door de gemeente en in hel structuurplan is de externe ontsluiting van het gebied beschreven 
en daarom meegenomen als criterium. De interne ontsluiting van het gebied is nog niet helder. Ander belangrijk 
criterium in de vergelijking van de alternatieven is (de relatie met) hel Cransferium, 
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Dit Openbaar Vervoersknooppunt Ressen wordl niet in elk alternatief meegenomen en verschilt per alternatief in 
uitvoering. Tevens wordl over het thema "parkeren" kwahtatieve uitspraken gedaan per alternatief. Dit wordt 
ook als criterium meegenomen. 

Betekenis; organisatie 
De betekenis van hel bedrijventerrein en de Inslitulenzone wordt in grote mate bepaald door het uiteindelijke 
imago van het gebied, welke organisaties aangetrokken worden, en welke kwantificeerbare (bv werk-
gelegenheids)gegevens de betekenis van het gebied aan kunnen geven. Op dit moment zijn deze gegevens niet 
voorhanden en is daarom gekozen om iets over de betekenis van het terrein te zeggen vanuit de organisatorische 
mogelijkheden. 
Bij de organisatie op het bedrijventerrein kunnen de volgende criteria bekeken worden: beheerorganisatie, 
Utilities, ketenbeheer en herstructurering. De beheerorganisatie en het ketenbeheer zijn op dit moment geen 
onderscheidende criteria. Het criterium Utilities is nog te weinig uitgewerkt om eventueel onderscheidend te zijn. 
Het criterium dat bij dit thema wordt meegenomen is daarom herstmcturcring. 

1.2.3 Toetsingskader bedrijventerrein de Grift 

Het voorgaande resulteert in onderstaand toetsingskader voor bedrijventerrein de Grift (zie tabel Vn.2). 
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Tabel V l l .2 : Toetsingskader bedrijventerreinen De Grif t 

D E G R I F T Referentiesituatie Voorgenomen Wervende Horen blJ de stad Duurzaamlield 
(structuurplan) activitell woon milieu 's 

K W A L I T E I T : Mi l ieu 
Energie Geen kansen 1>eschreven Op terreinn^veau Als Voorgenomen Als Voorgenomen Als Voorgenomen 

encrgieplan activiteit activiteit activiteit, T.ie 
•ps lellen, op tekening. 
gebouwniveau; EPN intensivering 
min 25 % onder windmolens, ook 
bouwbesluit norm. langs spoorlijn 
streven 35 % onder 
bouwbesluitnorm 

Groen similuur Groen om;;oomii, geen Referentie aan Groene coulisse Als Voorgenomen Concentratie van 
ziehllocnties Beluws landschap schermt terrein van aciiviieii groen in grote 

(boomgaarden), snelweg en Grifldijk structuur langs 
ruimte opgc/ette af Griftdijk en Verloren 
grondstructuur langs Zeeg 
hoofdaders. 
zicht locatie langs 
snelweg 

Water Wfltersyslcetn los van de Als structuurplan Als structuurplan Als structuurplan Als structuurplan. 
(sysleem) Waal sprong, verbeterd 

gescheiileii stelsel 
met extia aandacht 
voor gebruik 
regenwater. Extra 
wateroppervlak langs 
Griftdiik 

KWANTITK IT : Ruimte 
Intensief ruimte- Traditioneel Hoog bebouwings Als Voorgenomen Intensivering door Inlensivcnng door 
Gebrvik(FSIi bedrijventerrein, geen percentage (80 %J, activiteit stapeling van functies stapeling van functies 

specifieke normen geen buiten opslag en gebouwde parkeer 
voorzieningen 

SAMENHANG: Verkeer & Venoer 
Onlsluiiing Nieuw gedeelte takl aan Als structuurplan Als structuuiplan Aanvullende Aanvullende 
gebied tqi Grind ijk nabij (aanvulling: 1 extra ontsluiting nchting ontsluiting richting 

ontsluiting snelweg onUluiting) Dorpensingel / knoop 
Kessen (aanvulling: 1 
extra ontsluiting) 

Dorpensingel / knoop 
Ressen (aanvulling: 2 
extra ontsluitingen) 

Relatie Aansluiting op OV Geen transferium Aansluiting op ÜV Aansluiting op OV 
Iransferium knoop Ressen knoop Ressen (OV knoop Ressen (OV en 

(OV en Bus) en Bus en een aparte Bus en een aparte 
Walcrsystecm sluit hier passarel langzaam passarel langzaam 
op aan verkeer) 

Watersysteem sluit 
hier niet op aan 
Rond transferium 
intensivering m2 
kantoor oppervlak 

verkeer alleen ir 
westelijke nchting) 
Watersysteem sluit 
hier met op aan 
Rond transferium 
intensivering n ü 
kantoor oppervlak 

Parkeren Parkeren op eigen Parkeren op eigen Parketen op eigen Parkeren op eigen Parkeren op eigen 
terrein, beslaande terrein, intensiever terrein. terrein, intensiever terrein, intensiever 
parkeeroverlast m grondgebruik kan parkeeroverlast in grondgebruik leidt grondgebruik leidt tot 
beslaand deel wordt niet leiden tot gebouwde bestaand deel soms tot gebouwde gebouwde 
actief aangepakt voorzieningen. oplossen d.m.v. vcwrzienmgcn, voorzieningen. 

beslaande herstructurering bestaande parkeeroverlast 
parkeeroverlast in parkeeroverlast in bestaand deel in 
bestaand deel wordt bestaand deel wordt overleg aanpakken 
niet actief opgepakt niet actief aangepakt 

BETEKENIS: Oi •ganlsatta 
Her Niet aan de orde Alleen op vrijwillige Noodzakelijk om Alleen op vrijwillige Actief onderiock 
structurering basis gevoelige functies in 

Instituten zone te 
realiseren 

basis naar mogelijkheden 
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1.3 Toetsingskader Institutenzone 

Voorgaand toetsingskader is specifiek ontwikkeld voor bedrijventerrein De Grift. Voor het beoordelen van de 
Instimtenzone worden dezelfde thema's en criteria aangehouden, met de volgende veranderingen: 
• over de betekenis van de Institutenzone kan op basis van de huidige beschikbare informatie nog geen 

uitspraak worden gedaan; 
• bij hel thema ruimte wordt ook het criterium programma meegenomen, omdat de invulling hiervan verschilt 

per alternatief Dit is te zien op de vlekkenptannen; 
• bij de kwalitatieve benadering wordt ook het criterium landschappelijke waarde meegenomen. 

Onderscheidend in de alternatieven is dat op de vlekkenplannen in één alternatief cultuurhistorische lijnen 
gehandhaafd blijven; 

• het thema/criterium organisatie/herstructurering wordt niet meegenomen, omdat het niet van toepassing is 
bij de Institutenzone. 

Dit resulteert in het hierna weergegeven toetsingskader. 

Tabel VII.3: Toetsingskader Institutenzone 

INSTITUTE 
NZONE 

ReferenHesIluatie 

(stnicluurplan) 

Voorde aomen 

activiteit 

Wervende 
woon milieu 's 

Horen bij de slail Duurzaamheid 

KWALITEIT: Milieu 
Energie üeen fcsnsen beschreven Op terreinniveau: 

cnergieplan 
opstellen, op 
gcbouwniveau; BPN 
mm 25 % onder 
bouwbesluit norm, 
streven 35 % onder 
bouw besluicnurm 

Als Voorgenomen 
activiteit 

Als Voorgenomen 
activiteit 

Als Voorgenomen 
iictiviieit, zie 
tekening: 
intensivering 
windmolens, ook 
langs spoorlijn 

Ooen srnicluur Groen omzoomd, geen 
dchllocalics 

Kcfereniic aan 
Bciuws landschap 
(boomgaarden), 
ruimte opgezette 
grondstructuur langs 
hoofdaders, 
zichilocatie langs 
snelweg 

Groene coulisse 
schermt tenein van 
snelweg en Grifldijk 
af 

Als Voorgenomen 
activiteit 

Concentratie van 
groen in grote 
stmctuur langs 
nri f ldi jk en Verloren 
Zeeg 

Waler 
(systeem) 

WatersysWem los van de 
Waal sprong, verbelerd 
gescheiden stelsel 

Ats sliucniurplan Als structuurplan Als structuurplan Als structuurplan, 
met extra aandacht 
voor gebruik 
regen walei. Extra 
wateroppervlak langs 
Griftdiik 

Landschap-
gelijke •Kaarden 
/ beslaande 
bebouwing 

Geen expliciete uitspraak Archeologisch 
monument behouden 

Als Voorgenomen 
activiteit 

Als Voorgenomen 
activiteit 

Op tekening is 
aangegeven dat in 
een deel van de zone 
cultuur historische 
lijnen gehandhaafd / 
hersteld blijven / 
worden 
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KWANTITEIT: Ruimte 
tnlensiefniimle- Geen explicielc uitspraak Geen expliciete Als Voorgenomen Intensiveren door Intensiever gebruik 
Gebn4ik (FSI) uitspraak activiteit gestapeld worten m 

een groene omgevmj; 
ruimte, met name bij 
de knoop Ressen 

Programma On derwij s in SIC 1 i 1 n gen. Bijzondere Bijzondere Bijzondere Bijî oncicie 
instellingen in de doeleinden, instituten doeleinden, instituten doeleinden, instituten doeleinden, instituten 
medische sfeer en Kantoren Kantoren Kantoren (vergroot Kantoren (vergroot 
onderzocks inslibiten Sportvelden 

Wonen (grootschaüg, 
en dus minder 
programma 
Institutenzonc) 

oppervlak) 
Campus woonmilicus 
(kleinschalig) 

oppervlak) 

SAMENHANG : Verkeer & Vervoer 
Onlsluilmg Nieuw gedeelte takt aan Als structuurplan Als structuurplan Aanvullende Aanvullende 
gebied op Grindijk nabij (aanvulling: 1 extra ontsluiting richting ontsluiting richting 

ontsluiting snelweg ontsluiting) Dorpensingcl / knoop 
Ressen (aanvulling: 1 
extra ontsluiting) 

Dorpensingel / knoop 
Ressen (aanvulling: 2 
extra ontsluitingen) 

Relatie • Aansluiting op OV • Geen • Aansluiting op • Aansluiting op 
transferium knoop Ressen (OV trans fenum OV knoop QV knoop 

en Bus) Ressen (OV en Ressen (OV en 
• Watersysteem sluit Bus en een Bus en ccn 

hier op aan aparte passarel 
langzaam 
verkeer) 

• Watersysteem 
(luit hier niet op 
u n 

• Rond 
transferium 
intensivering 
m2 kantoor 
(^pervlak 

apaile passarci 
lang7Aam 
verkeer alleen 
in westelijke 
richting) 

• Watcisysieem 
sluit hier niet op 
aan 

• Rond 
Imnsfcrium 
intensivering 
m2 kantoor 
oppervlak 
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Bijlage G 

Wegverkeer en mobiliteit 
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1 Wegverkeer en mobiliteit 

1.1 Beoordelingscriteria wegverkeer en mobiliteit 

De doelstellingen van het verkeers- en vervoersbeleid van de verschillende overheden (Rijk, provincie, KAN-
gebied. gemeente) kunnen worden verwoord in een drietal speerpunten: 
• Het verbeteren van de bereikbaarheid; 
• Het verbeteren van de leefbaarheid; 
• Het verhogen van de verkeersveiligheid (Duurzaam Veilig). 

Het regionaal verkeers- en vervoersplan (RVVP) heefl daartoe de volgende taakstelling geformuleerd tot 2010; 
• Minimaal een verdubbeling van het aantal openbaarvervoerkilometers; 
• Groei fietskilometers met minimaal 30%; ,, 
• Beperking groei voertuigkilomeiers tot 38%. 

De Waalsprong moet aan deze regionale taakstelling bijdragen door het versterken van de (intcr-) regionale 
treinverbinding met extra haltes op de verstedelijkings-as Amhem-Nijmegen, afstemming van hel regionale 
buslijnennet op die treinverbinding en uitbouw van regionale fi e Is verbindingen. Het gaat volgens het 
stnictuurplan Het Land over de Waal voor de Waalsprong om veilige, korte en comfortabele routes voor de fiets. 
Een openbaar vervoer, dat goed toegankelijk moet zijn, optimaal beschikbaar en mei een relatief hoge frequentie. 
En beperking van hel autogebruik. Gemikt wordt onder meer op een radiale fielspadenstructuur via de bestaande 
bruggen, een snelle realisatie van de NS-halte Lent en op termijn bij het transferium Ressen, radiale busroutes 
die samenkomen bij de Stadsas/station Lent, handhaving van de stadas als enige doorgaande verbinding en een 
autoluwe inrichting van de woonwijken. 

Momenteel vindt er een afweging plaats ten aanzien van de meest wenselijke situatie omtrent de toekomstige 
Waal-overschrijdende capaciteit voor het wegverkeer in en rond Nijmegen. De beslaande N325- en A50-brug 
kennen nu gedurende de spitsperiodcn aanzienlijke congestieproblemen. Die zullen gezien de Ie verwachten 
ontwikkelingen in de regio alleen maar toenemen. Om de regionale verkeersafwikkeling in goede banen te leiden 
studeren Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland middels trajectstudies op de verbreding van de A50 en de 
doortrekking van de A73. Met het oog op de stedelijke verkeersafwikkeling wordt door de gemeente Nijmegen 
gestudeerd op een eventuele tweede Stadsbrug (zie Studie Rivierovergangen). In het MER Waalsprong is de 
invloed van de Waalsprong in relatie tot mogelijke wijzigingen in de regionale vcrkeersstructuur en 
grootschalige ontwikkelingen in de regio (met name MTC) alsmede consequenties voor de inrichting van de 
Waalsprong (en andersom) nader bekeken. Deze ontwikkelingen vallen buiten de reikwijdte van de besluiten die 
in het kader van dit MER genomen worden. 

De Richtlijnen voor het MER vragen, ten behoeve van het aspect verkeer, om inzicht te geven in: 
• De effecten uitgedmkt in vervocrswijzekeuze (modal split) voor de relaties biimen de Waalsprong, van en 

naar Nijmegen en met de rest van relevante omgeving; 
• Significante veranderingen in intensiteiten op bestaande wegen en verwachte intensiteiten op nieuwe wegen; 
• Significante veranderingen in intensiteiten op de raillijnen. 

Op grond van de wettelijke bepalingen, het beleid en de MER-Richtlijnen is een aantal criteria vastgesteld voor 
de beoordeling van de effecten op hel verkeer en vervoer als gevolg van de Waalsprong. 
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Tabel VIII.l: Toetsingskader wegverkeer en mobiliteit 

Cri ter ium Toetsi n B kw a n ti ta ti c f/l<w al 1 tat i ef 
Mohilileil 
- verkcCTSinlensileilen KwantiUlief 
- oiii]crsi.'hciiJ intcr. cxiem en doorjiaand verkeer KuTinii tarief 
- vocrliiijikilotiittcrs Kwiiniitarief 
- vcrvi)crswi(/ekeuze Kwalilalier. b r u t e n kwanlitalicf 

Bere ikbaarheid 

-verkccr^afwikkelirB op wcpvaknivcau (t/C-verhoudinu) Kwalilalief 
- verkeersafwikkeling op kruispunuiiveau Kwan 11 tarief 

Leefbaarheid 

- verkeersveiligheid/duurzaam veilig Kwantitatief 

1.2 Werkwijze 

1.2.1 Inleiding 

Er is voor het inzichtelijk maken van de verkcerseffecten door Goudappel Coffeng BV gebruik gemaakt van het 
recentelijk gereedgekomen stedelijk verkeersmodel van de gemeente Nijmegen. In dit model zijn ook de 
omliggende gemeentes opgenomen. Hel model heeft een basisjaar 2000 en is dus getoetst op basis van de in het 
jaar 2000 waargenomen telgegevens. Bij de berekening van intensiteiten houdt het model gedurende de 
spitsperioden rekening met beschikbare wegcapaciteiten. Als de wegcapaciteit wordt benaderd wordt het verkeer 
automatisch aan alternatieve routes toegedeeld indien deze beschikbaar zijn. Zo wordt rekening gehouden met 
eventueel sluipverkeer. Het prognose jaar is 2015. Alle ruimtelijke ontwikkehngen en verkeersmaatregelen 
waarvan kan worden aangenomen dat realisatie tot die periode reëel is, zijn meegenomen. Er is aangesloten bij 
de regionale uitgangspunten van Rijkswaterstaat directie Oost Nederland voor het jaar 2020. De prognoses voor 
2015 uit het Nijmeegs verkeersmodel op de grote regionale snelwegen (A15, A50, A73 en A325) stuiten dus aan 
bij de prognoses die de provinciale en rijksoverheid in haar regionale modelsysteem (NRM Amhem-Nijmegen) 
voor 2020 voorziet. Daarnaast heeft bij de doorrekening van varianten met extra Waal-overschrijdende 
wegcapaciteit een afstemming plaatsgevonden met uitgangspunten van de rijks- en provinciale overheid. 

1.2.2 Scenario's 

Centraal bij de effect beschrijving staan een viertal scenario's. Voor de volgende scenario's zijn de effecten op 
de criteria bepaald: 

Scenario 1: Voorgenomen activiteit 
• Rotonde: huidige situatie. 
• Stadsas en rotonde verdiept aangelegd (lot 3 m-mv). 
• Winkelcentrum op "slaiionsniveau". 
• Stadsas gedeeltelijk overdekt (< 100 m'). 
• Lentse lus en oortjes als aansluiting op Stadsas worden opgeheven. 

Scenario 2: Horen bij de stad 
Rotonde; huidige situatie. 
Stadsas en rotonde iets verdiept aangelegd (tot 1,5 m-mv). 
Winkelcentrum op maaiveld. 
Lenise lus en oortjes blijven als aansluiting op Stadsas gehandhaafd. 
2' Stadsbrug, twee varianten: primaire en secundaire functie in verkeersafwikkeling. 

Scenario 3: Wervende woonmilieus 
• Rotonde net ten zuiden van het toekomstige station. 
• Stadsas en rotonde op maaiveld. 
• Winkelcentrum op "stationsniveau". 
• Onder station en winkelcentrum transferium. 
• Lentse lus als aansluiting op Stadsas wordt opgeheven, Lenise oortjes blijven als aansluiting gehandhaafd 

voor het verkeer vanaf en naar Nijmegen-binnenstad. 
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StqHfio 4: Duurzaamheid 
• Rotonde nel ten zuiden van hel toekomstig station. 
• Stadsas en rotonde op maaiveld. 
• Winkelcentrum op maaiveld, 
• Lcntsc lus en oortjes als aansluiting op Stadsas worden opgeheven. 

In aanvulling op de vier scenario's is een aantal situaties onderzocht die betrekking hebben op de 
verkeersstructuur en de ruimtelijke ontwikkeling buiten het Waaispronggebied. Dit zijn: 
• Een doorgetrokken A73 (2x2 rijstroken als autosnelweg); 
• Een verbrede ASO tussen de knooppunten Ewijk en Valburg (2x4 rijstroken); 
• Wel of geen realisatie van het MTC. 

Niet alle mogelijke varianten zijn verder uitgewerkt omdat er geen significante verschillen optreden ten aanzien 
van hel aspect verkeer. In totaal zijn 13 varianten modelmatig doorgerekend. Hiervan zijn op basis van de 
resultaten 7 varianten geselecteerd waarbij sprake is van belangrijke verschillen in de verkeersintensiteiten. Deze 
varianten zijn vervolgens nader getoetst aan de criteria. De in tabel VIII.2 opgenomen situaties (scenario's 
inclusief sub varianten) zijn nader getoetst aan de criteria. 

Tabel Vlll.2: In de analyse van de verkeersas pee ten beschouwde situaties 

Huidige 
situatie 

Au tonome 

ontwikkeling 
Voorgenomen 

activiteit 
Horen bij de Stad Wervende 

woonmilieus 
Duurzaamtield 

0 0+ Ib 2b 2c 3a 3b 4a 4b 
Ainslulllng 
Stadiai 
lussen 
((clijkvlocrsc 
rolondt tn 
WMlbruS 

l.enlsc Lus 
En Lentse 
Oortjes 

Geen Geen o.a 
Lentse 
Lus 
en 
Lenlse 
Oortjes 

o.a. Lentse Lus 
en Lenlse 
Oortjes 

Geen geen Geen geen 

2' Stadsbrug Zonder Zonder Zonder met 
primair 

mcl: primair Zonder ïonder Zonde 
r 

zonder 

M T C Zonder Zonder Mei mei met Met mei Met Mcl 
Doortrekken 
A73 

Zonder Zonder Met mcl zonder Met zonder Met Zonder 

Verdubbeling 
ASO 

Zonder Zonder Zonder zonder met Zonder mei Zonde 
r 

Met 

Als referentie voor de beschouwde varianten is uitgegaan van de Autonome ontwikkeling. Van belang is echter 
ook hoe de effecten van de varianten in relatie staan tot de huidige situatie. In paragraaf 2.3 en 2.4 wordende 
respectievelijk de huidige en autonome toekomstige situatie voor de verschillende criteria beschreven. In 
hoofdstuk 3 worden de varianten getoetst aan de criteria en aan de refcrentiesituatie. 

1.3 Beschrijving huidige situatie 

1.3.1 Verkeersstructuur 

In de huidige situatie wordt het plangebied doorsneden door de A325 die aan de zuidzijde aansluit op de 
Waalbrug en aan de noordzijde op het knooppunt Ressen (Al5). Op het tussengelegen gedeelte zijn er twee 
aansluitingen op het onderliggende wegennet: 
• Ter hoogte van de Laauwikstraal (Lentse Lus). 
• Net ten noorden van de Waalbrug (Lentse Oortjes). 
De rijksweg is de enige stroomweg in hel gebied. De overige gebiedsontsluilingswegen (buiten de bebouwde 
kom) worden gevormd door de Grifidijk en de Vossenpelseslraat in noord-zuidrichting en de Stationsweg -
Ressensestraat en Bemmelsedijk - Waaldijk in oost-weslrichting. 
Lent is de enige woonkern in het gebied. De Laauwikstraat heeft binnen deze kern een gebiedsontsluitende 
functie. De overige wegen vallen binnen hel verblijfsgebied binnen de bebouwde kom. 
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1.3.2 Mobiliteit 

Verkeersintensiteiten 
In bijlage 2 zijn de huidige intensiteiten voor een aantal wegvakken in het plangebied weergegeven. Het drukste 
deel van de A325 betreft in de huidige situatie het gedeelte tussen hel Keizer Trajanusplein en de Lentse Oortjes 
(51.400 mvt/etm).De overige wegvakken van de A325 binnen het plangebied hebben een iets lagere intensiteit. 
Van de overige wegvakken in het gebied komt alleen de aansluiting van de Griftdijk Noord tot industrieterrein 
de Grift boven de 5.000 mvt/etm. 
De huidige intensiteiten vormen een referentie voor de intensiteiten bij de autonome toekomstige 
ontwikkelingen, alsmede ook voor de intensiteiten bij de varianten. 

Intern, extern en doorgaand verkeer 
Hel inlem, extern en doorgaand verkeer is bepaald voor de bestaande Waalbnig. Doorgaand verkeer is in dit 
kader autoverkeer dat doorgaand is ten opzichte van de gehele gemeente Nijmegen (inclusief de gemeenten 
Ubbergen, Millingen en de kem Weurl). De definitie komt overeen met de definitie van doorgaand verkeer in de 
studie Rivierovergangen. 
Uil de modelresultaten van het intern, extern en doorgaand verkeer blijkt dat 18 % van de verkeersstroom op de 
Waalbrug uit doorgaand verkeer beslaat (9,000 mvt/etm). De grootste stroom op de Waalbrug vormt het verkeer 
tussen de A325 en de Nijmeegse stadsdelen Oud-Oost en Centrum. 

Voertuigkilo meters 
In de huidige situatie bedraagt hel aantal voertuigkilometers binnen de het plangebied van de Waalsprong 
299.400 per etmaal. 

Vervoers wijzekeuze 
De geconstateerde congestie op de Waalbrug zal in de huidige situatie ertoe leiden dat een deel van de 
verkeers deel nemers van en naar Nijmegen gebruik maakl van een andere vervoerswijze dan de auto. Welk 
aandeel dit is ten opzichte van het autoverkeer is hier niet in beeld gebracht. 

1.3.3 Bereikbaarheid 

|/(;^-verhouding 
De kwaliieil van de verkeersafwikkeling wordt vaak weergegeven door middel van de verhouding tussen de 
intensiteit, dat is de Ie verwachten hoeveelheid verkeer, en de capaciteit, dat is de hoeveelheid verkeer die een 
wegvak kan verwerken. Deze I/C-verhoud in gen worden per wegvak vastgesteld en zijn vanzelfsprekend met 
name gedurende de spitsperioden het meest kritisch. Een I/C-verhouding groter dan 1,0 betekent een groter 
verkeersaanbod dan de beschikbare capaciteit en zal daarmee tot zware congestie leiden. Een I/C-waarde tussen 
0,9 en 1,0 is zeer kritisch en leidt vaak reeds tot congestievorming. Een waarde tussen 0,7 en 0,9 hoeft geen 
problemen op te leveren maar geldl wel als aandachtspunt. Waarden lager dan 0,7 leveren geen 
afwikkelingsproblemen op. 
Voor de avondspits blijkt uil de modelresultaten dat de I/C-verhouding op de Waalbrug voor de rijrichting 
stadsinwaarts groter is dan 1. Het gedeelte tussen de Lentse Oortjes en de Lentse heeft in deze richting een 
verhouding lussen de 0,9 en de 1,0. Dil geldt ook voor de Waalbrug op de richting stadsuilwaarls. Op deze 
weggedeelten treden aldus (zware) congestieknelpunten op. De I/C-verhouding op de overige gedeelten van de 
A325 ligt onder de 0,9. Op het onderliggende wegennet is de I/C-verhouding minder dan 0,7. Hier kan het 
verkeer aldus vrij doorstromen. 

Verkeersafwikkeling op kruispuntnivcau 
Met name op de op- en afritten van en naar de A325 (Lentse Lus en Lentse Oortjes) ontstaat in de huidige 
situatie congestie door terugslag van de files op de Waalbmg/Keizer Trajanusplein. 

1.3.4 Leefbaarheid/verkeersveiligheid 

Uitgaande van de voorkeurs kenmerken voor een Duurzaam Veilige wegenstmctuur is er een maximum 
verbonden aan de inlensileilen per wegcategorie, zie bijlage 1. Voor de wegen is de huidige intensiteit 
vergeleken met deze maximale intensiteiten. De resultaten van de vergelijking zijn weergegeven in tabel 2.2. 
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Tabel VIIIJ; Huidige intensiteiten (2000) versus maximaal toelaatbare intensiteiten. 

Wegvak Wegcatcgorie Etmaalintensileit 

(mvt) 

Max.etmaallntensiteit 
(Voorkeu rskenmerken 
DuurzaamVcillg) 

N325- WaalbruE SlroomwCR 51.000 > 15.000 
N325 ( Leni • kmmppunl Rcssen) SiroomweK 45.000 > 15.000 
Grindi jk.- zuid Gebiedsontsluilingsweg 

bubcko 
4.000 3 000- 15.000 

Grindijh - noord (lansluiling AIS) Gebiedsontstuilmgsweg 
bubcko 

8.000 3.000-15.CK)0 

Vossen pcUesiraal Gebiedsontsluilingsweg 
bubeko 

2.800 3,000-15.000 

Ij iuwickstraat (lussen 1'cn 2'kniispunl) Ocbiedsoncsluitingsweg. 
iVpeC 

3.300 3,000 -6.0O0 

Tabel .• Toekomsligt Inlensildlen (20/5) versus maiimaal loelaaibare inieniiieiien. 

Uil de tabel blijk! dal de intensiteiten voor de bekeken wegvakken geen van allen het toegesUne aantal 
motorvoertuigen overschrijden. Het huidige gebruik van de wegen (en de functies) komen derhalve overeen met 
het gewenste gebruik. Uitgangspunt daarbij is dat de huidige vormgeving aansluit bij de in de tabel 2.2 
toegekende wegcategorie. 

1.4 Beschrijving toekomstige Autonome ontwikkeling 

1.4.1 Verkeersstructuur 

Voor de Autonome ontwikkeling wordt uitgegaan van het scenario Voorgenomen activiteit. Het betreft dan wel 
een situalie zonder de realisatie van het MTC en zonder doortrekking van de A73 alsmede zonder verbreding van 
dcA50. 

1.4.2 Mobiliteit 

Verkeersiniensiteiten 
De intensiteiten zijn voor het studiegebied in beeld gebracht voor het etmaal. In bijlage 2 zijn de 
etmaal intensiteiten voor een aantal wegvakken opgenomen. In vergelijking met de huidige situatie kan worden 
vastgesteld dat de intensiteiten op een aantal wegvakken (sterk) toenemen. Met name de intensileiten op de A325 
nemen toe: voor het deel ten noorden van Lenl neemt de intensiteit met bijna 60% toe. Op de Griftdijk is zowel 
voor het zuidelijke, midden, als noordelijke gedeelte een kleine afname te constateren. Voor de overige wegen 
loopt de vergelijking 'mank' omdat een groot aantal wegen en aansluitingen, zoals in de toekomst bedacht, in de 
huidige situatie nog niet gerealiseerd zijn. 

[ntem. extern en doorgaande verkeer 
In de autonome toekomstige situatie is hel aandeel doorgaand verkeer ten opzichte van de gemeente Nijmegen 
(inclusief de gemeenten Ubbergen, Millingen en de kern Weurt) kleiner dan in de huidige situatie; 13% (4.390 
mvt/etm). De doorgaande verkeersstroom is in absolute zin echter groter dan in de huidige situatie. Dit valt te 
verklaren doordat in de toekomstige situatie het verkeer van en naar de Waalsprong zorgt voor een groter 
aandeel intern en extern verkeer. 

Voertuigkilometers 
Het aantal voertuigkilometers binnen het plangebied neemt als gevolg van de realisatie van de Waalsprong met 
ruim 75% toe van 299.400 voertuigkm/etm naar 527.000 voertuigkm/etm. 

Yfrvocrwiizekeuze 
De toename van de verkeersintensiteit op en rondom de Waalbrug zal in de toekomst ertoe leiden dat meer 
verkeersdeelncmcrs gebmik gaan maken van een andere vervoerswijze dan de auto. Hel aandeel ten opzichte van 
het autoverkeer is niet in beeld gebracht. 
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1.4.3 Bereikbaarheid 

Afwikkeling op wefivakniveau: 1/C-verhoudinp 
Capaciteitsproblemen doen zich in de avondspits met name voor op het gedeelte van de N325 tussen rotonde en 
Ovatonde, alsmede op de rotonde en de Ovatonde zelf. Ook de toeleidende wegen naar de Ovatondc vanuit De 
Grift zijn veelal overbelast 
In de ochtendspits vormen zich congestieproblemen op dezelfde wegvakken, zij het in de tegengestelde 
richtingen. 

Afwikkeling op kruispuntnivcau 
Uit de I/C-plots blijkf /.owel in de ochtend als avondspits er een overbelasting op te treden op de toe- en afritten 
van zowel de rotonde als de Ovatonde. Uitbreiding van de capaciteit van de op- en afritten biedt aan de 
knelpunten een oplossing. 

1.4.4 Leefbaarheid/verkeersveiligbeid 

Voor een selectie van wegen is de toekomstige intensiteit vergeleken met de maximale intensiteiten per 
wegcategorie (zie ook bijlage 1). De resultaten van de vergelijking zijn weergegeven in tabel VIII.4. 

Tabel VIII.4: Toekomstige intensiteiten (2015) versus maximaal toelaatbare intensiteiten. 

Wegvak Wcgcategorie Etmaalintenslleil 
(mvt) 

Max. etmaallntensiteit 
(Voor k e u rs ke n me r ken 
Duurzaam Veilig) 

N325 - Waalbms Slrooinwef! 63.000 > 15.000 
N325 ( Icnl - knooppLinl Rcssen) Slroomwcg 79.000 > 15.000 
Giiftdijk - y.uid Gebiedsonlsluilingsweg 

bubeko 
3.500 3.000- 15.000 

Grifidijk - noord (aansluiling A15) GcbicdsonulLiiiingsweg 
bubeko 

10.000 3.000-15.000 

Vossen pelseslraat ErnocRaneswcK bubeko Nihil < 6.000 
Laauwieksiraai(lussen l 'en2' 
kiuispunl) 

Gebiedson islu^lingsweg. 
typeC 

3,000 3.000-6.000 

Tabel VIII.4: Toekomstige intensiteiten (2015) verstts maximaal toelaatabare intensiteiten. 

Doordat de Vos senpelse straat in de toekomst wordt afgesloten voor autoverkeer verandert zowel het gebruik als 
de functie. De geringe intensiteiten in de toekomst komen overeen met de erftoegangsfunctie. Voor de andere 
wegvakken geldt dat de intensiteiten geen van allen hel toegestane aantal motorvoertuigen overschrijdt. Het 
toekomstige gebruik van de wegen (en de functies) komen derhalve overeen met het gewenste gebruik. 
Uitgangspunt daarbij is dat de vormgeving aansluit bij de in de tabel VIII.4 toegekende wegcategorie. 

1.5 Toetsing varianten 

1.5.1 Verkeersstructuur 

Inparagraaf 1.2.2 zijn de verschillende scenario's reeds beschreven. In deze paragraaf wordt de toekomstige 
verkeersstructuur voor de varianten nader beschreven. Voor zowel de Autonome ontwikkeling als de scenario's 
is de toekomstige verkeersstructuur voor het overgrote deel gelijk: Voor Lent wordt een westelijke en 
noordelijke ringweg gerealiseerd. Voor de ring rond het Stadseiland geldt een 50 km/h-snel heidsregime, 
daarbuiten een 30 km/h-regime. Er worden twee nieuwe aansluitingen gerealiseerd op de N325/A325: door 
middel van een gelijkvloerse rotonde net ten noorden van de huidige Lentse Lus en een on gelijkvloers gelegen 
zogenoemde Ovatonde (ovale rotonde) tussen de gelijkvloerse rotonde en het knooppunt Ressen- Voor alle 
varianten verdwijnen dan de Lentse Lus en de Lentse Oortjes, behalve voor de varianten 2b en 2c (Horen bij de 
Stad). Bij het scenario Horen bij de stad is ervan uitgegaan dal de tweede Stadsbrug ten noorden van de Waal 
aansluiting heeft op het noordwestelijk deel van de ontsluitende ring van het Stadseiland van de Waalsprong. 
Uitgangspunt voorde brug zelf is een 70 km/h-snelheidsregime. In de beschouwde varianten 2b en 2c van Horen 
bij de Stad is er verder van uitgegaan dat de nieuwe Stadsbrug de primaire rol voor de ontsluiting zal gaan 
vervullen. 
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Dit principe wordt ondersteund door op het traject van de Stadsas (N325) tussen de bestaande Waalbnig en de 
gelijkvloerse rotonde enkele gelijkvloerse aansluitingen te realiseren. Hiermee wordt dit wegvak een meer 
ontsluitende functie toebedeeld. 

1.5.2 Mobiliteit 

(a) Verkeersintensiteiten 
In bijlage 2 zijn voor een aantal belangrijke wegdelen de intensiteiten per etmaal per variant opgenomen. De 
intensiteiten per variant zijn vergeleken met de intensiteiten voor de autonome toekomstige situatie. 

(blN352 
Vergeleken met de Autonome ontwikkelingen neemt de intensiteit bij de diverse varianten op deze weg in alle 
gevallen af, behalve in Het geval van variant 2c (Horen bij de stad): op het weggedeelte tussen Ovatonde en 
rotonde neemt de intensiteit bij deze variant op etmaalbasis met 15% toe. Voor de overige varianten nemen hier 
de intensiteiten af van 2 tot 20%. De grootste afname op de A325/N325 vindt voor de weggedeelten tussen A15 
en rotonde plaats bij variant Ib en 2c. Dit geldt ook voor hel weggedeelte lussen Lcnt en rotonde. 
Voor hel deel Keizer Trajanusplein - Lent is de intensiteit voor het scenario Horen bij de stad het laagst (32.000 
mvl/etm bij variant 2b). Dit is een logisch uitvloeisel van de realisatie van de tweede Stadsbrug bij deze variant. 

(c)"LenlOost" 
Voor de verbinding "Lent Oost" tussen N325 en "Ringweg Lent-Oost" neemt de intensiteit bij het scenario's 
Horen bij de stad duidelijk af {circa 30%-60%) Voor hel scenario Duurzaamheid geldt dit alleen voor het 
wcgvak tussen de A325 en de eerste kruising. Voor de overige scenario's is de intensiteit op deze verbinding min 
of meer conform de Autonome ontwikkeling. 

(d) "Ringwep Lent oost" 
Ook voor de Ringweg Lent Oost geldt dat de onderzochte varianten binnen de scenario's Horen bij de stad en 
Duurzaamheid zorgen voor een afname in de intensiteit, (respectievelijk circa 60% en 30%). Ook variant la 
{Voorgenomen activiteit) en variant 3b (wervende woonmilieus) laten een afname zien. 

"Unt-west" 
Voor de varianten binnen hel scenario Voorgenomen activiteit blijft de intensiteit gelijk aan die bij de Autonome 
ontwikkeling. Voor de varianten van het scenario Horen bij de stad neemt de intensiteit hier sterk toe. Voor het 
wegdcel Grift wij k-noord tot de Ringweg bedraagt deze toename voor variant 2c {Horen bij de stad) circa 380% 
en voor variant 2b (Horen bij de stad) 210%. 

(e) "Ringweg Lent-west" 
Op deze verbmding is een duidelijke afrtame te constateren voor de varianten van het scenario Horen bij de stad. 
Ook varianten 3a en 3b (Wervende Woonmilieus) laat een (beperktere) afname zien. 

(O Griftdijk 
De intensiteiten op zowel de Griftdijk-zuid, midden als -noord verschillen voor de varianten niet of nauwelijks 
met de Autonome ontwikkeling. Uitzondering vormen de varianten 2b en 2c (Horen bij de stad). De toename is 
hier bijna 100%. 

Aansluiting op Waalbnig 
In het scenario Horen bij de stad is een tweede Stadsbrug opgenomen. In de overige scenario's komt deze 
verbinding niet voor. In variant 2b is de intensiteit op deze aansluiting 22.000 mvt/em en in variant 3c 41.000 
mvt/etm. 

{gl Inlem. extern en doorgaand verkeer 
In tabel Vlll.5 is voor de verschillende varianten het percentage intern, extern en doorgaand verkeer ten opzichte 
van hel smdiegcbied bepaald. Het aandeel is bepaald voor het wegvak N325 (bestaande Waalbrug) en een 
eventueel nieuwe Stadsbrug. Doorgaand verkeer is verkeer met een herkomst en bestemming buiten de 
gemeenten Nijmegen, Ubbergen en Millingen en de kern Weun. Ter vergelijking zijn ook de percentages voor 
de Autonome ontwikkeling opgenomen. 
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Tabel VIII.5: Percentage doorgaand verkeer ten opzichte van de gemeente Nijmegen (inclusief de 
gemeenten Ubbergcn/Millingen en de kern VVeurt) op de beslaande Waalbrug en een evi. nieuwe 
Stadsbrug (etmaalsituatie). 

Variant Percentage dooreaand verkeer 
AuloimniL- iiiilwikkclinB 13% 
Voorjfcnumtn aciivileil ( Ib) 1 1 % 

Horen bu de sUd (2b) 1 3 % 
Horen bi lde stad (2c) 1 3 % 
Wervendi; woütimilieus (3a) 11 % 

Wervende woon milieus (3b) 15% 
Duurzaamheid (Aa) 10% 
Duurzaamheid (4b) 14% 

Uit de label blijkt dal de percentages doorgaand verkeer voor de verschillende varianten niet veel van elkaar 
verschillen. Het grootste aandeel doorgaand verkeer op de Waalbrug(gcn) wordt verkregen bij variant 3b, het 
kleinste bij variant 4a, 

(hl Voertuigkilometers 
In label 3,2 zijn de voertuigkilometers opgenomen welke binnen het plangebied worden afgelegd door het 
autoverkeer. 

Tabel Vlll.9: Afgelegde autokilometers per variant en voor de Autonome ontwikkeling (etmaal) 

Variant AfGeleEdc aulokm. 
Aulonome oniwikkehng 527.100 
VoorRenotnen acljvileil (Ib) 435,900 

Horen bii de slad (2b) 411,500 

Horen bil de slad (2e) 484,600 
Wervcfide woonnulieus (3a) 427,100 

Wervende woonmilicus (3b) 516.200 

DuuczBamhcid (4a) 444.500 

Duurzaamheid (4b) 526.000 

In alle varianten is sprake van een afname van het aantal afgelegde voertuigkilometers ten opzichte van de 
Autonome ontwikkeling. Deze afname is hel grootst bij variant 2b (Horen bij de stad), namelijk 22%. 

1.5.3 Bereikbaarheid 

(ai Verkeersafwikkeling 
Voor de wegen binnen het studiegebied is met het verkeersmodel de intensiteit/capaciteit vastgesteld. Vanuil het 
oogpunt van bereikbaarheid is het dan interessant om te kijken in hoeverre er een hog I/C-verhouding ontslaat 
aangezien dit een indruk geeft van de congestie op de betreffende wegvakken. lo het onderstaande zijn de 
verschillende varianten met elkaar vergeleken. 

(b) Variant Ib 
Bij dit scenario concentreren de knelpunlen zich in de avondspits rond de Ovatonde (verbindingsweg N325 - De 
Grift). De N325 en de Waalbrug laten geen congestie knelpunten zien. De doortrekking van de A73 zorgt hier 
voor een slerkc verminderen van de congestieknelpunten. 
De geconstateerde knelpunten in de ochtendspits verschillen in dit scenario niet sterk van die in de avondspits. 

Variant 2b 
De doortrekking van de A73 zorgt voor een ontlasting van het verkeer op de N325. De capaciteit op de N325 
wordt echter nog steeds voor een groot deel gebruikt. 
De wegvakken van de N325 laten in de ochtendspits nauwelijks echte congestieknelpimten zien. De knelpunten 
hebben met name alleen nog betrekking op de aansluiting op de rotonde en de Ovatonde, 
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fcWmanl2c 
Bij deze variant is er nel als bij variant 2b een versterkte relatie met de bestaande stad. Verbreding van de ASO 
kan niet voorkomen dat er een grote druk op de N325ontslaal. Vanaf de Waalbrug tot het knooppunt Ressen is er 
sprake van congestievorming in beide spitsen. De knelpunten op de N325 zijn iets minder groot in de 
ochtendspits. 
De knelpunten op de Griftdijk zijn niet groter dan die bij de overige varianten. Op de tweede Stadsbrug is er in 
de spitsen voldoende capaciteit aanwezig. 

<d) Variant 3a 
Bij deze variant zijn er in de avondspils met name congestieproblemen op de Griftdijk en de aansluitingen op de 
N325 bij de rotonde en de Ovatonde. Het weggedeelte van de N325 tussen rotonde en Ovatonde laat beperkte 
capaciteitsproblemen zien. De doortrekking van de A73 zorg ook hier voor een afname van de intensiteit. 
De problematiek op de Griftdijk is in de ochtendspits gelijk aan die in de avondspits. De I/C-verhouding op de 
N325 tussen rotonde en Ovatonde is kleiner dan 0.9. Er treedt derhalve geen congestie op. 

(e) Variant 3b 
Bij dit scenario ontstaan in de avondspits zeer grote congestie knelpunten op de N325 tussen de Ovatonde en de 
rotonde. Als gevolg hiervan vindt er terugslag plaats naar hel onderliggende wegennet. Ook de Griftdijk laat , 
hoge belastingen zien. De Waalbrug zit legen zijn maximale capaciteit aan. 
De ochtendspits laat minder knelpunten zien dan de avondspits bij deze variant. Zo is de I/C-verhoud ing op het 
weggedeelte N325 tussen Ovatonde en rotonde lager dan 0,9. De betasting op de Waalbmg neemt af tot 
aanvaardbaar niveau. 

Variant 4a 
Door de doortrekking van de A73 verminderen de knelpunten op de N325 tussen rotonde en Ovatonde, In de 
ochtendspits zijn er minder knelpunten op de Griftdijk-noord dan in het geval van verbreding van de ASO. 

(O Variant 4b 
De knelpunten bevinden zich in de avondspits mei name op de Stadsas tussen rotonde en Ovatonde. Met name 
op de toe- en afvoerwegen van de rotonde en Ovatonde komen hoge belastingen voor (I/C-verhouding groter dan 
1,0). Ook op de verbindingsweg tussen Ovatonde en Griftdijk-noord en de Griftdijk zelf zijn hoge intensiteiten te 
verwachten. In de ochtendspits zijn er op de A325 minder knelpunten dan in de ochtendspits. De knelpunten op 
de verbindingsweg Ovatonde-Griftdijk en op de Griftdijk zelf zijn wel groter dan in de avondspits. 

fg) Verkeersafwikkeling op kruispuntniveau 
Uit de I/C-verhouding van de verschillende wcgvakken voor de diverse varianten blijkt dat er met name 
congestie optreedt op de aansliiilpunten van de N325 (rotonde en Ovatonde). Dit blijkt voor elke variant te 
gelden. Uitbreiding van de capaciteit op de toe- en afritten van beide knooppunten als op de rotonde zelf, biedt 
een oplossing aan de geconstateerde knelpunten in de afwikkeling. 

Vervoerwi i zeke uze 
Uitbreiding van de capaciteit door verbreding van de ASO, doortrekking van de A73 en aanleg van de T 
Stadsbrug kunnen leiden tot een verandering van vervoerswijzekeuze, omdat voor sommige verkeersdeeinemers 
een duidelijke verbetering van de bereikbaarheid optreedt. Hierdoor kunnen potentiële gebruikers van het 
openbaar vervoer en sommige fietsers besluiten om in het vervolg van de auto gebruik te maken. Een dergelijk 
effect zal in de sterkste mate optreden bij scenario Horen bij de stad (varianten 2b en 2c) omdat in deze varianten 
wordt uitgegaan van de realisering van een nieuwe Stadsbrug. Het totale effect is moeilijk in te schatten met 
behulp van hel beschikbare uni-modale automodel waarover de gemeente Nijmegen beschikt. Wel is uit de door 
de gemeente Nijmegen uitgevoerde studie naar toekomstige rivierovergangen gebleken dal een extra Stadsbrug 
in combinatie met een verbreding van de ASO circa 5 procent meer Waaloverschrijdend autoverkeer veroorzaakt 
ten opzichte van de Autonome ontwikkeling waarin geen extra Waaloversehrijdende capaciteit is opgenomen. 
Een extra Stadsbrug gecombineerd met een doorgetrokken A73 levert circa 11 procent meer Waaloverschrijdend 
autoverkeer op. Dit extra autoverkeer is echter niet een puur modal split effect, maar omvat ook een effect van 
een veranderend vestigingspatroon van bedrijven etc (distributie-effect). 
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Verder gaat een toename van de Waaloverschrijdcnd autoverkeer gepaard met afiiames op andere 
verkeersrelaties getuige het feil dat de extra hoeveelheid auCokilomelers door de uitbreiding van de 
Waaloverschrijdende wegcapaciteit maximaal 2 procent zal bedragen in de gehele regio Nijmegen afhankelijk 
van de wijze waarop de capaciteit wordt vergroot. 
De ontsluiting van de Waalsprong zelf, afgezien van hel effect van een eventuele Stadsbrug, lijkt voor de 
vervoerswijzekeuze aanzienlijk minder relevante verschillen op Ie leveren. 

1.5.4 Leefbaarheid/Duurzaam Veilig 

In tabel VIII.7 is voor een aantal wegvakken van ontsluitende wegen de etmaalinlensileit weergegeven. Deze 
intensiteit is afgezet tegen de maximale intensiteit die is vastgesteld in het kader van Duurzaam Veilig. De 
wegvakken met overschrijdingen van de maximaal wenselijke intensiteit zijn per variant rood gemarkeerd. 

Tabel VI I I .7 : Beoordeling criterium duurzaam veilig o.b.y. de vastgestelde categorisering getoetst aandc 
maximaal wenselijke intensiteit 

Weg WegdHl M a x . i n t c n s i l e l l 

o.b.v. 

CB legor l s r r l ng 

Etmaaliolcnsllcilen i aria n ten (mvt) M a x . i n t c n s i l e l l 

o.b.v. 

CB legor l s r r l ng 
Huidig (0) Aitton, (O*) Voofg. Koren bi j Horen bij Wervende Wervend Duiaz,hd. DuuiT.hi 

aciiviteil de de Woonmil, e (4a) 
( Ib) Sud (2b) stad (2c) (3 i ) Woonmil 

(3b) 

(4b) 

U15 K. Trajinusplein 
to( Lcni 

> 15.000 51.000 «3,000 43.000 32.000 34,000 44,000 61.000 43.000 58.000 

Ovatonde tot > 15,000 71,000 5S.000 62.000 81.000 56.000 70.000 55.000 68.000 
A15 

•EUngweg Lenl-
30S1" 

Tol Ie kruising S.OOO-i 5,000 11,000 11.000 4.000 4.000 7.500 8.000 8.000 9.000 

'Lew-*ai" Rolondc lol 
e e n i t k ru i t ing 

S.000-15.000 11,000 11.000 1.1.000 42,000 17,000 17.000 25.000 15.000 

'Ringweg Lcni- Ringweg Lol 1* S. 0 0 0 - Ü.OOO 10,000 11.000 3.000 3,500 8,000 S.000 9.000 9000 
vcsV' kruising 
j r i f td i jk zuid Lenl-wcsl 3,000- 10,000 4,000 3,500 3.500 6.000 6.000 3.000 3.500 4.000 4.000 
j r i f ld i j k midden Tol Suiionsweg 3,000- lO.UOO 4,000 6.000 6.500 7.000 7.500 7.000 6,500 7,000 7,500 
üriftdjik nooid Tol 

iadustrielerTein 
"De Gr i l l " 

5 ,000- 15,000 8,000 lO.OOD 11.000 11.000 12.000 11,000 11.000 11,000 12,000 

3osterhoul- . 15.000 15.000 15,000 16,000 15 000 15.000 14.000 15,000 
« 2 S 
Aansluiting op - - 22.000 41,000 . • . -
Ze Sladshmg 

Uit tabel VIII,7 kan worden afgeleid dat alle varianten, inclusief de Autonome ontwikkeling, een overschrijding 
laten zien van de maximaal wenselijke intensiteit op het wegvak tussen de rotonde en de eerste kruising in Lent-
West, Met name bij variant 2c is er sprake van een grote overschrijding. Dit wordt veroorzaakt doordat in de 
variant 2b en 2c de Stadsbrug is opgenomen. Bij 2b neemt de doorgetrokken A73 nog een grote hoeveelheid 
verkeer voor haar rekening. In 2c is geen doorgetrokken A73 opgenomen, maar een verbrede ASO zodat de 
intensiteit op de nieuwe Stadsbrug aanzienlijk hoger ligt. De exacte vormgeving van de aansluiting van de 
Stadsbrug op zowel de noord- als de zuidoever van de Waal is overigens nog onderwerp van studie. 
Bij de andere wegvakken lijkt de voorgenomen categorisering goed aan te sluiten bij de te verwachten 
intensiteiten. Van belang is dat de vormgeving van de wegen wordt afgestemd op de functie en het gebruik. Als 
leidraad voor de vormgeving zijn de voorkeurs kenmerken opgenomen in bijlage 1. 
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1.6 Conclusie 

1.6.1 Mobiliteit 

Geconstateerd is dat in alle varianten sprake is van een afname van het aantal voertuigkilometers, waarbij met 
name varianten Ib, 2b, 3a en 4a een forse afname laten zien. 
De veranderingen in de verkeersstromen op hel wegennet zijn zeer divers. Aandachtspunt bij alle varianten is de 
afstemming van het gebruik op de vormgeving van de weg in verband met de afwikkelingskwaliteit en de 
verkeersveiligheid (Duurzaam Veihgc vormgeving). Het aandeel doorgaand verkeer is in alle varianten 
vergelijkbaar met de autonome situatie. 

1.6.2 Bereikbaarheid 

Vrijwel onafhankelijk van de variant, is de verkeersafwikkeling op de (aansluitende wegen op) de rotonde en de 
Ovatonde slecht. Uitbreiding (verdubbeling) van de capaciteit op de toeleidende wegen alsmede de rotonde zelf 
biedt hierbij een oplossing. Met name voor de verbindingsweg tussen Ovatonde en de Grifldijk wordt 
voorgesteld deze in zijn geheel ais 2x2'weg uil te voeren. Dit geldt ook voor de weg aan de oostzijde van de 
Ovatonde. 

De varianten die uitgaan van een doortrekking van de A73 (variant 2b, 3a en 4a) leveren positieve effecten op 
voor de verkeersafwikkeling op de N325. Deze varianten scoren daarom ook beter op het aspect bereikbaarheid. 

1.6.3 Leefbaarheid/verkeersveiligheid 

Ten aanzien van de verkeersveiligheid is het uitgangspunt dat de functie van wegen, hel gebruik en de 
vormgeving op elkaar worden afgestemd. De varianten zullen daardoor gelijkwaardig gaan scoren. 
Aandachtspunt bij de verdere uitwerking (in alle varianten) is het wegvak tussen de rotonde en de eerste kruising 
in Lent-West. Aanpassing van de functie en de vormgeving lijkt op voorhand noodzakelijk 
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Byiage 1 bij hoofdstuk VIII: Voorkeurskenmerkeu Duurzaam Veilig 

V o o r k e u r s k e n m e r k e n D u u r / a a m V e i l i g b i n n e n d e b e b o u w d e k o m 

C a t e g o r i e i G e b l e d s o n l s l u i t i n g s w e g E r f t o e e a n e s w e g 

Type Gcbiedsonuluilingsweg A Gebiedsoiilsluilingsweg B Gcbicdsontsluitingsweg C 

ferkcerskenmetken 

Maximumsnelheid 70 50 50 30 

Oniwcrpïnelhcid 70 50 40 30 

InlcnsileJE slede lijk e OTiigcvmg > 8.000 5.000-15.000 3.000-10 000 < 4.000 

Inlensileic niralc oingcvmg > 10000 5.000-10.000 3.000-6.000 O.OOO 

minimale binding regio bkaal wijk buuïi 

VnchlverkeeT veel maiig m i l i g zeer weinig 

Wegindeting 

scheiding njnchling oveirijdbaar overrijdbaai geen scheiding geen scheiding 

Rijbunindeling It2<if2%\ 1 \2 plus f ieuptd 1 rijbaan met 
fietsstroken 

1 njbaan gemengd verkeer 

WegvBkteng[e ïSOOm 250-SOO m 100-250 m «: lOOm 

Inlulen niel loegeslian niel toegeüaan toegeslaan 

pos il ie bmmflels patallelslnicluur njbaan rijbaan R i jbun 

posihe liels paTal^lstrucluur fieLspad iieissirook Rijbaan 

posjiie voeigingcr panlIelsDTicIuur irollnir Ipjltüir trotioiriloopsiiook 

poïilie landbouw verkeer prallcIsDTicluur rijbaan rijbaan Rijbaan 

hallen openbaar vervoer aanliggend aanliggend o f rijbaan aanliggend of 
njbaan 

Rijbaan 

Palieren paisllclsmictuur mei of m havens niet of in havens Vakken 

inrichltngs- en omgevingskenmerken 

Verlichling hoog ( E I Om) middelhoog (6-8 m) middelhoog (6-
Bm) 

laag (3-Sm) 

Bebouwing DparsUnd(>20m) oparsund(10-20m) op afstand I I0 -
20 m) 

dicht Dpde weg (<10m) 

Asmorkcring )« i' nee nee 

Verharding gesloEen geslolen gesloten of open i ^ n 

Erfiansluilmgcn nieE ToegesLaan beperk 1 loegeslaan J* J» 

Kruispunlpnn mpei 

mcl gebiedsonlsluitingsweg A voorrangskruispunl en 
snelheidsbeperking 

voorrang.sliriiispuiil en 
siiellieidsbcpciking 

vooTTangskruisp 
unlen 

snejheidsbeperk 
mg 

niet toegestaan 

mei gebiedsoniiluiiingsweg fi vDorrangskruispiinl en 
snelheidsbeperking 

vDomngs kruispunt en 
SEielhetdsbeperking 

voümngsktuisp 
unlen 

snelheidsbeperk 
ing 

Voorn ngskniispunl en 
snelheidsbeperk mg 

mei gcbicdsonulujlingiwcg C voomngskmispunL en 
sne Ibe idsbeperk mg 

voorrangskruispunl en 
srK Ihe idsbcpe iking 

vDortangskniisp 
unt en 

snelheidsbeperk 
mij 

Voonïiigskniispunt en 
•Dclheidsbepe rking 

mei ernccganüsweg niei biegesuan vDOirangskruispuiiL en 
SIK 1 he idsbcpetking 

voorrangskniisp 
l inten 

snelheidsiKperk 
ing 

gelijkwaardig kruispunt en 
sne Ihe idsbcperi mg 

met Hctspaden n.v.I. n.v.I. voorrangskniisp 
unlen 

snelheidsbeperk 
inR 

vonirangskruispunl en 
snelheidsbeperking 

mei voelgangeis ongelijk vioeiï o f [er boogie 
van een kruispiinl 

voorrang^kmispunt en 
snelhc idsbepe rking 

voomngskruisp 
unlen 

siielheidsbcpeil: 
in|} 

geen vixïrziening 

roei bu i - o f trambaan voorn ngskmispunl en 
«lelheidsbepefking 

voomngskruiqjuj i l en 
snelhcidtbcpeiking 

voorrangskruisp 
unt en 

snclheklsbqxrk 
inj} 

voomngskruispunt en 
inclhcidsbqie iking 

mei spoorlijn ongelijk v loen o f bewaikw 
overgang 

ongel ijkvloers ofbeaiaalile 
overgang 

ongelijk vloen 
o f bewaakte 

overgang 

ongel ijkvlucrs o f bewaakte 
ovciging 
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I Ï T Ï T T n r r - ^ - n - ^,* 

Voorkeurs ken merken DuuiTaam Ve i l i g h u i l e n de b e b o u w d e k o m 

C a i e ü o r l e S t r o o m weK ( i c b l c d s i i n l s l u i l i i i e s w c x Er f toeganKswcE 
Type landelijke 

snoomweg 
regionale stroomweg l>eb>cds-! 

onisluiiingsweg 
I 

Gebieds-
ontsluitingsweg II 

erfloegangswcï 1 erf^gangsweg I] 

yerteenkenmfrkfh 

MaïimunuiicDicid 120 100 80 80 «) 60 

Onnverpsnclhcid 120 90 80 80 60 60 

TraiKlsncIhcid BO 60 60 50 50 
Inlensilcil ïlS.OOO 7.000-20.000 > 20.000 S 000-20.000 < 6.000 < 6.000 

Minimale binding geen geen regio regio veiblijfsgebied verblijfs gebied 

IftpitdelaiK 

Scheiding njrici i l ing niel 
dooischrtidbaar 

OKI dounchnjdbaat niel 
tkxinchnidbaar 

ovejrijtJbaar geen scheiding geen scheiding 

Vcrïiardm^shreedic 2n6.2S{2 i i9 ,9S) 2 n 7.S0 7,50 >4,50 4.50 

Wïgvïkicnjf ic 
Inhakn Tweede 

nisiTDak 
alleen iitdicn tweede 

rtistJook aanwezig 
tweede rijstrook niet loegei tun toegestaan locgesiun 

fosnie bmni f i iU Paralk Isiruc tuur pinlIeUlrucluur para Me! structuur parallelstructuur hoordtijbain hoofdrijbaan 

Püsiiic fk is PBTïllelstruiiruur pan 1 Iels Ductuur parallelslnictuur parallelstrucluuf fietspad of-strook haofdrijbun 

Positie vKiganger Pirallï lstruciuui fietspad fietsstrook parallebtructuui 

PosiiK lindbauw\'CTiceT ParalkIstrucLuur pirBlklsnucmur parallelstfucluur parallelsiructuui hoofdnjbaan hoofdnjbun 

lïaLlcn opcnbiiir vervoer vrij liggend vnj liggend aanliggend aanliggend op rijbaan op r i jbun 

pirfccnn ParattelslructuuT Danllelsliuciuur paralleblructuur para llelstnji: tuur r i ibMn njbaaii 

pech VO0T7 ien igen Vluchtstrook vluclitstnxil; vluchtstrook vakken geen geen 

intichtingi- en umgevingskertmi'tkcn 

vcrhchlinti bij kniispunlen bi i kruispunten bij kruispunten bi j kruispunun waar nodig waar nodig 

obslakeïvrijc 70DC lÜ.OO 6,45 6.00 6,00 1,50 1,50 

markering in l ingïrichling j» 1* ja j» kantmarkcnng nee 

«nclhcidsbqicrkendc inuiregeleTi nee nee nee iwc ja, indien nodig ja,indien nodig 

crAansluitingen Kiet toegestaan niel toegestaan niet loegestain niet toegestaan 1> )• 

Kruispunfprineipes 

mei landelijke siroomweg knooppuiu kmKif^unl ongel IJ kvloerse 
aansluiting 

ongehjkvlocrw 
aansluiting 

n.v.t. n.v.t. 

mei regioiule stroomweg knoopptml ktiooppunt ongelijkvloersv 
aam! uiting 

ongelijkvloerse 
aansluiting 

n.v.t. n,v.l. 

met gcbledi-onuluiüngswcg I OngelijkvlocTtc 
ainsluitini 

ongel IJ kvloerse 
•ansl uiting 

voonangskruisp 
unten 

snelheidsbeperk 
ing 

viHïrrangskruiï^unt 
en 

snelheidsbeperking 

voorrangsknuspunt 
en 

snelheidsbeperking 

voonmgsknii ipud 
ten 

snelhcidsbepetkin 
« 

IML gebieüs'Ontsluitingsweg II Ongel ij kvloeisc 
aansluiting 

nngelijkvloerse 
uns l uiting 

voorrangskruisp 
unten 

snelheidsbcperk 
mg 

voorrangskruispunl 
en 

snelheidsbeperking 

voorrangsk ruispiun 
en 

snelheidsbepcrkiDg 

voorrangskruisp un 
ten 

snelheidsbcperk in 

nKt erfloegungsweg 1 n,v.l. n.v.t. vooirangskruisp 
unten 

snelheidsbcperk 
mg 

vo<irTangskruispunl en snelheidsbcperkin£ 

met irftoe gingsweg 11 n.v.t •LV.L VDomngskniisp 
unten 

snelheidsbcperk 
mg 

voorn ngskniispunt 
en 

snelheklsbcpcrking 

VDonangikruisp uni 
en 

snelheidsbeperiinf 

gelijkwaardii 
kmispuni en 

snclhcidsbepcrktn 

met fietspaden Ongehjkvloers ongelijkvloers ongelijkvloers ongelijkvloers of ter 
hoogte van een 

kruispunt 

voorrangsk roi.spuni 
en 

snellieidsbeperkinf 

gelijkwairdif 
kmispuni en 

snelheidsbcperk in 

met openbaar vervoerbanen Ongelijk vUiers ongel ijkvloeis ongelijkvloers ongelijkvloers of 
bc ivukle overgang 

ongelijkvloers oi 
bewaakte overgang 

ongetij kvlocra oi 
bewaakte 
overpng 

145 



Bijlage 2 bij hoofdstuk VIII: Prognose intensiteiten per variant (mvt/etmaal) 

Wcevak WcKdcd Varianten 
Huidig (0) Aulonooni 

1 

Voorgeno 

men 

Kl iv i le i l 

(Ot-I 

Voorgen 

omen 

Bciiviieii 

( Ib ) 

Horen bij 

de stad 

incl A73 

(2b( 

Horen bij de 

sudinc l . 

A50(2c) 

Wervende 

woonmilie 

us 

incl.A73 

(3 . ) 

Wervende 

woonniilie 

us 

Incl ASO 

(3b) 

Duur. 

zaamlicid 

lnclA73 

(4 i ) 

Duurau 

mheid 

incl, 

ASO 

(4b) 

A325 K. 

Trajinuspl 

cinior 

51.000 63.000 43 000 32,000 34.000 44.000 61.000 43,000 59 000 

Lcn l to l 

rotoode 

47.000 63O0U 43,000 - (40,000) 40.000 39.000 56.000 43 000 58,000 

Rolandc 

lot 

OvalOHdc 

45.000 79 000 63.000 69.000 90.000 62,000 78.000 63.000 77000 

OvalOMk 

lol A1S 

71O0O 58.000 62,000 81,000 56,000 70.000 55.000 68.000 

"Lenl-oosl" Rolonde 

lol Ie 

kruisiiiK 

24.000 34.000 17.000 16,000 25.000 24.000 31.000 32.000 

Ic kniising 

lol 

ringweji 

12000 13.000 5.000 SOOO 14.000 13,000 17,000 17,DD0 

"Ringweg Lcnl-

OOM" 

Tol Ie 

kiuisinK 

ll.OOÜ II.OOO 4,000 4.000 7.500 8,000 8,000 9000 

1 c kruising 

lol SladüB.s 

6000 6.500 2.500 3,000 3.500 4.000 3.500 4.000 

"Lenl-wc*l" Rotonde 

lol f « n l « 

k r u l i l n i 

21.000 11.000 23,000 47.000 17.000 17,000 IS.000 15,000 

E ( n t t 

k ru l i lRg 

lol 

ringweti 

11.000 11,000 23.000 42.000 11.000 11,000 13.000 13.000 

"Ringweg 1 j n l -

wcsl" 

Ringweg 

tol Ie 

kruising 

10.000 10.000 3.000 3,500 8.000 8,000 9,000 90OO 

1 e kn j j img 

lol Siddsas 

6,000 6.S00 3.000 3,000 6.000 6,000 7,000 7.000 

Gnftdiik zuid l-C"['WLSf 4.000 3.i00 3.500 6,000 6.000 3.000 3.500 4,IXK) 4.000 

Grtfldijk 

miiklen 

Tol 

Suiion&wc 

K 

4.000 6.000 6.500 7,000 7,500 7.000 6.S00 7,000 7.500 

Griftdijk noord Tal 

industriële 

rrein "De 

Gr i f t ' 

8.000 10.000 11.000 11.000 12,000 11.000 11.000 11.000 12.000 

Oostcrboui-

A32S 

15.000 15.000 15.000 16,000 15,000 15.000 14.000 15,000 

A323-Resscn A125I01 

Ie kni i i ing 

15.000 l i .000 11,000 12.000 11.000 11.000 7.000 7 500 

Ie kmisii ig 

tol einde 

7.500 7.500 7000 aooo 70O0 7,500 7.000 7 500 

Ainslui l ing op 

rscadsbnig 
- - 22.000 41.000 • - • 
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Bijlage H 

Energie 
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1 Energie 

1.1 Beoordelingscriteria energie 

Bij de beschrijving van de huidige situatie, de referentiesituatie en bij de beschrijving van de effecten in 
hoofdstuk 9 is uitgegaan van een aantal beoordelingscriteria. 
Deze criteria zijn gegroepeerd uitgaande van de hoofdindeling van de criteria: 
• Kwantiteit. 
• Kwaliteit. 
• Samenhang. 

• Betekenis. 

Tabel IX. 1 gecfl een overzicht van de daarbij voor energie gehanteerde criteria. 

Tabel IX.I: Overzicht criteria energie 

Criter ia E roep Cateeorit Aspect Cri ter ium 

Kwaniiteii Energie Eneigicvraag MiniiTuiiscnng vraag mei aW 
drempel een EPL van 6 
(cnirrgieprestatie op locRiie) 

Encrgicprcslalie Maximaliseren 
energie-efïïciency; 

I;K" < 1 
(IjierRieprcstalie-coe fTicienl) 

Ëncrgicdragcr Zoveel mogelijk 
duurzanK enerKic 

Kwsliteit EnergicvTïBg Vraagreduclie uitgaande van ccn 
IvPL van 7,4 (energieprestatie op 
locatie! 

Energicdrager /xiveel mogelijk 
/jiniie- en windenergie 

Suncnhanfi Windturbines Landschappeli|k cf lc t l 
Bflcct voor logels 

Betekenis Duurzaïmhcid HooRwaardig image 

149 



1.2 Aanpak onderzoek 

De gemeente Nijmegen is voornemens om de VINEX locatie de Waalsprong te ontwikkelen. 
De voorgenomen activiteit bestaai uit de realisatie van ca. 10000 woningen, uitbreiding van het bedrijventerrein 
de Grift en de realisatie van een Instilutenzone. 
Deze rapportage is het resultaat van de deelstudie Energie en is een onderdeel van de mer studie de Waalsprong. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de literatuur van de Rijksoverheid en organisaties die al dan niet in opdracht van 
de gemeente Nijmegen onderzoek hebben verricht naar energieaspecten in het gebied. Nijmegen heeft voor de 
Waalsprong ambitieniveau's vastgesteld voor energielevering en het gebruik van duurzame energie. Daarnaast 
zijn een aantal varianten vastgesteld die voor alle milieuthema's in het m.e.r. onderzoek worden beschouwd. 

De verschillen in energetische kwaliteit zijn voor de diverse ambitieniveaus veel groter dan de verschillen tussen 
de varianten. Daarom wordt eerst aandacht besleed aan de verschillen in energetische kwaliteit tussen de 
ambitieniveaus en daarna aan de verschillen tussen de varianten. Achtereenvolgens zal in deze rapportage 
aandacht worden besteed aan: 
• De huidige situatie. 
• Verkenning thema energie. 
• Vaststellen criteria en ambities. 
• Effecten energieopties. 
• Effect varianten. 

1.3 Huidige situatie 

In het gebied van de Waalsprong liggen enkele woonkernen, waarvan Lent de grootste is, omgeven door een 
agrarische landschap en infrastructuur, waaronder de ASO. Langs de A50 ligt het bedrijventerrein De Grift. 
Zowel Lenl als de Grift voldoen met betrekking tot de energieconsumptie niet aan de huidige regelgeving voor 
nieuwbouw. Voor de bestaande bouw is echter nog geen regelgeving van kracht. Wel zijn er door de 
Nederlandse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Milieu (NOVEM) projecten en programma's 
opgesteld (EPA en EPL beslaande Bouw) om verbeteringen in de bestaande bouw te stimuleren. Deze 
programma's richten zich op de woningbouw. Bedrijven zullen middels de milieuvergunning moeten voldoen 
aan de huidige regelgeving 
Over de omvang van hel energiegebruik in de huidige situatie zijn geen gegevens voorhanden. In verband met de 
liberalisering van de energiemarkt en het respecteren van de privacy van de klant zijn energiebedrijven zeer 
terughoudend met het beschikbaar stellen van gegevens over het gebruik. 

Het energiegebruik in woningen wordt met name bepaald door het type verwarmingsinstallatie. Woningen 
gebouwd voor 1960 bevatten veelal een locale verwarmingsinstallatie, bestaande uil een gashaard en een 
keukengeiser voor warm tapwater. Het energiegebruik is door de locale verwarmingsbron (gashaard in 
woonkamer) veelal laag (1100-1300 m̂  eq.aardgas /jaar). Hoewe! de woningen vaak slecht zijn geïsoleerd, treedt 
er relatief weinig energieverlies op omdat de meeste vertrekken niet verwarmd worden. Wanneer woningen 
voorzien worden van een cv-installalie, met als gevolg dal niet alleen de woonkamer maar ook de overige 
vertrekken worden verwarmd, stijgt het energiegebruik veelal tol boven de 3000 m^ eq. aardgas/jaar. Isolatie is 
dan een eigenlijk noodzakelijk, In het gebied wordt voor verwarming van huizen en voor het opwekken van 
electriciteit (kracht) overwegend gebruik gemaakt van aardgas. Dit geldt zowel voor woningen als bedrijven. 
Aangenomen wordt dat het gemiddeld energiegebruik van de woningen, gerelateerd aan de huidige regelgeving, 
relatief hoog is. 
De energielevering in het gebied vindt voornamelijk plaats middels een gasinfrastructuur en eeo elektriciteitnet. 
Daarnaast zal misschien bij een enkele boerderij olie als brandstof voor verwarming worden gebruikt. Omdat dit 
vermoedelijk zeer weinig het geval is, zijn de elTecten hiervan verwaarloosbaar. 
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- M 

1.3.1 Gangbare energievormen 

Voor vele doeleinden wordt in de bebouwde omgeving energie gebruikt; deze energie kan in verschillende 
vormen worden aangeleverd. Hieronder worden in algemene termen de gangbare energievormen genoemd. 

Elektriciteit 
Deze hoogwaardige energievorm is voor zeer vee! doeleinden efilciönt te gebruiken. Voor kracht (aandrijving 
van apparatuur), verlichting en huishoudelijke apparatuur is het in feite zelfs de aangewezen bruikbare 
energievorm. De opwekking van elektriciteit kan zowel middels fossiele brandstof als duurzame energie 
plaatsvinden. Belangrijk kenmerk van deze energievorm is, dat aan de consumpliezijde (op de plaats van 
gebruik) geen afvalstoffen ontslaan en de benodigde infrastructuur relatief eenvoudig is, wel treedt hier enig 
energieverlies op in de vorm van warmte. Aan de productiezijde (de energiecentrale) vinden de grote 
energieverliezen plaats en wordt afval geproduceerd, de hoeveelheden zijn afhankelijk van de gebruikte 
energicdrager. 

Aardgas 
Deze energiedrager is ruim en tegen relatief lage kosten beschikbaar en levert naar verhouding weinig soorten 
afvalstoffen. De benodigde infrastructuur is ten opzichte van elektriciteit echter wel uitgebreider. Op dit moment 
is in Nederland de distributie van aardgas in de gebouwde omgeving als standaardvoorziening te beschouwen. 
Nieuwe tendensen over verdere benutting van de kwaliteit van deze energiedrager leidt tot een hogere efficiëntie 
bij het gebruik en daarmee grotere energiebesparingen. 

Wimileleverinp 
Gecombineerde productie van elektriciteit en warmte in warmtekrachtinstallaties is een mogelijkheid om het 
verlies aan warmte en de productie van afval te beperken door vermindering van het gebruik van fossiele 
brandstofïen. Het hogere verkregen overall rendement van hel gebruik van de brandstoffen vormt het 
belangrijkste bestaansrecht van afstands ver warming (stadsverwarming). Stadsverwarming vereist alleen wel 
relatief hoge investering, Stadverwarming is dan ook alleen economisch haalbaar wanneer in relatief hoge 
dichtheid wordt gebouwd. 
De infrastructuur voor afstands verwarming vraagt iets meer ruimte in de ondergrond dan een gasnct, In de 
praktijk blijkt dil echter doorgaans weinig extra problemen op te leveren. Indien vroegtijdig besloten wordt tot 
aanleg van afstandsverwarming in een nieuw gebied kunnen zulke knelpunten kunnen worden vermeden. 

Warmte kan op diverse manieren worden omgezet met name: 
• Stadsverwarming. 
• Kleinschalige warmte-krachlkoppeling, 
• Micro warmte-krachtkoppeling. 

Stads v erwarmi ny 
De levering van stadsverwarming vindt plaats via een STEG-eenheid of via een afvalverbrandingsinstallatie. Een 
STEG eenheid bestaai primair uit een electriciteitscentrale waarbij gecombineerd warmte wordt geleverd. Bij 
een afvalverbrandingsinstallaties in het mogelijk of om gecombineerd warmtekracht te leveren of alleen warmte 
te leveren. 

Kleinschalige warmte-krachtkoppeling 
Gecombineerde produklie van warmte en elektriciteit is ook mogelijk met - ten opzichte van die voor 
afstandsverwarming - kleine warmtekrachtinstallaties. Typerend lücrbij is de decentrale opstelling van dergelijke 
installaties, bestemd voor circa duizend woningen. 

Micro warmtekrachtkoppeling 
Met een micro warmtekrachtinstallatie wordt een zeer kleinschalige warmtekrachtkoppeling bedoeld, waarmee 
op lokaal gebruikersniveau afhankelijk van de warmtevraag elektriciteit wordt opgewekt. De ontwikkeling voor 
de toepassing van deze techniek is in volle gang. 

Warmtepompen 
WarmtepoiT^n dienen om een medium (vloeistoffen) met lage temperatuur naar een hogere temperatuur te 
verhogen. Dit kan bijvoorbeeld door warmte vanuit het grondwater te onttrekken. Warmtcpon^en kunnen bij de 
warmtevoorziening een positieve bijdrage aan hel omzettingsrendement leveren, door de overtollige warmte in 
de zomer in de bodem op te slaan en in de winter als basis voor verwarming te gebruiken waardoor fossiele 
brandstoffen op efficiënte wijze worden gebruikt. 
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1.3.2 Energiedistributie 

Aan de hand van de lokale situatie is in overleg met het energiedistributiebedrijf gekeken naar de mogelijkheden 
van energie Ie veranti e in relatie tot de energievraag. Een integrale benadering van de energievoorziening met het 
oog op de meest optimale situatie ten aanzien van de energie-extensivering en mimtelijke indeling slaat in dit 
stadium van het ontwerp-proces belangrijk. 
Alvorens scenario's voor de energiehuishouding te maken, is het voor de gedachten vorming nuttig de relevante 
energie vragende sectoren te belichten. De kans van slagen voor een evenwichtige benadering van de 
energievoorziening wordt daarmee groter gemaakt. 

Het energiedistributiebedrijf 
De energetische kwaliteit van de woningen en daarmee de vraag naar energie, wordt voor een groot deel bepaald 
door de gemeenten en organisaties die bouwplannen realiseren zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en 
institutionele beleggers. Bij de leverantie van de benodigde energie kan het energiebedrijf ook een belangrijke 
rol spelen bij het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het energiebedrijf beschikt daarvoor 
over instrumenten zoals bijvoorbeeld stimuleringsmiddelen, subsidiestromen en de infrastructuur, om 
energiebesparende apparatuur zoals zonneboilers en energiezuinige verlichting op grote schaal te introduceren. 
De taakstelling van het energiebedrij f geeft voldoende ruimte om zowel gunstige financiële als technische 
voorwaarden te creëren voor de toepassing van duurzame energie op woningnivcau. Hierbij moet niet alleen 
gedacht worden aan bijvoorbeeld verhuur van zonneboilers, maar ook aan de toepassing van wind- en 
photovoltaische zonne-cnergie. 

Ook is het mogelijk door meet de kwaliteit van de brandslofdrager in beschouwing te nemen en zo in hoge mate 
aan de energie-extensivering te werken. Dit omdat, in tegenstelling tot energiegebruik (door meting), verspilling 
van energie moeilijk is vast te stellen. Om een beter inzicht ie verkrijgen in de male van verspilling, wordt door 
energie-techno logen het begrip exergie-anaiyse gebruikt. Globaal gesproken, wordt voor de efiiciëntie van 
toepassing bij deze benadering de relatie tussen verbrandingstempera tuur van de omzetting en de omge-
vingstenqieratuur benadrukt. Omdat op deze wijze de verspilling zichtbaar wordt gemaakt, kan meer inhoud 
worden gegeven aan het concept van duurzaamheid. 

Bij deze beschouwing wordt onder andere de omzetting van aardgas in warmte van lage temperatuur, zoals dat 
bij ruimte verwarming gebeurd zoveel mogelijk vermeden. De meest efficiënte vorm energieopwekking 
momenteel is een stoom- en gasturbine eenheid. Bij een dergelijke warmtekrachtcentrale (STEG eenheid) wordt 
de kwaliteit vandebrandslof het best benut. Bij lage woningdichtheden waar over het algemeen levering van 
warmte vanaf een STEG minder rendabel is, kimnen warmicpompen worden ingezet, waarmee ook de 
omgevingsenergie in de vorm van buitenlucht, oppervlakte en grondwater gebruikt kan worden. Bij het gebruik 
van een warmtepomp wordl warmte van een lager niveau getransformeerd naar een hoger niveau. De 
warmtepomp maakt in feite een warmtestroom tegengesteld aan de natuurlijke richting mogelijk. 

Bedrijven 
De warmtekrachtkoppeling (WKK) kan voor bedrijven, afhankelijk van hun energiebehoefte, een aantrekkelijke 
optie zijn. Hiermee kunnen aanzienlijke brandstofbesparingen worden bereikt Bij het toepassen van 
kleinschalige WKK treden echter vaak aanzienlijke exergie verliezen op. Dit kan worden voorkomen door WKK 
op een grotere schaal toe Ie passen. Dit vraagt om clustering van industriële activiteiten, al dan niet in combinatie 
mei stadsverwarming. 

Utiliteitsbouw 
De utiliteitsbouw is door de grote diversiteit aan functies moeilijk eenduidig te behandelen. In het algemeen kan 
echter worden gesteld, dat de ruimtelijke spreiding van ulilileitsgebouwen zeer groot is. Tol deze 
gebouwengroep behoren kantoren, ziekenhuizen, scholen, sporthallen, zwembaden enz. Deze sector wotdt voor 
warmie leve ring interessant als er van een zekere ruimtelijke concentratie sprake is. Het transport en de 
distributie van deze warniie is, bij voldoende dichtlieid, betrekkelijk eenvoudig. 

Woningbouw 
Restwarmlebenutting door stadsverwarming is bij de huidige gasprijzen alleen (economisch) rendabel te maken, 
indien de warmtevraag sterk geconcentreerd is. Dit houdt onder meer in dat het distributienetwerk beperkt moet 
zijn en de warmte-afname per leidinglengte relatief hoog. Voor zinvolle toepassing van stadsverwarming moeten 
nieuwbouwwoningen met hoge bebouwingsdichtheden bij voorkeur worden geconcentreerd op één locatie van 
voldoende omvang. 
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1.4 Criteria en ambitie gemeente Nijmegen 

Dit onderzoek richt zich op de energie-extensivering en de samenstelling van energiebronnen. Het structuurplan 
wordt gekenmerkt door een relatief hoog abstractieniveau. Voor het verkrijgen van een goed overzicht in de 
toekomstige encrgiesitualie en de daarmee gepaard gaande milieueffecten is detailinformatie over de gebouwen 
en de gebouwomgeving noodzakelijk. Detailinformatie is echter pas beschikbaar wanneer de plannen verder 
worden uitgewerken in bestemmingsplannen en concrete bouwplannen. Voor het energieonderzoek zijn daarom 
aannamen gedaan voor de relevante energieparameters. Om overeenstemming te verkrijgen met de reële situatie, 
is hel noodzakelijk bij de verdere uitwerking van het plan op bestemmings- en bouwplanniveau, de 
randvoorwaarden ten aanzien van het energiegebruik als prestatie-eisen te hanteren. 

Het energieonderzoek is in de volgende stappen onderverdeeld: 
• stap 1: • inventariseren van de relevante parameters, die de energievraag beïnvloeden; 
" stap 2: - vastleggen van de uitgangspunten voor de diverse energieparameters; 
• stap 3: - berekening van de energievraag en C02 emissie van de alternatieven; 
• stap 4: - inventariseren energiebronnen; 
• stap 5: - conclusie en aanbevelingen. 

1.4.1 Uitgangspunten 

Basis voor het onderzoek is de voorgenomen activiteit van de gemeente Nijmegen. 
De referentie voor het energiegebruik is niet gebaseerd op de voorgenomen activiteit maar op het wettelijk kader, 
verwoord in Bouwbesluit en de EPL methodiek van NOVEM. 
De diverse varianten zullen worden getoetst aan de voorgenomen activiteit. 

Als criterium wordt hierbij gebruik gemaakt van het aantal m3 aardgas equivalent (a.e) voor ruimteverwarming 
en elektriciteitsgcbruik bij woningen, bedrijven en voorzieningen in de toekomstige situatie ten opzicht van het 
huidige niveau. Deze waarde is rechtstreeks gekoppeld aan de CO2 emissie. 

Woningaantallen 
Het aantal woningen is mede bepalend voor de energievraag van de bouwlocatie. 
Voor deze locatie ligt het aantal te bouwen woningen tussen de 10.000 en 12.000. In de voorgenomen activiteit 
wordt een woningaanlal van 10,338 aangehouden. De gemeente Nijmegen heeft een aantal ambitieniveaus 
geformuleerd voor het totale gebied. De onderlinge verschillen tussen de varianten op het totale gebied voor de 
energielevering zijn erg klein in tegenstelling tot de effecten van de wijze van energielevering en de toepassing 
van duurzame energie. Daarom is in de energiestudie uitgegaan van de verschillende ambitienivevuas. In de 
bestemmingsplan fase zal de gekozen variant worden getoetst aan het vastgestelde ambitieniveau. 

Uitgaande van de omvang van het totale gebied van de Waalsprong, de aantallen woningen, het oppervlak van 
bedrijven en Institutenzonc zijn de volgende ambities met elkaar vergeleken: 
• Het Basis Ambitieniveau (BA), voor het bepalen van de milieueffecten, is het wettelijk kader met levering 

van aardgas en een EPL=6; 
• Het verbeterd ambitieniveau (VA) gaat uit van een EPL= 7,4 met warmtelevering aan de woningen; dit is 

door het energiebedrijf NU ON aan de gemeenten Nijmegen gegarandeerd; 
• Het verbeterd milieualteraalief (VMA) gaal uil van een EPL = 8,2, hierbij word de voorgenomen activiteit 

uitgebreid door toepassing van duurzame energie middels windenergie; 
• Het Meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) is een EPL van 9, in hel MMA wordt de omvang van het 

gebruik van duurzame energie uitgebreid met Photo Voltaïsch Zonne-energie (PV), 

De invulling van deze ambities kan op diverse manieren plaatsvinden. In de volgende tekst worden een aantal 
mogelijk maatregel genoemd. 

De gemeente Nijmegen kan in het stedebouwkundige plan de voorwaarden scheppen waarmee ontwikkelaars op 
de locatie legen minimale kosten een hoge milieukwalileil kunnen realiseren. Een belangrijke maatregel kan hel 
mogelijk maken van een geveloriëntatie die gunstig is voor hel gebruik van zonne-energie. Door een goede 
situering van de hoofdrichlingen in het plan is een geveloriëntatie mogelijk, die binnen een hoek van ± 20 graden 
ten opzichte van de zuidrichling ligt. 
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Met een maximale belemmeringshoek ten opzichte van de bezonning van circa 15 graden en een minimaal 
grondoppervlak voor één- en meergezinswoningen van respectievelijk 240 m2/woning en 140 m2/woning kan 
dan optimaal gebruik gemaakt worden van passieve zonne-energie gebruik worden gemaakt. De alternatieven 
zullen hiermee worden door gerekcnd.Naasl oriëntatie op hel zuiden wordt bij het gebruik van passieve zonne-
energie gedacht aan de toepassing van serres ten behoeve van ruimteverwarming. 

Maatregelen die bij de verschillende ambitieniveaus mogelijk aan de orde komen zijn in tabel IX.2 vermeld. 

Tabel IX.2: Energiebesparende maatregelen 

basis ambitieniveau overige ambitieniveaus 

E P C - 1 , 0 li:PC=0,75 

• PZI; verwarming = 10% • PZE (vcrwamiing}= 10% 

• AZE(lapwaler)/venlilaticrnaatregclcn 100% • AZE(iapwaier)/veniilatiemaatrege1en 100% 

• wamilckrachl • warmickracht 

• restwarmle 

• wamilcponipcn 

• windenergie 

In de zone rondom de openbaarvervoer voorziening met een compacte clustering van woningen met een 
dichtheid van >50 woningen per hectare is een verhouding tussen één- en meergezins van 60 % / 40 % 
geprojecteerd. Doordat in degelijke gebieden de infrastructuur voor energievoorziening beperkt is en de afname 
geconcentreerd wordt het aantrekkelijk om voor de warmtevraag collectieve warmtelcvering middels een 
centrale warmtekrachtkoppeling toe te passen. 

Gebieden met dichtheden lager dan 50 woningen per ha is het mogelijk te voorzien van restwarmte met een 
lagere toe voertempera tuur. Bij lage woonconcentraties per ha worden slecht eengezinswoningen gerealiseeerd. 
Bij een dichtheid van 50 won./ha worden naast eengezinswoningen ook in geringe maic meergezinswoningen 
(gestapelde bouw) gerealiseerd. Bij een woningdichtheid van 11 won./ha wordt de infrastructuur voor 
warmte Ie ver ing erg kostbaar. Voor de energievoorziening in de Waalsprong wordt gedacht aan de levering van 
uitsluitend elektriciteit. De warmte kan geproduceerd door middel van elektrisch aangedreven warmtepompen 
met grondwarmte of elektrisch aangedreven warmlepon^en met laagtempcratuurwarme uit de WKK installatie. 

Om het gewenste ambitieniveau te kunnen bereiken is de inzet van adequate maatregelen noodzakelijk, die voor 
dit thema veelal in de richting van de toepassing van duurzame energiebronnen gaan. Voor een bijdrage in de 
clektriciteits vraag van 10 % zoals voorgesteld in de Derde Energienota zijn afhankelijk van het vermogen 2 tot 3 
windmolens nodig. 

Aandeel duurzame energie 
Het aandeel duurzame energie in hel toekomstig energiegebruik moet volgens de Energienota van de 
Rijksoverheid naar 10 % worden opgevoerd. Inspelend op dat streven is bij deze deelstudie voor hel hoogste 
ambitieniveau een bijdrage van 10 % als doel gesteld. Dit geldt dus zowel voor de elektriciteit als voor wannte. 
De aanscherping tot een EP van 0,75 waarbij extra aandacht zal moeten worden besteed aan de toepassing van 
actieve zonne-energie en warmtepompen zal de genoemde 10% in de Waalsprong ruimschoots gehaald worden, 
waimcer geen warmte Ie vering plaats vindt. Bij warmtelevering is het niet zinvol actieve zonne-energie toe te 
passen. In hel bijzonder bij lagere bebouwingsdichtheden of levering van lage ten^eraluur warmte kunnen 
warmtepompen als duurzame technologie worden ingezet. 

1.4.2 Invulling voorgestelde ambities door de gemeente Nijmegen 

De gemeente Nijmegen heeft een overeenkomst met het Energiebedrijf NU ON afgesloten waarbij de NUON 
voor de locatie Waalsprong een EPL garandeen van 7,4. Hiervoor levert NUON warmte van de 
Afvalverwerkings insta Hat ie ARN. Deze inslallalie produceert geen elektriciteit en warmte maar alleen warmte. 
Nijmegen wil mede om die reden duurzame energie inzetten, om het positieve rendement van warmtelevering 
niet af Ie zwakken door levering van elektriciteit van een strandaard energiecentrale. Om hun eigen ambities 
waar ie maken wil Nijmegen minimaal lOMW windenergie inzetten nabij het bedrijventerrein de Grifl. 
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1.5 Milieueffecten 

l.S.l UitgangspuDteD 

Bij het energieonderzoek is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

Woningaanlallen en verdeling. 
De gehanteerde woningaantallen bedragen 10.338 woningen gebaseerd op de voorgenomen activiteit van 
Nijmegen, bij de berekeningen is uitgegaan van 10.338 woningen {opgave gemeente Nijmegen). De verdeling in 
type woningen is in tabel IX.3 weergegeven. 

Tabel IX.3 Verdeling woningtypen 

WoninKtVDe Aantal 
GetUpcIdc bouw 2.548 
f(rond):cbonden woniniten (woningblokken) 3.877 
groTnlRcbondcn woningen (2- onder - 1 kap) 3.877 
Totaal 10.338 

Opgemerkt dient te worden dat in verband met het geringe aantal vrijstaande woningen deze in de berekeningen 
niet zijn meegenomen, maar worden gezien als type 2- onder - 1 kap. 

Referentie 
Als referentie wordt de EPL bepaald voor het Basis Ambitieniveau (BA). Uitgangspunt hierbij is een een 
energievoorziening met gas- en elektriciteitslevering met een en de wettelijke EPC van 1,0. Voor het berekenen 
van het energiegebruik en de COj emissie wordt uitgegaan van referentie woningen zoals ook door NOVEM 
worden aangehouden. 

De energetische kwaliteit van de woningen is als volgt opgebouwd: 
• gevelisolatie R̂ - >3,5 m^KAV; 
• vloerisolatie Re >3,5 m^K/W; 
• dakisolatie Re >4,0 m^KAV; 
• glasisolatie U<l,5W/m^.K; 
• raamisolatie U < 1,8 W/m^ .K; 
• luchtdichtheid woning qv /s.m^ 
• verbruik ventilatoren 14 W in normaalstand; 
• leidinglengle warmwater naar keuken max, 5,5 m; 
• leidinglengte naar badkamer max. 7,5 m; 
• voordeurisolatie U <l ,4 W W .K. 

1.5.2 Energiegebruik Basis Ambitieniveau (BA) 

Woningen 
De referentie woningen voldoen aan een EPC van 1,1. Dit betekent dat aanvullende maatregelen nodig zijn om 
op hel wettelijk niveau van 1,0 te komen. Aanvullende maatregelen kunnen zijn het verlagen van de 
waleriempcramur in centrale verwarmingssyslemen van woningen en gebouwen van 90-70°C naar 70-50°C. Het 
energiegebruik (metemiveau) van de woningen met een EPC = 1,0 is weergegeven in tabel IX.4. 

Tabel IX.4: Energievraag per woningtype 

woningtype Warmtevraag 

IGJ/laarl 
elektricitti Is vraag 
[ kWh/i aarl 

jieslapelde bouw 16,2 2.150 
Bil in il (ichi inden {rijwoninK) 35.2 3.400 
t;riitid)icbonden 2- onder 1 kap 42.4 4.080 

Bedrijventerrein en Institutenzone 
Op het bedrijventerrein is 36 ha bedrijventerrein uitgeefbaar. Aangenomen is dat hierop 144,000m^ aan bruto 
vloeroppervlak zal worden gerealiseerd. Voor de energieaspecten wordt uitgegaan van de huidige regelgeving. 
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Het oppervlak van de institulcnzone beslaat 21 ha. Hierop is aangenomen dat 84.000 m' kantoorruimte zal 
worden gerealiseerd. Voor de energieaspecten wordt uitgegaan van de huidige regelgeving. 

Kengetallen van de energiegevraag van diverse typen bedrijven en instellingen zijn in tabel IX.5 weergegeven 

Tabel IX.5: Energievraag bedrijven 

bijzondere bebouwinc wijkcentra. scholen 0.35 9 

ninkeis 0.3 75 

tiureca 0.S 100 

Itintoren 0,4 45 

bedrijven 0.25 55 

Nijmegen geeft aan dat ook voor de bedrijven de wettelijke regelgeving voor de energievraag met 15-20% wordt 
aangescherpt. 

Bij deEPL methode is het energiegebruik gerelateerd aan de gebonden koolstof van de te verbrande 
energiedrager (aardgas , hout, olie). Dit betekent dat zowel de COj uitstoot en de calorische waarde van de 
brandstof in de EPL zijn verdisconteerd. 

Het totale energiegebruik (EPL methode) van de Waalsprong is weergegeven in tabel IX.6. 

Tabel IX.6: Energiegebruik Waalsprong 

omschrijving Warmte b.v.o. per jaar 
IGJ/m' I 

Elektriciteit b.v.o. per jaar 
I kWh/m'1 

warmte elektricildl 
woninRen: 5,138,104 GJ 5.I38104(.,I 
ulilittit: 1,953,049 GJ 2,076,624 GJ 

Het totale energiegebruik bedraagt 10.052316 GJ. met een EPL = 6,0. 

1.5.3 Energieverbruik Verbeterd Ambitieniveau (VA) 

De totale warmlevraag van de Waalsprong bedraagt ongeveer 84 MW. NUON geeft aan dat 95% van de totale 
warmtevraag geleverd kan worden en de overige 5% met hulpketets zal worden geleverd. De centrale produceert 
nu elektriciteit. Bij warmtclevering zal de elektriciteitsproductie met 55 kWh per 1 GJ warmte afnemen. Bij de 
EPL methodiek wordt er vanuit gegaan dan het rendement voor de elektriciteitsproductie ca bij een moderne 
centrale 54% bedraagt. Dit betekent dat de verminderde electricileitsproduclie bij ARN wordi gecompenseerd 
met de productie van een moderne centrale en wordt toegerekend aan de warmte die aan de Waalsprong wordt 
geleverd. 
Het milieurendement voor een afvalverwerkinginstallatie die warmte en/of elektriciteit produceert is moeilijk 
vast te stellen. Een dergelijke installatie kan naast afval gevoed worden met duurzame grondstoffen zoals 
biomassa. 

Nijmegen heeft een overeenkomst gesloten met NUON waarbij voor de Waalsprong een EPL van 7,4 wordt 
gegarandeerd. 

Uitgaande van de huidige productielijn van ARN wordt uitgekomen op hel energieverbruik zoals opgenomen in 
tabel IX.7: 

Tabel D£.7: Energiegebruik Waalsprong met huidige productlelijk ARN. 

warmte elektriciteit 
woninEcn: 3 020,156 GJ 4 (198,539 GJ 
uli l i lei l. 786.833 GJ 2.146787 GJ 

Het totale energiegebruik bedraagt 10.052.316 GJ. met een EPL = 6,9 
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Dit betekent dat aanvullende maatregelen nodig zijn om lol een EPL = 7,4 te komen. Wanneer de centrale in 
plaats van afval biomassa zou gebruiken, dan za! de EPL stijgen. Dit betekent dat NUON door het gedeeltelijk 
inzetten van biomassa bij de ARN kan voldoen aan de EPL= 7,4. • 

1.5.4 Energieverbruik Verbeterd Milieuambitie (VBA) 

De gemeente wil in hel VBA de milieuambitie verhagen door het gebruik van duurzame energie. De motivatie 
hiervoor is dat de ARN alleen warmte levert waardoor geen koppeling van warmte met elektriciteit plaats vindt. 
Dit betekent dat het overall gunstige rendement van een gelijke opwekking van warmte en elektriciteit niet wordt 
verkregen. Door de elektriciteit duurzaam op te wekken wordt het overall milieurendement hoger en stijgt de 
EPL. 

De 
zonne 

onderzocht duurzame energie opties zijn windenergie en pholo-voltaïsche zonnc-energie (PV) en thermische 
ine-energie bij de bedrijven. 

Windenergie 
Op het bedrijventerrein is het mogelijk aan de zijde van de ASO windturbines te situeren. Nijmegen gaat hierbij 
uit 5 windturbines met een totaal vermogen vanlO MWp. De hoogte van de turbines is 98m. De omvang van de 
op te wekken elektriciteit bedraagt 21314 MWh/jaar, Het effect op de EPL isO,8. De duurzame energie kan 
worden afgezet aan bedrijven en bewoners. Voor de bedrijven is een verplicht afnamecontracl vastgesteld om 
een deel van het elektriciteitsgebruik duurzaam te betrekken. Voor bewoners geschiedt dit op vrijwillige basis. 

Effecten 
Windturbines kunnen naast de positieve milieueffecten op het gebied van energie en de reductie op de COi 
emissie ook bijkomende negatieve milieueffecten hebben op het gebied van fauna en landschap. 

Fauna 
Uit onderzoek van Alterra blijkt dat de windturbines die bij de Grift zijn gesitueerd geen noemenswaardig 
negatief effect heeft op de Fauna. De windturbines zijn niel gelegen in vogel trekroutes. Verwacht wordt dan ook 
dal de hoogte van de turbine en de afstand tussen de turbines voor standvogeis geen grootschalige problemen 
zullen opleveren. 

Landschappelijk 
Windturbines zijn in diverse hoogte verkrijgbaar. Het rendement van de turbines hangt voor een belangrijk deel 
af van de ruwheid van het gebied. Obstakels zullen een vrije windpassages verhinderen. Dit betekent dal de 
windturbines hoog boven de omgeving geplaatst moeten worden om optimaal van het windaanbod gebruik te 
kunnen maken, Nijmegen richt zich op een maximale gebouwhoogte bij de Grift van 10 - 12 m. Dit betekent dat 
de onderkant van de rotor van de turbines hoger dan 25 meter zal moeten zijn. De windturbines zullen dan een 
hoogte krijgen van ca. 80m. De turbines worden opgesteld tussen de ASO en het bedrijventerrein. De turbines 
zullen in de wijde omtrek te zien zijn maar geven wel een zone van bedrijvigheid aan. 

Zonne-energie 

PV zonne-energie 
Het produceren van elektriciteit vanuit het opvallende zonlicht is een optie die is onderzocht. De opbrengsi per 
m oppervlak bedraagt 75 kWh/jaar (zuid-orientatie). In vergelijking tot windenergie vraagt PV veel meer netto 
oppervlak. Bij een zuid-oriëntatie is 40.000 m PV nodig om de EPL 0,1 te doen stijgen. Afhankelijk van de 
hoogte mogen er dan geen obstakels zoals bomen e,d. voor schaduw zorgen. Het benodigd bruto oppervlak is 
groter. 
Deze maatregel is interessant voor het energiegebruik van individuele gebruikers waarbij de PV in het 
architectonische ontwerp integraal wordt meegenomen. Zonne-centrales zijn dus om genoemde redenen niet aan 
te bevelen. 

Thermische zonne-enereie 
De koppeling van thermische zoiuie-energie met wamtelevering is niet aan te bevelen in verband mei het 
overschot aan warmte vanuil een centrale in de zomer en de gelijktijdige grote opbrengst van de zon. Wat wel 
mogelijk is "Asfah als zonnecollector"'. 
Door de warmte uit het asfalt zomers in de grond op te slaan en in de winter te gebruiken voor het vorstvrij 
houden van wegen neemt het onderhoud af In de zomerperiode vindt geen spoorvorming plaats en inde 
winterperiode geen scheurvorming. 
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Ook het gebniik van strooizout behoort tol het verleden. Daar de warmtetoevoeging aan de bodem groter is dan 
de warmtebehoefte van de weg in de winter, kan de warmte gebruikt worden voor het verwarmen van naast het 
wegdeel gelegen kantoorruimte. De omvang is beperkt. Deze maatregel is meer een duurzaamheidsmaatreget 
voor het wegbeheer dan van toepassing op duurzame energie op de locatie Waalsprong. 

1.5.5 Het Meest Milieuvriendelijke Ambitieniveau (MMA) 

Voor het MMA geldt een EPL van ca. 9. Dit kan gerealiseerd worden door het verdubbelen van het aantal 
windturbines en de toepassing van een Biomassacentrale. 

Een biomassa centrale zal de EPL met warmte en elektriciteitlevering van 7,4 verhogen tot een EPL van 8,6, In 
combinatie met de lOMWp windenergie onstaat een EPL = 9,2. Op een aantal plekken in Nederland waaronder 
Cuyck staan biomassacentrales. De levering van grondstoffen voor de huidige biomassacentrales is onvoldoende. 
Een nieuwe biomassa centrale is alleen zinvol waruieer er voldoende grondstoffen (energieteell) voor de 
centrales aanwezig zijn. 

1.6 Effect varianten 

Voot Waalsprong zijn 4 varianten ontwikkeld namelijk: 
• Voorgenomen activiteit; 
• Horen bij de stad; 
• Wervenden woonmilieus; 
• Duurz.aamheid. 

De verschillen in het berekende verlies en de EPL lussen de varianten zijn gering. Dit komt doordat de 
gemiddelde dichtheden van de woningen per ha nauwelijks verschillen. Tabel IX.8 geeft inzicht in het EPL 
effect van deze varianten. Energie zal bij de variantkeuze geen rol spelen. 

Tabel IX.8: Vergelijking beschouwde varianten 

On tw Ikkeliags varia Dt Bruto wnlngdichtheid 
(won/ha) 

Berekead verlin 
jGJ/woti.jaarj 

EPL effect 
to.v. voorgenomen 
activiteit 

VooratBomwi activiieii 2S 9.5 . 
Horen bij de Stad 28 8,5 +0,01 
WtTvciido Woonmilieus 21 11,5 -0.02 
Duurzuamhcid 35 7,5 +O.03 

1.7 Conclusie 

Uit deze studie blijkt dat in het kader van energie intensivering en het gebniik van duurzame energie de aandacht 
zich niet moet richten op de variantkeuze maar op het te kiezen ambitieniveau. 
Hel energiegebruik van de locatie de Waalsprong zal bij reahsatie van ruim 10,000 woningen sterk toenemen. 
Maar door het toepassen van een hoger ambitieniveau neemt ook de energetisch kwaliteit van de locatie toe. Het 
ontwikkelen van de Waalsprong heeft kansen voor energie-efficiency door levering van warmte, waardoor 
energieverliezen op woningniveau worden beperkt. De locatie biedt mogelijkheden voor toepassing van 
duurzame energie. Zeker bij de Grift behoort het gebruik van duurzame energie bij nieuw te vestigen bedrijven 
tol de mogeljjkheden. Ook de afzet van windenergie opgewekt in de directe omgeving kan goed worden ingezet. 
Dit betekent dat het VMA goed realiseerbaar is, in het bijzonder door de aandacht voor duurzame energie op 
landelijk niveau en de vraag naar groene stroom. Hel verschil tussen het VMA en het MMA is de verdubbeling 
van de duurzame energieproductie middels windenergie. Het uilvoering van hel MMA behoort ook tot de 
mogelijkheden. Aanvullend onderzoek betreffende de economische en technsiche haalbaarheid is hiervoor 
noodzakelijk. 
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1 Luchtverontreiniging 

1.1 Beoordelingscriteria luchtverontreiniging 

Bij de beschrijving van de huidige situatie, de referentiesituatie en bij de beschrijving van de effecten in 
hoofdstuk 9 is uitgegaan van een aantal beoordelingscriteria. 
Deze criteria zijn gegroepeerd uitgaande van de hoofdindeling van de criteria; 
• Kwantiteit. 
• Kwahteit. 
• Samenhang. 
• Betekenis. 

Tabel X.1 geeft een overzicht van de daarbij voor luchtverontreiniging gehanteerde criteria. 

Tabel X.liOverzicht criteria luchtverontreiniging 

Cateeorie Stap Aspect Criterium 
Luchlverontrein^ging Kwantlleit en kwaliteil Veronireiniging 

door verkeer 
üvcrschrijdingsafstanden 

SamenhanR en betekenis Idem Ruimtelijke bcpcrkinaen 

1.2 Achtergrondinformatie 

1.2.1 Algemeen 

De kwaliteit van de buitenlucht vormt een belangrijk aspect van het woon- en leefmilieu. Verontreiniging van de 
lucht kan de gezondheid van de mens nadelig beïnvloeden. Ook kan luchtverontreiniging effect hebben op de 
leefomgeving. 

1.2.2 N o r m e r i n g 

In Europees verband zijn normen vastgelegd voor de maximum concentratie van een aantal sloffen in de 
buitenlucht. Deze normen zijn voor de Nederlandse situatie sinds 19 juli 2001 vastgelegd in hef Besluit 
Luchtkwaliteit. Het Besluit luchtkwaliteit bevat luchtkwaliteitsnormen voor de stoffen zwaveldioxide (SOj), 
stikstofoxiden (NOx), stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM 10), lood, koolmonoxide (CO) en benzeen. Het geeft 
aan op welke termijn de gestelde normen gehaald moeten worden en welke bestuursorganen 
verantwoordelijkheden hebben bij het realiseren van de normen. 

In Nederland zijn er eigenlijk twee stoffen van de eerder genoemde zeven stoffen die problemen kunnen 
opleveren metbetrekking tot overschrijding van de grenswaarden: NO2 en fijn stof In 2005 (fijn stof) en 2010 
(NO2) moet de concentratie van deze stoffen aan de grenswaarden voldoen. Er zijn voor beide stoffen twee 
grenswaarden geformuleerd (zie ook tabel xx): 
• Voor beide stoffen een jaargemiddelde concentratie (40ng/m^) 
• Voor fijn stof een 24-uursgemiddelde dat maximaal 35 maal per kalenderjaar mag worden overschreden en 
• VoorNOj een uurgemiddelde dat maximaal 18 keerperjaar mag worden overschreden. 

Tot respectievelijk 2005 en 2010 zijn ook planwaarden geformuleerd. Een planwaarde is een zogenaamde 
overgangswaarde. Bij overschrijding van deze waarde is hel waarschijnlijk dal de generieke maatregelen die 
zullen worden genomen aan bijvoorbeeld motoren, brandstof etc. onvoldoende zullen zijn om aan de 
grenswaarde te voldoen in het jaar dat deze definitief van kracht wordt. Bij overschrijding van de planwaarde 
moet daarom een plan worden opgesteld om de concentraties van de betreffende stof verder Ie reduceren. In het 
geval van NO; is de gemeente hiervoor verantwoordelijk. In het geval van fijn stof is het rijk hiervoor 
verantwoordelijk, omdat fijn stof minder wordt beïnvloed door lokale bronnen en meer door grote industriële 
bronnen {met name uit het buitenland) en diffuse bronnen zoals het totale wagenpark en enkele natuurlijke 
bronnen. 
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Tabel X.2: Grens- en richtwaarden van NOz en fijn stof (PMIO) voor de luchtkwaliteit 

Component jaar Concentratie 
Ifie/m'l 

Status Omschrijving 

NO, 2002 56 Plan drempel JaarBemiddelde concentratie 
2005 50 
2010 40 Grenswaarde Jaaraemiddeldc concentratie 

200 Grenswaarde Uurgcmiddelde dal !8 keer per jaar mag worden 
overschreden 

tijn slof (PMIO) 2002 45 l'landrempel JaarEeitnddelde concen tralie 
65 i'lardrempel 24 uiirgemiddelde dat 35 keer per jaar mag 

worden overschreden 
2005 40 Ormiu^ardL' JaarEeniiddcIdc concentratie 

50 Grenswaarde 24 uurgerniddelde dat 35 keer per jaar mag 
worden overschreden 

1.3 Luchtkwaliteitsberekeningen 

1.3.1 Bronnen en invoergegevens 

Belangrijkste bronnen die de luchtkwaliteit beïnvloeden in het plangebied zijn de wegen, bovenop de 
achtergrondconcentratie. 
Net als voor geluid zijn de volgende wegen in beschouwing genomen bij het onderzoek naar de luchtkwaHteit in 
het plangebied: 
• De A325; 
• De ringweg rond Lent; 
• De Grifldijk; 
• De weg tussen Ressen en de Griftdijk; 
• De weg aansluitend op de 2° Stadsbrug. 

Voor de blootstelling langs wegen is gebruik gemaakt van het daarvoor ontwikkelde CAR-II model. Het CAR-II 
model is ontwikkeld door VROM, TNO en RIVM. Het is een 'eenvoudig', geparanietriseerd model voor de 
berekening van concentraties luchtverontreiniging langs straten in steden. Het model houdt onder andere 
rekening met omgevingsfacloren zoals bebouwing, groenvoorziening en achtergrondconcentraties. In hel Besluit 
luchtkwaliteit is het CARII model aangewezen voor het berekenen van de luchtkwaliteit in stedelijk gebied. 
Tabel X.2 geeft een overzicht van de invoergegevens. 
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Tabel X J : Invoergegevens luchtkwaliteitsberekeningen Waalssprong 

weg aantal mtv fractie vracht wegtype' Snclheids- afstand bebouwing tot 

( I l 000) lype' wegas (m) 
A325 40 0.046 3« . b 30 
A325 60 0.046 " 3 B b 30 
A3Z5 » 0.046 3» b 30 
A325 » 0.046 % b 30 
A325 so 0.046 ^ b 30 
A325 » 0.046 3a b 10 
AÏZ5 70 0.046 3a b 30 
Aansluiting 20 0J)7 3a « tt 
Aansluiiing 41 om 3« •p ao 
LetilOost 23 OM 3b 9 ao 
LeniOost 17 OM 3b 0 20 
Leni west 42 OM 3b C 20 
Leni west 23 OM 3b a ae 
achteritrond nvt nvt nvi nvt nvi 

' er Eijn 5 velschillende wcgtypen: 
1) open terrein 
2) basistype (anders dan l ,3a,3bor4) 
3i) beide zijden van de weg bebouwing, breedte van de weg kleiner dan 3 maat de hoogte van de bebouwing, maar groter dan ] .5 maal de 
hoogte van de bebouwing 
3b) beide /.ijdcn van de weg bebouwing, breedte van de weg kleiner dan 1,5 naai de hoogte van de bebouwing (streel canyon) 
4) eenzijdige bebouwing 

' er zijn 5 verschillende snelheidstyperingen: 
• ) Snelweg 
b) 19 uilen weg 
c) Normaal stadsverkeer 
d) Stagnerend stadsverkeer 
e) Doorstromend stadsverkeer 
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1.3.2 Resultaten 

Kwantiteit en kwaliteit 

Tabel X.3 geeft een overzicht van de resultaten van de berekeningen. 

Tabel X.4: Resultaten berekeningen luchtkwaliteit Waalsprong 

Year; 2010 
Scenario: European Coordination (EC) 
Mctcorotogics condilion- li>ng term average tneieorobgy 

Aantal miv N 0 2 [Mg/m'i N 0 2 Ifig/m*] N 0 2 

ing/m'! 
P M I O PMIOJMg/m' j PMIO lMg /m ' j 

« ^ (xlOOO) Annual avarage Annual avaragc ft Violaüons Annual Annual avaragc A Violalions 
background l imil value avaragc background l imil valuc 

A32S 40 25,6 21.9 0 34.7 33.5 54 

A325 60 27.2 21,9 0 35J 33.5 57 

A32S 50 26,4 21.9 0 35 33J 55 

A323 30 24,7 21.9 0 34.4 33.5 32 

A323 80 28.6 21.9 0 35.9 33.5 60 

A325 90 29.3 21.9 0 36.2 333 62 

A325 70 27.9 21.9 0 3S.6 33.3 59 

Aansluiling 20 26.4 21,9 0 34.8 33.3 54 

AMulmiing 41 30.1 21.9 0 36.2 33.5 62 

LeniOosi 23 27.7 21.9 0 35.8 33.3 39 

LcniOosi 17 26 21.9 0 35 33.3 36 

Lcni wesi 42 30.7 21.9 0 37J 33.5 6S 

Lffii west 23 27.3 21,9 0 35.6 33.5 59 

•chlcrgrond nvl 21,9 21,9 0 33.5 33.5 47 

Voorgenomen activiteit 
De drukste weg in het plangebied is de A325. De maximale verkeersintensiteit bedraagt 90.000 motorvoertuigen 
per etmaal. Bij deze intensiteit is op 30 meter van de wegas geen sprake van overschrijding van de grenswaarde 
voor NOj (zie bij lage x). Er is hierbij van uitgegaan dat op de A325 in 2010 een snelheidslimiet geldt van 70 
km/uur en het aandeel vrachtverkeer 4,6% bedraagt. 
Voor alle andere wegen in het gebied geldt dat de grenswaarden voor NO; niet worden overschreden. 

Voor fijn stof is het zo dal de grenswaarde die is uitgedrukt als jaargemiddelde concentratie langs geen van de 
wegen wordt overschreden. De grenswaarde die is uitgedrukt als maximaaal 35 maal overschrijding van de 24-
uursgemiddeldc waarde van 50 jig/m' wordt overal in het gebied overschreden, ongeacht de aanwezigheid van 
een weg. Dit wordt veroorzaakt door de hoge aehtergrondconcentratie. Het betreft hier dan ook een nationaal 
probleem, waarvoor door het Rijk een plan van aanpak zal worden opgesteld. 

Alternatieven 

Grenswaarden voor NO; en de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof worden nergens 
overschreden. Hierin zal dus geen onderscheid zijn tussen de alternatieven. Wel kan een alternatief, bij de 
beoordeling qua luchtkwaliteit, hoger scoren als de hogere bewoningsdichthedcn op grotere afstand van de weg 
liggen, omdat de luchtkwaliteit wel wordt beïnvloed door de aanwezigheid van een (drukke) weg. 

Horen bij de stad 
In het alternatief met de 2e Stadsbrug is de verkeersintensiteit op het deel door Lent een stuk lager. In dït 
alternatief zullen de concentraties langs dit wegdeel dus ook lager zijn. 
Dit alternatief heeft daardoor als nadeel dat de intensiteiten, en daardoor de concentraties langs de route van de 
1' Stadsbrug hoger zijn. De concentraties blijven daar echter wel onder de grenswaarden. Daarnaast is in dit 
allemaiief de concentratie woningen rond de A325 het hoogst. 
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Wcrvendi* "^nmilJP'^ 
De verkeersintensiteiten in dit alternatief zijn vrijwel gelijk aan de verkeersintensiteiten in de autonome 
ontwikkchng. De verschillen in de concentraties langs de wegen zijn dus ook slechts gering en qua luchtkwaliteit 
niet onderscheidend. 

Duurzaamheid 
De verkeersintensiteiten in dit alternatief zijn vrijwel gelijk aan de verkeersintensiteiten in de autonome 
ontwikkeling. De verschillen in de concentraties langs de wegen zijn dus ook slechts gering en qua luchtkwaliteit 
niet onderscheidend. 

Samenhang & betekenis 
De normen voor luchtkwaliteit kunnen de mogelijkheden beperken voor de ruimtelijke ordening. In het 
studiegebied is alleen het verkeer een bron voor de luchtverontreiniging. In een voorlopige schatting kunnen 
beperkingen op het gebied van luchtkwaliteit in het Waalsprong plangebied buiten een strook van 30 m vanaf de 
wegas niel zullen voorkomen. Opgemerkt moet worden dat er hierbij vanuit is gegaan dat geen sprake is van een 
zogenaamde streetcanyon, waarbij de breedte van de weg kleiner dan anderhalf maai de hoogte van de 
bebouwing bedraagt. 
Door verdunning wordt de invloed van verkeer op de luchtkwaliteit op grotere afstand van de weg steeds kleiner. 
Langs een drukke snelweg (>100.000 voertuigen per etmaal) is de verhoging van de concentratie op zo'n 300 tot 
500 m niet meer in de metingen terug te vinden. Op wegen met verkeersintensiteiten zoals die in dit studiegebied 
voorkomen zal de invloed niel tol meer dan 100 a 200 van de weg merkbaar zijn. 
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1 Externe veiligheid 

1.1 Beoordelingscriteria externe veiligheid 

Bij de beschrijving van de huidige situatie, de referentiesituatie en bij de beschrijving van de effecten in 
hoofdstuk 9 is uitgegaan van een aantal beoordelingscriteria. 
Deze criteria zijn gegroepeerd uitgaande van de hoofdindeling van de criteria: 
• Kwantiteit. 
• Kwaliteit, 
• Samenhang, 

• Betekenis. 

Tabel XI. 1 geeft een overzicht van de daarbij voor externe veiligheid gehanteerde criteria. 

Tabel Xl.1: Overzicht criteria externe veiligheid 

CrilcriaerocD Aspect Criterium 

kwamiieit Risico wegvervoer plaatsgebonden risicocontour 10*[l/ jaarj en l O ' [l/jaar] 
Groepsrisico: vcrReli|k met oriCnlerende waarde 

risico spoorverkeer plaatsgebondenrisieotontour lO*[ l / jaar] en 10 ' |l/jaar| 
Groepsrisico: vcruclijk met orifinterende waarde 

risico vervoer over water plaatsgebonden risicocontour 10* |l/jaar] 
Groepsrisico: verRelijk met oriënterende waarde 

risico fias tritnsporllei dingen voorschriften uit beirelTcnde circulaire 
Risico opslaK ftevaartijke sIofTen Inrichlmg is aan Bewezen als BRZO '99 inrichunn 

Kwaliteit plaatsgebonden risico plaatsen waar contour 10° [l/jaar] buiten het Iracé van de 
transportkosten MKI 

Groepsrisico o\erschrijden van oriënterende waarde 

SamtnhanK cumulatie van risico's plaatsen met risico van meerdere transporisvslemen 

Betekenis Rcvolj; voorplan ruimte reserveren of maatrcEelen treffen 

1.2 Aanpak onderzoek 

1.2.1 Algemeen 

Met risico's voortvloeiend uit ongevallen met opslag of transport van gevaarlijke stoffen zal men altijd rekening 
moeten houden. Het betreft de interactie met plaatsen waar dodelijke ongevallen zich kunnen voordoen. Voor het 
in hel plangebied te plannen deellocaties is het van belang te weten bij welke route en bij welke opslagen zich 
die situatie voordoet. De overheid heeft richtlijnen opgesteld om afstand te houden van cruciale 
transportleidingen en opslagen. 

Voor de bepaling van de risico's in de huidige situatie wordt eerst gekeken naar literatuur en rapporten waarin 
reeds een uitspraak wordt gedaan over de risico's vanuit hel object. Als dat geen resultaat oplevert dan wordt 
nader onderzoek gedaan naar heersende transportkwantiteiten van gevaarlijke stoffen en bewoningsdichtheden 
van hel gebied. Vervolgens wordt een inschatting gedaan met de "Handreiking externe veiligheid vervoer 
gevaarlijke stoffen". Hierin wordt gewerkt met enkel vuistregels. Deze vuistregels geven aan of er al dan niet een 
10"* [l/jaar] risicocontour te verwachten is en of de oriënterende waarde voor groepsrisico zal zijn. Al naar 
gelang de vuistregels wordt het rekenprogramma IPORBM toegepast. Deze methode is toegepast bij transport 
over de weg. 
Wat betreft de autonome situatie kan slechts gekeken worden naar trends van toe en afname van transporten 
gevaarlijke stoffen. 

De laatst bekende referentie welke mede betrekking heeft op externe veiligheid op de Bovenwaal is het rapport 
Risicoanalyse hoofdvaarwegen, Risico's van het vervoer van brandbare en giftige stoffen in binnevaarttankers 
door Nederland Min. V&W: deelproject Wl (AVIV, mei 1991). Deze is volgens AVIV verouderd. 
De "handreiking externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen" geeft ook hier vuistregels. Hel vaarweg type is 
van CEMT-klasse VI. Omdat hel aantal schepen met brandbare vloeistoffen hoger is dan 3000 kan er de Waal 
een individueel risico hebben hoger dan 10* [l/jaar]. Daarom moei hel programma IPORBM toegepast worden. 
Wal betreft het groepsrisico moet volgens de handreiking gekeken worden naar sloffen uit categorie LT3 en 
LT4. Deze zijn niet aangetroffen Zodat toepassing van IPORBM hier niet per sé noodzakelijk is. Volgens de 
volgende vuistregel moei gekeken worden naar het aantal ammoniak-tankschepen. 
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Als de drempelwaarde (combinatie van bevolkingsdichtheid en aanta! tankschepen) niet overschreden wordt dan 
wordt de onëntercnde waarde ook niet overschreden. 
De huidige verkeersintensiteit, de breedte en de diepte van de Waal zijn van dien aard dat verdere toename van 
de verkeersintensiteit niet gewenst is. Voor de autonome situatie als ook voor de alternatieven is daarom geen 
extra onderzoek gemaakt. 

1.2.2 Normen en begrippen 

f-PG tankstations 
Voor opslag van LPG is het besluit LPG-tankstation milieubeheer van kracht. De belangrijkste eis uit dat besluit 
is dat er om een vulpuni voor een LPG installatie een vrije zone nviet zijn van SOm. 

Gasleidingen 
Voor toetsing van voorwaarden voor gasleidingen wordt een circulaire uit hel Jaar 1984 gehanteerd [lit. 5]. 
Hoewel deze circulaire geen wettelijke status heeft is het gebruik ervan ingeburgerd en geaccepteerd. 
In het kader van deze MER voor de Waalsprong is het volgende daaruit van belang: 

Tabel XII.1: bebouwingsafstand bij aardgastransportleidingen 

Leiding Minimum 
bebauwings-afstand 
gebiedsklasse 1 

IVlInlmum 
bebouwings-afsland 
Kebledsklasse 2 

Minimum 
bebouwings-afstand 
eeblcdsklasse 3 

Minimum 
bebouw ings-afstand 
gebicdsklnsse 4 

68bar 48" 5m 5m 50in 150m' 
40bar 6" 4m 4m 4m 4m 

Tabel Xl.3: gebiedsklassen in circulaire gasleidingen 

Aard van de bebouwing c.q. gebruik van het gebied Gebieds klasse 
Viccn of inciiIcnlL-lü hcbouwintj 1 
Üijzonderc objeclen cMegorie 11 
Woonwijk a\Jo( recrcalirterreinen en/of induairieteTTein 
flatgebouwen en/o 1" bijzondere objcKien caLcKiitie 1 

Objecten categorie I 
A: bejaardentehuizen en verpleeginrichtingen, zoals ziekenhuizen en sanatoria; 
B: scholen en winkelcentra; 
C: hotels en kantoorgebouwen, bestemd voor meer dan 50 personen; 
D: objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals computer- en telefooncentrales, gebouwen met 
vluchtleidingsapparatuur; 
E: objecten die door secundaire effecten een verhoogd risico met zich meebrengen, zoals bovengrondse 
installaties en opslagtanks voor brandbare, explosieve en/of giftige stoffen. 

Bijzondere objecten categorie II; 
F: sporthallen en zwembaden; 
G: weidewinkels; 
H: hotels en kantoorgebouwen, voor zover zij niet onder categorie I vallen; 
I: industriegebouwen zoals productiehallen en werkplaatsen, voor zover zij niet onder categorie 1 vallen. 

Noot: * Onder bepaalde maatregelen van technisch constructieve aard mag de minimum bebouwingsafstand voor 
gcbiedsklasse 4 bij leidingen 68bar en 48" verlaagd worden tol SOm. 

Tranapnrtroulcs gevaarlijke stoffen per auto, over het spoor of over het water 
Dc normen die thans gehanteerd worden hebben geen wettelijke status. In het Indicatief Meerjarenprogramma 
Milieubeheer (1986-1990) vond een eerste formulering van normen plaats. Sindsdien zijn de normen in 
ontwikkeling en in discussie. Voor het transport van gevaarlijke stoffen per auto, over het spoor of over het 
water is het nationale beleid samengevat in één document, de Handreiking Externe veiligheid vervoer gevaarlijke 
stoffen. Verder is het beleid geformuleerd in een aantal nola's, circulaires en briefwisselingen tussen de minister 
van VROM en de Tweede Kamer. Tevens is enige jurisprudentie beschikbaar. Omdat op dit moment de 
risiconormen geen wettelijke status hebben betekent dit dal een bestuursorgaan van de normen kan afwijken, 
mils dit met argumenten wordt onderbouwd. 
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uri^jkc sloffen door wegtunnels 
Over tim^XHt van benziiies en LPG mogen niet door tunnels of overkluizingen getransporteerd worden. Omdat 
dit geen werkbare situatie is wordt door de diverse bevoegde instanties een overkluizing van 80m zonder nadere 
maatregelen, meestal toegestaan. Om in de leemte in wetgeving te voorzien is een Tunnelwet in voorbereiding. 
Verwacht wordt dat deze proeve nog in 2002 door de 2' kamer der Stalen Generaal in behandeling genomen zal 
worden. 
Let wel: bij een BLEVE { kortweg: grote explosie) wordt ieder tunneldak zwaar beschadigd en zal het verkeer 
gedurende langere tijd gestremd of gehinderd worden. 

Transpon gevaarlijke stofTen over water (CEMT klasseVI) 
(volgens Handreiking externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen) 
Plaatsgebonden risico: 
• Vuistregel 1: een klasseVI vaarweg heeft geen 10'̂  contour. 
• Vuistregel 2: Waruieer het aantal tankschepen met brandbare vloeistoffen in de categorie LF2 per jaar lager 

is dan 3000, heeft hel geen 10^ contour. Pas anders IPORBM toe 
Groeps risico: 
• Vuistregel 1: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankschepen (bulkvervoer) stoffen bevat uit 

categorie LT3 of LT4 (ongeacht aantallen), pas dan de IPORBM toe. 
• Vuistregel 2: Wanneer de combinatie van aantallen ammoniak -tankschepen per jaar en inwonerdichtheid 

lager is dan die in tabel, wordt de oriënterende waarde van hel groepsrisico niet overschreden (ongeacht de 
afstand van de bebouwing tot aan de vaarweg). 

Dichtheid (InwTba) 
AxnUl ammontakschepcB I l / laar] 

Dichtheid (InwTba) MDzIjdlee bebouwlüK Tweedidiec bebouwlne 
100 
90 

2000 1000 
25O0 1200 

NB.: De vuistregels gelden voor een situatie met een gemiddelde verkeersveiligheid. Bij een blijkens de lokale 
ervaring nautisch gezien specifiek punt, zoals een bocht met beperkt uitzicht, een meerplaals langs de vaarweg of 
de voorhaven vaneen sluis, dien de vuistregel met voorzichtigheid te worden gehanteerd. 

De gebruikte risicobegrippen bii transportroutes 
De normen zijn gesteld in termen van kansen. De grenswaarde geefl, statistisch gezien, de maximale frequentie 
waarmee de calamiteit per jaar mag plaatsvinden. 
De normen zijn gedefinieerd aan de hand van de volgende twee begrippen: 
• het plaatsgebonden risico (PR): deze norm drukt hel overl ij densrisico voor een individu uit; Het 

plaatsgebonden risico houdt het volgende in. 
• het groepsrisico (GR): dit geeft het risico aan dal een groep omwonenden tegelijkertijd overlijdt. 

De berekening van het plaatsgebonden risico geef̂  de kans aan dat er in een jaar op een bepaalde plaats een 
persoon ten gevolge van een verondersteld ongeval van de betreffende activiteit komt te overlijden. Er wordl 
hierbij aangenomen dal gedurende 24 uur per dag, het gehele jaar door op de genoemde plaats een persoon 
aanwezig is. Door op elke plaats rondom een installatie dit plaatsgebonden risico te berekenen en de punten met 
hetzelfde risico op een kaart met elkaar te verbinden ontstaan zo genaamde risico-contouren. In het gebied buiten 
de contour is de kans op overlijden als gevolg van de activiteit kleiner dan de kans behorende bij de contour. Het 
plaatsgebonden risico is ontwikkeld als planologisch instniment ter bepaling van het gebied rondom een 
industrieterrein dal vrij van woningen moet zijn. 
De norm in Nederland is dat het plaatsgebonden risico ten gevolge van een installatie in woongebieden niet 
groter mag zijn dan 1*10"* per jaar. Dat betekent dat de kans dat een p>crsoon zal overlijden als gevolg vaneen 
gebrek van de betreffende installatie, indien hij op een plaats permanent aanwezig is, niet groter is dan eens in de 
miljoen jaar. Dit wil niet zeggen dat er pas over een miljoen jaar iets gebeurt. Het kan morgen fout gaan, maar 
ook over duizend jaar. Er kan zelfs meerdere malen achtereen iets fout gaan, zonder afbreuk Ie doen aan de 
geldigheid van dit risicogelal. 
Voor nieuwe situaties (een nieuwe route, een significante verandering in de transportstroom, nieuwe kwetsbare 
bestemmingen) geldt de plaatsgebonden risico-norm als grenswaarde. Voor bijzondere situaties wordt de 
mogelijkheid open gehouden om de basis van een integrale belangenafweging van deze grenswaarde af te 
wijken. De beslissing van het bevoegd gezag om af te wijken dienl Ier goedkeuring te worden voorgelegd aan de 
betrokken ministeries. Voor bestaande situaties met een plaatsgebonden risico hoger dan 10''' /jaar wordt er naar 
gestreefd om aan de grens van kwetsbare bestemmingen het plaatsgebonden risico te verlagen lot het gestelde 
norm niveau. Voor dergelijke situaties geldt het 'stand still' beginsel voor nieuwe ontwikkelingen. 
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Veelal is er sprake van een gegroeide situatie en is hel niet altijd mogelijk om aan de norm voor nieuwe situaties 
te voldoen. Mogelijkheden om hogere risico's te reduceren kunnen zich bijvoorbeeld voordoen bij 
infrastructurele aanpassingen, die om andere redenen worden voorzien. Er wordt een op zichzelf staand 
saneringsbeleid gevoerd. Voor bestaande situaties is er eerst van dringende sanering sprake indien kwetsbare 
beslemmingen binnen een gebied liggen mei een plaatsgebonden risico hoger dan 10 /jaar. 
De PR-norm wordt over het algemeen als 'harde' norm gehanteerd. Binnen de ruimtelijke contour die een 
berekening van het PR oplevert mogen geen nieuwe kwetsbare objecten worden gerealiseerd. Als kwetsbare 
objecten worden, o.a, woningen, scholen, bejaardenhuizen en bedrijfsruimten (max. 50 personen) beschouwd. 

Het ^roepsrisifo is een moeilijker begrip: 
Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. De regio langs een iransportroute wordt ingedeeld in 
"vakjes". Voor elk vakje wordt bepaald hoeveel mensen er aanwezig zijn, In woongebieden komen veel mensen 
per vakje voor, in industriegebieden erg weinig. Nadat is bepaald welke ongevallen voor de betreffende 
installaties maatgevend zijn, wordt gebruikmakend van de bevolkingsgegevens uitgerekend hoe groot het aantal 
slachtoffers voor deze ongevallen is. Door deze gegevens te combineren met de kans dat deze ongevallen zich in 
eenjaar voordoen, wordt berekend wat de kans is dat er een bepaald aantal slachtoffers vak. Het groepsrisico 
wordt weergegeven in een grafiek waar voor verschillende aantallen slachtoffers de kansen (per jaar) worden 
gegeven. Hel groepsrisico is vooral bedoeld om grote gevolgen van een calamiteit met een installatie te 
voorkomen. 

Voor het groepsrisico geldt in Nederland geen harde grens. Als oriënterende waarde voor transportroutes: voor 
10" slachtoffers geldt een risico van I*10""*^"Vjaar, oftewel 10'*/jaar voor 10 slachtoffers, 10'*/jaar voor 100 
slachtoffers, etc. Hel is de bedoeling dat het risico onder deze grens blijft en dat maatregelen worden genomen 
om bestaande overschrijdingen te verminderen. Indien er een goede motivatie is mag de grens echter worden 
overschreden. De genoemde norm geldt voor risico langs transportroutes. Voor inrichtingen en 
scheepstransportroutes geldt een andere oriënterende waarde. 
Bij het beoordelen van het groepsrisico wordt hel (lokale) bevoegd gezag de mogelijkheid geboden om 
gemotiveerd van de oriënterende waarde voor het groepsrisico af te wijken. Er moet sprake zijn van een 
openbare en goed inzichtelijke belangenafweging, waarin moet zijn aangegeven waarom in het specifieke geval 
van de oriënterende waarde is afgeweken. De beslissing om af te wijken is vatbaar voor beroep. Het groepsrisico 
wordt voor het gehele relevante gebied gereduceerd. Daar waar hel gaat om het stellen van randvoorwaarden in 
de ruimtelijke ordening wordt, om het werkbaar te houden, hel afwegingsgebied echter gemaximaliseerd tot 
200m van de route cq. Het tracé. Het groepsrisico geeft voor dit gebied aan welke bebouwingsdichtheid nog 
acceptabel is, gelet op de voorgestelde oriënterende waarde. In het aangegeven gebied is bebouwing dus wel 
toegestaan maar is de dichtheid van bebouwing soms gelimiteerd. 

Opslag van LPG 
Eisen betreffende opslag van LPG bij tankstations is vastgelegd in Besluit van 11 maart 1988, houdende regels 
voor LPG-lankstations [ lit. 40]. 

1.3 Onderzoeksresultatea 

Transport nve^ ^ yinT 
De Handreiking CXtenie veiligheid vervoer gevaarlijke sloffen tezamen met hel gegeven dal er meer dan 3000 
tankschepen per jaar met vloeibare brandbare stoffen (LF2) over de Waal varen, geeft aan dal IPORBM 
toegepast nwet worden. Dit is gedaan over een afstand van 5 km, 3 km benedenstrooms en 2 km bovenstrooms 
van de Waalbrug. De breedte van de Waal is aangenomen als 150 m. De ongevalskans is verdeeld over de gehele 
breedte van de Waal. Verder zijn voor de overige parameters de defaultwaarden ingezel. 
Omdal de combinatie van het aantal ammoniak-tankschepen per jaar men inwonerdichiheid lager is dan de 
aangegeven drempelwaarde, wordt de oriënlerende waarde van het groepsrisico niet overschreden. 
Over toekomstig transport kan niet méér gezegd worden dan dal de breedte van het vaarwater een toename van 
hel aantal schepen niet toelaat. De resultaten van de huidige situatie wordt daarom ook toegepast op de het plan 
"Voorgenomen activiteit" en de varianten daarop. 
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1.4 Achtergrondinformatie 

1.4.1 Verbetering van het wettelijk kader voor risico-normeriDg 

Het nationale milieubeleidsplan fNMP-41 
In het NMP-4 komt het kabinet mei nieuw beleid. 
Enkele nieuwe uitgangspunten zijn o.a. : 
• Het aantal routes waarover omvangrijk vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt zal worden beperkt; 
• Er komt een Amvb "Externe veiligheid van transport", in deze Amvb zullen de nsiconomien een wcnelijke 

status krijgen, ook is sprake van afstandscriteria; 
• Groepsrisico's moeten worden afgewogen tegen maatschappelijke kosten en baten. Bij de baten gaal hel 

onder meer om de bijdrage van de activiteit aan de Nederlandse economie, zoals de mainportfunclie van 
Nederland in Noord-West Europa; 

• In wetgeving zal een verantwoordingsplicht worden opgenomen m,b.t. de keuzes over de aanvaardbaarheid 
van groepsrisico's, 

• Er zat een integraal veiligheidsbeleid worden geformuleerd voor een aantal ketens van gevaarlijke stoffen, 
waaronder chloor, LPG en ammoniak. 

• Op grond van onder meer hel integrale veiligheidsbeleid komt er een beperking van de transportroutcs voor 
gevaarlijke stoffen Dit betekent een rem op de vrijheid voorvervoerdersomzelf de door hen gewenste 
vervoersmodatileil te kiezen. 

In de brief van 19 september 2001 heeft de Ministervan VROM de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijze 
waarop hel kabinet het gecoördineerde veiligheidsbeleid in de komende jaren wenst uit te voeren. De minister 
constateert o.a. dat door het ontbreken van een adequate, wettelijk geregelde doorwerking van het 
veiligheidsbeleid in het de mimtelijke plannen op diverse plaatsen in Nederland veiligheidsrisico's zijn 
toegenomen. Het kabinet zal de PR-norm, als minimum beschermingsniveau voor burgers in hun 
woonomgeving, wettelijk vastleggen. Het kabinet zal uiterlijk in 2003 een besluit nemen ten aanzien van hoe om 
te gaan met groepsrisico's. 
Het huidig normenstelsel zal worden doorgelicht waarbij als uitgangspunt worden gehanteerd: 
• Afweging van kansen op een groot ongeluk met veel slachtoffers legen de maatschappelijke kosten en baten 

van een dergelijke risicovolle activiteit; 
• Veiligeraltematieven; 
• Adequate hulpverlening. 
De rekenmethodiek die wordt gebruikt voor de bepaling van risico's zal worden herijkt, onder andere om te 
beoordelen of de gehanteerde parameters nog actueel zijn, bijv. als gevolg van technologische ontwikkelingen. 

Op dit moment bestaat er in het rijksbeleid geen uitputtende lijst van kwetsbare bestemmingen, bestemmingen 
die qua gevoeligheid gelijk te stellen zijn met woonbebouwing. Een aantal bestaande AMvB's verschaft een 
redelijk beeld wat als kwetsbare bestemming gezien moet worden. Daartoe behoren naast woningen in ieder 
geval ook ziekenhuizen, scholen, bejaardencentra, gevangenissen, grote hotels en restaurants (meer dan 50 
personen), grote kantoren (meer dan 50 personen), grote campings en andere recreatieterreinen voor 
verblijfsrecrealie (meer dan 50 personen), alsmede bijzondere voorzieningen als telefooncentrales, gebouwen 
met vluchtleidingapparaluur e.d. Bedrijven behorende tot de mdustrie en nijverheid worden niet tot de kwetsbare 
bestemmingen gerekend. 

Het vuurwerkbesluit en de het ontwerpbesluit vaststelling milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van 
inrichtingen hanteren verschillende definities betreffende de gevoeligheid van objecten. 

1.4.2 Transport over water 

De Adviesdienst Verkeer en vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat begint in het tweede halfjaar 
van 2002 met het rnaken van een risicoatlas voor transport over water. Een oude bron uit 1991 over risico's voor 
transport over water zou weliswaar geraadpleegd kunnen worden. De relevantie daarvan voor de huidige situatie 
en de autonome situatie is twijfelachtig. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 
Grondwateronttrekkingen vormen een onderdeel van de MER Waalsprong 
die door de gemeente Nijmegen wordt opgesteld. Om uitspraken te kunnen 
doen over de effecten van de onttrekkingen is het nodig dat een raming wordt 
gemaakt van de verwachte onttrekkingshoeveelheden. Aan Grontmij is op
dracht verleend om de onttrekkingshoeveelheden te berekenen. 

1.2 Aanpak 
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van het bemalingsonderzoek dat is 
opgesteld in het kader van de vergunningen op grond van de Grondwaterwet 
en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Grontmij, 1999). Op basis 
van de beschikbare gegevens over de voorgenomen activiteit en de 3 varian
ten zijn de berekeningen geactualiseerd, 

In de eerste stap zijn de voor de berekeningen te hanteren uitgangspunten 
geïnventariseerd, met betrekking tot de bodemsituatie, de wijze van uitvoe
ring {aanleg in den droge of in den natte), de aanlegdiepte, de aanlegduur, de 
grondwaterstand en het maaiveld ter plaatse. Indien gegevens hieromtrent 
ontbraken zijn aannames verricht waarbij gebruik is gemaakt van kennisdra
gers binnen Grontmij en de gemeente. 

In de tweede stap is het bestaande model aangepast. Vervolgens zijn de ont
trekkingshoeveelheden geanalyseerd en zijn de uitgangspunten en resultaten 
in dit rapport vastgelegd. 

1.3 Opzet van deze rapportage 
In hoofdstuk 2 wordt een gebiedsbeschrijving gegeven. Hier wordt een inven
tarisatie gemaakt van de bodemopbouw en relevante geohydrologische ken
merken. In hoofdstuk 3 wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de 
uitgangspunten die bij de berekeningen zijn gehanteerd. Aan de hand van de 
kenmerken van het bodem- en watersysteem en de specifieke uitgangspunten 
voor de bronneringen zijn met analytische en (geo)hydrologische (mo-
del)berekeningen de te verwachten onttrekkingshoeveelheden berekend. De 
resultaten worden in hoofdstuk 4 gerapporteerd. 
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2 Bodemopbouw en geohydrologie 

2.1 Inleiding 
Bij het berekenen van de te verwachten onttrekkingsdebieten is het van be
lang over goede en reproduceerbare gegevens te beschikken. Dit hoofdstuk 
geeft de inventarisatie weer van de voor deze studie van belang zijnde gege
vens. 

A Igemene gegevens 
• Richtlijnen Milieu Effecten rapportage Waalsprong, februari 2002; 
• Startnotitie MER-Waalsprong, september 2001; 
• Planning (kaartmateriaal), maart 2002; 
• Planuitvoeringskoslen Waalsprong, maart 2001 
• Integraal walerplan voor de Waalsprong, Tauw, februari 1999; 
• Land over de Waal, Waterhuishoudkundige inrichting, Haskoning; 
• Land over de Waal, Modelleren van de toekomstige waterkwaliteit van de 

Lentse Plassen, Haskoning, oktober 1996; 
• Land over de Waal, Studie effecten Lentse Plassen Fase 2, Haskoning, 

december 1996; 
• Hoofdstructuur persleidingsysteem afvalwater Waalsprong, Variantenstu

die, Haskoning, december 1998; 
• Kern Lent, Herberekening Gemengde Rioolstelsel. 

Hydrologische informaiie 
• Grondwaterkaart van Nederland, kaarlblad Arnhem 40 West, TNO, 1981; 
• Waterhuishoudingsplan Gelderland; 
• Grondwatergegevens uit DINO (Data Informatie Nederlandse Onder

grond) van TNO; 
• Onderzoek WMG naar de diepe ondergrond; 
• Watersysteem Westeraam, basisrapport geohydrologie, Grontmij 1998. 

Bodemkundige informaiie 
• Bodemkundig en hydrologisch onderzoek Driel-Oost TAUW, november 

1995; 
• Zanddiepte-attentiekaart van de provincie Gelderland; 
• Bodemkaart van Nederland; 

2.2 Ligging 
De Waalsprong heeft een totale oppervlakte van ongeveer 1.090 ha. De west
grens van het plangebied ligt bij Ooslerhout. de oostgrens bij de gemeente 
Bemmel en de zuidgrens wordt gevormd door de Waaldijk. Voor dit onder
zoek zal ook de omliggende gebieden in beschouwing worden genomen. Op 
lange termijn zullen in totaal circa 12.000 woningen gerealiseerd worden. 
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Bodemopbouw en geohydrologie 

23 Maaiveldhoogte 
Het maaiveld bevindt zich in het zuideHjke en oostelijke deel op ongeveer 
NAP +9,5 m tot NAP +10,5 m en loopt in noordelijke en westelijke richting 
af tot ongeveer NAP +9,0 m. 

2.4 Bodem en (geojhydrologie 

2.4.1 Bodemopbouw 
In het gebied heeft de Waal voor transport en depositie van de aangetroffen 
sedimenten gezorgd. Over het algemeen komt vlak langs de rivier zavelafzet-
tingen voor. Op enige afstand van de rivier gaan deze afzettingen over in 
zwaardere zavel en lichte klei. Op nog grotere afstand van de rivier komen de 
komgronden voor die bestaan uit zware klei. 

Uit de rapportage 'Zand in banen' blijkt dat de zanddiepte: 
• in een groot deel van het gebied op minder dan 2 m -mv begint; 
• lokaal een dikkere deklaag voorkomt, waar de dikte circa 3 m tot maxi

maal 7 m bedraagt. 

2.4.2 Geohydrologische schemalisering 

In de beschrijving van de bodemopbouw is ingegaan op de samenstelling van 
de ondiepe bodem. Door middel van een geohydrologische schematisatie 
wordt inzicht verkregen in de geohydrologische betekenis van de opbouw van 
de diepere ondergrond en de bijbehorende geohydrologische variabelen. 

Bij een geohydrologische schematisatie worden watervoerende pakketten en 
slecht doorlatende (scheidende) lagen onderscheiden. In een watervoerend 
pakket treedt overwegend horizontale grondwaterstroming op; in een schei
dende laag een hoofdzakelijk verticale grondwaterbeweging. Watervoerende 
pakketten worden beschreven door het dooriaatvermogen (kD), dit is het 
product van de horizontale doorlaatfactor (k,,) en de dikte (D). Scheidende of 
slecht doorlatende lagen worden beschreven door de hydraulische weerstand 
of C-waarde, dit is het quotiënt van de dikte van de scheidende laag (D) en de 
verticale doorlaatfactor (k). 

Bij de beschrijving van de geohydrologische schematisatie wordt onderscheid 
gemaakt in een regionaal en in een lokaal beeld. Door de heterogene samen
stelling van de bodem treedt een variatie op in de ruimtelijke verbreiding van 
de lagen, waardoor de lokale situatie kan verschillen van de regionale. 

Regionaal 
Een globale beschrijving van de geohydrologische opbouw in het modelge
bied is weergegeven in Tabel 2.1. 

Tabel2.1: Overzicht van de geohydrologische formaties en parameters 

dikte diepte Samenstelling Formatie geoh. eenheid do o Haat-
vermo

weerstand 

(m) (m -mv) gen 

(mVetm) 

(etm) 

2-6 0 -4 kleienen Betuwe deklaag 2S0 

slibtioudend 

zand 

10-30 4-24 matig tot zeer Kreftenheye, e etste watervoerend 1.350 

grofzand Drente pakket 
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Bodeniopboum en geohydiologle 

dikte diepte Samenstelling Formatie geoh. eenheid doorlaat-

vermo-
weerstand 

(m) (m -mv) gen 

(m'/etm) 

(etm) 

5-40 24-44 

50-200 44-170 

>170 

fijne zanden en Kedichem eerste slecht doorla-
kleien tende laag 
grof tot zeer Harderwijk, tweede watervoerend 2.000 
grof zand Te gelen pakket 
fijne zanden en Breda geohydrologische 
kleien basis 

600 

Het doorlaatvermogen is bepaald op basis van een pompproef (Haskoning, 
december 1996). Tevens is gebruik gemaakt van de gegevens van de monito-
ring van de grondwaterstanden in en om Oosterhout, zoals uitgevoerd tijdens 
de bronneringen ter plaatse van vlek 10. 

Lokaal 
De verticale weerstand van de deklaag kan door het plangebied heen aanzieti-
lijk verschillen. Dit wordt veroorzaakt door een grote variatie in zowel de 
dikte van de deklaag als in de afzettingen. De deklaag bestaat uit komgron-
den (klei), oeverafzettingen(zavel) en stroomgordelaf2ettingen(slibhoudend 
zand). 

Zoals in paragraaf 2.4.1 is beschreven, bedraagt de dikte van de deklaag in 
een groot deel van het gebied minder dan 2 m. 

2.4.3 Oppervlaktewater 
Het plangebied is gelegen in de afwateringseen heid van de Linge. De rivier de 
Linge is opgedeeld in panden, waarbij het pand met het hoogste streefpeil in 
het oosten is gelegen. Ieder pand ontvangt water uit het hoger gelegen pand. 
De afwateringseenheid de Linge is opgedeeld in een groot aantal kleinere ge
bieden met elk een eigen streefpeil. De slreefpeilen van de eenheden langs de 
Waaldijk zijn hoger dan de streefpeilen van de eenheden langs de Linge. In 
het plangebied geldt in de zomer een streefpeil van 7,80 m +NAP. In de win
ter wordt gestreefd naar een peil dat gemiddeld 0,20 - 0,40 m lager ligt. 

De Linge en de Waal doorsnijden de deklaag en staan in directe verbinding 
met het eerste watervoerend pakket. Vanwege de beperkte dikte van de dek
laag in een groot deel van het gebied doorsnijden delen van de 
(hoord)watergangen in het studiegebied ook de deklaag. Door de geringe 
berging in deze watergangen veranderen de waterstanden in de sloten relatief 
snel onder invloed van veranderende rivierwaterstanden. 

De waterstandsveranderingen van de Waal hebben invloed op de stijghoogte 
van het eerste watervoerend pakket. De Waalstanden voor de periode januari 
1984 tot en met september 1999 staan weergegeven in Figuur 2.1. 

^ GrontmiJ blad 8 van 25 
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Figuur 2. i: Waalslanden bij Nijmegen en Nijmegen Haven 

2.5 Grondwateronttrekkingen 

In het onderzoeksgebied worden voor verschillende doeleinden grondwater 
onttrokken. 

Aanwezige permanente onttrekkingen door drinkwalerpompslalions 
In het plangebied is een drinkwaterpompstation in Lent gelegen, x= 189 100 
en y= 431 260. De winning vindt op een diepte van 35 - 107 m beneden maai
veld plaats. Er is een afname in de onttrekkingen te constateren van bijna 1,5 
miljoen mMn 1991 lot ongeveer 880.000 m' in 1998. 

Buiten het plangebied is een tweetal pompstations gelegen die invloed kunnen 
hebben op de grondwaterstanden in het plangebied (zie Tabel 2.2). Het be
treft: 
• Fikkersdries, x= 183 180 en y= 439 550. In de periode 1991 tot en met 1996 

is elk jaar circa 12 miljoen m^ grondwater uit het tweede en derde water
voerend pakket onttrokken; 

• Nijmegen, x= 187 415 en y= 428 875. Dit pompstation is net ten zuiden 
van de Waal gelegen. De ontlrckkingshoeveclheden in de jaren 1992-1998 
liggen rond 4 miljoen m' per jaar met een piek van 4,5 miljoen m^ in 1995 
en een minimum van 3,5 miljoen m' in 1992. 

Tëbel2.3: Drinkwateronttrekkingen in het plangebied en omgeving 

Plaats x-coordinaat 

(m) 

y-coordinaat 

lm) 

diepte 

(m-mv) 

Onttrekking 

(miljoen mVj) 

Lent 

Fikkersdries 
Nijmegen 

189 100 

183180 

187 415 

431 260 

439 550 

428 875 

35 tot 107 

42 tot 152 

32 tot 110 

0,9 è 1,5 

12 
3,5 h 4,5 

^ Grontmij blad 9 van 25 
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Landbouwkundige en industriële onttrekkingen 
In Tabel 2.3 zijn de landbouwkundige en industriële onttrekkingen in het 
plangebied weergegeven. 

Tabel2.3: Landbouwkundige en industriële onttrekkingen in 1998 

Plaats x~coordinaat y-coordinaat diepte Onttrekking 1998 

lm) (m) (m-mv) (m') 

Landbouw (> lOOO m'/j) 
Ressen 188 450 433 430 2 tot 12 18,600 

Industrie (>50.000 m'/j) 
Lent 186 970 431 570 6 tot 8 50.000 

Uit de tabel blijkt dat er weinig bouwkundige en industriële grondwateront
trekkingen in het plangebied voorkomen. De aanwezige grondwateronttrek
kingen vinden ondiep plaats. 

2.5.1 Grondwaterstanden 

Freatisch 
Als gevolg van seizoensfluctuaties fluctueert de freatische grondwaterstand en 
de stijghoogte van het diepere grondwater. De Gemiddeld Hoogste Grondwa
terstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) geeft de 
range weer waar tussen de grondwaterstand zich gedurende het grootste deel 
van het jaar beweegt. 

Volgens de bodemkaart heeft bijna het gehele plangebied een grondwatertrap 
VII, wat inhoudt dat GHG= > 80 cm -mv en GLG= >120 cm -mv. In het 
noordwesten van het plangebied komt ook nog grondwatertrap Yl voor, wat 
inhoudt dat G H G - 40-80 cm -raven GLG= >120 cm -mv. 

Eerste watervoerend pakket 
Aan de hand van de standen van de peilbuizen met filters in het eerste water
voerend pakket zijn overeen periode van 10 jaren de GHG en GLG van de 
stijghooglen in het eerste watervoerend pakket bepaald. 
• De GHG bedraagt in het zuidoosten van het gebied circa NAP +8,90 m en 

loopt af tot circa NAP +8,50 m in het noordwesten van het gebied; 
• De GLG bedraagt in het oosten circa NAP +7,50 m en loopt af tot circa 

NAP +6,75 m; 
• Het verschil tussen de GHG en GLG ligt tussen de 1,00 en 2,00 m en vari

eert over het plangebied. 

De fluctuaties van de stijghoogtes in de verschillende watervoerende pakket
ten vlak zijn onder andere af te leiden uil de TN O-peil buizen B6, P498, PI2, 
P15 en PltV (Tabel 2.4). 

Tabel2.4: Kenmerkende stijghoogten in verschillende peilbuizen 

Peilbuis Afstand tot de GLG Gem juji/sept Gemiddelde GHG GHG 

Waal (m) (m+NAP) (m+NAP) (m+NAP) (m+NAP) (m+NAP) 

B6 2300 7,27 7,48 7,52 7,73 8,18 

P498 2300 7,40 7,62 7,77 8,15 8,59 

PI 2 1100 7,47 7,72 7,95 8,59 9,21 

PIS 950 7,41 7,75 7,98 8,63 9,13 

P117 600 7,40 7,70 8,07 8,77 9,25 

^ Grontmij blad 10 van 25 
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2.5.2 Grondwaterstroming 

Regionaal 
De stromingsrichting in het plangebied staat sterk onder invloed van de Waal: 
• bij een hoge Waalsland is de stromingsrichling noordelijk tol noordweste

lijk; 
• bij een gemiddelde Waalstand is de stromingsrichting westelijk; 
• bij een lage Waalstand is de stromingsrichting zuidwestelijk. 

Lokaal 
Zoals eerder vermeld is de deklaag heterogeen van samenstelling. Dit bete
kent dat ook de hydraulische weerstand en daarmee de hoeveelheid kwel (bij 
gelijkblijvend polderpeil) lokaal varieert. Afhankelijk van de dikte van dek
laag en de aanwezigheid van waterlopen zal de grondwaterstand lokaal van 
de regionale (hoofdjstromingsrichting afwijken. 

2.6 Natuurwaarden 
In de Waalsprong is een aantal gebieden gelegen met kwetsbare natuur. Het 
betreft de volgende locaties: 
• Landgoed Oosterhout; 
• Fort Beneden Lent; 
• twee kolken met de directe omgeving; 
• bosgebied Doornik; 
• verspreid over het gebied monumentale bomen. 

2.7 Archeologie 
In de Waalsprong gebied bevindt zich volgens het uitgevoerde verkennende 
onderzoek een zestigtal archeologische vindplaatsen. Bij de archeologische 
vindplaatsen kunnen zich organische componenten in de ondergrond bevin
den, welke gevoelig kunnen zijn voor grondwaterstandverlagingen. 

2.8 Grondgebruik 
In het gebied wordt op verschillende manieren gebruik gemaakt van de bo
dem. Naast bouw- en weiland komen in het gebied eveneens relatief veel 
boomgaarden voor. 

2.9 Verontreinigingslocaties 
Binnen het plangebied zijn de aanwezige verontreiniginglocaties geïnventari
seerd. De gegevens zijn afkomstig van de provincie Gelderland en de gemeen
te Nijmegen. 

De gemeente Nijmegen heefl onderscheid gemaakt in gevallen van ernstige 
verontreiniging (> 25 m' grond verontreiniging of > 100 m3 grondwaterver
ontreiniging) en niet gevallen van ernstige verontreiniging. Voor de gevallen 
van niet-ernstige verontreiniging bestaat strikt genomen geen saneringsnood-
zaak. Deze verontreinigingen dienen echter wel zorgvuldig te worden behan
deld. 

^ Gronimij blad 11 van 35 



3 Uitgangspunten 

3.1 Inleiding 

In de MER-Waalsprong wordt onderscheid gemaakt tussen het voorkeursal-
lernatief en 3 varianten. In deze rapportage wordt als volgt hiernaar verwe
zen: 
• Voorgenomen activiteit (nulvariant); 
• Horen bij de stad; 
• Wervende woonmilieus; 
• Duurzaamheid, 

Onderstaand zijn de uitgangspunten beschreven zoals die bij de berekeningen 
van de onttrekkingshoe veel heden per variant zijn toegepast. Naast de maai
veldhoogte en grondwaterstanden zijn afzonderlijk de uitgangspunten van de 
bronneringsgevoelige objecten uitgewerkt. 

3.2 Maaiveldhoogte en grondwaterstanden 

Het maaiveld in het plangebied bevindt zich in het zuidelijke en oostelijke deel 
op ongeveer NAP +9,5 m tot NAP +10,5 m en loopt in noordelijke en weste
lijke richting af tot ongeveer NAP +9,0 m (zie paragraaf 2.3). 

De grondwaterstanden fluctueren als gevolg van neerslagoverschot, rivier-
standen en oppervlaktewater peilen. De huidige grondwaterstand is derhalve 
niet geschikt om het (toekomstig) waterbezwaar te bepalen. Derhalve is voor 
de berekeningen van het waterbczwaar uitgegaan van de GHG ter plaatse van 
de betreffende vlek. Hierdoor ontstaat een "worst ca3e"situatie. 

In Tabel 3.1 is een overzicht van de huidige maaiveldhoogten, de toekomstige 
maaiveldhooglen en GHG per vlek weergegeven. Opgemerkt wordt dat de 
toekomstige maaiveldhoogten nog voorlopige hoogten zijn. 

Tabel 3.1: Overzicht huidige en toekomstige maalvMhoogtfn 

Vl«k huidige 

hoogte 

toekomstig 

hoogte 

GHG vlek Huidige 

Hoogte 

toekomstig 

hoogte 
GHC 

(m-fNAP) (m+NAP) (m+NAP) (m +NAP) lm +NAP) (m-t NAP) 

VlekO 9.30 8,8 Vlek 16 8,2 
Vlek! 9,50 9.60 9,2 Vlek 17 7.9 
Vlek 2 9,92 9,60 8,9 Vlek 18 9,90 e.9 
Vlek 3 9,80 8,8 Vlek 19 9,52 9,60 9.0 

Vlek 4 10,36 10,00 9,3 Vlek 20 9,40 9.60 8,7 

Vlek 5 9,52 9,60 9,3 Vlek 21 9.50 8,7 

Vlek 6 10.63 10,00 9.4 Vlek 24 9,50 9,60 8,9 

Vlek? 10,06 10,00 9.2 Vlek 25 9,70 8,8 

Vlek 8 9,97 10.00 9,1 Vlek 26 9.50 9,60 8,9 

Vlek 9 9,66 9,60 9,0 Vlek 28 10,30 9,1 
Vlek 10 8,80 9,35 8.4 Vlek 29 9,50 9,60 8,7 

Vlek 11 9,26 9.35 8,4 Vlek 30 9,30 8,5 

Vlek 12 9,47 9.35 8,5 Vlek 31 9,20 8,6 
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Vlek huidige toekomstig GHG vlek Huidige toekomstig GHG 
hoogte hoogte Hoogte hoogte 
(m+NAP) (m -tNAP) (m+NAP) (m -f NAP} (m +NAP) (m +NAP) 

Vlek 13 9,30 9,35 8.3 Vlek 50 9,30 8,3 
Vlek 14 9,50 8,7 sport

park 
9.0S 45 

3.3 R io le r ing 

33.1 Riolering 

De lengte van de aan te leggen riolering Js gebaseerd op basis van de volgende 
gegevens: 
• Planuitvoeringskosten Waalsprong, maart 2001; 
• Centrumplan Waalsprong Elementen en kosten, februari 2001; 
• (Mondelinge) informatie van de opdrachtgever. 

Bij de aanleg van riolering worden ten aanzien van de aanlegdiepte en de 
aanlegsnelheid de onderstaande uitgangspunten gehanteerd (mede gebaseerd 
op ervaringscijfers in Vlek 10 en Vlek 20). 

Tobel3.2: Uitgangspunten aanlegdiepte en -snelheidriolering 

Diepte %HWA aanlegsnelheid %DWA aarilcginelheid 

Ondiep (ca. 1 ,S m -mv) 

Middeldiep (ca. 2,5 m - mv) 

Diep (ca. 3,5 m - mv) 

Zeer diep (>3,5m-mv) 

100 40 m/d 5 55 m/d 
0 n.v.t. 60 45 m/d 
0 n.v.t. 30 40 m/d 
0 n.v.t. 5 30 m/d 

Voor de berekening van de afzonderlijke rioleringslengte per variant (Voor
genomen activiteit. Duurzaamheid. Horen bij de stad. Wer\'ende woonmili-
eus) is gekeken naar de verhouding van het aantal woningen ten opzichte van 
de variant "Voorgenomen activiteit" (nulvariant). 

Als uitgangspunt wordl verder gehanteerd dat de hemelwaterafvoer (HWA) 
2 dagen na het aanbrengen van de droogweerafvoer (DWA) wordt gelegd. 
De bemaling wordt in de weekenden in stand gehouden. 

Voor bedrijventerreinen wordt uitgegaan van de aanleg van een verbeterd 
gescheiden stelsel. Dit betekent dat zowel HWA als DWA wordt gelegd. 
Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat 2 dagen voor en t dag na moet 
worden gebronneerd ten behoeve van voorbereiding en afwerking. Dit bete
kent dat in de praktijk 4x de daglengte wordt gebronneerd. 

Rioolwerk dat bij de verdiepte aanleg van de stadssas wordt uitgevoerd wordt 
meegenomen bij de aanleg van de stadssas (zie paragraaf hoofdwegen). De 
totale lengte van het rioleringswerk in de stadssas bedraagt 3.500 meter. 

Voor de aanleg van een bergbezinkbassin van 7.500 m' in vlek 3 (Centrumge
bied) wordt uitgegaan van een aanlegdiepte van 3 meter beneden maaiveld en 
een bronneringsduur van 125 dagen. 

^ Grontmij bl«i13van25 
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3.4 Rioolgemalen en persleidingen 
Voor de hoofdstructuur van rioolgemalen en persleidingen wordt uitgegaan 
van schema 2 zoals weergegeven in hel rapport "Hoofdstructuur persleiding
systeem afvalwater Waalsprong" {Haskoning, 1998). Aangenomen wordt dat 
deze hoofdstructuur in alle varianten gelijk is. 

3.4,1 Gemalen 
Naast gemalen die afvoeren op het hoofdpersleidingsysteem worden voor 
onderbemalingen in diverse gebieden kleine gemalen of zeer kleine gemalen 
geplaatst. Van de zeer kleine gemalen wordt ervan uitgegaan dat de aanleg 
gelijktijdig met de bronnering voor het rioolwerk plaatsvindt. 

In Tabel 3.3 is een overzicht van de te realiseren gemalen, bemalingsdiepte en 
bronneringsduur weergegeven. 

Tabel3J: Uitgsngspunten en overzicht Ie realiseren gemalen 

Vlek gemaal verlaging bronneringsduur Jaar van u i tvoer ing 

(m -mv) (dagen) 
17 3A 6,0 49 2003 

n / 1 6 SB 4,0 21 2004 
9 13F 4,0 21 2006 
13 13H 4,0 21 2003 
12/30 141 4,0 21 2003 

3,4.2 Persleidingen 
In Tabel 3.4 is een overzicht gegeven van de aan te leggen ofte vervangen 
persleiding. Tevens is de lengte van de persleiding weergegeven. 

j Tabel3.4: Uitgangspunten en overzicht te realiseren persleiding  

van naar aanlegdiepie lengte aanlegsnelheid bronneringslengte Jaar wan uitvoering 
^ (m-mv) <m) (m/d) (m) ^ 
4 6 1,5 800 70 210 2005 

6 10 1,5 500 70 210 2005 
10 11 1,5 1150 70 210 2006 
11 12 1,5 600 70 210 2006 

4 13 1,5 6S0 70 210 2003 
13 14 1,5 600 70 210 2003 

14 15 1.5 450 70 210 2003 

De persleidingen worden op een diepte van 1,5 m-mv aangelegd. De aanleg
snelheid is 70 m/dag en de persleiding zal in trajecten 210 m gebronneerd 
worden. De bemaling wordt gedurende de weekenden in stand gehouden. 

3.5 Woningbouw en gebiedsinnchting 
Door de opdrachtgever is een overzicht aangeleverd met het aantal woningen, 
aantal verdiepte woningen en aantal mVwoning. In de berekening is uitgegaan 
van de volgende onigravingsdiepten bij verdiepte aanleg van huizen. 

Tabel 3.5: Uitgangspunten woningen  
aantal lagen ondergronds ontgraving tot m -mv drooglegging 

(m) 
0,5 1 ^ 0,3 
1 3 03 
2 6 0,3 
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Ullgangifiunten 

Per variant (Voorgenomen activiteit. Duurzaamheid, Horen bij de stad, Wer
vende woonmilieus) is het water bezwaar, per veld, bepaald. Daarnaast is 
uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

bemaling is per eenheid (woningen/m^) bepaald; 
bemalingsduur is 30 dagen bij 0,5-laags, 60 dagen bij l-!aags en 75 dagen 
bij 2-laags. 

3.6 Watergangen en kunstwerken 

3.6.1 Watergangen 
Voor de watergangen zal uit in principe worden gegaan van aanleg in den 
natte tot NAP +6,6 m. Ten zuiden van de velden tO, 29, 3 (noord), 20 en 12 
worden de watergangen in den droge aangelegd. Dit in verband met het aan
brengen van een kleilaag van 1 m: de onderkant van de kleiafdichting be
draagt dan NAP +5,6 m. 

Voor de watergangen wordt uitgegaan van aanleg in den droge. De basis 
voor de waterstructuur is beschreven in het "Integraal waterplan voor de 
Waalsprong" (Tauw, 1999). De aanlegdiepte varieert van 3,5 tot 4,0 meter-
mv. De aan te leggen watergangen zijn in Tabel 3.6 weergegeven. 

Tabel3.6: Uitgangspunten watergangen 
Water Jaar van 
(m^) uitvoering 

Watergangen in kader ontwikkeling 
Vlek 4 70.500 2009 
Vlek 6 65.000 2010 
Vlek 7 43.500 2007 
Vlek e 28.700 2008 

In de gebieden waar een kleiafdichting dient te worden aangebracht zal bij de 
uitvoering eerst het deel van de watergang boven de grondwaterspiegel wor
den ontgraven. Vervolgenszal voorde verdere ontgraving en het aanbrengen 
van de kleiafdichting een bronnering toegepast worden. Op deze manier 
wordt de duur van de bronnering zo veel als mogelijk beperkt. 

Voor de berekening van de onttrekkingshoeveelheden is ervan uitgegaan dat 
per keer 1.000 m^ in bemaling wordt genomen. De aanlegsnelheid van de wa
tergangen bedraagt 100 m^ per dag. 

Bij de variant "Horen bij de stad" zullen de watergangen een afwijkend peii 
krijgen. Deze zal NAP +7,60 m zijn. De aanleg van de watergangen loopt 
parallel met de aanleg van de verschillende wijken. 

Bij de aanleg van de Oosterhoutse en Lentse Plas (Vlek 30) behoeft geen reke
ning te worden gehouden met grondwateronttrekking. Er wordt vanuit ge
gaan dat de aanleg van deze plassen in den natte worden uitgevoerd, waarbij 
er geen grondwater wordt onttrokken. Wel kunnen de plassen van invloed 
zijn op de optredende grond waterstand verlagingen in de omgeving. De aan
wezigheid van een grote wateroppervlakte kan afhankelijk van de locatie een 
versterkende of een dempende werking hebben. Uitgangspunt is dat deze in
vloeden elkaar min of meer opheffen. Vandaar dat in de berekeningen het 
effect van de plassen buiten beschouwing wordt gelaten. 
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3.6.2 Duikers 
Ten behoeve van de waterstructuur worden in het plangebied 23 duikers aan
gelegd (bron: Planuitvoeringskosten Waalsprong, maart 2001 en informatie 
van de opdrachtgever, maart 2002). 

In Tabel 3.7 is een overzicht gegeven van het aantal te realiseren duikers per 
vlek. 

Tabel3.7: Uitgangspunten en overzicht te realiseren duikers  

vlek aantal duikers Aanlegdiepte Aanlegduur Jaar van uitvoering* 
(m +NAP) (dagen)  

3 2 6,10 21 2006/2007 
9 (noord) 2 &10 21 2005/2006 
9 (zuid)/19 3 6,10 21 2006/2008 
13 2 MO 21 2009/2011 
14 2 6,10 21 2005/2020 
16 3 6,10 21 2004 
17 3 6,10 21 2004 
25 3 6,10 21 2003 
28 3 6,10 21 2003 

* ajhankelijk van varianl 

Onder de snelweg en het spoor zullen door middel van gestuurde boringen 
duikers worden aangelegd. Ten behoeve van de gestuurde boring is ter plaatse 
van de boorput en ontvangput een bemaling noodzakelijk. De omvang van de 
putten is geschat op 15 bij 5 m. De putten hebben een diepte gelijk aan de 
onderkant van de watergang (NAP +6,6 m). De bemalingsduur is op 6 weken 
gesteld. 

3.6.3 Gemalen stuwen en regelwerken 
Ten behoeve van de waterstrucluur worden in het plangebied 7 stuwen, 3 cir
culatiegemalen aangelegd (bron: Planuitvoeringskosten Waalsprong, maart 
2001). 

Uitgangspunt is dat de regelbare stuwen tegelijk met het graven van de water
gangen worden aangelegd. Om de stuwen aan te leggen dient het grondwater 
verlaagd te worden tot circa 3 m -mv, gedurende 2 weken. 

De circulatiegemaal ter plaatse van vlek 20 wordt in den droge aangelegd in 
combinatie met het laatste stuk van de watergang ter plaatse (circa 50 meter) 
en een brug. 
De aanlegdiepte van een circulatiegemaal (inclusief stuw) is 4,5 m -mv. De 
aanlegduur bedraagt 4 weken. In Tabel 3.8 zijn de uitgangspunten van de 
realisatie van de stuwen en circulatiegemalen samengevat. 

TabeiS.8: OverzicJitstuwen en circulatiegemalen 

Vlek Onderdeel Aanlegdiepte 
(m -mv) 

Aanlegduur 
(daqen) 

Jaar van uitvoering 

11 Circulatiegemaal en stuw 4,5 28 2007 
20/30 Cifculatiegemaal en stuw 4.5 28 2003 
50 Circulatiegeniaal en stuw 4,5 28 2005 
21 Stuw 3 ^ 14 2006 
21/9 Stuw 3,0 14 2005 
12 Stuw 3,0 14 2009 
14 Stuw 3,0 13 2005 
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3.6.4 Kademuren 

In Tabel 3.9 zijn de uitgangspunten voor de aanleg van de kadermuren weer
gegeven. Hierbij is rekening gehouden dat tussen de spoorbrug en de huidige 
Waalbrug eveneens een kademuur wordt gerealiseerd. 

Tabel3.9: Overzicht kademuren 

vlek lengte aanlegsnelheld bronnering slengte aan legd lepte 
(m) (m/daq) (m) (m +NAP) 

4 260 8 40 6.50 
5 530 8 40 6,50 
6 410 B 40 6,50 
7 20 8 40 6,50 
8 30 8 40 6,50 
10 320 8 40 6,50 
20" 690 8 40 6,00 
28 80 8 40 6,50 
29" 900 8 40 6,00 

• niet bij de variant "Hofen bij de stad' 

Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat 2 dagen voor en 2 dagen na 
moet worden gebronneerd ten behoeve van voorbereiding en afwerking. Dit 
betekent dat in de praktijk 5x de daglengte wordt gebronneerd. 

3.7 Verk««r 

3.7.1 Hoofdwegen 
Stadsas plandeel A, alsmede de oost- west-aansluiting op de ovatonde en het 
wegvak B-71. Dit wegvak wordt nagenoeg op maaivcldniveau dan wel boven 
maaiveldniveau aangelegd. Vooralsnog wordt uitgegaan van een paalfunde-
ringsconstructie. 

Stadsas plandeel B betreft de busbaan vanaf het toekomstige transferium te 
Ressen tot aan het toekomstige station te Lent. De busbaan komt op prak
tisch gelijke hoogte met de spoorbaan te liggen. Uitgangspunt is dat ten be
hoeve van de aanleg van de busbaan geen onttrekkingen uitgevoerd dienen te 
worden. 

Het plandeel C van de Stadsas wordt inclusief wegvak 72, afhankelijk van de 
variant verdiept aangelegd. Bij de varianten "Wervende woonmilieus" en 
"Duurzaamheid" wordt de stadsas en rotonde op maaiveld aangelegd. 

Bij de varianten "Voorgenomen activiteit" en "Horen bij de stad" wordt de 
stadsas respectievelijk verdiept (circa 3 m -mv) en half verdiept (circa 1,5 m -
mv) aangelegd. 

In Tabel 3.10 is een overzicht gegeven van de aanlegdiepten per wegdeel. 
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Tabel 3.10: Verdiept» aanleg A325 

huldig mv lengte Voorgenomen activiteit Horen bij de stad Jaar van uitvoering 
{01+ NAP) (m) diepte* 

(m + NAP) 
diepte* 

(m +NAP) 
Deen 10,5 43 7,7 9.1 2005 
Deel 2 10,5 50 6,5 M 2005 
Deel 3 10,5 125 5,2 7,9 2005 
Deel 4 10.5 225 4,7 7,6 2005 
Deels 10,5 50 5,2 7,9 2005 
Deel 6 10,5 330 6,2 M 2005 
Deel? 10,5 125 6,2 8,4 2005 
Deel 8 10,5 50 6.3 M 2005 
Deel 9 10,5 50 6,4 83 2005 
DeeMO 10,5 118 7.2 8,9 2005 
Deel11 10,5 50 6,2 M 2005 
DeeM2 10,5 75 6,2 814 2005 
Deel 13 10,5 30 6,2 8 ^ 2005 
Deel 14 10,5 150 6,2 8,4 2005 
Deel 15 10,5 100 6,2 8 ^ 2005 
Deel 16 10,5 75 6,2 M 2005 
Deel 17 10,5 65 6,2 8 ^ 2005 
Deel 18 10,5 30 6,2 &4 2005 
Deel 19 10,5 50 6,2 8,4 2005 

"; onderkant 

De hoogte van het wegvak wordt bij de "Voorgenomen activiteit" gemiddeld 
NAP +8,0 m en ter plaatse van het toekomstige station te Lent op NAP +7,0 
m. Bij de aanleg zal steeds circa 200 bij 30 m in bemaling zijn. Per dag zal 
circa 5 m aangelegd worden. 

Over een traject van 150 m zal een waterberging worden gecreëerd: deze zal, 
bij iedere variant, een aanlegdiepte van 3 m beneden het wegpeil hebben (in
houd berging 150 bij 25 bij 2 m). 

3.7.2 Bruggen en tunnels 
Ten aanzien van de bruggen en tunnels in de stadsas worden de onderstaande 
uitgangspunten gehanteerd (bron: "Centrumplan Waalsprong Elementen en 
kosten" en "Haalbaarheidsstudie Centrumplan Waalsprong: Bijlage Civiel
technische berekeningen", Grontmij, februari 2001). 
Uitgangspunt is dat ten behoeve van de viaducten geen onttrekking noodza
kelijk is. Bemaling vindt slechts plaats voor de realisatie van de fietstunnel 
(jaar van uitvoering 2006). In Tabel 3.11 zijn de uitgangspunten voor de aan
leg van de fietstunnel weergegeven. 

Tabel 3.11: Tunnel Stadsas 
huidig mv Diepte» Lengte Breedte bemalingsduur 
(m+NAP) (m + NAP) (m) (m) (d) 

KI: Fietstunnel 10,00 6,4" 185 7,6 80 

*: onderkant 

De fietstunnel (KI) maakt deel uit van de aan te leggen open verbinding tus
sen de plassen. In de variant "Horen bij de stad" is geen oppervlakte water 
voorzien op deze plaats waardoor er zal geen fietstunnel zal worden aange
legd. 
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3.7.3 Parkeervoorziening 

Voor het creëren van voldoende parkeerruimte zal in de stadsas een tweetal 
parkeergarages worden aangelegd. Het betreft een transferium in vlek 3. De 
diepte ligging van de parkeergarages is variant afhankelijk. Bij de varianten 
"Duurzaamheid" en "Wervende woonmilieus" worden de parkeergarages op 
maaiveldniveau aangelegd. Uitgangspunt is dat hiervoor geen bemaling 
noodzakelijk is. Bij de varianten "Voorgenomen activiteit" en "Horen bij de 
stad" worden de garages verdiept aangelegd. De uitgangspunten voor de ver
diepte aanleg zijn weergegeven in Tabel 3.12. Er is vanuit gegaan dat de be
maling van de parkeergarage West over twee jaar wordt verspreid. 

Taöe/S.12: Uitgangspunten pub/ieke parkeergarages Stadsas 

huidig mv diepte* 

(m+ NAP) {m + NAP) 

lengte 

(m) 

breedte 

(m) 

Bron nerings

duur (d) 

Jaar van uit

voering 

Parkeergarage Oost 10,5 4,70 

Parkeergarage West 10,5 4,70 

10.5 4,70 

12 

275 

275 

105 

75 

75 

120 

135 

135 

2006 

2006 

2007 

*: onderkant 

3S Kabels en leidingen 

3.8.1 Ondergrondse hoogspanningsleiding 

Over een lengte van ongeveer 3.650 meter zal een ondergrondse hoogspan
ningsleiding worden aangebracht. Voor het aanbrengen van de leiding kan 
bronnering noodzakelijk zijn. Uitgangspunt is dat bij kruisingen met water
gangen en wegen gebruik wordt gemaakt van gestuurde boringen, waarvoor 
geen bronnering noodzakelijk is. De overige uitgangspunten zijn aangegeven 
in de onderstaande tabel. 

In de berekening is uitgegaan van een aanlegdiepte van 1,5 m -mv, een aan
legsnelheid van 50 m/dag en een bronneringslengte van 200 meter. 

rabe/3.13: Uitgangspunten hoogspanningsleiding 

Deeltracé huldig mv diepte' lengte jaar van uitvoering 
(m+ NAP) {m + NAP) (m) 

Vlek 21 9,50 8,70 700 2004 

Vlek 10 9,50 8,50 1.000 2004 

Vlek 11 9.30 8,40 300 2004 

Vlek 16 9,30 8,20 600 2005 

Vlek 14 9,50 8,20 350 2005 

Vlek 13 9.50 8,30 700 2005 

3.8.2 Stadsverwarming 

Vanaf de ARN wordt een stelsel met stadsverwarming gevoed. De aansluiting 
verloopt via vlek 9/19. Op bedrijventerrein Griftdijk (vlek 17) komt een hulp-
warmtecentrale. Leidingen lopen van de hulpwarmtecentrale naar het zuiden 
(langs het spoor en langs de watergangen aan de oostkant), en van oost naar 
west (langs de Noordsingel en langs de Dorpensingel). 

Aangenomen wordt dat er geen grondwater onttrekking noodzakelijk is voor 
de aanleg van de stadsverwarming. 

3.8.3 Overige nutsvoorzieningen 

Voor de overige nutsleidingen wordt aangenomen dat de aan te brengen leng
te overeenkomt met de lengte aan rioleringswerk. Gebruikelijk is dat de nuts-
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leidingen 4 weken na het aanbrengen van de riolering worden aangelegd. 
Vanwege lokale complexiteit (met name bij kruisingen) of om planningstech-
nische redenen kan het zijn dat nutsbedrijven hiervan afwijken. 

Voor de aanleg van de overige kabels en leidingen worden uitgegaan dat er, 
gelet op de aanlegdiepte van 1 m -mv geen grondwateronttrekking noodza
kelijk zal zijn. 

3.9 Overige aandachtspunten 

3.9.1 Archeologie 
Werkzaamheden ten behoeven van archeologie worden in principe in den 
droge uitgevoerd Incidenteel kan echter op basis van vergunningsvoorschrif
ten vanuit het Rijk een bronbemaling noodzakelijk zijn. Derhalve wordt re
kening gehouden met het jaarlijks bemalen van een ontgravingsput van 50 bij 
10 meter, tot een diepte van 2,5 m -mv. De bemaling wordt gedurende 8 we
ken in standgehouden (bron: stadarcheoloog gemeente Nijmegen, maart 
2002). 

3.9.2 Explosieven 
Voor het verwijderen van explosieven is een jaarlijkse hoeveelheid bepaald op 
basis van een percentage van het totale waterbezwaar. Als uitgangspunt is 
genomen dat jaarlijks een waterbezwaar noodzakelijk is van 100.000 m^ ten 
behoeve van het onschadelijk maken van explosieven. 

3.9.3 Grondwaterverontreinigingen 
In de berekeningen van het waterbezwaar is geen rekening gehouden met ont
trekkingen ten gevolge van grondwatersaneringen. Over de aard en omvang 
alsmede het tijdstip en wijze van saneren zijn op dit moment onvoldoende 
gegevens bekend. 
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4 Onttrekkingshoeveelheden 

4.1 Inleiding 
Voor de berekeningen wordt uitgegaan van de gemiddelde hoogste grondwa
terstanden (GHG) in het gebied. Natuurlijk is het zo dat dicht bij de rivier de 
grondwaterstanden sterk onder invloed van de rivier staan en daardoor de 
onttrekkingshoeveelheden sterk variëren met de Waalstanden. 

De dikte van de deklaag is van invloed op de onttrekkingshoeveelheden. Vol
gens de zandbanenkaart is de deklaag 1 a 2 m dik en maximaal 7 m (zeer lo
kaal nabij vlek 10). Ondiepe werkzaamheden welke de slechtdoorlatende 
deklaag niet doorsnijden zijn minder bronnerings gevoelig. In de berekeningen 
is uitgegaan van een dikte van 2 m. Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat de 
dikte van de deklaag een beperkte invloed heeft op het totale waterbezwaar 
(het totale waterbezwaar wordt voor het grootste deel bepaald door de diepe
re onttrekkingen). Het variëren van de dikte van de deklaag in de bereke
ningsmethodiek heeft de volgende effecten (zie Tabel 4.1). 

Tabel 4.1: Dikte van de deklaag en effect op onttrekkingsdeblet 

Dllcw van dt «Wdwg OnttrakklngMlgblt  
O 100% 

J 9751 

4.2 Retourbronnerlng 
Op voorhand is het niet precies aan te geven waar mitigerende maatregelen 
genomen dienen te worden. Eén van de maatregelen waarmee effecten naar de 
omgeving voorkomen kunnen worden is het uitvoeren van een retourbronne-
ring. In de vergunningaanvraag dient hier rekening mee te worden gehouden. 
Daarom wordt voor de grotere bronneringen ervan uitgegaan dat in 50% van 
de gevallen 50% extra grondwater onttrokken gaat worden. De grotere bron
neringen worden gedefinieerd als de bronneringen waar meer dan 100.000 m' 
wordt onttrokken. 

4 3 Planning, activiteiten en totaal waterbezwaar 
Voor de betreffende jaren zijn de totale jaarlijkse onttrekkingshoeveelheden, 
per variant, weergegeven in tabel 4.2. In deze tabel is tevens rekening gehou
den met een extra onttrekking van grondwater in verband met een retour-
bronnering bij grote onttrekkingen. Een gedetailleerd overzicht van het wa
terbezwaar per variant is uitgewerkt in bijlage 1. 
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TabetéJ: Jaarlijkse onttrekkingshoeveelheden (m') 
voorgenomen Horen bij de stad Wervende Duurzaamheid 

woonmilltus 
2003 6.460.750 3-384.500 2.781.000 3.378500 
2004 8.817500 9.BB1.500 7.618250 10.685.500 
2005 16.896.500 9.484.000 6.493.500 7.503.000 
2006 13.987.750 9.045.250 1.618.750 6.476.000 
2007 11.936.500 9.418.500 4.415.250 9.114.250 
2006 2.765.750 7.685.500 6.685.000 4.699500 
2009 9.405.250 2.571.000 3.103500 5.890,000 
2010 3.218.750 3.732.750 5.008.000 4.454.750 
2011 1.152.250 9508.000 4.262300 5.038.750 
2012 2.260.000 3.477.250 4.120.000 1.323.750 
2013 441J50 806.250 441250 441250 
2014 441.250 441J50 441250 441250 

>202O 4.937.000 2.110.250 3.319.750 2.B19.750 
totaal 82.720.500 71.546.000 50.308.000 62.266250 

Uit de tabel is op te maken dat de hoeveelheid onttrekkingen als gevolg van 
de planning per jaar sterk kan fluctueren. Met name bij de voorgenomen acti
viteit zorgt de planning voor een accumulatie van onttrekkingen in de periode 
2005-2007. Bij de 3 varianten is sprake van een grotere spreiding van de ont
trekkingen waardoor de maximale onttrekkingshoeveelheden beduidend lager 
liggen. Bij "Wervende woonmilieus" is de maximale onttrekking ruim 7,6 
miljoen m'. Bij "Horend bij de stad" is de maximale onttrekking ruim 9,8 
miljoen m' en bij "Duurzaamheid" bijna 10,7 miljoen m'. Voor deze 3 varian
ten geldt dat de maximale onttrekking in 2004 plaatsvindt. 

De waterbezwaren van >2020 zijn waterbezwaren van plangebieden die nog 
niet verder in ontwikkeling zijn of waarvoor nog geen planning is vastgesteld. 

In Figuur 4.1 toten met Figuur 4.4 zijn de jaarlijkse waterbezwaren per vari
ant grafisch weergegeven. 

18000.000 

16.000.000 

14.000.000 

2003 2004 2005 2006 2007 20DS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2020 

Figuur 4.1: Waterbezwaar varianf "Voorgenomen activiteit' 
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12000.000 
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Figuur 4.2: Waterbezwaar variant "Horen by de Stad" 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

jaar 

Figuur 4.3: Waterbezwaar variant "Wervend Wonen" 
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Figuur 4.4: iVaierbezwaar "Duurzaamheid" 
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Bijlage 1 

Overzicht waterbezw/aar per variant 
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l / M l B u c A l l t i d n g w w k C o M g n i M J u r v a n A i n U f ToUW 
w a r t i v i lAvoer l r tg I tngW 

MaUvaM 
|in<NIU>) 

SUJO-
heogU 

Aanlog- Bron- Bren-
l ieptB jm narInQt- nofloff*-
•nv) lengta taaaiMa 

(m) (m) 

a u u r ( d | dMpta 
|m*HAP) 

• ^ ' " ' i ' i y e 
ver teging 

DoWet 
deUaeg 
(in3ru) 

Defi4at Totale 
EWVP en tbeU i i ng 
( m M i ) <in3| ( e i d . 

l e t o u i t r . ) 

e v t n t e u r - T o u U (in3) 
b renno^ tng ( I nd . 
(iiil3) retouf l i rDnne 

i n g ) 
yleh 10 oo i t Pk^anng z. di«f3 2003 0 8,9 B.4 4.( 120, 2 C 4.8C 3B0 13 501 0 0 0 
vW( IQ noord Riolenng 2. diec 2005 SS o.e B.4 4,C 120 2 3 4.8C 3.B0 13 501 32 000 C 32 000 
. « k 1 1 RiDtenngz cfiap ÏOO/ 147 9,3 B.4 4,C 12( 2 7 s.oe 3.3* 12 441 74 000 c 74 000 
• M l 12 RulennB z. diep 200E 19e 9.5 B.5 4,C 12( 2 « 5,27 3.23 11 42e 97 000 c 97.000 
vieti 13 Riolenng £ diep 200C S09 9 J 8,3 4,C 12C 2 24 5. IC 3 i C 11 422 247 001 B1.75< 308 750 
ylQk 14 'fliol»nr>g z. diep 2005 27 9.9 L B.7 4.C 120 2 1 5.3C 3.40 12 448 14 000 • 11 000 
vlak 1Ö ^Rjolenng r diflp 2004 24 9.3 8.5 4,0 12C 2 1 5,10 3,40 12 **i 13 000 C 13 000 
. l » * 1 7 RioJenng z. dieg 2DW 109 0.1 8,3 4,<: 12C 2 s 4.9C 3,4C 12 448 56 000 C 5eoD< 
vlek 18 RkiJennQ z disp 2ooe 197 9,S a,g 4,i: 12C 2 e 5.7C 3.2C 11 422 e e o o o C 98 oor 
v l e l i l S Rkilenng z di4(3 20oe 1B2 9,5 9,0 *!> 12C 2 B 5.32 3,88 13 4B5 101 000 2S.25C 128 25! 
i r t B k M Rioienngz. üep 2003 4ec 9,< s . r 4,C 12( 2 21 5.2C 3.5C 13 462 2 4 1 DOC 81.001 305 Ood 
yM«21 Rralering z diep 0 9,5 B,7 4,0 12( 2 C 6,3C 3.4C 12 44E 0 C c 
V I M 2 4 RiolBnna z d w 2005 0 9,S B,e 4.C 1 ï ( 2 c 5.3C 3.ec 1 ! 476 c c 0 
vlel i2S Rkilanng z diep 201C 0 9,7 B,e 4,C 12C 2 C 6.5C a.30 12 435 0 c c 
ylehZB RiolerInGZ d4p 0 9.5 8.9 4,C 12t 2 0 S,30 3,8C 13 475 c c 0 
v lekJB Riotarinnz. diep XiK 2S 10,3 9,1 4,C 12C 2 1 8. IC 3.0C 11 39e 13.00( c 13 000 
vteK29 Rio la i fnoi . d<ap 202C 54 B.9 8,7 * . < • 

120 2 3 S3C 3,40 12 448 28.D00 0 28.0001 
< IH3D Rialirtnigz. Oiep 2004 0 9,3 8,5 4,0 12C 2 0 6.10 3,4C 12 44a 0 c c 
rf#k3I R k i M n f l i . Qiep 2000 0 9,1 B,a * , < : 12C i 0 5.0C 3.8C 13 475 c 0 0 
vlek 50 Rki4arïng z. diep 0 9,3 B.3 4,0 ' 2 0 2 0 5.10 3,20 11 422 0 0 0 
S()oiip»i* O n n ffiolenngz.d4p 2005 0 9,1 8.5 4,C ^x 1 0 4,85 3,80 13 475 c 0 0 
vlek 00 RiolenngHWA 0 9,3 B.8 1,5 180 2 0 T.80 1.12 6 184 0 D 0 
«HkDI Ru le f ingHVM 2009 O M 9,5 9.2 1.S IOC 2 22 7,80 1.32 8 193 106 000 2e.50c 132 50t 
•lak 01 K i iW R-oleraigHWA 2003 107 9 6 3.2 1,5 lec 2 a 7,90 1,32 8 193 28 000 0 28 000 
riakDZ RkHeftng hlWA 2004 574 9.B B.9 1,5 180 2 20 8,22 0.60 3 88 44 DOC 0 44 000 
vlek 03 noord RkneflnaHWA 20oe 355 9.i 8.6 1,5 lec Z 12 e . i c 0.82 3 91 2 e o o t c 28 000 
^\all.03 Dia Rnla ik iaHWA 20oe 355 9,1 8.8 1 , ! lec 2 12 B.10 0.62 3 91 2B0OO c 2BOOS1 
J W I W RiolednaHWA x x 563 10,1 9,3 1,5 lec 2 2C B.ee o.se 3 B2 40 00c c 40 000 
vlek os Rknart ioHWA 201C Tüa 9,5 9.3 1,5 l e o 2 1D 7B2 1,40 7 205 52 000 c 52 OK 
«lekOe RlDlafwioHWA 2011 452 io,e 9.4 1,S lec 2 i e B.93 0.39 2 57 22 000 c 22.00( 
vWkO? Rnle i lnoHWA 2007 27a 10.1 9,2 ^S 18C 2 1D B.38 0,7« 4 111 27Ö00 0 27.00( 
KlskOB Rnleilng HWA 2oae 404 1D,C 9,1 1,5 lec 3 14 8,27 0.75 4 110 3 a o o ( 0 38OO1: 
vlek 09 noord ROleKlno HWA 2005 924 8,7 9.0 I J lec 3 32 7,98 0.98 5 140 113 001 2825C 141.261; 
<ieh09zu>d RiolennsHWA looa K 4 9,7 9.0 IS 190 2 32 7.9B 0,98 5 140 113 000 282ac 1*1.2SC 
<lefc lOvn t i t Rolenng HWA 2003 76 8,6 B,4 w IOC 2 3 7, IQ 1,22 e 179 12 00c 0 i ; o o c 
irtak 10 mUden.Bio len i i j H W * 0 8,B B.4 t ,5 ieo 2 0 7.10 1,ÏJ 17B 0 0 0 
vKk 10 « H t RBlenng HWA 2003 225 e.s S,4 1,5 180 2 8 7.10 1,22 179 3SEXX1 0 3E00t 
v iel lOncHvd R« l» ing HWA 2 M 5 334 B.8 B.4 1,S 180 2 12 7.10 1,22 179 52 000 0 53.00C 
vlafc 11 Rclenng HWA 2007 440 9,3 8,4 1,5 180 2 IS 7.58 0,78 111 42 00C 0 42.00( 
i t e k 1 2 Riolenng HWA 2009 594 0,5 8,5 1,5 18C 2 21 7.77 0.S5 95 49 00C 0 49 oor 
vWk 13 RiDlanng h4WA 2009 1525 9,3 8.3 1,6 lec z 63 7.80 0.82 91 120 OOD ao.ow 150.00( 
vlek 14 R t o W l l v H W A 2005 2125 9,5 B,7 1,5 1BC 2 74 7,80 0 6 2 12C Z21<»( S535C 27B.25( 
vlak 1B KiolanngKWA 2004 4053 9,3 8,5 1,6 180 2 142 7.60 0.62 120 422.000 ioe.6oc 527.50( 
vlek 17 .RioMlIngmVA 2004 11647 9,1 B,3 1 , ! 16C 2 404 ' . 4 0 0 8 2 120 i j w a o o t 300.75C 1.503.751 
v l e l i i e n io le i lnoKWA £000 0 9,9 8,9 1,5 1BC 2 0 a,20 0.82 3 91 0 0 0 
v l e d S nK>fanngHWA ZOOP 545 9,5 9,0 1,5 ISO 2 19 7,a2 1.10 5 181 78 000 0 78.00( 
vlek 20 Ho len i f l HWA 2003 13B2 9,4 6,7 1.5 18C 2 48 7.70 0 92 6 136 IBIODC 40.25C 201551 
Vlek 21 Hiolenng HWA 0 9.5 8,7 1.5 lec 2 0 7,80 0.82 4 120 Q 0 C 
vlek 24 RiolenngHWA 2006 0 9,5 8,9 1 5 iec 2 0 7,90 1.02 6 149 Q 0 C 
vl9k2S RkJisnngHWA 2010 0 9,7 8,8 1.5 160 2 0 8.00 0.72 4 105 0 0 c 
vlak ze RnlenngHWA 0 9,5 8.9 1,5 180 2 0 7,80 1.02 5 149 0 0 0 
v tek2a RkilennaHWA 2020 0 10,3 9,1 1,5 180 2 0 B.BO 0.42 2 81 0 0 c 
v w k n Rk i l enngHW, 2020 72B 9,5 8.7 1,6 180 I 3i 7,B0 0.82 4 120 78.C10C 0 78.COC 
y M l 3 0 RkHemB HWA 7004 0 9.3 8,5 1,5 180 2 0 7.80 0.82 4 120 0 0 c 
vlek 31 RkiianngHWA 200e 0 9.2 8,8 1,5 180' I 0 7 5 0 1,02 6 149 0 0 0 
vlskSO Rs la r tngHW^ 0 9,3 8,3 1,5 180 2 0 7,80 0.S2 3 91 • 0 0 
SpaR(wk O o t l i Riolering HWA 2005 0 9,1 8,5 1,6 100 2 0 7,36 1.02 6 149 0 0 0 
vlak 03 noord aerglMzlnktiauIn 2005 

2004 9,T 

8,8 3,0 
4,0 

158 

5 

1 M 

S 
125 

"11 

e,ea 

6,4e 

2.20 i e 4oe 1.208.(100 117 Dooj Lses.CKX 
vlakOOnoonJ Gtmalen 

2005 

2004 9,T 

8,8 3,0 
4,0 

158 

5 

1 M 

S 
125 

"11 

e,ea 

6,4e 3.64 2 237 121,00( 30.2501 151.251 

vlek 11 Gerralen 2004 9,S B.4 4.C 5 S 21 5.08 3 . M 2 224 114.000 28 50c 142.50( 
vlak 12 Gemalen 20031 9,5 B.5 « 5 5 21 6,27 3,23 2 217 i i o . o o ( 27.60C 137 50( 

vlek 13 GenMen 2oca 9 J 8.3 *fi 5 5 21 6,10 3.20 2 215 1O9.0DC 2735C 138251 
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Bron-
neringa-
longta 
(m) 

a m n -
narlnga-
b r w H a 
lm) 

Bronf le r lnB» Aantog-

duur (d ) « a p l e 
ClII*HAPl 

SI I )g4ioogH 
verfaglng 

lm) 

D B b M 

daktaag 

• a b M Totala 
EVWP ontt rakMng 
(in3lu) (n>3| ( a i d . 

i M o w b r , ) 

EM. imtmt- TciCad (m3) 
b r o m » i h H [ I n d . 
[mS^ r M o i r b n i n n i 

rtno) 

vleh 13 woningen 2 l aag i 201C[ 9,3 e.a e,c 0 0 0 3, IC 5.20 0 6 0 0 0 

vlak 16 woningen 2 laaot 2005 9.3 e,6 8,C 0 0 0 3,10 6.40 0 6 0 0 0 

v < « 1 8 Monmgan 2 taagt 2007 1 s.s 8,5 6,C 0 0 0 3,7C 5.20 0 6 0 0 0 

riW 19 woniTigen 7 taaga 2007 9.5 9,0 6,C 0 0 0 3,32 5.ee 0 9 0 0 0 

vlak 20 i w r i " S a n 2 l aao i 2004 9,4 8,7 6,C 38 39 75 3X 6,60 12 801 I.1O4.0OO 27B.0OC I.SBO.OOC 

vlak 24 « n i n g e n 2 lua i l l 2D0S e.s 8,9 6,C 0 0 0 3.30 6,60 0 B 0 0 C 

M k 2 « woningen 2 laaoa 2020 9.S 8,7 6.0 0 0 0 3.30 5,40 0 B 0 0 c 

V1eilD4 Walergano 2009 5040 10.4 9.3 100 71 5.60 3,70 12 471 915 OOC 226.750 1.143 75( 

iflBkOS WBIergang 2010 5200 lO.S S,4 100 73 6,60 3.S0 12 483 666 0001 ï i a . s o c i.ae2.50( 

« 6 * 0 7 Walergang 2007 M M 10.1 9,2 100 4 9 9,ec 3.80 12 458 649 OOC 137 J 5 ( eaB.29c 

l /M iOe Waleinana 200« Z 2 M 10.0 9,1 100 32 5,80 3.50 11 445 362 000 8«.0OC 440 OOC 

<tH03ni iDnJ Duikeis 20oe 1 9.S 8,6 20 21 6, IC 2,70 3 223 22e OOC 57.00C 286.000 

v M 09 m o d i Duikers 2Das 2 S.7 9,0 20 21 8,10 2,90 3 240 244 OOO e i .OOC 305.00( 

v l M ( » l u k l Quiksn 20Da i 9.7 9,0 20 21 0.10 2,90 3 240 386 OOO 91.50C 457 50( 

«lek 13 Dulkari 2O09 2 9.3 8.3 20 21 e.10 2,20 2 182 186 OOO 46.500 232 60( 

vlek 14 ^ i k e r ï 2005 2 9,5 9,7 20 21 e.10 2,80 3 215 220 OOC BG.DOO 275.00C 

«lek IS Duikefs 2004 3 ».3 6,5 20 21 B,10 2.40 3 136 303 0001 75.750 378.7S( 

vlek 17 Duker j 20OI 3 e, i 8,3 20 21 6, IC 2.20 2 182 279 OOC 69 750 348.75i 

v l e k ï S Duikara 2003 3 B,7 6,8 20 11 o, ic 2.70 1 223 342 000 65 50C 427.500 
«lekJB Duikers 2 0 0 i 3 10.3 9,1 20 21 6,10 3,00 3 24B 381 000 95 250 476 25< 
v lakoe Duiker $poof 2005 2 10,6 8,4 42 B,SO 2,60 3 222 454 000 113 600 557 50* 

«lekOB Du^er ïneh iAO 2005 3 10,6 8,4 42 e.eo 2,80 3 222 46JO0C 113 500 667 501 
i lak 11 Cimilai iagamaai en ahjw 2007 S,3 6,4 4.9 25 4 5 6 3,64 3 263 192 000 48.00C 240 « K 

vlak 12 ShfW 2O09 9,5 6,5 3 0 14 8.27 2,23 1 143 4S00D 0 49 DOC 

vlek 14 SI IM 2005 9,5 8.7 3,0 13 fl,30 2.40 1 154 4SO00 0 49 DOC 

vlekZC droi labagamaal en a « M 20O3 S,4 B.7 4,5 28 4,70 4.00 3 294 200 OOC 50.00C 260 OOC 
vlak 21 Sluw 20OS «,S 8,7 3,1 14 6,30 2 4 0 1 154 62 000 0 52.0O(J 

vlek 21 Sun» 2005 9,5 5,7 i,c 14 e.3C 2.40 1 164 52 OOC 0 52 000 

vlekSG Circulabegamad an i b f i f 200S 9,3 8,3 4 , ! 8 21 4,ec 3,70 3 272 l e s o o c 48 25C 2 3 1 2 5 0 

vlek 04 KadeiTHiu 200B 280 10,4 9,3 40 2 49 8,60 2,60 4 288 318 000 79 60C 397.500 

•lek OS Kattsmuur 2007 530 9,5 9,3 40 2 93 6.50 2,60 4 266 802 000 150 5 « 752.500 

vlekOe Kadeniuur 2007 410 1 0 ^ 9,4 40 2 72 8.50 2,90 s 276 482 000 120 6DC 602 50( 

vlak 07 Kademuur 2009 20 10.1 9,2 40 2 4 8.60 2,70 4 2S7 22DO0 0 22 coa 

vlekOe Kademuur 2006 30 10,0 9,1 40 2 5 0.50 2,60 4 247 32 OOO 0 32 DOq 

vlek 10 ( u i Kademuur 2004 32C 8,e 6,4 4C 2 5B 5.50 1,90 3 161 247 OOC 61.750 308 7E( 

vlek 2 0 Kademuur 2004 seo 9,4 6,7 40 2 121 S.00 2.70 4 257 756 000 189 DOC 045 DOC 
vleh2S Kademutf 2021: «0 10,3 8.1 40 2 14 B.6C 2.50 4 247 54 000 C 84 000 

vle«29 Kademuur 202C 900 9,5 8,7 " 0 2 i se 6,0C 2.70 4 257 985 000 246.25C 1.231 250 

• e s l l Hrwfrhvegan 2005 43 10,6 9,1 20C 30 12 7,7C 1.40 9 237 T l 000 0 71 000 

D a e l ï Hoofcfrrtgan 2005 50 10,5 9,1 200 X 14 6,50 2.80 i e 440 163 000 3 8 2 5 0 191250 

Oeeta HnoWwagan 2006 125 10.5 9,1 200 30 35 6,2C 3,90 24 eeo 574 000 143.50C 717 500 

D e a l 4 hlooftMegan 2005 225 10,5 9,1 2O0 30 B3 4,70 4,40 27 744 1.186 OOC 191 500 1.457 600 

D e e l s Hoofdwagan 2005 50 10.5 9,1 200 30 14 5,20 3,90 24 880 230 000 57 500 287 500 

Dee ie f t oo fAwgan 2006 33C 10,5 8.1 200 3 0 K B;K 2,9C 18 491 1.127 000 281 750 1.408 750 

D e e l 7 HDofchfegen 2005 12S 10,5 9.1 200 30 35 <fX 2,9C 18 491 427 000 1C«75C 533 75C 

DeelB HoofAnegan 2005 50 10.9 8.1 , 20C . 30 14 e,3c 2,80 17 474 1BS0OC 41 250 206 260 

D e a l s HooUwvgan 2005 50 )0,S B.1 20C 3D 14 fl.40 27C 17 457 159 000 39 750 198 750 

Deel 10 Hooft^wgen 2005 115 !0,S «,1 200 30 33 7,2C 190 12 321 264 OOO 66 OOC 330 OOO 

Deal 11 Hoofdwogan 2005 50 10,S 9,1 20C 30 11 6,2C 2.90 16 491 171 DOC 42 750 

84 000 

213 750 
Daal 12 Hoofdwegen 20O5 76 10,5 9,1 2O0 30 21 6.2C 2.90 19 491 266 OOC 

42 750 

84 000 320 OOC 

Deel 13 HmdwwBan 2006 30 10,B 9,1 200 30 B 6.2C 2.90 1B 491 102 000 25 500 127 500 

Daal 14 HooMwegan 2005 ISO 10,5 9,1 200 30 4 2 8,20 2,90 18 491 512 000 128 000 640 000 
85 5001 427 500 D e e n s Hoofiïitiegan 2006 100 10,5 9,1 2 « 30 3t 6,2t 2.90 1( 491 342 OOC 

128 000 640 000 
85 5001 427 500 

D a e l l f l Hoofdwegen 2005 76 10,5 9,1 20C 30 21 0,20 2.9C 16 491 256 000 04 000| 320 000 

56 5001 277 600 Deel 17 1 k jukAnpan 2005 B5 10,5 8,1 20C 30 11 0.2( 2.gc 18 491 222 000 

04 000| 320 000 

56 5001 277 600 
Deal 1B HocAlwegan 2005 30 10,9 9,1 20D 30 i e j c t.X i e 481 102 OOC 25 500' 127 sa 

Daal 19 Hooftfwagan 2005 50 10,9 8,1 20C 30 14 fl.2C 290 18 491 171 OOO 42 750 213 75C 
WaMiM 'g ino 2006 150 11,0 8.1 15C 30 43 3.2C 5.90 29 901 938 OOC 234 500 1.172 5 a 

vlek 31 F iB l i hn i a l 20oe 1S5 az e,e 165 7,8 6C 6,40 2,20 12 346 «65 000 171.250 6 5 6 2 5 0 
303.750J 1 988.760 vle* 03 noord P«i1«arvt tal i ooal 2oce 9.6 i.e 105 12 12C 4,7C 4.10 14 533 1.675 OOC 
171.250 6 5 6 2 5 0 
303.750J 1 988.760 

v lekOSnoor t pa r laa r r la im w a t 2006 M 8,E 279 75 135 4,70 4,1C 37 842 Z 8 4 7 0OO 711.760 3.558 750 

•Mk 03 noord D a r k a a r p l B a i M a 2007 s,e 6,e 275 re 135 4,7t 4,1C 37 842 2 * 4 7 001 711.750l 3.S5a.76( 
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DAbMvn 

UM> DHcnflf'nnQ w i t C e d a g n M 
•Wl lWI 

J H T v a n i U M t f 
u M n M n g 

T M M * 
M n g » 

M l ^ v M d SUlB-

mv) 

Bron- B n n - 1 * 1 1 1 1 — l i l AHVao-
OMpM 
(iirfHAP) 

suie-noeeM 
vM>0lno 

DafiiM 
4 lMlHO 
( " K u l 

D M M 
EttfP 

T o W * 
gn tnkk ing 

E v l n U u r - T D U M (ml ) 

Oxel. 

iHir 

M l ^ v M d SUlB-

mv) 
(m) (ip) 

AHVao-
OMpM 
(iirfHAP) 

suie-noeeM 
vM>0lno 

DafiiM 
4 lMlHO 
( " K u l 

ntourtr.J 

E v l n U u r -

rtnol 
B . 720 HM 

V r,^ ^^ 
1 » .^^ ^ 

M t O l Rnwwig ORMp :oo« Z2I 9.! B.J t , ! 
220 j 
220 : ( 7,B0i 1 ^ ( 22( KOOC 0 12.00( 

v M M M N i RiMwIngonMp 2D03 2i 9.! 9J I J 220 i • 7,ei I . I : 1 22( 4.00C 0 4.00C 
i M k o l . RnMnng v i i M p ftXM n- 9.1 t.t IA 220 i ( »z oac 1 WC uooc 0 i3oa( 
MtMnooM RmmeoKtap 2coe « 9.1 a.i I J 220 ; ; 9.11 ax ' 101 a « B 0 oooc 
VMICBBM RlHÉnnO AOdlBp 200S « 9.1 a.i i.( 220 : : B K ox 1 103 O J » C OOOC 

vMli04 Ru4vit ifi gnttvp Ï O M la i 10.4 9.: U 220 ; 1 a.ai a.m 4 • 1 11,000 0 11 oor 
v iH l IS RoMiIna a n M p Ï010 K 9.! •,: 1,( 220 : i 7.92 t,4( i 13! M M C 0 uooc 
M K O e R o M n g o i U w p i o i i IS ' 10.( ».< 1.< 220 : . B9: 0,3( 3 et eMt c O.OOC 

• I M 0 7 RnHnlQ Qfnlflp » C 7 «: 10.1 9.: 1.t 220 ; ! a.K 0.71 l I K 7JXX C ï.oot 
( M O i RMlvh ly on^vp iOOS: I M 10.< • , i 1.1 220 ] ; BJ7 0.7! l 12t 11.00C 0 1100( 
(WtOBnaeM R n M m a aKkap 2D0s' » 9,1 B.[ 1.( 220 1 1 79 ( 091 ( WC azjiec 0 3300C 
nMtOBtud RuMnngaKl iw lOOG SK •.1 9.( U 22C ] ( 7.9< 0.9( t WC 3Z,flDC C 33aac 
• U k l d i H H F(nMnn(anl i« i 2003 ( B.t a,> I J 220 : I 7 H 1.2: 1 20! ( 0 • 
• M k l O m l M v i Rnilnnü Ofidvp t a.i a.' i.t 22t I 7.11 1 J i 1 20! t 0 G 

• iMklDooM Riulaik i|̂  ondiop 30031 c i,t a.' 1.t 22( 1 T.K ^x 1 20! c c 0 
d M lOnoorn RiolMna OKlWp IODS| se tl a.' 1,1 22C 1 7.te Mi 1 30! 7 0 0 0 0 7 0 0 0 
aM* 11 R i o v n a ondiep 2007 M ; *.% a.< 1 . ! 220 1 1 Tja 0.71 ) 12( u o u 0 12DO0 
M M » t b ü M i g o n l i v 2009 t M •.! a,5 1," 220 : ! 7.77 OM i i a i4oa( 0 i 4 o a c 
M M 13 RicMnngonMc 2C0B « 9.3 a.; U 220 : t ; TM ax 4 103 31,000 0 391X10 
M M 14 RtoMnnoeniMp 2005 17 W a,i I J 220. i 1 7,BC 0,83 i 19( 3 0 0 0 0 2 0 0 0 
KiH I S RMai t ig i m l i w 2001 2 ' «.3 a.t l . t 22C 1 7,B( o.e: •• 13e 2.aoc 0 2CMX 
v l H 17 notwlng DnOiw 2 « M 1 M B.l a.3 I J 220 3 7,4C 0.S2 B laa • . 0 0 0 0 9D00 
M « 1 « noltflng ondtflp 2009 1»T M a.i I J 220 3 a,2c 0.02 4 109 13.000 0 13CO0 
v l H 1« RUanng vKliac 2008 102 U »,i I J 220 2 ( 7,a2 1.10 r i n zuno 0 3100O 

V I H 2 0 RUenng oniMP 2003 ' M 0,4 * . 7 I J 220 1 u 7.711 0.93 a isa 4S,0DC 0 40 000 

VlH 21 fC0tBA^CO4*C 0 a,i e,7 I J 220 ] 0 7,8C OM s laa 0 0 c 
v W k M ftnlvng Qnaao 200 i 0 9.S a.1 1.J 220 2 D 7,ac I J » 7 ITC 0 0 c 
y l M 2 S RkMnngofMMfJ 20 ia' 0 9.7 1.1 1.t 220 1 0 a.oo O.TJ s la i ü 0 c 
v H h ï S ftiotenng o n d w 0 9,S •.t I J 220 ] 0 7 .M 1.03 T 170 0 0 t 

M M » ftiolving ondtf ' 2o;o 2a 10.3 9,1 I J 220 ] 1 B.M 0 * 3 TS I.DOO 0 lOOC 

M M » RinMnno omtap 2020 S4 9.S • .7 I J 220 a 1 7.BC oja G laa BJXX 0 O M I 
M M 30 RIotofY^ ontfap 200« e 9.1 «.B I J 220 a 0 7 « ftH fi laa e 0 c 
MM 11 R D M n ^ o n * ! * 2ooe 0 9,2 «.« I J 220 a 0 7S0 WB 7 170 0 0 c 
MMSO RkriwKg « i M p 0 »3 • .3 i.e 220 2 0 7.eo oja 4 109 0 D c 
Spunpaili O M H Riatafna o n M p 2005 0 9,1 • . 6 i j 22oi a 0 7,39 m 7 170 0 0 c 
MM 00 RKHHtno nwIlM 0 9.3 a.e 2,1 lao' I 0 e.ee ax 11 138 0 0 c 
MM 01 RKHvno m a i M 200» 1732 as • j 3.1 lao a m e.BO tM U 9aa 770JOO IMOOOI •70 000 
MM 01 K M k R m M n g I T É M M 2003 328 R.J u tl 180 2 « a.ao tM 12 sas 99.00C 0 •ICIOCI 
MMCa R n l M i f incMil 2004 2 2 » >.• a,( U leo 2 71 7 J 2 1 * e 2sai 4saLaK IM.OOOi are on 
MM 03 nacrt RsMnng x M i W 20oa IC»4 ftS a.i 2 ; ' 190 2 33 7,10 1.T( e 2*1 ^^*OK S I 500 207 S0( 

M M D S a M F t n l m B i W i M 2oaa 1IW4 9,a BJ 2.1 1B0 13 710 1,7t e 201 2i4,aac 03 500 W7S0< 

MM 04 Ruwtno HKHWI 20201 2261 10.4 0.3 U leo ra r.ea 1 * 1 2S2 437.001 109.250 640 250 

M M OS RisMltna H M M I 2010 1 I W •,s 9.3 2.e 190 se • .S2 tM u aa i 342.oac 85.500 427.S0( 
M M 00 Rkjunna m o w 2011 laoB lo.a t .4 2J lao m 7,91 1 ^ 7 32Ó 911.000 TB 750 MB.rat 
• M O ? Rldlvtia IMKW 2007 1107 10,1 »2 U IBO I M 7.3« ) * e 2B3 2 4 1 0 0 0 aojsoi vutst 
• M O » R in ta i t ig i iMM 2C0B i e i ! 10.0 a.1 z.a 1«0 2 90 7.27 1 « • 2*1 390,000 8 7 H 0 437 JOI 
M M m n o f f i l R m l M i g n M d M 2005 3 7 M 9.7 M 2.9 1W 2 i ie a.ie Z04 « 3>3 »w,ooc 229.000 i.i4a.aa 
MMoeiuKi _iRioiMngmo<w 2009 3TM 9.7 M 2 J lao 2 ite s,«e Z04 10 3 1 ! «1B,00C 229.000 i.i4B.ao( 
MM 10 m U ^loMdng m U i M 2003 37e a.t i.4 2." laoi 2 12 S,10 l.X 11 3 N 102.000 26.500 127 EOC 
MM l O m a i U n RKHrVia mklcHI C a.a ai4 Z l ISO 3 0 a.10 a.10 11 1B3 0 • 0 
MMIOocHt %olvrinQ méiMt' 2 M 3 1124 a.a «.4 2 ^ lao 2 3S a.10 z x 11 MS ice.ooc TB 500 302 50( 
MM IdiaarS RuHnno m o i M 20O4 B M »* a.4 2 ^ lao 2 20 a.io IX 11 3S3 ITB.OOO 44.T50- 12) IK 
VlH 11 Ru l l l ï i e iKOlM 2007 • 7 K B,a a.4 2 J lao 1 SB BSO ^M a 3 H 383.00C • a . 7 5 0 • 7B75( 

607 SOC M M i ; ^fllwtiB mddvi 20oei 2371 9.» •.s 3.S lao 2 74 B.77 1.73 a 3 N 4Be.aoc 121.0001 

• 7B75( 
607 SOC 

M M IS ^lolarlno nuddti 2009 •103 9,3 a.3 2,S IBO 190 e.eo 1,JI1 • 301 ^3Z700l 308,T50 1 533 TS( 
M H 1 4 R n w n n e n a i M 2005 lat • , 8 a.7 2.S IBO 10 B.eo 1.M 9 2ta 73.00C 0 73 nX 

M M 1 « ^lOlmiQ n M v l 2004 2*1 •.3 a.a Z.S IBO a 0.00 1J0 B aa es,aoc 0 05001 
M M 17 Rolgnng n d i M 2004 1303 >.1 a.3 2.S 1B0 41 0,40 i.aa B 3(3 201.000 T1.2Sa| Me.2SI 
M M i a RioMnneniiMM »» a n 9,9 a.9 Ï .S W I 74 730 i . n a 3BI 47s.aoc 110.750 oao-Ta 
M M I l m o l v n s n a d l M aoBt I W 9,S ».0 .Ü.! 1̂ 9 » aa e.K 2,11 11 m se3,oac t4a7aa T M » 
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D«biMen 

Vtak B«chn)v lng wwk C w l t v « M A i r v in Aantal T c U l i 
wmittmn uirvoIflnB Isngl i 

(mi 

Maihiald 
Im'NAP) 

S«J8-
hoogta 
Im' f lAP) 

Alnlag- firDn-

mvj longto 
(n ) 

B n n -

b r w d M 
(n ) 

Bnn-nannoi Aanlaa-
duur(dT diapt* 

(nvH»AP) 

SDig-hDDgB 
v a r l l g ^ 

II») 

DaUal 
dakl iag 
(m3fut 

Dl l lMt T o K I t 
eWVP onBnkUng 
(Hklfti) Iin3) [ a i d 

rMoia«r. | 

EvL ntour- T o u d |ni3) 
b r w i * . r 1 n 9 (Incl-
|in3) rvUhMtorwiH 

ringt 
M k 2 0 ( towngimddt f 2003 S53S . . 4 a.7 2S lao 2 172 S.70 2.0O 10 307 1 307000 328.750' 1 B33 7K 
• M k j t ftBHrhgimWa C S.! 8,7 I ! 180 3 • Bat 1,90 1 2a; c 0 0 

• ( •k24 j R o M n f M I M SOM t 9.5 a.s 2.! 

180 

2 0 e. 90 2.10 • 0 322 0 0 0 
V M 2 £ R i M n n g i r M M 2 0 K ( 8.T B,t 21 iec 3 c 7.00 1.80 « 270 c 0 0 

(Hl tSa R x M n n g n M M c a.i e.t 3i lac 2 0 B,M 2.10 10 323 { 0 0 

( W i 28 R>c>s<uia FTMM 202C 347 10.3 0,1 11 1SC 1 11 TK 1,50 T 230 taan 0 82 OOC 

• M I Z S Rioinng miiMll 2(I2C «63 a.i 8,7 ti 180 2 20 8.80 1.90 9 293 uitat 3e.75C 1 M . 7 « 
vIM 30 RioKnng i n M M 2001 0 W s.s 3,3 leo 1 0 8,80 1.80 • 2S2 t 0 ( 
V I M 3 I RuMnng nüMM » M 0 « s.e U len 1 0 a.sc 2.10 10 322 e 0 ( 
riakW Rioltnng midlM 0 • J a.3 3J 180 I 0 e,oc 1.70 > » 1 0 0 d 
spnnpanOoiHRit i icnngnidM 200S 0 0.1 8.S 3J lao I c 0,3S 2.10 10 322 0 0 < 
vWlOO Riolanpg 4 a p 0 ».3 a,s 2J 180 ï 0 0.80 2 J 0 11 338 0 0 c 
v I M O l R iowngdHp 2009 13«( ».t 8,3 2J 180 1 48 «,B0 2.40 12 3S8I 438 OOC IOOLOOC 545 0O( 

RiDtanngctap 20031 104 t ,6 BJ U 180 3 a e,80 2,40 12 388 92 DOC 0 52 001 
Riolanng rMp ;004' 114« B.B B,« 2 i 160 3 40 7 J 2 r S 8 • 298 257 000 6*3». 331 2S( 

«lak 03 noord nioltnrrg dllp 2006 S33 ».• B.8 i e 180 2 19 7,10 1,70 • 2flV 120 000 30.00C 150 OOC 

vlet 03 Bad RKilifingtMp 2coe S U M B,8 zs 180 2 19 7,10 1,70 • 281 120 OOC 30.000 150001 
v M i M RnMnnoi t ip 2020 i i a « . 4 S,3 ze 180 1 38 7.88 1,B4 • 2!U 240.00C OISOC 3O7.S0( 

vWiOS RoMring d i p 2010 » »» e,3 u 180 2 20 0.83 2.48 12 381 IKOOC 48.000 240.a0( 
M k a a Rfllarlngifap 2011 900 «w •.4 zs 190 2 32 7,91 1,47 7 22B 177 OOC 44,250 231.251 
•Mh07 Riolinnoitafl 2 M 7 S M 10.1 0.2 u 190 I 19 7 . M 1,94 9 383 lae.ooc 34.000 170.001 

v IMOe R n U n i a d a p 2ooe B07 10,0 0.1 ts 180 2 38 7.27 1,93 9 281 1«7,OOC 4e.2»o 340ZS( 

«Mkotnsoid RKWfdg^efi 200S 1390 • 7 • . 0 3.$ 190 2 80 8 , H 2,04 10 313 S1S.O0C 128.750 043.76( 

M k o a a i M R l D M n g O ^ 2000 1»Be *.' a.o 3 , ! 190 2 ee 0 , W 2,04 10 313 SIB.OOC 12S.7S0 M 3 7S( 
<iM t O a a a RaMtnadMp 2003 0 •.a 8,4 3.S 180 I 0 0,10 2,30 11 3S3 0 0 c 
v W k M i M w n RkHin ia iSw 0 •.• 8,4 2.S 180 3 0 0,10 2.30 11 353> 0 0 c 
• w i l D s g i l RwJUlPQ J>p 2003 D M 8.4 3, i 180 3 0 8,10 2,30 11 3S3 0 0 c 
vWt lDn i i i i i t R M n i o I M p xm 32e M 8.4 2 i 18C 1 11 O.IO 2,30 11 3S3 100.001 0 looooi 
vWt 11 HOItAlBlVlP zoor <8C »3 8.4 2.5 190 2 31 e se 1,84 t 282 3ie.00( S4 00C 370.001 
v M i U RWiaitia tftfi 2001 1 1 H ».l a.s 2,S 190 3 42 «.77 1,73 1 705 374.00( ea.soc 343 50( 
M l i 1 3 RKiMngdM) 2001 30S1 »A 8.3 2.3 180 3 107 «BO 1.70 1 381 •oo.oot 172.S0C 882 50C 

• I IM14 RlolMn}dMp 2001 103 ».t 8,7 3 J 180 2 8 B.80 1,S0 B 292 41.0D( 0 41 OOC 

vIM 1B ntofVIna 4 a p 2004 14e M 8,S U 180 3 s e.eo 1,90 < 292 3?,00C 0 37 00* 
« « 1 7 RIolarliQ dop ZOM SS1 0.1 a j 2 J 180 3 23 «.40 1,B0 • 2921 106.001 41 250 208 m 
•Wk 1B RKMdfio dMp 2aoe 11B1 99 M 2 J leo 2 4 1 7.20 1,70 1 2«1 207.001 88 750 333 75( 

v t t l i lS naMAnaiMp 3001 l o r as «fi U 180 2 38 a.az 3,18 11 33S SWOOt 79 000 3BE0O( 
918 7S( 

0 

v M i W M g i m n g M p 2009 Z7e2 i.4 t.7 u 180 2 97 e.To 3.00 M 307 73&00( 1«3 76C 

3BE0O( 
918 7S( 

0 • H k 2 1 j R n l M i o l l a p 0 0.8 «,7 u 180 2 0 8,80 I.BO 9 292 0 0 

3BE0O( 
918 7S( 

0 
vMk24 ! Bmianng Oiip 20D6 0 0.9 S,9 3 J 180 2 0 8,80 2,10 10 322 0 0 0 

vl«t2S RUMnng QHp 3011] 0 S.7 S,8 3 J 190 2 0 7.00 1,80 1 278 0 D 0 

tflekZfl RbolBnng dlop 0 o.s 8,9 M 180 2 0 8,80 2,10 10 322 0 0 0 

M k 2 a Riotan^g düp 3020 174 10.S 8.1 3,G 180 2 e 7.B0 1,60 7 230 SSOOt 0 36 OOC 

M l i 2 « R K M n n g M p 2 0 M 327 o.s 8,7 i J 180 2 11 8.80 1.90 • 292 B»OOC 0 B3 00I 
„fekX ,RBMnngi»t(l 30<M 0 «.3 S,S u 180 2 0 8 8 0 1.90 • 292 0 0 c 
v W 3 l RkHHIneMp 2aoe 0 M s,a u 180 2 0 8,90 2,10 10 323 0 0 ( 
vHltSO RKHMIna « I l e M 8.9 ze 190 2 0 8.80 1.70 a 201 0 0 C 
Sponpat O a M mmaitig « a p 200*1 e 0.1 a.s 3,e 190 2 0 O.JS 2,10 10 322' 0 0 { 
v W D O .RicMr1naz.dMp 0 M a.8 4.0 130 2 0 S,10 3,70 IS 408 0 0 c 
vWiOI Riaionnot. diac 2D09 221 • .S 9.2 4 J 120 2 11 i.ao 3.90 14 SI 4 13S.00C 3S7S0 i«0.7g( 

v l « 0 1 I W » « R k ) I H i g i . « B p 2003 17 M 9,2 < 0 130 2 1 S.M 3.90 14 SI 4 1B00C 0 lO.OOt 

vMkOZ R l o M n g i . i M p 2 « M W 1 M 8.9 4 .0 130 2 9 S,73 1 . 8 11 41» 92 OOC 0 noot 
i M * 03 niicin) R id tMngi iSap 2ooe M •.• «.a *X 130 2 4 S.00 3 J 0 11 422 43aOC 0 43.001 

•iwoaaia n w n t i Q i . a « p ïooe H « I l 8.8 *x 130 2 4 soo 3 J 0 11 «22 4300C 0 43.001 
M I I 0 4 WBMl« ig i .aap 2020 1 « 10.4 M tji 120 2 e •,« 3.14 11 414 99 001 0 aeoot 
M k O S . R k M l i n a M t a p 2010 W M M 4X 120 2 s « 3.90 14 S2S. saaa. 0 SI.OOI 

• i M i M R W w t i g i d l a f ! m i i 1S1 10^ 9,4 4.( 120 3 7 ^^_ f t « 2.97 11 392 08 000 0 0 0 , 0 » 

M l i 0 7 RIoMilnoi. nap 2007' • 10,1 « J *< 130 2 4 S , M 3.34 12 441 47D00 0 47001 

• M i o e Rlsl«t1gz.r*ap 2008! 1 M lO.c ^ 1 4.C 120 3 < i 7 7 3.33 12 430 88 001 0 eo,oo( 
( M O S noord R l D M n g r d M i : 20OS' 3 N »J 9,0 4.< 130 3 15 9,46 3.94 13 4S7 170 001 42 50C 212.801 
(HkOSoad R u t M n g t i l a p 200S S M 0,7 9.0 *X 130 3 I S s.«> 3.54 13 407i 170 000 «xsoe 212.S0( 

•w i i aaM inoMnaz.«*p 2O03 S u K4 4.1 120 3 0 4.oe 3.80 13 SOI; 0 0 C 

M t 10 n O d * » RWaiVia I . d i f i e M 8.4 *x 130 2 0 4,00 3.80 U 501. C 0 0 

VoorvenonMn AcSvHeil 4^Gre>Mi4 
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Debielen 

vlak Be i ch r i i v I n iWHl i C i x l t J t a r w M n M l a U M 

• w l i M lat) 

I f c i l i i i l i l 

(mHMP) d t a p M ^ n e r k i g c 

IW) iH igM 

m 

Bron-
nahfiQfl-

b fWdW 

d i u - f i q 

H p l l L I I I I M D e b M CMbM T o a l e E v t rMour. T o s i l ( m l | 
M l l U l n i | w | ll»IU«»o EWVP OAIDelildng b n m - i k i i (Incl. 

|ni3l i i ) ( n U u ) (in3)(aiicL (m3| n r o u r b r s n i H 
ntourbr . ) ring) 

1 J^M^.m 1 
<i<kiia Rioleiaig onOiep C ' ,3 9.E 1,5 22g 2 0 7,50 1.'2 196 0 C C 

vMkOl RiQleiwig ondiep 2011 27« es 9 J 1,5 22C 1 e 7.50 1.32 22C JS.DOt C 3S.00( 

.lak Ql KM. BioleiiiiB ondiep 201» 27 9.5 9 J 1.5 120 2 2 7,50 1.32 220 10.000 c 10.00( 

vlaK02 RfOlenrfl ondiep 20IX 2IS O.B 0.9 1.5 22g 2 5 8,22 0.60 100 13.000 c 13.00( 

« m o a n o c O Hiolennfl ondiep ZOOI 2E$ fl.B 9.0 1,5 220 2 e 5.ld 0.62 103 16.000 c 16.00( 

MHI3BM RiOlenn^f ondiep 2Me 2Ge «.B 0.! 1,5 220 2 5 5.10 0.62 103 18.D0< G 16.00( 

jWkOt Riolonng ondiep zou 205 10,4 9.: 1,S 220 2 5 6,85 0,56 93 12,00< C 12.00( 

vMkOS Riolenng ondiep 2012 SS tfi 9.: 1,5 220 2 2 r.82 1.40 233 14,00< c 14.00( 

viekOt Riolenng ondiep 1011 l e e lO.S 9,4 1,5 220 2 5 0.03 Q.je 3 65 t.ooc c a.oo( 

^akOB Riolering onOiep ZD11 123 10.0 
0.2 
9,1 

1,5 

15 220 
2 
2 4 5 J 7 0.75 5 125 1 I M 0 0 I I W H 

v iakosnwca Rktlema ondiep 2001 2S5 « T 0.0 1.S 220 2 7 7.18 096 5 160 l O M C 0 2«.00( 

v w k N m l d RiOlenng ondiep l O M 24<l ».7 S.D I.S 220 2 B 7.M 0.96 5 100 23MC 0 23.oa( 
v l i k l O u H I Riolannq onaiaiJ 1003 0 »A S.4 I J 220 2 0 7,10 132 9 203 0 D G 
^ i k lOmid iWi Riolflnng aodiap 0 yt 3.4 1.5 220 2 0 7,10 1.22 5 203 0 D D 

^•tl10[K>«< Rkilannq andiap 2003 0 ».» 3.4 1,5 220 2 0 7,10 1.21 B 203 0 0 c 
M t IDrKWnj Riolanng ondiep Km 0 a.B 5.4 t i 220 2 0 7.10 132 B 203 0 0 0 

M I M I I RiOlenng ondiep 200T 200 B.3 8.4 W 220 2 5 7.5» 0,76 5 126 IOLOOC 0 16.0O( 

• W t l 2 RiOlenng ondiep 202<l 0 • .5 5.5 1 ^ 220 1 0 7.77 0.65 4 108 0 0 0 

< M I 3 RiOlenng ondiep 2011 374 • ,3 9.3 t» 220 1 8 7.50 0,52 4 103! 21.00C 0 21.0OCI 

< M I 4 Rkilenng ondiep 202(1 27 • ,5 S.7 1,5 220 2 2 7.50 D.B2 5 1361 B.OOO 0 soool 
• M I 8 Rkilenng ondiep 2004 24 1,3 8,5 ts 120 2 2 7,60 0,92 ! 135L 8.000 0 8.001 

M k l T RiOlenng ondiep 2004 10S 1.1 9,3 W 120 1 3 7,40 0,S2 5 1361 II.ODC 0 11.00( 

rfahie RmLenng ondiep 203< 197 9.0 9.1 U 220 2 5 83(1 0,62 4 l o s l 13.00( c 13.00( 

vWk1» RiOlenng ondiep 200( 1«! 9.5 9.C »,! 120 2 4 7,52 1,1C 7 1931 20.00( e 20.D0( 

vlak 10 Riolering ondiep 2001 62« 9.4 e.7 1 , ! 220 2 13 7,70 0,92 6 153 49.0M ( 49.001 

vHl.21 RiOlenng ondiep C 9.5 IJ 1,5 220 2 0 7.50 0,52 5 138 0 c 0 

vlak 14 Riolering ondiep 2005 C •,5 5,1 1,5 220 2 0 7,80 1,02 7 17» 0 c 0 

v lat2S RIDIennQ ondiep 202( c «,7 5,e 1,5 220 2 0 g.oc 0,72 ï I 2 t t 0 c 0 

v lak2 t RiOlenng ondiep c 9.S 5,1 1,5 220 2 a 7,80 1,02 7 17» 0 c 0 

>1tk2S RioWfing ondiep 202t D 10,3 5,1 1,5 220 2 0 9,60 0,42 3 70 0 c 0 

«Wk2> Rialeiing ondiep 202C C e.s 5,7 1.5 120 2 0 7,80 0,62 5 tm 0 c 0 

v t t k M RiDlennB ondiep 202C II a.3 5,5 1.5 220 2 0 7.60 0,62 5 I3« 0 0 0 

« I f k ï l RvlBnpg ondiep 2007 D 93 5,« 1.5 220 2 0 7.50 1.02 7 170 0 0 0 

vlekSO R w l e l ^ ondiep 202O D S.3 5,3 1.5 220 2 0 7.60 0,62 4 103 0 0 0 

SDDitpukOulaiTDuI RiOlenng ondiep 200S 0 8,1 5.5 1,5 220 2 0 7.35 1,02 7 I70| 0 0 0 

^akOO RiOlenng middel 0 S,3 S.S 2,5 190 2 0 8,60 230 11 335| 0 0 0 

v<eka1 RiOlenng middal 2011 32M 0,5 0 3 2,5 190 2 102 6,50 2,40 12 366 934 000 133.5001 1 167 soa 

vlek Dl KiMk Hiolenno rriddaj 200: 31t 0,5 11 2,5 190 2 10 8,60 2,40 12 3se 93 000 0 03.001 

vlek 02 Riolanna middaj 2aoc 29ec 0,0 S.I 2 J 190 2 N 7 J 2 1 « 5 255 513 DOO 125.2501 B4135I 

wek 02 nagrd RjDlanng mdoal 2007 317( »fi S.I 2,5 150 2 M 7.10 1,70 5 261 639 000 159.750 795.75( 

vlak 03 B lM Riolering middel 2001 3171 M 3.5 2.5 180 1 90 7,10 t.n 8 !61 639 000' 159.7M 798.75J 

vlek 04 Rrolemig mtddal 2010 24fi1 10,4 »x i ,5 100 2 77 7,56 1*4 5 25 ! 477000 11935t 598351 

v<ekOS Riolertng rnddel 2012 707 >,S »3 2 5 150 2 22 8,52 2,45 12 381 207 000 51 7iC 256.75( 

vlekOe RiMMtng middel 2011 2201 10,8 0.4 2 5 150 2 70 7,93 i,«r T 226 393 ODC 

284 OOC 

M3SC 49135( 

Jleli07 R i s IM ia Mddel 2D09 130a 10,1 0,2 1,5 150 2 41 7,35 1 « 9 282 

393 ODC 

284 OOC 71 OOC 355.00( 

vlekOa H n l H I n i iMddal 2011 14T« 10JI * .1 1.5 150 2 48 7 J 7 I « S 251 320 000 50 000 400 001 

v laka9n«Mi l R in lK t ign id iMI 200a 341 e 1.7 0,0 2,5 150 2 108 5.98 2M 10 313 815 000 208 JSO 1.031 251 

Miali09zuid RIeMAiB nMdel 2D0a 287i ».7 »,( W 150 2 90 6,95 2M 10 313 695 000 173.750 568 751 

vlek l O m t l KoMikia iMddel 2003 3S1 5,0 5,1 1,5 150 2 12 6,10 U t 11 353 I04 000, 28000 130 OOI 

vlek lO imldMi KgMr inanMdM C 5,0 5.1 1.5 150 2 0 6,10 230 11 353 0 C 0 

vUk 10 Doal W e l i i k i g m i a M 20O3 1121 5,t • .4 1.5 150 2 35 S,IO IX 11 353 306 000 76.50( 381501 

vMk 10 noanl n e l i r l i w i n i M e l 200! C •,B 9.1 2.! 150 2 0 6.10 7X t l JS3 0 C 0 

VMKII RliMring r todel 2001 23ST • ,3 5.1 2,5 150 2 75 8,55 1*1 5 252 S22 OOOi 130.S0( 852.501 

• W H RKHaring irHdel 203( i w 5,! 1,5 150 2 0 6.77 1,73 9 2«S 01 C C 

riW» Riolanng iTiOlel 2011 44S7 t.i 5,3 1,5 150 2 140 6,80 1,70 5 161 «02.000^ 135 500 1,127 50( 

• H k U KioleTwig imodei 2a2t 32S M 5,7 2,5 180 2 10 6,80 1,90 9 102 73.000 0 73 00( 

•4et tB Rlo4«infl p i i M l l 2001 2B1 • ,3 5,5 1.5 110 2 • 5.50 1,90 0 292 •5.000 C 65 OOC 

» M 1 7 R k M n n a m M H 20OI 1301 «,1 5.3 2.5 180 2 41 5.40 1.90 « 292 293.00d 73.25C 366350 

• i t t i s RIMrInQ rrritfdll 2D2( 236! «,B 5.5 2,5 I N 2 74 730 1.70 e 261 475.0od 116 751 593.750 

« M I S RkMcno irMMM 20CK 18*7 M 0,0 2,5 150 2 01 6.81 2,18 11 335 509.000 125350' «3135C 

•Hk2D RUMino miOda 2001 T i l ! « 4 O.T 2 J 150 2 234 5.70 2,00 10 307 1.77».0«ll 444.500 2J22.S0I 

Horen bij de Stad é' 
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Debieten 

v<ik B B C h i f r i n g inwk Coda j B T v i n A i n t i l T o u l i M i i l n M M ^ A « i l > ^ Bron- B n n - B m u H r t n g i A a n k g - Etqg-hcxiflU Otbtu D i b ^ r T o u H EvL n t n u r . T M u f l m t ) 
g r o k i^tvDflring l angb [ inf^UPJ IWOQIt dJ*iïtt ( m ' iMrfrtfB- rwringa- dtnir (d) dhcpta v* i tagfng (m) d a l t l u g E W ^ onnrvKli ing bnnrw- r ing [IncL 
• i H k M i (m) frnMIAF) uw) l tn« t> b n M I i (nxMAPJ ( m » i ) (mllu) (m l ) ( * i c l . (m j ) i M o u A n i m 

(m) ( n | r*la>s«r.| ik i f l ) 

vUk11 Ri0lanr>gz. fl>sp 2007. 200 «,3 5.4 4,0 120: 2 9 5.0e: 3.34 12 441 101 000 25-250 I2S35C 
. I M 1 2 fbojefwig t diap 202C 0 9.S 8,5 4,0 120 2 0 5 J Ï 3 J 3 11 426 0 0 0 

vMKia Riotanng L diop 2011 374 «3 8,3 4.0 120 2 17 5,10 3 J 0 11 422 191.000 uise 226 251 

v W t M Riaiann^2 iXép I02C 27 S.5 e,7 4,0 120 2 9,3I> 3.40 12 449 14,000 0 14 OU 
vhr i i lS RiolafinQ z. QiBp 2001 14 S.3 e,5 4,0 120 2 5,10 3,40 12 449 13.000 0 13 001 

« » H 7 Rnlarifig t. diep 20W I N S.1 9,3 1,0 120 2 4,90 3,40 12 449 XMC 0 50.001 
tflffk 1D RiDWIng £ di»p 202: 187 e.0 e,i 4.0. 120 2 5,70 3,20 11 422 aejMc 0 90 001 
. I M i a RoHrlna i- d»ap 200t i n B,S 9,0. 4.0. 120 2 5,3i 3,68 13 405 t l i M C 0 91 OOI 

•Uk 20 Riotaf ingi d ^ ïnM •2e 0.4 9.7 4,C 120 3 21 950 3.50 1 ! 462 33UMC 83 DOC 419.00( 
• M 2 1 Rri^aring z di«p e 9,5 9.7 j 4.0 120 2 0 9.30 3,40 12 44S 0 0 
Vl lk24 R IoMng I . diap 2009 0 9.5 8.9 4.0 120 2 0 5.30 3.90 13 475 0 0 

« k S S fliDlariig I . diap 2(I2C 0 9.7 B.B 4,0 120 2 0 9.50 3.30 13 435 c c 
ulakïS Ridanng 1. dep 0 9.5 8.1 4.0 120 2 0 9.30 3.80 19 475 0 t 
<«k2a RialHipg z. (Mo 202C 0 10.3 9,1 4,0 120 2 0 S.IO 3.00 11 39e 0 c 
Mta R 0 l B r t n g i . d ^ 202C 0 9,5 8,7 4,0 120 2 0 5.30 3.40 11 449 0 0 
M k 3 a Riolanng 1. «ap 2a2t 0 9,3 e.5 4,0 120 2 0 9,10 3,40 11 449 0 0 
-WkSI Rnlaftng 1. tfap 2O07 0 »3 e.e 4.0 120 2 0 5,0» 3.S0 13 475 0 0 
•HetSO iFUDHiingz.dtop 20211 0 »3 9.3 4.0 120 3 0 5,10 3,20 11 422 0 0 
SporlpihiOnMtmii iRkiMngi d>ai> 200S 0 9,1 B.S 4.0 120 2 0 1,89 3,B0 13 479 a 0 
vtlkOO 'AcMrtngHWA 0 «.3, a.e 1.S leo 2 O r.BD 1,12 1B4 0 0 
M H O t BotoiingHmA 20111 763' 9.i a j 1.5 IBO 2 27 r.eo 1,32 193 t2«.00( atJMC lao.Mx 
vWtQ^ Kr iM AolanngmVA 200! 16T 9.S 9.2 1,5 190 2 S 7.00 1,32 193 le jMC 0 290W 
M k o : rk i lanrgKWA 2D0S e i 5 0,1 8.a 1,5 190 2 23 9 J J 0,60 99 49JMC 0 4SD0a 
v4ek 0^ nnord riolarlro MW» 2007 1060 9.9 8.B 1,5 1 M 2 37 9.10 0.62 3' BI «3MC 0 93 000 
vMk • : ] ni'ó nolannqHWA 2 « » 10601 9.t 8.B 1,5 I M 2 37 9.10, 0.92 3 91 •3.00C 0 83.000 
«H«k04 nolonng HWA 201C G l i 10.< 9.3 1,5 1 M 2 22 s.ee 0,5e 3 92 MMt 0 44.0OD 
lUkOS riofcanng HWA 2012 177 9 J B.3 1,5 l « 0 2 e 7.93 1,40 7i 205 31 M C 0 31 OOD 

vUkOB riofannq h*«A 2011 H S lOfl 9.4 1.5 I M 2 30 8.0} 0,39 97 2S.D0C 0 28 000 
rfHO! riotanng HWA 20a( 129 10.1 az 1.5 1«0 2 11 ex 0,7S 111 32aoc 0 32 000 
-•ekOS riolanng HWA 2011 370 tO.0 9.1 1.S ISO 2 13 tsr 0,75 110 35.0DC 0 35 0TO 

tf<elia9nwrd riolanng HWA 2001 932 ».7 B.0 1.9 ISO 2 29 T.M 0,9S 140 101 DOC 35.250 125 2^1 
' t » 09 zuid lUlanng HWA 20oa 701 •.7 B.C 1.S ^ ISO 2 25 7,0e 0.90 140 85.001 0 B9 00I 
vlek l O v A i t nolanr-gHWA 2003 76 M B,< 1.9 1S0 2 3 7.10 1J2 I7« 12.0OC 0 12 00( 
vlek 10 nuddan nolermg HWA 0 U B.4 I J I M 2 0 7.10 1.22 I7S 0 0 C 
vMklOoosI nalanng HWA 20O3 225 M B.4 l . i iao 2 9 7.10 132 I7« 35.00c 0 35.001 
vMklOnaoia TKilaiIngHWA 2009 0. M B.4. 1.5 ieo 2 0 7.10 1.32 I7« 0 0 C 
ytik 11 rtDiaAogHWA 2007 5 M l W 9.4 ' ,5 ieo 2 21 7.59 0.76 I t 1 5e.ooc 0 98.001 
vlek 11 riaiMingHWA 2021: 0 a.i 8.5 1,5 1 H 2 0 ^.n 0.69 95 0 0 C 
•Wk 13 rtoINlngHVSW 2011 1121 9.3 8.3 ' ,5 1 M 2 39 7 .M 0.62 9) eeooc 0 88.001 
vlak 11 " " • • "Hf l «fWA 202C 2125 »s 8.7 1,5 1*0 2 74 7.90 0.62 120 231.00c 55.2 5C 278.251 
vlek i e rioWkiaHWA 2004 4053 9.3 8.5 1,5 190 2 142 7.90 0.63 120 432.00c 105 500 S27.901 
vWk 17 lioianngHWA 2004 11S47 9.1 8.3 1,5 190 2 404 7.40 0,63 110 1.303.0OC 300 75C 1 i 0 3 7iO 
vUk IS rtoUnnj HWA 201» 2020 0 9.9 8.9 1,5 ISO 2 0 9.20 0.62 »1 0 0 0 
M « 19 no»n.ig HWA 2D0G 4 M 9.S 9.0 1,9 ISO 2 17 7.92 1.10 1«I es 000 0 08.000 
4 M < ; D nat»nns MWA 2004 • • 7 1 9,4 8,7 1,5 ISO 2 e« 7.70 0.S2 13 i 220.00( 59.000 375 000 
M k ; i noWnng HWA 0 9.9 8,7 1,5 1SD 2 0 7.80 0.92 120 { 0 0 
• M ; 4 noUring HWA 2D0: 0 9 5 e,l 1,5 1SG 2 0 7.9C 1.M I K { 0 1 
vlll l l2S rtoiflring HWA 2020 D 9.7 e,8 1.5 ISO 2 0 8.00 0.72 105 t 0 C 
vlak 2e iiwiefuig HVWk 0 9,5 e,< 1.5 ISO 2 0 7,B0 ' .02 14( t 0 c 
vlak 2e iwieAog HWA 203t « 10.3 9.1 1,5 ISO 2 0 8,S0 0.42 SI « 0 c 
vtok 2S nolenig HWA 2020 0 ».S 9.7 1,9, ISO 2 0 7,80 0.93 12c 0 0 c 
i4ak 30 mienng hlWA 2020 0 »,1 B.S 1.91 leo 2 0 7fl0 0 J 2 120 « 0 c 
«lakJI riolanngHWA 2007' 0 >.2i e.c 1.5 IBO 2 0 7,50 1,02 14» 0 0 c 
v k t k M riolaniig HWA 202( <• 9.3 B.3 1.S ISO 2 0 7,80 0^2 91 0 0 c 
Spwiparti ODMTTUUT mlanng HWA 2 0 K 0 9.1 9.9 1.5 I M 2 0 7,39 1.02 141 0 0 c 
• M i M n a a n l Bargbaf^kt idHln 2 n » 9.e 9.1 3.0 15« 15e m s,eo 2^0 19 40« 13e8 00C 317.00( 1.985.001 
M k N n s o f d Gamalari 200< 9.7 9.0 4,C 5 S 21 9.4( 3,5< 231 121 OOI M.19( 191J5I 
• M k l l Gainalan 2004 9,3 8.4 4,C 5 5 21 i.M 3,34 231 114 000 iS .9M 142 501 
•lak 12 Gomalan 2003 9 J ».! 4,C 5 9 21 9.37 32! 217 l lDOOt Ï7.50D 137 505 
vlak I J Garmlar 2O0: 9,! 8,3 4,C 9 9 21 9.10 3.20 1 215 109 001 ÏI3H 116 251 
vlak 17 Gamalari 200: 9.1 e,3 e,c 8 8 41 2.BC 9.40 4 3M 473.0a 1 ie .2N 591 25t 
vMkOSzuiiI Parfieiding 2D0( eoo 9.7 9,C 1, ! 21c 2 12 7.9e D.W S I 157 47.0D( 0 47 001 
v U k M n s o n l P t n l u ï n g 20DI soa 9,7 B.C 15 210 2 10 ',« O.M S I 157 3B.0DC 0 39 001 

H01H1 bij de Stad ^Gronb^f 



DebiMen 

vtM e H c M i o M a "Wi l Coda J u i VHI AanttI Tottlt M i i t v i i a SIgg-
V M a ulMiaiIng • | - | {nxKAP) haaala 
• w W n (••) ( iwMkP) 

Aantog- Etron- Etrvn-
dapto (m naringa- naringa-

(rn) (m) 

BiHv.fMr1n9 Aantog-
duut (« | dtopto 

(BH-NAPJ 

Bia^hnPB» DabM Oabtol ToDU Evt W a m - TcMul lml ) 
v a n i « M g ( n i | 4 U i M « Evwp o n t n k U n a b m x M l i i a fntl 

(iBlAi) (inlAi) (n i3 ) («e l , (ml) ralnmtoninn» 
n t n v t r . ) rlngj 

ririilOoM Pmto-dna 200! l i s IA tA 1.! 21< : 7i 7.l( \Zi I K 114 000 Z t .»N 142 SM 
y * t 1 I Paf^aMng 200^ KK »i 9^ 1.! 211 3 13 7.T7 0,U IOC 32 0001 C 92 001 
<iMKT4 PanlfMng 200; e» »A 0.7 1.J 211 3 13 7.0C 0,CI3 131 43 000 C 49 OOC 
iriBhIft PanMckig iOO! t» ».! i l 1.! l i l 2 ie 7,0C 0.«3 \it 93000 C 5300< 
MtH Pmtokftig ax i : 491 B- 8.1 1. ! 111 1 I 7.BC I f l i tee 37 000 C 37 001 
v l e t l ï pBUWiaria 20O3 soa «.1 t l M 211 i 13 B.OO 0,77 1 111 U.OOOI C 3S.D0( 
•(•kOl vfOnalflH O.S to«tit 2oi: »i t i a.( ( ( C 9.30 0,00 I 0 c C 
•tok o ; vnnlnoMi O.S toaot 200; Si »,i o,( « « 2t 9.77 0.00 1 c c 0 

v 4 k 0 3 n » r 4 «Milloan O.S liagB 20OB s.I s.i o.t 174 124 21 0.71 0,00 1 c c c 
•lak 03 luKl anninoan 0,S to«QB 20Oi 1,1 s,i O.C 151 1M 21 9.73 0,0C 1 c c c 
y lekH «DiibHian 0,5 la iBi 201- 10,1 9J ot [ C < lo.ie 0,0( 1 c c c 
v M O S vfoninatn 0,5 U ï ^ » i : *A '3 Oi I C t 0.92 COC 1 c c 1 
^ k o e vfonfnoHt 0.5 la«gt 2013 ie;B 0.4 as Oi «9 Ï 1 10,43 0,00 ( 0 0 ( 
MkOT wonlnosn 0.5 i M g i nnt 111 »3 BX c 0 0 9.00 0,0« 0 0 0 ( 
•WkOI «onlnotn O.S toagi M i : I D J B.1 0.0 c 0 0 0.T7 O.DO 0 0 0 < 
o K k M i X W d «Dnngan D.ï to«aB 2001 • , f 9,0 i,s n 93 21 7.00 0,9B 147 Tt.OOC 0 74OTI 
m t m i U K ) «oninBan 0.5 latgs 2001 »,' 9.0 1.S Gj U 21 7.00 0,9G I K BSODC 0 00.001 
•Wk IDCKM 
vll> 11 

VAningan 0.5 (aao* ZOOI «.e >.4 0,0 C 0 0 i M 0,00 0 0 0 1 •Wk IDCKM 
vll> 11 vAningan 0,5 laaQi 2001 «.3 0 . ' 0,0 c 0 0 0,00 0.00 0 0 0 ! 
v l i h l l woningan 0.5 l a a ^ 2013 0.3 « J 0,0 c 0 0 9.10 0.00 0 0 0 c 
vtokIS 
yf ïk ia 

Acningan 0.5 laaga 2009 0.3 0.5 0,0, 0 0 0 9.10 O.DO 0 0 0 0 vtokIS 
yf ïk ia vnnmgan 0.5 iaaoa 2021 0.) B.g 1.51 92 B2 71 S.20 0.B2 70 41 OOC 0 41 OOC 
yWk 1ï vnnmgan 0,5 raaga 200] «.s 9,0 1,5 7! 76 71 7.S2 1.10 101 7B0OC 0 78 0D( 
olekM vAiniThoan 0,5 [dao< 200! «,• B,7 1.5 S! e5 71 7.T0 0.01 1 » 62 OOC 0 62 0DI 
v h k M vnntngan 0.5 laafp 20oe 0.5 9.9 0.0 C 0 0 9 . M o.oo 0 0 0 a 
vliikig vAnmgai 0.S tofefs 2021 B.i' 8.7 1.5 B3 S3 21 7.00 0.61 110 61 OX 0 61 O0( 
«IBkQI AQnrnfiar 1 IBBBI 1013 9.5 9 J 3.0 42 42 42 « 0 2.go 324 334.00C B3.50C 417 501 
ï H k M vAnpnaar 1 toaai 200T 9.e S.0 3.0 c 0 0 «.72 2.1 B 125 0 0 0 

^ k O ï n o c r d vfQninQan 1 I H B I 200< 9.91 a.g 3,0 42 42 42 0.72 2.10 244 251 .DOC B2.7SC 313 75( 

• K k m i u a wcnuigan 1 toigt loot 9.9 O.g 3.0 C 0 0 6.72 2.1 B 125 0 0 0 
* lekM wonprigan 1 laaga 2011 10,4' 9,3 3,0 71 74 42 7.10 2 .M 2se 900.00C 75 OOC 375 OOi 
*l*kD« AOningan 1 ^aagt 2013 9.5' 9,3 3,0 21 74 42 tx 2J0 265 297.D0C 73.00< 305 001 
<«hoe WDPiingan \ Laagi 2 0 1 ! 10,E 9,4 3,0 SI U 42 7.4Ï 1,»7 2S3 7C7.00C SS.SOC 3 2 ' 5Q{ 
.HekD7 VAningan 1 Laaga 2 0 1 : 10,1 9 J 9,0 5e 50 42 6.00 2,34 2!7 2ee.DOC 74.00( 370 OOI 
lUkOe yAningan 1 laaga 2 0 1 ! 10,0 9 1 3,0 31 11 42 6.77 2,33 23e 245.00( ei .25( 300.251 
vlak OOntwnf iwningan 1 laagi 2oas. 9.7 9,0 3.0 4: 42 42 6.16 2,54 264 2S2.0a( 73.00C SBS.OÖl 
vMkOïmia «Anmgen 1 l iagi 2009' 9,7 9,0 3.0 0 0 e 6.40 2.S4 145 0 0 0 
iiUklODDlt anfiingan 1 laagi 3004' B,B B,4 3,0 n 62 42 S.SO 2.S0 355 M7.00( »1,75< 496.754 
vlak 11 w i ingan 1 Laagi ?IIOS| 9,3 S.4 3,0 c 0 « 6.06 2,34 134 0 0 0 
vWk 13 ikoningan 1 Liagt M12: 9,3 B.3 3.0 0 0 « 6.10 2.20 128 0 0 0 
~lak ie p i E l w n t toagï M O S ' 9,3 B.S 9,0 S3 M MN 6.10 2,40 307 2jso.oa( M7.000 1.635.001 
vMk 1B «ningan 1 liAgs !D2ll 9.9 B,9 3,0 D 0 ( 6.T0 2J0 12« 0 0 C 
vlak ie yfonmgan 1 laaga ÏD07 9,5 9,0 3,0 21 24 43 e j i 2,00 2!K 202.004 B5 500 Ï17.S0I 

vMkIO iKviingan 1 Laagi 200! 9,1 9,7 3,0 K ta 43 6,20 2,50 370 331 M C 0 ! 750; 413.75( 
v l a k » anningan 1 laagi 2D0C 9,5 a.I 3,0 15 IS 43 6.00 2,00 271 utaK 90.500 261.S0( 
v lak l ï annmgen 1 toagt 212C 9.5 B,7 3,0 C 0 « 6J0 2,40 137 0 0 C 
vleliai vnningen 2 toagi 7012 9,5 9,2 0,0 C 0 t 3.30 5.90 117 0 0 c 
vwaoi imningail 2 toagi 7007. 9,g e.g 0,0 c 0 « 1.72 5.16 I M 0 0 c 
MkOSnoan) «iDfingen 3 toagt 7000: 9.9 B,9 0,0 0 0 0 3.72 5.16 I M 0 0 c 
v W i a ï i u i d vfOninBcn 2 laagi 2D0S| 9,9 9,g 0,0 t 0 0 3.72 5.16 3 M 0 0 c 
• W k M iHOnincian 2 la^gi 2 0 l l i '0.4 0,9 0,0 01 01 Ta 4.10 5.14 11 « M 1.100 DOC 300.00( 1.900.001 
•l ik OS «fVnitigan 2 laagi 2013, 8,5 g,9 0.0 t 0 0 3.92 5 .M M l 0 0 C 
• t a k M «nnnigan 2 laiga 1012 lo.e g.4 0.0' « 0 0 4.43 4.97 2 M 0 0 C 
•tok o ; üKnmgïn 2 lasgi 2010 10.1 9,2 S,D 29 12 71 3 . H 5,94 OM OIS.OOC 376.7SC 1.143.TS( 
•tokog nkviir^n 2 la^gi 2012 10.0 9.1 0.0 M 50 75 3.77 5,93 1 ' «x 1.100.00C 79D.0OC 1.4SO.0O( 
•tokOBnooia «fonirvrn 2 laagi 2003 9.7 9,0 0,0 t 0 0 3.4« 5.S4 w 0 0 0 
•tokDaniid iwjflLin^n 2 lasgi 2009 9.7 9.0 a.o t 0 0 3.4« 5.54 on 0 0 C 
•toklDDoB WfDnrrgBn 2 la^gi 20CH s.g »A 0,0 0 0 0 7.00 5.00 031 D 0 0 
•tok 11 iKr4ng«n 2 laags 200a «,i ».* 0,0 0 0 0 3.DB 5,34 M 9 0 0 0 
•tok 13 w v r i r ^ n ^ Lasgq 2012 9.9 9,9 0.0 0 0 0 3.10 5J0 m 0 0 0 
•tok IS #D<iinyan 2 Lasgt 2009 9.9 0,5 o;o 0 0 0 310 5,40 aoi 0 0 c 
•tokia HHfungari 2 la«gi 20211 9.9 s.g W 0 0 0 3.70 5J0 207 0 0 D 
•tok 11 «onroan 2 latoa 2007 9.S 9,0 ,!£ I 0 0 337 5 ,M 119 0 0 0 

Hoiwi bij de Stad 



Debielen 

v M B n c h i l t v i n g MMTk C « d l j H T V i n A u i a l l o B l i 
gruM u i v H r t n t H n g H 
« • A a n (m) 

HEBivaM 
n e o g u 
( imNAP] 

Aanlat- Bron-
n a n n g i ' 
l a n ^ 
(m) 

Bfon-
nar ing l -
bnad la 
(ml 

duur(t f) d fapl* 
(in*fUU>) 

H | ^4 ioog ta Dabiat 
w l H l B a (m) M k l i i g 

(ml lu ) 

Dablal T O B I I 
EWVP D n t n i i k i n g 
[ m U i ) (mlJ j a i c l . 

n lDui t i r . ) 

EvL ratow- Tataal ( m l ) 

b ron iMr tno ^ O B L 
(mS) iWuMl j iunna 

~*i>21) ittDnm()en2 La4Qt 200S 9 4 a.7 S.0 0 0 0 3.21) 5,50 3 314 c (1 c 
vlek 24 M'0flinaH2 LdAflt 200G o.s B,9 9,0 0 0 0 iM SflO 3 320 0 0 0 
v l « ! 9 woninaif l 2 laagi 2020 e,5 B,7 a.0 c 0 0 3.3C 9.40 2 309 0 0 0 
vlakDd W M H g n g 2009 5O10 10.4 S,3 I M 10 79 7.8C 1.70 6 2 i e 420.001 109 aO( 529 DOC 
V>k06 W i M g m 2010 5200 10.B 9,4 1 M 10 73 7 .K MK « 229 4 I 0 M ( 102 90C 512 50C 
L^kO? WaMBHia 2009 34B0 10,1 93 I H 10 49 7,ac I M 9 204 244.001 BI 00( 305 Do: 
1/Iek06 ^AWaiBang 2011 229B 10.0 9,1 t M 10 32 7*5 \X 5 191 I 9 1 M ( 37 7Sr 168 7SC 
vitk 03 nooid Duikart 2oor 2 o,s e.s 20 21 9,10 2.79 3 223 229.001 $7aa( 395 DOt 
virk 09 n « l 4 DuHen 20oa 2 B.f 9,0 20 21 6,10 I.tO 3 240 2 4 4 M ( 61 OW 305 DOD 
vWkOSuid Duikeis 2009 i B,7 B.O 20 21 6,10 2.90 3 240 3 « 0 M ( «1 .5« 497 50O 
•<ck 13 Duiken 2011 2 e.J e,: 20 21 6,10 2 J 0 2 192 106,001 46.S0C 232 50C 
vlak 14 Duiken 2020 2 9,5 9.7 10 11 6,10 ! ,aa 3 315 naan ss.ooi 375 oot 
M t i e Duikart 20O4 3 0,3 9,! 20 21 e, 10 2,40 3 199 SCnjXK 75,75< 378 75[ 
M k I T D u i U n 20O4| 3 9.1 9.3 20 21 6,10 2,20 2 192 27«J)0( N .75 ( 346 75( 
•Hik 25 C u u n 20031 3 9,7 B.t 30 21 6,10 2,70 9 323 ttlJiOt B5.S0C 427 5DI 
tHek2S D u U n 20031 3 10 J 9.1 20 21 6,10 3,00 3 349 391.001 95.251 476 25( 
~1ekK Duikaripoor 2009. 2 10,6 9. ' 15 4 } 6,60 2.BD 3 322 WtnK 113500 667 SOC 
viekoe DuiLtf H H N M O 2D0S. 2 10,0 9 . ' IS 42 e , M 2,50 222 4M.DD( 113 SOC 597 5D( 
«lek 11 C n u M a g a i r v B l an i k i w 2007 9,3 e.< 4.S 29; 4,5« 3.»4 363 l ( 2JM( 46 00( 240 OOC 
vtok 12 S U * 20O9 9,5 9.9 3,0 U 6.27 223 143 49.00( 0 49.00C 
M k H stuw 2009 9,5 9.7 3,0 13 S.30 2.40 154 49.0DC 0 49 OOC 
.Uk 20 Cprair««eoainul i f t ifeiHr 2D03 9.4 9.7 4,5 2a 4.70 4,00 294 300 OOC 50.000 350 OOC 
.Wk21 Sbivr 200S 9.5 9,7 3,0 14 6,30 2,40 154 53.000 0 52.00C 
rtskïl Sluw 2005 9.5 9,7 3,0 14 e.30 2,40 154 53.0OC 0 52 .OOC 
* k M Cl 1 i i i i i i i i m i m l H l Mi iv 2D05' 9.3 9.3 4.S 2a 4,EO 3,70 272 195.0DC 4G35C 23T 25C 
v W k U Kddamuur 200S 280 10,4 9.3 40 2 49 a,5 2,BD 3Bfl 319.0aC 7S.50C 397 5DC 
iHkOS KadEmuur 2007 S30 9.5 9.3 40 I 93 e,S 2,80 2Bfl B02.00C I50.SOI; 752 50C 
vMtoe Kademuur 2007 410 10,0 B.4 40 2 72 0.5 2,90 379 4«2.0D( 12a.H( «02 50C 
v<tt<l7 
vietoe 

KAdamuur 2006 20 10,1 B.2 40 2 4 6,5 2,70 357 22.oa( 0 22 OOC v<tt<l7 
vietoe Kadaniuur 2005. 30 10,0 

e,e 
9.1 40 2 9 6,5 2,00 347 32.00( 0 32,0OC 

vMt 10 OOU KAdemuur 2004 320 
10,0 
e,e 9.4 40 2 99 e j I . M 181 247.Oa( OI.TSC 309 790 

• l i k 20 KAdamuur 20O« 9.4 9.7 <0 2 9 6 2.70 257 0 0 0 
v l « 2 a KAdamuur 2020 eo 10.3 9.1 10 2 14 6,5 2,60 247 64.0OC 0 84.0OC 
Vll l l29 Kadeiniur 2020 9.5 9.7 10 2 0 E 2.70 257 0 0 0 
O n i l HoofduMifan 2005 «3 10,5 9.1 200 30 12 9,1 0.00 0 0 0 0 
D i s l 2 HDoMnuflen 200S 50 10,5 9.1 200 30 14 9,5 O.EO 101 39.000 0 35.00C 
D g u l l Hootdmaaen 2005 125 1D,S 9.1 200 30 35 7,0 130 203 irr.OOC 44350 221 25C 
DII I I4 HooMtHflen 2005 225 10,5 9.1 200 30 fl3 7,9 1,50 354 309.001 90 5at 497 SOC 
D o l 5 Hoofdtwa^an 2005 50 10,5 9,1 200 30 14 7,9 1.20 303 71 .OOC 0 71.OOC 
D H I B Hoofdtifagan 2005^ 330 10,5 9,1 200 30 92 9,4 0,70 119 272.00C 96 OOC 340 DOC 
D H I 7 Hoofdufafiari 20051 125 1D.S 9,1 200 30 35 9,4 0,70 119 103.0DC 25 75C 126 75C 
D M i a HooföiKaaen 2DG5i 50 10,5, 9.1 200 30 H 0,70 119 41 . o n 0 41 OOt 
D n I S HoofdirtBB" 20051 50 10.5 9,1 200 30 14 0,60 101 35 .0« 0 35 OOC 
D M I 10 HoafOwoflan 20051 l i s 10,5 9,1 200 30 33 0.10 17 I 4 . 0 « 0 14.000 
[>» l 11 Hoo^ïtiivgan 2005 so 10.5 9,1 200 30 14 0.70 110 41 .OOC 0 41.000 
[>eel 12 HDoUwgon 2005 75 10.S 9.1 200 30 21 0.70 119 B2.0OC 0 62.000 
D » ! 13 HDOMungan 2005 U 10S 9.1 200 30 1 0.70 119 I9.00C 0 25.0OC 
Daal 14 HooMMgan 2005 1 H 10.5 9.1 200 30 « t 0.70 119 124 OOC 31.000 155.0OC 
Daal 15 Hoottaagan 2005 1 H 10.5 9.1 200 30 29 0.70 119 83.000 0 83.00C 
Daal 1B HooWwflan 20OS T5 10.5 9.1 200 30 21 0.70 119 83.000 0 83.00C 
Daal 17 HooWwpan 2005 «S 10.5 9.1 200 30 19 0,70 119 54.0OD 0 54.000 
Daal IS Haofd—nan 2005 30 10,5 9,1 200 30 « 0,70 119 3S0O0 0 39.0OC 
D H I I » Hoo*l>"eflaft 2005 H 1 0 ^ 9.1 200 N 14 0,70 119 41.000 0 41 OOC 

Witorberging 2005 1 H 11,0 9.7 I H 30 M 3,30 16 504 375 000 93.7SC 466 750 
4l»k^1 rwohinnvr 20oe W «.« 0 0 0 

• 
320 1(3 0 0 0 

viek03noo"J par l iwplaat» QDSI 2000 B.B 9.1 I H 12 120 4,10 14 533 1.575 OOC 3t3.75[ 1.969 75C 
^kOSnDOFd parliaaiplaati v n i l 2ooe 9.B »x 279 7S I M 4,10 37 H 2 X847D0C 711.751 3.659 75C 
tfle<(03 noord parfwacT^taA ifHVI 2007 ».» tA ZTS 7S 135 __ 4,10 37 •42 2»«7fl0< r i1 .7S( 3SSa.7H 
• M U O o o i t ^loogiptrHMnoïlaidktg 20O4 1.000 «,« K4 KO 2 » s 0,00 0 0 0 0 0 
v le(11 hoogipanftlootlatfni] 20O4 300 t.3 >.' 20C 2 9 4 0,00 D 0 0 0 0 
iitok13 n oonpsnilHiQawidnQ 2005 700 «.3 9.3 2 M 2 20 s 0,00 0 0 0 0 0 
riatll IwoBipannÉiBslaitfinfl 2020 3S0 • .5 9.7 KXI 2 10 I 0,27 3 43 11.00C 0 11.00C 
M k I S hoowpeiHMnailaMina 2005 «00 9.3 9,9 2C0 2 17 ü D.00 3 0 1.00C 0 1.0O( 

Horen bij de Slad ^Grontmij 



Debietan 

vt t t B H S I i ^ v I n g i H i k CoiM J u r M B A M t t l T o a l i HaiWald BI4B- A l M t t - Bron- B n o . BnmHWlna» Atnl>«- Sq^AoDgH I M M t O t b M Totila Evt fMDW- T s t u H m l ) 
« rau uHvoHtna iHigIa (n*MAI>) noDOM O i p H l r n i s r i n s ^ r>»inB>- 4 i w ( d ) dtapH vHlaglna (n ) <>*>du« EWVf «fHMblifeia bniniM-iIng ( I I K L 
i m l i w i (m) ( H H W V ) n») langt» b n w l H (iii>H*P) (mUi) (mUi ) (nO) ( « d [mt) rjlowttronn» 

[m\ («11 i M u M r . ) ring) 

i U k ; i hoogvarvynoiltidbia 1004 W ».i «.' 200! 2 20 «7 0.« 0 0 C 0 n 
Mdieougi l 1003 a,s a.i so m u ',C 1.K m 273 00( U 2 i C MI .2S( 
AixhïaloijM ÏOO^I 9.9 a.i u 10 H '̂  I .M m 27J.OOI U3X Ml.29< 
J^xhaoiogfa lOOS' «,5 «.1 sa 10 M ',C 1.M 1M Z7J.00( 0 S 2 X 341.2S( 
«rcneougii looel 9.9 «.< M 10 •£ J ^ I .M i n 273 OOI 0S29C 341.2$! 
MïMDbato 100? «.9 a.i 90 1G te 7.e I .M 1»9 271.D0( taist 341 .J» 
AnMDlliail laot I.S B.E 9C IC M 7.e 1.90 I M 271.000 M2M 341250 
AidMDiDgil 200( •.s s.l 9<l 1C M 7.C 1.9C 199 273.000 M^X 341.250 
A i d i K l i i ^ 201 ( •.9 B.i 9C 1C M 7.e 1.90 190 I73.00( l».2S( 341.250 

* n M a l i 4 > Ï011 «.9 B,i 9C 1C M 7.e 1.90 199 271.000 m3st 341290 
ttO-ctottt 2011 «.9 a.l 9C IC M 7.e 1,90 I M 271.000 U3SI 341250 

« n M o U g i * 2013 ts a.i 90 1C se 7^ 1.90 19C 271.000 ItSX 341 350 

Archaolsait ZOU ts 1.1 » 10 u 7^ 1.M 199 273.DO( U3ai 341250 

Ejv4o«i»rtf* !D03l 100 0O£ 100 OOt 

encuMoHi 2004 100.000 100 OOI 

E l p l u l H H i 2D0S: 100 000 lOOOOC 
EkplHiHan 2D0« 100 OOI 100 OOt 
e(F4QilHHi iOOT 100.001 lOO.OOC 
Enplabtrtn 2D0S 100 OOI lOOJJOt 
Exploi^vtn lOOï! 100.000 100 0D( 
EBpJa«'Av«n lato 100.000 100 ODC 
ExplaiiAwi 2011 100 000 100 OOt 
ExpIQi'&iivn laM. 100 OOO 100 OOt 
E^QXBvan 2013 tooooo 100 OOt 
Evriotaavm 2 D M I 100 000 100 OOt 

I 
I 

1 

Hanntldiaid 1 

'.( 



Debielen 

«laK Sesdirl jvlng werk Codegmte J u r van Aantal T o n i * 
wertien uitvoering lengte 

(ml 

MsaNeld SH|g- Aanleg- Bron- Bron-
[rrHNAP) hoogte diept* (m nerings- nering*-

(RH-NAP) i iK) lengte t n a d t a 
(m) (m) 

Bron-naflno»'Aanleg- St^g-hoogte Detilet Detilel Totale EvI. retour- Totaal (m3) 
duur(d) ifiapla vert iglng (m) deklaag EWVP onttrekking bronna-rina (incl. 

{m*NAP) |m3hi) <m3Ai) |m3| (excl. |in3) retourbrenne 
retourbr.) rtngj 

50.308.000. 1 

vlak 00 Riolerinq ondieo 0 9.3 8.8 1,51 220 2 0 7,60i 1.12 7 186 01 0 0 
~lek01 Riolennq ondiep 2Q1D 231 9.5 9.2 1,51 220 2 e 7.B0' 1,32 8 220 32 000 0 32-000 
vlek 01 Knak Riolerma ondiep 2003 27 9.5 9.2 1,5 220 2 1 7.60 1,32 e 220 4000 0 4-000 
vlak 02 Riolenng ondrep 2000 141 9.S 8.9 1,5 220 2 4 8,12 0.60 4 10O 9000 0 9-000 
vFek 03 noord Riolering ondiap 2007 151 9.e 8.8 1.5 220 2 4 8.10 0.62 4 103 lOOOO 0 10-000 
vtekOSluid Riolenng ondiep 2008 161 9.B 8,8 1,5 220 2 4 8.10 0.62 4 103 10.000 0 10 000 
vlek 04 Riolanng ondiep 2011 105 1ft4 9,3 1,5 220 2 3 8.66 0,56 4 93 eooo 0 6000 
vlek 05 Riolenng ondiep 2011 50 9,S 9,3 ' .5 220 2 1 7,821 1.40 9 233 7000 0 7000 
vlek 06 Riolering ondiep 2011 r 129 10.S 9,4 1,5 220 2 3 8,93 0.39 3 65 6-000 0 5-000 
vlek 07 Riolering ondiep 2010 57 10.1 9,2 1,5 220 2 1 836i 0,76 5 126 6000 0 5.000 
vlek OS Rjolenng ondiep 2010 94 100 9,1 1,5 220 2 2 8,27 0,75 s 125 7.000 0 7.000 
vlek 09 noord Riolerino ondiep 2007 2S5 9.7 9.0 1.5 22C 3 7 7.96 096 6 160 29.000 0 29-000 
vlek 09 zuid Riolertng ondiep ZOOS 249 9.7 9.0 1,S 220 2 e 7,96 0,96 6 16C 26.000 0 25-000 
vleli 10 west Rioleitfig ondiep 2003 0 8.8 B.4 1.6 220 2 0 7,10 1.22 8 203 0 0 0 
vleh 10 midden fiiolennfl or^iep 0 8.S 8.4 1,5 22C 2 0 7,10 1.22 S 203 0 0 0 
vlek 10 DOS1 RFOIennfl ondiep 2003 0 8.8 8.4 1,5 220 3 0 7.10 1,23 8 203 0 Oi 0 
vlek 10 noord Riolermq ondiep 2005 0 8.8 8.4 1,5 220 2 0 7.10 1,22 8 203 0 0 0 
vlek 11 Riolering ondiep 2005 131 9,3 8.4 1.5 220 2 3 7.56 0.76 5 126 11.000 0 11-000 
vlek 12 Riolering ondiep 2008 isa 9,51 8,5 1.5 220 2 4 7,77 0.65 4 108 11.000 0 11,000 
vlek 13 RiDlenng ondiep 2009 21S 9,3 8.3 1,5 220 2 6 7,60 0.62 4 103 14.000 0 14.000 
vlek 14 Riolenng ondiep 2020 Z7 9 5 8,7 1.S 220 2 1 7,80 0.82 5 136 2000 0 2000 
vlek 16 RiQlenng ondiep 2004 24 9,3 8.5 1,S 220 2 1 7,60 0.82 5 136 2000 0 2-000 
vlek 17 Riolenng ondiep 2004 109 9,1 8.3 1,£ 220 3 3 7,40 0.82 5 136 9.000 0 9000 
vlek 18 Riolenng ondiep 2020 197 9.9 8,9 1,5 220 2 5 8,20 0 6 2 4 103 13.000 0 13 000 
vlek 19 Riolenng ondiep 2010 147 9.5 9,0 1,5 Z20 2 4 7,82 1.10 7 183 17.000 0 17.000 
vlek 20 Riolenng ondiep 2004 448 9,4 8,7 1,5 220 2 11 7.70 0,92 e 153 44.000 0 44 00O 
vlek 21 Riolenng ondiep 0 9,5 8,7 1,5 220 2 0 7,80 0,83 5 136 0 0 0 
vlek 24 Riolenng ondiep 2005 0 9,5 8,9 1,5 220 2 0 7,80 1,03 7 170 0 0 0 
vlak 25 Riolenng ondiep 2010 0 9,7 8,8 1.5 220 2 0 8,00 0,73 5 120 0 0 0 
vlBk26 Riolering ondiep 0 9,5 8,9 1,5 220 2 0 7,80 1,03 7 170 0 0 0 
vlak 25 Riolering orxJiep 2011 39 103 9,1 1,5 220 2 1 8.60 0,43 3 70 1.000 0 1 ooo 
vlek 29 RialeiinB ondiep 2020 54 9.5 8,7 1.S 220 2 1 7,80 aB3 5 136 5.000 0 6-000 
vleli30 Riolering ondiep 2003 0 9,3 8.S 1,S 220 2 0 7.60 163 5 136 0 0 0 
vlek 31 Riolering oncfiep ZOOS 0 9.2 8,6 l.S 220 2 0 7.50 1XB 7 170 0 0 0 
vlek 50 Rkjiering ondiep 0 9.3 8,3 1.5 220 2 Q 7.60 0 6 3 4 103 0 0 0 
Spofipar* Oostathout Ricl^ring ondiep 2005 BI 9.1 B.5 1.5 220 2 2 7.35 i.ta 7 170 7.000 0 7000 
vlek 00 Ric ie ring middel 0 9,3 8,8 1.5 220 2 0 7.60 1,12 7 186 0 0 0 
vlek 01 Riolerinfl mldtW 2O10 231 9,£ 9.2 2.5 180 2 7 6,80 2,40 12 368 65-000 0 65 000 
vlek 01 Knek Riciermo mkWel 2003 27 9,S 9.2 2.5 180 2 1 6.S0 2,40 12 368 8.000 0 8000 
vlek 02 Riciermcxniddal zooe 141 9,9 8.6 2.5. 180 2 4 753 1,66 8 258 3S.0OO 0 28 000 
vlak 03 noord RmlennB niicUal 2007 151 9,8 M 2.5; 180 2 5 7.10 1.70 8 261 30.000 0 30 000 
vlek 03 ïuid RioierinBinlMei 20oe 151 9,8 Rfl 2,5 180 2 5 7.10 1,70 8 261 30.000 0 30 ooo 
vlek 04 RioiennB mMdel 2011 105 10,4 M Z 5 180 2 3 7,66 1.64 8 252 2O000 0 20 000 
vlek 05 Rolenng middel 2011 50 9.5 a.3 2.5 180 2 2 6,82 2,48 12 381 15.000 0 15 000 
vlakOe Riolering mkJdel 2011 1Ï9 10,6 9.4 2,5 180 2 4 7,93 1,47 7 226 22.000 0 22-000 
vlek 07 Riolermg middel 2010 57 101 9.3 2,5 180 2 2 7.36 1,84 9 282 izooo 0 12000 
vlek OS Riolering middel 2010 94 10,0 9,1 2S 180 2 3 7,27 1,83 9 281 20-000 0 20.000 
vlek 09 noord Rioleririg middel 2007 285 9,7 9,0 ZS 180 2 9 6,96 2.04 10 313 69.000 0 69.000 
vlek 09 zuid Riolenng middaj 2008 249 9.7 9.0 Z.5 180 2 B 8,96 2.04 10 313 60.000 0 60.000 
vlek 10 wsst Pioiermq mirHal 2003 0 a.e 8.4 2.5 180 2 0 6.10 2.30 11 353 0 0 0 
vlak 10 midden Riolenng mkidel 0 8.e 8,4 2.5 180 2 0 6.10 2.30 11 353 0 0 0 
vlak 10 oost Riolenng middal 2003 0 8,8 8,4 2,5, lao 2 0 6.10 2,30 11 353 0 0 0 
• M 1 0 noord Riolenng mkWel 2005 0 8.B 8,4 2,5 ISO 2 0 6,10 2,30 11 353 0 0 0 
•Hekll Riolering middel 2005 131 9.3 8.4 2.5 180 2 4 6.sa 1.84 s 282 26000 0 28.000 
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v l s k B M M a f M N ( w « k C o d e g r o u J u r v a n A m u l T o W * 

w e i V e n utNQarir>g leng te 

m 

H u i v M d SIJig- A a n t o g - B r o n -

( n o H A P ) h o o g t e A * f i U ( m n e t l n o * -

f r rHNAP) mv) l e n ^ 

( n » 

B r o n -

ne r tnga -

b r w o t e 

B r o n - f i i r i n B ^ A v f i l e g -

d u u r f d ) ( f i i f i l e 

( B K N A P ) 

S t l J g - t K u g t * OtbtM DeCnel T o U l e E v t n t o u r - To taa l ( in3) 

v e r i a g i n g (m) d e k l a a g EWVP o n t u a U d n g t i f o n r t e - t t n g ( Inct . 

ttrO/u} (m3 fu ) | m 3 H * ' C l . lirO) r M o u r t m n n a 

ratourtJT.) r i n g j 

. t a k ï l tboUiinaihUM ! 20oe 158 9.5 8,5 2.S 180 2 5 6 7 7 1.73 9 265 32 000 0 32 .000 

vlek 13 R m a r i n a m U W 200S 218 9.3 8,3 2.5 160 2 7 6,60 1.70 B 261 44.000 0 44 .000 

^lek^4 R i D l e d n g n U d M 2020 27 9,5 8,7 2,5 160 2 1 6,80 1,90 9 292 &O0G 0 6.000 

v l M i e R io lar ina ia ldde l 2004 2 4 9.3 8,5 2,5 lec 2 1 6,eo 1.90 9 292 5OO0 0 5.000 

v l e K i r R i o l a n i g middel 2004 109 9,1 6.3 2,5 16C 2 3 6,40 1.90 9 292 24.000 0 24 .000 

V M ( 1 S RDtar ina middel 202C 197 9,9 8,9 2,5 18C Z 9 7.201 1.70 e 261 4o.aoc 0 40 .000 

VUK1S Riolerinf l middel 2010 147 9,5 9.0 2,5 180 2 5 6.82 2.1 B 11 335 36.000 0 38 .000 

vlek 2 0 Riolehng middel 2DD4 44e 9.4 6,7 2,5 180 1 14 B.70 2.00 10 307 ioe.000 28.600 132 500 

i r l f i kZ I R i M e r i ^ irnddel 0 9,5 8,7 zs 16C 2 0 8.80 1.90l 9 292 0 0 0 

vlek 2 4 R o l e m g middef 2 0 0 5 0 9 ,5 8,9 2,5 180 7 0 6,80 2.10 1 0 32: c 0 0 

vlek 25 RkJ lemg middel 2010 0 9,7 6 8 2,5 180 2 0 7.00 1.80 9 276 0 0 0 

vlek 26 RiolBring mkJdel 0 9 5 6 9 2,5 180 2 0 6.80 2.10 10 322 0 0 0 

vlek 28 Rn le r ina mkJdel 2011 29 1 0 3 9 ' 2,5 180 2 1 7,60 1,50 7 230 5.000 0 6 « I D 

vlek 29 R o i e c n g middel 2020 5 4 9 5 8,7 2,5 180 2 2 680 1.90 9 292 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

vlek 3 0 RkJlemB middel 2003 0 9 3 8,5 2,5 180 2 0 6,60 1.90 9 292 0 0 0 

vlek 31 R o l a m i ) middel 2005 0 9,2 6.6 2,5 180 2 0 6.50 2,10 10 322 0 0 0 

vlek 5 0 R i o l e m a middM 0 9.3 6 3 2.5 180 2 0 8.60 1.70 8 261 0 0 0 

Spor lpa ik Ooa ta i t i aM RhOlemfl m i d d ü 2005 61 9,1 6 5 2.S 180 2 2 8,35 2,10 10 322 15.000 0 1 5 0 0 0 

v l e k C » Riolenngdi f tD 0 9.3 6B 3,5 160 2 0 S.60 3.20 14 469 0 0 0 

vlek 01 Riolering cfi«o 2010 1363 9.S 9,2 3,5 160 2 4 8 5.80 3,40 15 498 S97.0OO 1 4 9 2 6 0 746 250 

vlek 01 Knek Rrolering d i«p 2003 164 9.a 9,2 3,5 160 2 8 5.60 3.40 15 496 71.000 0 7 1 0 0 0 

vlek 02 Ro ler inn di«l3 2006 645 9.9 8 9 3.5 160 2 3 0 6.22 2.68 12 393 287.000 71 750 358 750 

vlek 03 noc rd RiolennB ^ « 0 2007 906 9 8 6 8 3.5 160 2 32 6.10 2.70 12 396 311.000 77 .750 388 750 

v l e k O S a i i f l RvferïnndiQO 2006 908 9,8 6 8 3.5 160 2 32 610 2.70 •12 396 3 1 1 0 0 0 77 .750 388 750 

vlek 0 4 RiolerinB d w p 2011 626 10,4 9,3 3.5 160 2 2 2 6.66 2.64 12 387 210 000 52 500 262 500 

vlek 05 R io ls t i iB M o 2011 300 9 5 9 3 3.5 160 2 11 5.82 3.48 16 510 133.000 33 250 i 166 250 

vlek 06 Riolering t ü ^ 2011 775 10.8 9 4 3.S 160 2 27 6.83 2.47 11 362 243.000 6 0 750 303 750 

vlek 07 R i o l e m g cTiBp 2010 339 1 0 1 9,2 3.5 160 2 12 e ^ 2,84 13 416 122.000 3 0 500 153 600 

vlek OS R i> i s r i i 9 d isp 2010 562 10,0 9,1 3 5 160 2 20 ft27 2.83 13 415 202.000 5 0 500 252 500 

vlek 09 noord RkHarwig dif ip 2007 1710 9 7 9 0 as 160 2 8 0 6 i 98 3 0 4 14 446 659 000 164.750 823 750 

vlek OS zuid Riolering d i^p 2006 1493 9 7 9 0 3 5 160 2 52 1 9 0 3 0 4 14 446 576.000 144 000 7 2 0 0 0 0 

vlek 10 west Riolecing O L ^ 2003 0 a .8 . 8.4 3.5 160 2 0 M O 3.30 15 4S4 0 0 0 

v l e k l O m k k N n Riolering d i ^ 0 0 6 8 1 8.4 3.5 160 2 0 S.10 3 3 0 15 484 0 0 0 

K M I O o o t Riolering d t ^ 2003 0 8.8 8.4 3 5 160 2 0 6.10 3 3 0 15 484 0 0 0 

« M t l l l n i D M Riolering d i ^ 2005 0 8.8 8.4 3.5 160 2 0 M O 3,30 15 484 0 0 0 

• M h H Riolering an^ 2005 785 9,3 8.4 3.5 160 2 27 SM 2.B4 13 418 283 000 70.7S0 363 750 

i M c 1 2 Riolering d » ^ 2008 949 9.51 8.5 3.5 ISO 2 33 6.Ï7 2.73 12 40C 329.000 82 .250 4 1 1 250 

> M i 1 3 Riolenng diep 2D09 1309 9.3I 8.3 3.5 160 2 46 5.80 2,70 12 396 448.000 l i Z O O O 560 000 

• M l 14 Riolering d i ^ 2020 163 9.5 8.7 3.5 160 2 6 5.80 2.90 13 425 60.000 0 eoooo 
•M<ie R p o l e n n g d i ^ 2004 148 9.3 8.5 3 5 ISO 2 5 5.60 2.90 13 425 5 4 D 0 0 0 S4 000 
> M i 1 7 R i o l e m g d iop 2004 651 9.1 8.3 3.5 160 2 23 5.40 2,90 13 425 240,000 60 .000 300 000 
v W t l S R o i e r r t g d i ^ 2020 1181 9.9 8.9 3.5 160 2 41 6.20 2.70 12 3E6 405.000 101.250 506 250 
vlek 19 Rioierino diQp 2010 880 9.6 9.0 3 5 160 2 31 s.az 3 1 8 14 466 355.000 88 .750 443 760 
vlek 2 0 Rioler ing diQp 2004 2687 8,4 a.7 3,5 I S ) 2 9 4 5,70 3.00 14 440 1 0 2 3 . 0 0 0 2 S S 7 5 0 1.276750 
vlek 21 R i o l e m g d i ^ 0 M 8,7 3.5 160 2 0 5,80 2,90 13 425 0 0 0 
vlek 24 RioleT¥>q diep 200S C M 6.9 3.5 160 2 0 s.eo 3.10 ' 14 454 0 0 0 
vlek 25 R d a r n g d i ^ 2010 0 9.7 8.8 3 5 160 2 0 6.00 2.90 13 416 0 0 0 
vlek 26 R i o l e m g drop 0 M 8.9 3.5 160 2 0 5.80 3,101 14 454 0 0 0 
vlek 26 A i o l e n n g d i ^ 2011 174 1 0 ^ 9.1 3.5 160 2 8 B.eo 2,50 11 366 SS 0 0 0 0 S5000 
vlek 29 R o l e n r g diep 2020 327 9.S 6.7 3.5 160 2 11 5.80 2 .90. 13 425 120.000 3 0 0 0 0 150000 
vlek 30 I te tenngd iBc i 2003 0 9.3 8.5 3,5 160 2 0 5,60 2 ,90 ' 13 425 0 0 0 
vlek 31 Riotenna<Sap 2008 0 B.2 8,6 3,5 160 2 0 5,50 3,10; 14 454 0 0 0 
vlek 5 0 R<ole(¥ig iSap 0 S.3 8,3 < 3,5 160 1 0 5 6 0 2 ,70; 12 396 0 0 0 
Sponpark O o t t w r o u l Rx>ler ingdi«p 2008 365 S.1 8,51 3,5 160 2 13 5,35 3,10 14 454 144.000 3 & 0 0 0 lao.oDO 
vlek 00 R j d e m a z . cAeo 0 9,3 8.6l 4 .0 120 2 0 5 1 0 3.70 13 488 0 0 0 
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iHak Pe«:hr^»fagw»f1i CoótgnM J i v n n A w i u l Tou l * H M I V S M Stijg- Aanl>s- Bron- Bron- BraiHIWfna»Aanleg- SHtg-hoogta 0«bl«t DrtriM Tolalg E v t n l o u r - T o t u t | m 3 ) 
wartian ut tnsr tng Icngta (nHNAP) hoogle d i>pU(m n t r i ng i - ner ingi- du iv (d ) dlapt* vtri iglng(m)(>akl«ag EWVP onttrekking bfonn» ring |lnc<. 

(m) InwNAPI mv) lengta breedta |n»NAP) (m3Ju) (in3/u) (m3) (aicl . IrnS) retouitiTDnne 
(m} (m} rotourtir.) fing) 

vlek 01 Runennn z. d im 2010, 231 9,6 9,2 4,0 120 2 11 5.30] 3.90 14 514 136 000 34.000 170 000 
vlek 01 Knak Riolering z. d»ep 2003 zr 9.5 9 2 < 4,0 120 2 1 5.301 3.90 14 514 16.000 0 16.000 
vlek 02 Riolering z d#p 2D0e 141 9,9 8.9 4,0 120 2 7 5.72. 3.18 11 419 68.000 0 es 000 
ïleK 03 noord RiDlenng z. d^ep 2007 151 9,8 8,8, 4.0 120 2 7 5.60 3.20 11 422 73 000 0 73 000 
vlak 03 IUKJ RiDlenng z. dhep 200S 151 9.8 8,8 4.0 120 2 7 5.60: 3.20 11 422 73.000 0 73 000 
vlek 04 Riolenngi diep 2011 105 10,4 9.3 4.0 120 2 S a.'6 3,14 11 414 50.000 0 50 000 
vlek 05 Riolering z. diep 2011 50 9,5 9,3 4,0 120 2 2 5,32 3.98 14 525 30.000 0 30.000 
vlek 06 Riolermq ï. diep 2011 129 10,6 B.4 4,0 120 2 S 6,43 2.97 11 392 £8.000 0 5S0OO 
vlek 07 Riolenng z. diep 2010 57 10,1 9.2 4,0 120 2 3 5,86 i 3.34 12 441 29000 0 29 000 
vlakOe Riolenng z- diep 2010 94 10,0 9.1 4,0 120 2 4 5.77 3.33 12 439 47.000 0 47 000 
vlek 09 noord Riolering z. diep 2007 285 9.7 9.0 4.0 120 2 13 5,46' 3.54 13 467 153.000 385S0 191250 

167.500 vlek 09 luid Riolermg z. diep 2ooe 249 9.7 9.0 4.0 120 2 12 5,461 3.54 13 467 134.000 33 500 
191250 
167.500 

vlek 10 wesl Riolering z. diep 2003 0 e.8 B.4 4,0 120 2 0 4.60' 3.80 13 501 0 0 0 
vleklOmiddan Riolering z. diep 0 0 8.S B.4 4.0 120 2 0 4,60: 3.60 13 501 0 0 0 
vlek 10 oosE Riolering z. diep 2003 0 e,S B,4 4.0 120 2 0 4,60! 3,80 13 601 0 0 0 
vlek 10 noord Riolering z. diep 2005 0 a,s; 8,4 4.0 120 2 0 4,60 3,80 13 501 0 0 0 
vlek 11 .Riolanngz. diep 2005 131 9.3 8,4 4.0 120 2 6 5,06, 3.34 12 441 66 000 0 68 000 
vlek 12 Riolering z. diep 2008 158 9.5 i 8.5 4,0 120 2 7 5,271 3.23 ' 1 426 77.000 0 77.000 
vlek 13 Rioienrig z. diep 2009 213 9.3 S,3 4,0 120, 2 10 5,10i 3,20, 11 422 106.000 26.500 132 500 
vlak 14 ftjolenrig z. diep 2020 27 9,5 8,7 4,0 120 2 1 5,301 3.40 12 448 14.000 0 14 000 
vlek 16 Riolering z. diep 2004 24 9,3 B,5 4.0 120 2 1 5,10 3,40 12 448 13.000 0 13000 
vlek 17 Riolermg z. diep 2004 109 9,1 8,3 4.0 120 2 5 4,90 3,40 12 44a 56.000 D 56 000 
vlek i a Rioleririg z. diep 2020 197 9,9 8,9 4.0' 120 2 S 5,70 3,20 11 422 96.000 0 96.000 
vlek 19 Riolerir>g z. diep 2010 147 9.5 9,0 4,0 120 2 7 5.32 3,68 13 485 82.000 0 82.000 
vlak 20 Riolering z. diep 2004 1 448 9.4 8.7 4,0 120 Z 21 5.20 3.50 12 462 238.000 59.S00 297 600 
vlak 21 Riolering z. diep 1 0 e.5 e.7 4.0 120 2 0 5.30 3.40 12 448 0 0 0 
vlak 24 Riolerir>g z. rïiep 2005 i 0 B.5 8.9 4,0 120 2 0 5,30 3.60 13 475 0 0 0 
vlak 25 Riolering z. diep 2010 1 0 fl.r 8.8 4.0 120 2 0 5.50 3.30 12 435 0 0 0 
vlek 26 Riolermg z. diep 0 9.5 8.9 4,0 120 2 0 5.30 3.60 13 475 0 0 0 
v l ^ 2 S Riolenng z. diep 2011 29 10.3 e.1 4.0 120 2 1 6.10 3.00 11 396 13.000 0 13.000 
vlek 29 Riolenngz. diep 2020 54 9.5 8.7 4.0 120 2 3 5.30 3.40 12 448 28.000 0 28.000 
vlek 30 Riolering i . diep 2003 0 0.3 8.5 4.0 120 2 0 5.10 3,40 12 448 0 0 0 
vlek 31 Piolenng z diep 200E • B.2 8.8 4.0 120 2 0 5.001 3.60 13 475 0 0 0 
vlak 50 Riolering z. diep • 9.3 8,3 4.0 120 2 0 5.10; 3.20 11 422 0 0 0 
Sportoarti OosMftioul RiOlenng z diep 2005 61 9.1 8,5 4,0 120 2 3 4,85, 3.60 13 475 33 000 D 33.000 
vlekOO Riolering HWA 0 9.3 8,8 1.5 160 2 0 7,60 1,12 S 164 0 0 0 
vlek 01 Riolenng KWA 2010 642 9,5 9,2 1.5 160 2 22 7,80 1,32 8 193 108.000 27.000 135 000 
vlek 01 Knak Rioiermo HWA 2003 167 9,5 9,2 1.S 180 2 6, 7,80 1.32 6 193 28 000 0 28 000 
vlek CC Riolenng HWA 2006 423 9,9 8 9 1.5 180 2 15 8.22 0.60 3 88 32.000 0 32 000 
vleKOSnooid Riolenng hlWA 2007 606 9.8 [ 8,8 1.5 160 2 21 8,10 0.62 3 91 48.000 0 48 000 
vlekD3zud RiolennB HWA 200B 606 9.81 8,8 1,5 160 2 21 8,10 0.62 3 91 48.000 0 48 000 
vlek 04 RiolerinB HIMA 2011 314 10.4 9,3 1,5 160 2 11 B,E6 0,56 3 82 22.000 0 22 000 
vlek 05 RoleriigHWA 2011 150 9,5 9 3 1.5 160 2 5 7,82 1.40 7 206 27.000 0 27.000 
vlak 06 RiolerinoHWA 2011 3S7 10,81 9,4 1,6 160 2 14 8.93 0,39 1 67 13.000 0 19000 
vlek 07 Riolerino HWA 2010 170 10.1! 9,2 1.5 160 2 6 8,36 0,76 4 111 16.000 0 16 000 
vlekOB Riolermn HWA 2010 281 10.0 9,1 1,5 160 2 10 8.271 0.75 4 110 27 00O 0 27 000 
vlek09noon] RiolemaHWA _™Il 832 8,7 9,0 1.5 180 2 29 7.961 0.36 S 140 101.000 25-250 126 250 
v M 0 9 i u i a Riolenng HWA 2008 727 9.7 9,0 1,5 180 2 25 7.96' 0.96 S 140 89.000 0 89 000 
«lah 10 west flolenng HWA 2003 76 8,8 8,4 1.5 180 2 3 7,10' 1.22 e 179 1Z00O 0 12000 
vMIOmiddan Riolenng HWA 0 0 B.8i 8,4 1.S 160 2 0 7,10 1.22 6 179 0 0 0 
V W I 1 0 D 0 9 ) Riolenno HWA 2003 225 8.8 8.4 1,5 160 2 8 7.10 1,22 6 179 35 000 0 35 000 
vleKIOnooii] Riolenng HWA 2005 0 8,8 8,4 1,5 160 2 0 7.10 1.22 6 179 0 0 0 
vlefcll Riolermg HWA 2005 392 9.3 8,4 1,5 160 2 14 7.56 0.76 4 111 38.000 0 36.000 
l ek 12 RclenogHWA 2008 474 9,5 8,5 1.5 160 2 17 7.77 0.65 3 95 39.000' 0 39.000 
vlak 13 RjolenngHWA 2009 654 9.3 8.3 1,5 lèo 2 23 7,60 0.62 3 91 52.000 0 £2 000 
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v M i Basctiiiivini) w a k Coda groU J u r v>n AantM Toute 
m i k a n uKvOHlna langt* 

MatveM Stiig- Aanlag- Bron- Bron-
(nw-NAP) haagl* diepte (m naring»- narlrtg*-

(mtNAP) nw) lengt* b rewM 
(ml m 

Orofi-nerlrtoa- Aanlag-
(kHir |d) iflapM 

(m*MAP) 

Sdjg-hooeta DeOlel Debiet Tola4e E v l ntouc- T n t u l (ml) 
verlaulng (m) deklaag EWVP onttawMiIng bronna-ctng (IrKl. 

(ai3/u) ImïAi) |ni3)(axcl. (m3) latoui t i iann* 
meurbr.i ring) 

vlak 14 RöletinBHWA 202D 2125 9.! 8,7 1,5 160| 2 74 7,80 0.82 4 120 221000; 55 250 276 250 
ï lBk ie RolenngHWA 2004 4053 9.3 8,5 1.5 160' 2 142 7.60 0.82 4 120 422.000 105 500 527.500 
vlek 17 RiolanngHWA 2004 1IS47 B.1 8,3 1, ! 160' 2 404 7.40 0.82 4 120 1.203.000 300 750 1.503 750 
vlek 18 RlotanngHWA 2020 0 9,! S.E 1,5 160 3 0 8.20 0.62 3 91 0 0 0 
v l » 1 3 RkilanngHVM 2010 440 9,5 9.0 1.S 16C 2 1 ! 7.82 1.10 5. 161 61000 0 e i 000 
vlek 20 RiolBrtngMWA 2004 1344 9,4 8,7 1,5 16C 2 47 7.70 0.92 5 135 157 000 39-260 196 2S0 
vlek 21 RWeiingHWA • 9,5 8,7 1,5 16C 2 ( 7.80 0.B2 4 12C 0 0 0 
vlek 24 Riolering HWA 2005 0 9,5 8.9 1,5 16C 2 ( 7.80 1.02 5 14S 0 0 0 
vleli2S Riolering HWA 2010 0 9,7 8.8 1,5 16C 2 ( B.DD 072 4 105 0 0 0 
vlak 26 RiolenngHWA 0 9,5 8,9 1.5 1EC 2 0 7.S0 1.02 5 149 0 0 0 
vtek2B Riolerint) HWA 2011 0 10,3 9,1 1.5 150 2 C 8,60 0.42 2 61 0 0 0 
vlek 29 Riolering HWA 2020 726 9,5 8,7 1,5 1E0 2 H T.ao 0.B2 4 120 76.000 0 76.000 
vlak 30 RnleringHWA 2003 0 9,3 8,5 1.5 1E0 2 c 7.60 032 4 120 0 c 0 
v<ek31 RioiermgHWA 2005 0 9,2 8,e 1.5 16C 2 c 7.50 1,02 5 14S 0 0 0 
vMiSO RKjierina HWA 

2005 
0 9,3 8.2 1.5 16C 2 0 7.60 0.62 3 91 0 0 0 

Sijonpak OoMertieut RalemghlWA 2005 371 9.1 8,5 I J 16C 2 IJ 7.35 1.02 S 149 48.000 0 48 000 
vlekOJrHwuJ Bergbezinkbauin 2005 M 8,8 3.0 158 158 125 6.60 2.20 1B 406 1.268.000 317.000 1.565 000 
vlekOSnoonJ Gemalen 2004 •.7 9.0 4.0 5 5 21 5.46 3,54 2 237 121.000 30.250 151 250 
vlek 11 Gemalen 2004 9,3 8,4 4,0 5 5 21 5.06 3.34 2 224 114.000 28.500 142 SOD 
vlek 12 Gemalen 2003 •J B.S 4.0 5 5 21 5.27 3,23 2 217 110.000 27.500 137 500 
vlak 13 Gemalen 2003 9,3 8.3 4,C 5 5 21 5.10 3,20 2 215 109.000 27.250 136 250 
vlek 17 Gemalen 2003 9.1 8.3 6.C B S 49 2.90 5,40 4 39e 473.000 118350 591 250 
vlek 09 zuid Persleidinfl 20ce 600 9.7 9.0 1.5 210 ï 12 7.96 0,96 6 157 47 000 0 47 000 
vlek09naonl PerslBidiTQ 2006 500 8.7 9,0 1,5 210 2 10 7.96 0,96 6 157 39.000 0 39 000 
vlek 10 OOM PersleidinQ 2005 1150 8.6 8.4 1,5 210 2 23 7.10 1,22 7 199 114000 28.500 142 500 
vlek 12 PersIQidnfl 2003 600 9,5 6,5 1,5 210 2 12 7.77 066 4 106 32.000 0 32.000 
vlek 14 Persleidno 2003 650 9.5 6,7 1,5 210 2 13 7.80 082 5 134 43.000 0 43 000 
vlek i e Pefala^lno 2005 BOO 9,3 6,5 1,5 210 2 16 7 . » 082 5 134 53.000 0 53 000 
vlek 24 Pef&le4ding 2003 450 9.5 8.9 1,5 210 2 9 7fl0 1,02 6 166 37.000 0 37 000 
vlek 25 Pef&^eidir^ 2003 600 9,7 8,6 1.5 210 2 12 B.0O 072 5 117 35.000 0 35.000 
vlek 01 
vlek 02 

«rnningen 0,5 laaga 2011 9,5 9,2 0,0 0 0 0 9.30 000 0 0 0 0 0 vlek 01 
vlek 02 woningen 0,5 laags 2007 9,9 8.9 0,0 0 0 0 9.72 000 0 0 0 0 0 
vlek 03 noord woningen 0,5 laags 200a 9,9 8.9 0,0 0 0 0 B.72 0,00 0 0 0 0 0 
v leka3ai id woningen 0,5 leag« 2009 9,9 8,9. 1,5 121 121 21 8,22 060 4 99 52.000 0 52.000 
vlek 04 woningen 0,5 [eega 2012 10,4 9.3 0.0 D 0 0 10.18 0.00 0 0 0 0 0 
vlek 05 woningen 0,5 laags 2012 9,5 9.3 0.0 0 0 0 9.32 o.cfl 0 0 0 0 0 
vlek 06 woningen 0,5 laags 2012 10,6 9.4 0.0 0 D 0 10.43 0,00 0 a 0 0 0 
vlek 07 woningen 0,5 iBags 2011 10,1, 9 i 0.0 0 0 0 9.ee 0,00 0 0 0 0 0 
vlek 08 woningen 0,5 laaga 2011 10.0 9.1 0.0 0 0 0 0.77 0,00 0 0 0 0 0 
vMi09nD(ird woningen 0,5 taags 2008 9,7 9.0 1,5 i i e 116 21 7.96 0.96 e 155 81000 0 81000 
vWiD9iii>d woningen 0,5 Isags 2009 9 7 9,0 0,0 0 0 0 0.46 O.CO 0 0 0 0 0 
v M i t a o o K woningen 0,5 laags 2004 B.S B.4 0.0 0 0 0 a.eo 0,00 0 a 0 0 0 
«Ml 11 woningen 0,5 laags 2006 9.3 8.4 0.0 0 0 0 e.06 0,00 0 0 0 0 0 
vMi13 woningen 0,5 laaqs 2010 9.3 8.3 0.0 0 0 0 9,10 0.00 0 0 0 0 0 
vlek 16 wmingen 0,5 laags 2005 9.3 8.5 0.0 0 0 0 9.10 0,00 0 0 0 0 0 
vleklB woningen 0.5 laagï 2021 9.9 8,9 0,0 0 0 0 9,70 0,00 0 0 0 0 0 
vlek 19 woningen 0.5 laag; 2011 9,5 9,0 0,0 0 0 0 9,32 0,00 0 0 0 0 0 
vlak 20 woningen 0.5 laagï 2005 9,4 6,7 1.5 66 65 0 7,70 0,92 3 120 0 0 0 
vlek 24 wonngen 0.5 laagï 2006 9,5 6,9 0.0 0 0 0 9,30 ooo 0 0 0 0 0 
vlak2S wDnrngan 0.5 laagï 2021 9,5 6 7 0,0 0 0 0 9,30 0,00 0 0 0 0 0 
vlak 01 woningen 1 laags 2011 9,5 9,2 3,0 42 42 42 6.30 2,90 7 324 334.000 03.500 417.500 
vlak 02 «oningen 1 laagï 2007 9,9 8,9 0.0 0 0 0 9.72 ooo 0 0 0 0 0 
vlak03nooj!l woninqenl Loags 200e 9,9 8,9 3,0 64 64 42 6.72 218 7 ^ 1 29aooo 72500 362.500 
vlek 03 zjKl 
vlek04 

woninganl I M O T 2009 9.9 8,9 3,0 0 0 0 6.72 2.18 1 125 0 0 0 vlek 03 zjKl 
vlek04 wonmoan' i""g« 2012 1114 9.3 3.0 47 47 42 7.16 2,14 e 248 266.000 64.000 320000 

Welvende woonmilieus ^Grarumij 



Debielen 

Baschrijvlng wHti Code giota Jaar van A m m Touls Haalvakl 
werken uitvoaring lengte (n fNAPl 

(m) 

Stijg- Aanlag- Qron-
hoogte dlapta (m nerlnga-
fm*-NAP) mv) lengt* 

Bron-
nerlngs' 
brMdW 

Bron-narlnga. Aanlelr-
duur (d) diept* 

(nwNAP) 

Stijg-hoogM Debiel Debiet Totale EvL retour- Totaal (m3) 
verlaging <m) daMug EWVP onttrekking br iHint^tog (Ind. 

|in3Ju) (mVu) (mS) (eicl . (mS) relourbninne 
ratoufbr.) ring) 

vlek os woningen 1 laaga 2012 9.5 9.3 3,0 34 34 42 6,32 2,98 e 314 322 000 80.500 402 500 
vlek 06 woningen 1 laags 2012 10,6 9.4 3,0 56 56 42 7,43 1,97 6 242 260 000 82.500 312 500 
vlek 07 woningen 1 laags 2011 10,1 9 2 3,0 36 36 42 E.B6 2.34 6 250 257 000 64 250 321.250 
vMtOS woningen 1 laage 2011 100 9.1 3,0 50 50 42 6.77 2,33 6 276 264 000 71 000 355 000 
ïteli09nq<xd woningen 1 laag» 2008 9,7 9.0 3.0 54 54 42 6.46 2,54 7 309 319.000 79 750 398.750 
vlefc09flj«J woningen 1 laaga 2009 9,7 9,0 3.0 48 48 421 6,46 2,54 7 297 306.000 76 500 382.500 
ï tsv lOoosI woningen 1 laaga 2004 6.B 6.4 3.0 62 62 42. S,60 2,80 9 355 367.0001 BI 750 458.750 
vlek 11 woningen 1 laags 2D0G 9.3 S.4 3.0: 26 26 42 8,06 2,34 4 226 233.000 58.250 291.250 
vlek 13 woningen 1 laaga 2010 9,3 S.3 3.0. 0 0 0 6,10 2,20 1 12G 0 0 0 
vlek 16 woningen 1 laaga 2005 9,3 8,6 3.0 0 0 0 6.10 2,40 1 137 0 0 0 
vleklB woningen 1 laags 2021 9,9 8.9 3.0 0 0 0 6,70 2.20 1 126 0 0 0 
vlek 19 woningen 1 laags 

- - - • 

2011 
2005 

9,S 9,0 3.0 12 42 42 6,32 2.68 e 299 306.000 77000 385 000 
vlek 20 woningen 1 laaga - - - • 

2011 
2005 9.4 8.7 3,0 69 ' 89 42 6,20 2.50 B 331 342.000 65 500 427.500 

vlek 24 woningen 1 laags 2006 9.5 8.9 3,0 15 15 42 6,30 2.60 3 22» 226.000 56.500 282.500 
vlek 29 woningen 1 laags 2021 9,5 8,7 3,0 85 6£ 42 6,30 2,40 10 343 3ie.ooo SS.000 445.000 
vlek 01 woningen 2 laaga 2011 9.S 9.2 6,0 0 0 0 3,30 5,90 3 337 0 0 0 
vlek 02 woningen 2 laags 2007 9,9 8,9 6,0 0 0 0 3.72 518 2 296 0 0 C 
vlek03f>xKl woningen 2 laags 2008 9,9 8.9 6,0 0 0 0 3,72 518 2 296 0 0 0 
v M 03 zuid won.rgen 2 laags 2009 9,9 8 9 ' 6,0 0 0 0 3.72 5.18 2 296 0 0 0 
vlsk04 wDri"gen 2 laaga 2012 10« 9,3 6,0 50 50 7S 4.16 5,14 14 608 1.119.000 279.750 1,398.750 
vlefcOS woningen 2 laags 2012 9,5 9,3 6,0 0 0 0 3.32 5.98 3 342 0 0 0 
vlekOe woningen 2 bag i 2012 106 9.4 6,0 39 39 7S 4.43 4,97 11 542 996.000 249 DOO 1.245 000 
vlek 07 woningen 2 laagi 2011 10.1 9,2 6,0 0 0 0 3.86 5.34 2 305 0 0 0 
vlek OS woningen 2 laagi 2011 10,0 9.1 6,0 31 31 75 3,77 5.33 10 547 1.004.000 251 OOO; 1,255.00C 
vlek 09 noord woningen 2 taant 2008 9.7 9.0 6,0 50 60 75 3,46 5.54 15 656 1.207.000 301.7501 1.508 750 
vlakOOiuid woningen 2 taaoi 2009 9,7 9.0 6,0 0 0 0 3,46 5.54 3 317 0 0 0 
vlak 10 oost woningen 2 ^»^ 2004 6,6 8.4 6 0 0 0 0 260 5.80 3 331 0 0 0 
vlek 11 woningen 2 laags 2006 9.3 8.4 6,0 0 0 0 306 5.34 2 305 0 0 0 
vlek 13 woningen 2 laags 2010 9.3 8,3 6,0 0 0 0 3,10 5,20 2 297 0 0 0 
vlek 16 woningen 2 laags 2005 9.3 e. 5 6,0 32 32 75 3,10 5,40 10 556 1.019.000 254.750 1J!73.750 
vlek 16 woningen 2 laags 2021 9.9 8.9 6,0 0 0 0 370 5,20 2 297 0 0 0 
vlek 19 woningen 2 laags 2011 9.5 9 0 S.D 0 0 0 332 5,68 3 325 0 0 0 
vlek 20 woningen 2 laags 2005 9.4 8.7 6.0 0 0 0 3,20 5,50 3 314 0 0 0 
vlek 24 woningen 2 laags 2006 9,5 8,9 6.0 0 0 0 330 5,60 3 320 0 0 0 
vlek 29 woningen 2 laaga 2021 9,5 8.7 6.0 0 0 0 330 540 2 309 0 0 0 
Vlek 04 Watergang 2009 5640 10,4 9 3 100 10 79 5,60 370 12 471 915.000 228 750 i.143 750 
Vlek 06 Watergang 2010 S200 10,6 9.4 100 10 73 5,60 3,80 12 483 666 000 216 500 1.082 SDO 
Vlek 07 Watergang 2010 3480 10,1 9.2 100 10 49 5,60 3,60 12 456 549.000 137 250' 666 250 
Vlek 08 Wate r ing 2010 2290 10,0 9.1 100 10 32 5,60 350 11 445 352.000 88 000 440 000 
vlek 03 noord Duikers 2007 2 9,6 a.6 20 21 6,10 2,70 3 223 226.000 67 000 265.000 
vlek 09 noord •ul iare 2007 ï 9,7 9,0 20 21 6,10 2,90 3 240 244.000 61 000 305.00C 
vlek09ïuid Duken 2008 3 9,7 9 0 20 21 6,10 2,90 3 240 366.000 91 ËOO' 457.500 
vlek 13 DiOm 2009 2 9.3 6,3 20 21 6,10 2,20 2 182 186.000 46 500' 232,500 
vlek 14 Duhan 2020 2 9,5 6,7 20 21 6,10 2,60 3 215 220.000 56 000 275 .OOC 
vlek 16 Du»»» 2004 3 9.3 6,5 20 21 6,10 2,40 3 198 303.000 75 750 378.750 
vlsk17 Duikef» 2004 3 9,1 8,3 20 21 6,10 2,20 2 182 279.000 69 750 34B.750 
vlek 25 Duiken 2003 3 9,7 6.6 20 21 S.10 2,70 3 223 342.000 65 500 427.500 
vlek 28 Duikers 20O3 3 10,3 91 20 21 e.10 300 3 248 381.000 96 250' 476.250 
vlak 06 Duiker spoor 2005 2 10.6 9.4 15 5 42 tjea zeo 3 222 454.000 113 500 567.500 
vlek 06 Duiker snehnreg 2005 2 10.6 9.4 15 5 *2 6.MI 2.80 3 222 454.000 1135001 567.500 
vlek 11 CirojlaliegsniaiÉ an *tuw 2007 9.3 8.4 4.5 S 8 28 4.S6 3.64 3 283 192.000 48 000 240 000 
vlak 12 Sluw 2009 9.5 8.5 3.0 4 4 14 657 2,23 1 143 49.000 0 49 000 
vlak 14 Sluw 2005 9 5 8,7 3,0 4 4 13 6.30 2,40 1 154 49.000 0 49 000 
vlek 20 Circulaiiaganiaal en MtM 2003 9.4 8,7. 4,6 6 e 26 4,70 4,00 3 294 200.000] SD.ODO 250.000 
vlek 21 Stuw 2005 9 5 6.71 3.0 * 4 14 8,30 2,40 1 154 52.0001 0 52 000 
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Debielen 

vl«k Betchrijvkng werk Code grote Jaer van Ajutad Totale 
weiVen uHvDHing lengte 

(m| 

Marveld 
(nwNAPj 

Stl]g- Aanleg* Bron- Bron
hoogte diapta (m neringa. nerir>gk 
(rrRNAP) mv) lenol* bra««a 

lm] (m) 

Bnjfi-narlng» Aar^leg. 
duurld) dMpn 

(rn*NAP) 

Stljg-hoogu DeblM Debiet Totale EvL mou r - Totaal (nU) 
verlaging (m) deklaag EWVP onnreMdng broniM-rlng <incl. 

(m3/u) (in3/uj {m3) (avcL (m3) retourtironne 
ratmirtir.! i1f>g| 

vlek 21 Sluw 2005 9.5 a.7 3,0: 4. 4 14 6.30 2.4C 1 154 52 000 0 52 000 
vlek 50 Cjrtuiaiiaoeniaal an t h M 2005 9,3 S.3 4.S { e 2S 4.60 3.7C 3 272 1B5.000 46.250 231250 
>/<eKM KaOemuu 2008 ÏBO '0,4 9,3 40 2 49 6.50 2.80 266 316.000 79.500 397 500 
vIsHOS KadBfniH^ 2007 S30 9.5 9,3 40 2 93 6.50 2,80 266 602.000 150.500 752 500 
•lekoe Kademuu' 2007 410 10.6 9,4 40 2 72 6.50 2.90 276 482 000 120.500 602 500 
vlBkO? Ka^Bmiu- 200S 20 10,1 9.2 40 2 4 6,50 2.70 257 22.000 0 22 000 
vletiOe KwMmuur 2005 30 10,0 9.1 40 2 5 6,50 2.60 247 32.000 0 32.000 
u lek lOoa t KaOemuur 2004 320 8,8 8.4 40 2 56 6.50 1.90 181 2«7D00 61750 306.750 
vlek 20 KaOefnuuf 2004 690 9,4 8,7 40 2 121 6.00 2.70 257 7SB.OO0 1B9000 »4S.0OO 
vlek2B Ka-aemuur 2020 eo 10,3 9.1 40 2 14 6.50 2,60 247 84.000 0 84.000 
vlBk29 KaOB^uur 2020 900 9.5 8,7 40 2 158 6,00 2,70 257 sa&ooo 246.250 1.231.250 
Daeil Hoofdwegen 2005 43 10,5 9,1 200 30 12 10.50 o.oo 0 0 0 0 0 
•ea l2 HooTdweqen 200S 50 10,5 9,1 200 30 14 10.50 0.00 0 C 0 0 0 
Deels Hoofdwegen 200S 125 10,5 9,1 200 30 35 10,50 0.00 0 0 0 0 0 
Deel4 Hoofdwegen 200S 225 10,5 9.1 200 30 63 10.50 0.00 0 0 0 0 0 
DeelS Hoofdwegen 20DS 50 10,5 9.1 200 30 14 10.50 0.00 0 c 0 0 0 
Deaie Hoofdwegen 3005 330 10,5 9.1 200 30 92 10.50 0.00 0 0 0 0 0 
Dael7 Hoofdwegen 2DCe 125 10.5 9.1 200 30 35 10.60 0.00 0 0 0 0 0 
DealB Hoofdwegen 2005 50 10.5 9.1 200 30 14 10.50 0.00 0 0 0 0 0 
Deal 9 Hoofdwegen 2005 50 10,5 9,1 200 30 1* 10.5C D.OC 0 c 0 0 0 
DeellO Hocrfdwegen 2005 118 10,5 9.1 200 30 33 10.50 0.00 0 0 0 0 0 
Deel 11 Hocrfdwegen 2005 50 10,5 9.1 200 30 14 10.50 o.oc 0 0 0 0 0 
Deel 12 Hoofdwegen 2005 75 10,5 9,1 200 30 21 10.50 0.00 0 0 0 0 0 
O B B I I J IIUiflUtnQBn 2005 30 10,5 9,1 200 30 e 10.50 0.00 0 0 0 0 0 
D e e n * HoofdH^Oen 2005 150 10,5 9.1 200 30 42 10,50 0.00 0 0 0 0 0 
Deetis Hocvnvscpen 2005 100 10,5 9,1 200 30 28 10.50 0.00 0 0 0 0 0 
0a« l l 6 H O O M M O W I 20051 75 10,5 9.1 200 30 21 10,50 0.00 0 0 0 0 0 
Deel 17 HooedMom 2005 65 10.5 9.1 200 30 1B 10.50 0.00 0 0 0 0 0 
DaellS 4oo«i)Ma«) 2005 30 10,5 9,1 200 30 e 10.50 0.00 0 0 0 0 0 
Deel 19 ItocBnwowt 2005 50 10,5 9,1 200 30 14 10.50 0.00 0 0 0 0 0 

rnlKDVBlnfl 2005 160 11.0 9,1 150 30 30 7.50 1.60 B 245 182.000 45.500 227 SOO 
v)ek31 FWMunnri 2006 lee M 8.6 185 ï.e ao 6.40 2.20 12 345 685.000 1712S0 e56.2£0 
vtek03noonl par toop lu t * DOS) 2006 M 8. e 105 12 0 10.00 0.00 0 0 0 0 0 
vtekOSnoon) PWkMip lM* wesi 2006 M se 275 75 0 10.00 0.00 0 0 0 0 0 
viekoanoonj parkeerplaatt wesT 2007 8.8 s.e 275 75 0 10.00 0,00 0 0 0 0 0 
vMlIOOOIt hoo<^spanninQS[eidina 2004 1.000 M 8,4 200 2 28 a.60 0.00 0 0 0 0 0 
vlek 11 hootisDanninasleidinB 2004 300 8.3 8.4 200 2 8 8.40 0,00 0 0 0 0 0 
vlek 13 hoQQspanninailaiano 2005 7O0 8.3 8,3 200 2 20 8.30 0,00 0 0 0 0 0 
vlek 14 IwogspanninatWano 2005 350 S.S 8,7 200 2 10 8,20 027 3 43 11.000 0 11.000 
üM i lS rtoogsoanning^iMnB 2005 eoc 8,3 8,5 200 2 17 8,20 0.00 2 0 1.000 0 l.DOO 
« M S I hooqspanninaitilrjfcig 2004 TOC 8,5 8,7 200 2 20 8,70 aoo 0 0 0 0 0 

Archeologie 2003 S.S 8.9 2.5 50 10 56 7,00 1,90 199 273,000 68.250 341 25C 
Archeologie 2004 9.5 8,9 2,S 50 10 se 7,00 1.90 199 273.000 68 250 341.250 
Archeologie 2005 8.S 8,9 2,5 50 10 56 7,00 1,90 199 273.000 68 250. 341.250 
Artïiealogie 2O06 9.5 8,9 2,5 50 10 96 7,00 1.90 199 273.000 68 250' 341250 
Archeologie 2007 9.S 8,9 2,5 50 10 SS 7.00 1,90 199 273.000- 68.250 341.250 
Archeologie 2008 9.S 8,9 2.6 50 10 56 7.00 1.90 199 273.0001 68250 341.250 
Artheoiogie 2009 8.S 8,9 2,5 50 10 SB 7,00 1.90 199, 273.000 66 250. 341.250 
^theologie 2010 8.5 8.9 2,5 50 10 56 7,00 1.90 189 273.000 68 250 341.250 
AfcheokJgie 2011 8.5 8.9 2,5 50 10 5e 7.00 1.90 189 273.000 66 250 341.250 
Ajcheologie 201Z 9,5 8.9 2,5 50 10 56 7,00 1.90 199 273.000 66.250 341.250 
VcheoJogie 3013 9.5 8.9 2.5 50 10 se 7.00 1,90 1SB 273.000 68.250 341 250 
Anïieokiflie stn* 9.5 8,9 2,5 50 10 56 7,00 1,90 199 273.000 aa.250 341.250 
Explosiever 3003 100.000 100 000 
EipiosievBn 2004 100.000 100.000 

Wervende woonrrdwus ^Grommlj 



Oebieten 

vtek Bauhff^vlnfl m i k Cod tg roM Ja i r van AintaJ Tou t t Mu lvaM SÜjg- Avi l«g- Bion- Brrm- Bron-nwing» Aanlag- SHlg-noogU Dïbtst DabiM T o u l * Evt ntDur- T o t u l ( m 3 ) 
m i l u i i ulnosrlng lengta (rm-NAP) hoogt* d l«pt*(m nulngt- nahngi- duur(d) dlapM v c r U g h i g ( m ) i M d u g EWVP onnmkking b im in t ^ lng (Incl. 

(m) (mtNAP) im\ langU b iwd ta (mtNAP) (mJAi) {nOlu} (mSHaic)- |ni3| ralourbiTitina 
|m) (m) ntouitH-.) ring) 

E:^3laBieven 2005 100.0001 100 000 
Eiptosieven 2006 100. OOO' 100 000 
Explosieven 2007 100.000' tooooo 
Explosieven 200e 100 000, 100 000 
Explosieven 2009 100 000' 100 000 
Explosieven 2010 100.000 100.000 
Explosieven 2011 100.000: tooooo 
Explosjeven 2012 100 000^ 100.000 
EiptoMvtn 2013 100.000[ 100.000 
Explosieven 201 < 100.0001 100.000 

WenwnJ» MwownWiui ^Grof i imlJ 
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Debielen 

I M i Seediiqvlng weiti Code grot* J u t m n A w B I Totde 
werken ultiroettng lengte 

• • «ve ld tÊta- AjntoB- Bton- Brsn-
(mHUP) koogM diefito (IK - nertnge- ntiingt-

pniMAP) mv) lengte (m) breedte 

m 

Bnitwwfeige-AHleg- « H J I M B ^ Oebèel DeUet Toule Evt retour- Totail(m3) 
duutfd) dept* i r«1 i^w( in ) delrleeg BMVP onttrelddr^ bnmrw^tng ( I I K I . 

(imNAP) (mVu) (mSlu) (i i i3|(acL (mï) retourbrwute 
iMsulir.) rtng) 

v M l I l RjoWinfl mi00el 2006 1240 9.3 BA- 3.S 1 180 2 39 6.56- 1.»« 0 282 270.000 67 500 337 500 
<IM>12 RxMnng micMel 2020 0 9,5 B.5 3.S 160 2 0 6.77; 1,73 s 265 0 0 0 
vlM13 Rxiienna middel 2<ao 0 9.3 B.3 zs 180 2 0 6.801 1.70 e 261 0 0 0 
vlMi14 Riderna middel 2020 326 e, 5 8.7 ZB 160 2 10 6.80 1,10 9 292 73000 0 73 00O 
vWkIS Riolennfl middel 2004 2»1 9.3 a.5 3.5 1B0 2 8 6.E0 1,90 0 292 65 000' 0 65 000 
v M i l 7 Rmlenni] middel 2004 13C2 9.1 a.3 2.5 160 2 41 6.40 1,90 9 292 293.000 73.290 366 250 
vishlS Rioiema iTiiddel 2020 0 9.9 a,9 3.S 180 3 0 7.20 1.T0 6 261 0 0 0 
vISKIS Riolanno middel 2009 2ïsa 9.5 9,0 2,5 180 2 70 6,82 Z 1 * 11 335 980 000 145.000 725 000 
vlaK20 Riolefing middel 2004 7292 9.4 8,7 2,5 160 2 227 6.70 ZOO 10 307 1.723.000 430.790 Z1S3.750 
ïlBk21 RioH'ina mioael 0 0 9.5 8,7 2.5 180 3 0 6.B0 1,90 9 292 0 0 0 
vlsK24 RiQleririo miOdel 200S 0 9.S s.g 2.5 180 2 0 a.80 Z10 10 322 0 0 0 
vlek 25 RioWrmo middel 2020 0 9.7 B.a 2.S 180 3 0 7.00 1.60 9 276 0 0 0 
vMi2e RDletina middel 0 9.5 B.S 2.5 160 2 0 6.80 Z10 10 322 0 0 0 
vWhiS RKrierrio midOel 2020 0 10,3 91 3.5 180 3 0 7.60 1.90 7 230 0 0 0 
ite^X Riolenng middel 2020 SS3 0,5 B7 2.5 160 3 20 6.80 1.00 9 292 147.000 36.750 1*3790 
tmx Rdlermt middel 2003 0 9,3 B.51 2.S 160 Z 0' 6.60 1,00 9 232 0 0 0 
v<eli31 RDMmg middel 2008 0 9.2 6.0 ZS 180 3 ol 6.50 Z10 10 322 0 0 0 
vlghSO RMving middel 0 9 3 6,3 zs 180 3 ol 6.60 i.ro 6 2611 0 0 0 
Spa^mtOet^ Riotnig middel 200B 0 9.1 8,5 1 5 160 2 Ol 6.35 Z10 10 322' 0 0 0 
vUkOO Riolering dw(> 0 9.3 8.8 3,5 160 3 o; 5.60 3J0 14 469 0 0 0 
'Wk01 RMeringiMp 2000 17B0 9,5 9 i 3.5 160 2 63 S.SO 3,40 IS 406' 772-Odo1 193.000 665000 
vIMOl KrW noMnodisp 2003 164 9.5 9 i 3.5 160 3 e 5.80 3.40 15 496 71.000 0 71 000 
>iMt02 RUIenng diep 200S 1067 9 9 8.9 3.5 160 2 37 6.22 Z68 12 393 363000 90.750 453 750 

oMoamird RIoMnng diep 20D7 1666 9.B 8.B 3,5 160 3 58 6.10 ZTO 13 396 571.000 142.790 713 750 
viBk03zuU RMenngdieP 200S leos 9S 8.a 3,5 160 2 SBl 6,10 Z70 12 396 571000 142.760 713 750 
vleHfM RMMrkia dist) 200R D 10.4 9,3 3,5 160 3 0 8,86 ZS4 12 36?! 0 0 0 
vlek OS Riotedngdiep 2011 393 9.5 9,3 3,5 160 2 12 5,82 3 , « 16 S10 156 000 39000 195 000 
vIMOe RIoledngdiep 2011 960 lO.e 9,4 3,5 160 2 34 6,93 2.47 11 3621 304 OC» 76 000 380 000 
ïlekO? RIoMna d M 2010 361 10.1 9,2 3,5 160 2 9 0,36 3,84 13 416 94 000 0 94 000 
vlekOa RWennadw 2010 414 10.0 9 1 3,9 160 3 14 6,27 zes 13 41S 149 000 37.350 186 2SD 
vMiSSfloanI R M e i t a d M 2ooe 2063 9.7 9,0 3,5 160 2 72 5 96 3,04 14 4.16 795 000 196.760 903 750 
yiekogmid RkMrfnQClM) 2007 2037 9.7 9,0 3,5 160 3 71 5,96 Z04 14 446 786000 19O.S0O 962 500 
«iek10w*M Rtolvinadtop 2003 0 B.S 8,4 3.5 160 2 0 5,10 3.30 15 d;-l 0 0 0 
osklOinIdiMn RolennadMp 0 B.B 8,4 3.5 160 2 0 5.10 Z3D 15 4fi4 0 0 0 
vteklOooM RioMrinadW 2003 0 B.B 8.4 3,5 160 2 0 5.10 3,30 IS 484 0 0 0 
vieklOnsofd RiolenngiMp 200S 0 B.B B,4 3,5 160 2 0 5,10 zao 15 4B4 0 D 0 
via> 11 Rioiertia diep 2000 820 9.3 8,4 3.5 180 3 32 5.56 Z64 13 416 223000 s6.rso Z76.7S0 
vlek 12 RUIenngiMP 2020 0 9.5 8,5 3.5 160 2 0 5.77 Z73 13 400 0 D 0 
vtMl 13 RioMhnoaap 2020 C 9.3 8,3 3S 180 3 Ol 5,60 ZTO 12 396 0 D 0 
vWk14 RioMnadiW 2020 163 9.5 8.7 3.5 160 2 Si 5.60 Z90 13 4251 60000 0 60 000 
oWklB Riotonna (fiv> 2004 146 9,3 8.5 3,5 160 2 5, 5,60 Z M 13 425 54 000 D 54 000 
Ylek17 R l o l v l r « * P 2004 661 9.1 8.3 3.5 160 2 23 5.40 Z IO 13 425| 240000 60.000 300 000 
vMk 1B Rlo lerr ig i^ 202C 0 9.9 8.9 3.5 160 2 0 6J0 Z70 13 3961 0 0 0 
vtsktS Roiema diep 200S 1125 9.5 9,0 3.S 160 3 39 5,B2 Z18 14 466 454 QOO 113.500 567 500 
vtekJO Riolenngdiep 2004 3641 9.4 8.7 3,9 160 3 127 5,70 3,00 14 440 1.386000 346.500 1.732 500 
v(ek21 Rioiwiiio ami 0 0 9.5 8,7 3.5 160 2 0 5,80 3.90 13 425 0 0 0 
'tek24 Riô ef mo diep 200S 0 9.5 8,8 3.6 160 2 0 5,80 3.10 14 454 0 0 0 
OsklS Rioferno diep 2020 0 9.7 8,8 3,9 180 3 0 B,0O 2,80 13 410 0 0 0 
vlek 2e Rioienngdiap 0 9.5 8.» 3.5 160 2 0 5,80 3,10 14 454 0 0 0 
vlek2B Riolemodiep 2020 0 10.3 9.1 3.5 160 2 0 8,60 3,50 11 366 0 0 0 
vlek 2a Rolennadiep 2020 327 9,5 8.7 3.5 160 3 11 s.ao Z90 13 425 130000 30.000 150 000 
vlek 30 RiMnnadiep 2003 0 9.3 8.5 3.5 160 2 0 5,80 2,90 13 425 0 0 0 
vlek 31 Rwlenna(M|> 2006 0 92 6.6 3.S 160 2 0 5.50 3,10 14 454 0 0 0 

Duurzaamheid ^Grontmjj 



Debielen 

V lak B m c h f Q v t n g n H r i i C o d a g ro te J u r van A a n t e l T o U l * K a a l v a l d S I I B - A a n l e g - B r o n - S t o n - B r a f H K r t n Q t - A a n l a g - StUg-TKiogM Datièel DaOiot T o l M a E v L r a l o u r - T M u l ( m l ) 

wa r t t an u i t v o a r i n g lang te ( in»HAP) h o a g l a d l a p t e ( m - n a r i n g s - n a r i n g * - d u u r l d ) d iap te v a r t a g l n g ( m ) d a M a a g EWVP a n d r e k k i n g b r o n n a - r i n g ( Inc l . 

( m ) ( n t N A P ) m ) l a n g t e ( m ) b r H d u { m * N A P ) (rn3AJl ( m l / u ) ( m i ) ( a i c l . ( m 3 ) m l o u r t m m n a 

(m) ra tüu r t i r . ) ring) 

vlek 5 0 R io lenngd iep 0 9,3 8.3 3 S 160 2 0 5.60 2 .70 12 3961 0 0 0 
Spwiparti Ooila Rio ler r ig d iep 20oe 0 9,1 8.5 3.5 160 2 0 5,3S 3,10 14 4541 0 0 0 
• lekOO R D t e m g z . d iep 0 9,3 8,8 4.0 120 2 0 5,10 3,70 13 4881 0 0 t 
vlek 01 R k M n n g z . d iep 2009 296 9,5 9.2 4,0 120 2 14 5.30 3,90 14 514' 177 000 44.250 221JM 
I M i O I K i i M i Riolering L d iep 2003 27 9,5 9.2: 4.D 120 2 1 5,30 3.90 14 514 16 000 0 I M O I 
>FleliQ3 Rioleroig z. d iep 2C06 178 9,9 6.9 4.0 120 2 e 5,72 3.18 11 419 86 000 c maei 
v l e k D S n m i d R i o i a r n g z . d iep 2007 278 9,S 8.8' 4 .0 120 2 13 5,60 3.20 11 422 135 000 33.750 168.750 

" • s k O S i u i d R o t e n n g i i M p 2DDS 278 9.S 6.5' 4 .0 120 2 13 5,60 3.20 11 422 135 000 33.750 168 750 
v l e k M R k ï l e m g z . d iep 2009 0 10,4 9.3 4.0 120 2 0 6,16 3.14 11 414 0 0 0 
«lak OS R i o l a n n g £ d iep 2011 59 9.5 9.3 4,0 120 2 3 5,32 3.9e 14 525 36 000 0 36 000 

v lekOe R i a l e m g z . c top 2011 162 10,6 9.4 4,0 120 2 e 6,43 ï . 9 7 11 392 73 000 0 73 000 
ï l a k Q 7 R io le r ing^ , d iep 2010 44 10.1 9,2 4,0 120 2 2 5,86 3.34 IZ 441 22 000 0 22.000 

v lekOe R io ienngz . d iep 2010 Ë S 10,0 9.1 4.0 120 2 3 5,77 3.33 1Z 439 35 000 0 3SOO0 
- l ek 09 noord Rialef jng z. d iep 2006 344 9,7 9.0 4,0 120 2 i e 5,46 3.54 13 467 184 000 46.000 2 » 000 

vlek 09 z j i d Riotormg z. (Tiep 2007 33S 9,7 9.0 4.0 120 2 16 5,46 3.64 13 467 182.000 45.500 Z27 600 
vlek 10 west Riolering ï d iep 2003 0 6.6 6,4 4,0 120 2 0 4,60 3.60 13 601 0 0 0 
vlek 10 m k l d a n Riolenng z. d iep 0 6,8 8.4 4,0 120 2 0 4,60 3,80 13 501 0 0 0 

vlek 10 oos l Rio lenng z. d iep 2003 0 9,8 8.4 4,0 120 2 0 4,60 3.80 13 501 0 0 0 
vlek 10 noord Riolerir>gz. d iep 2005 0 6,6 6.4 4,0 120 2 0 4,60 3.80 13 501 0 0 0 
vlek 11 Riolering t d iep 2006 103 9,3 6.4 4,0 120 2 5 5,06 3.34 12 441 5Z-0OD 0 52.000 
«tak 12 R i o i e m g z . d iep 2020 0 9.5 8.5 4,0 120 2 0 5,27 3.23 11 426 0 0 0 
vlek 13 R k M r i n g z . d iep 2020 0 9,3 6.3 4,0 120 2 0 5,10 3,20 11[ 422 0 0 0 
vlek u Riolering I . d iep 2020 27 9.5 6.7 4,0 120 2 1 5.30 3.40 12 446 14.000 0 1*000 
v l e K i e Rkï ler ingz. d iep 2004 24 9,3 e.s *,o 120 2 1 5,10 3.40 12 446 13.000 0 13.000 
vlak 17 R i o l a r l n a i . d iep 2004 109 9.1 6.3 4,0 120 2 5 4,90 3,40 12 448 56.000 0 56.000 
vlak 18 Rk i l a r i ngz Olap 2020 0 9,9 8.9 4,0 120 2 0 5,70 3,20 11 422 0 0 0 
vlek I S Rk i ta r i t« I . d iep 2009 188 9.5 9.0 4,0 120 2 9 5,32 3,66 13 465 105.000 26.250 131.250 
v l a k ^ o RMeringi. olap 2004 607 9,4 8 7 4,0 120 2 3S 5.20 3,50 12 462 322.000 60.500 402 500 
vlek a i R n l a r r i g z . d iep 0 0 9.5 8,7 4,0 120 1 0 5.30 3.40 12 448 0 0 0 
v l e k j e Rk i la r ingz . d iep 2005 0 9.5 8.9 4,0 120 2 0 5.30 3,60 13 475 0 0 0 
vlak 35 Riolering I . d iep 2020 0 9.7 S.8 4,0 120 2 0 S,50 3,30 12 435 0 0 0 
v l e k a e Riolering z. d iep 0 9,5 8.9 4,0 120 2 0 5.30 3,60 13 475 0 0 0 
v i e k J B R o l e i i n g z Diep 2020 0 10,3 91 4.0 120 2 0 6 1 0 3.00 11 398 0 0 0 
v l e k j s Riolering z. d iep 2 0 2 0 5 4 9,5 B.7 4.0 120 2 3 5,30 3 ,40 12 448 28000 0 28.000 
v l a k ^ R io l enngz d « 0 2003 0 9,3 B.5 4.0 120 2 0 S.10 3,40 IZ 448 0 0 0 
vlek 31 Riolenng z. diep 2005 0 9.2 8.6. 4.0 120 Z 0 5,00 3,60 13 475 0 0 0 
vlek 5 0 H ia l anngz d iep 0 9.3 8.3 4.0 120 2 0 5.10 3,20 11 422 0 0 0 
Spor lpan i Ooste i Riolering z. diep 2O0fl 0 9.1 8.5 4.0 120 2 0 4,65 3,60 13 475 0 0 c 
vlek 0 0 i R B l e r m f l H W A 0 9,3 6.6 .5 leo 2 0 7,60 1,12 5 164 0 0 0 

vlek 01 i R i o l e r n g H W A 2009 931 9.5 9,2 160 2 29 7.80 1,32 e 193 139.000 34.750 173 750 
vleMQI KrieK RiDlerng HWA 2003 167 9,5 9,2 1. 160 Z e 7,80 1,32 e 193 Z8 000 0 28000 

vlek 0 2 Riolenng KWA 2006 534 9.9 8,9 1.S 160 2 19 S.22 o,so 3 88 41.000 0 41.000 
v ! e k 0 3 n t » n J RK>lenngHWA 2007 1112 9 8 8.8 1.5 (60 2 39 6,10 0,62 3 91 88 000 0 BB.000 
v i e k O S z u k l Riolering HWA 2008 1112 9.6 6,6 1,5 160 Z 39 8,10 0,BZ 3 91 68.000 0 8S.00O 

vlek 0 4 R o i e n n g HWA 2009 0 10.4 9.3 1,5 160 2 0 8,66 0.58 3 62 0 0 0 

vlek 05 Riolering HWA 2011 177 9.5 9.3 1. 160 Z 6 7,82 1.40 7 205 31000 0 31.000 

vlek 06 Riolering HWA 2011 484 10.6 9,4 1. 160 2 17 6,93 0.3S Z S7 24 000 0 24 000 
vlak 07 Riolenng HWA 2010 131 10.1 9.2 1,5 160 Z 5 S,36 O.TB 4 111 13000 0 13000 

vWiOS Ro ienng HWA 2010 207 1 0 0 9.1 1.5 160 2 7 8,27 0.75 4 110 20 000 0 20 000 

vlek 09 noord Riolenng H W A 2006 1004 9.7 9.0 1,5 160 Z 3S 7,96 o.se 5 140 122 000 30.500 152 500 

v l e k 0 9 z u i O Rioiermf l H W A 2007 9 9 1 9,7 9.0 .5 160 2 3 5 7 ,96 « 9 6 5 140 121000 30.350 151.250 
vlek l O w e s l R i o l e m g H W A 2003 76 8,8 8.4 ,5 160 2 3 7,10 1.22 6 179 12 000 0 12 000 

vlek 10 mk lden R o l e n n n h l W A 0 S,6 8.4 .,5 160 2 0 7.10 152 e 17B 0 0 0 

Duunaamhek) ^' i^^Grofitm^ 



Debielen 

VIsk e**chrUv)ng w«1( Cottaginta J u r n n AanW T o M * Muivat i j SII|g- Aanleg- Bron- Bron- Bnm-iMffnga-Aanlag- SIgiHioogi* EMblai Dabist Toiala EvL ntour- Totaal (mS) 
H«kan uMvosiIng Isnnta (m*NAP) hoogta diapte |m - nar ingi- naring*- i luur( l l ) diapla • • i n j i i u (111] i l l l latu EWVP onttnkKïng bronna-ring (Incl. 

(m) (imNAP) nw) tangt* (m) brwdta (nHNAP) (in3Ai) (mUu) (m3) (exd. (nk3| ntourtinHUM 
(m) nttHjrbr.) ring] 

ulek 10 oost Riolering I f l M 2003 225. 8,a 8.4 1.5 160 2 8 7.10 1,22 6 179 35.000 0 35.000 
vleklOnoon) RiolsrngHVW 2005 0 8,e B.4 1.5 160 2 0 7.10 1.22 8 179 0 0 0 
v^ekU Riolering HVW 2006 310 9,3 8.4 1.5 160 2 11 7,56 0,76 4 111 30.000 0 30.000 
vlak 12 RkHeringHMH 2020 0 9,5 8,5 t.5 160 2 0 7.77 0,65 3 95 0 0 0 
vlek 13 RiolenngHVW 2020 0 9.3 8.3 1.5 160 2 0 7.60 0,62 3 91 0 0 0 
ï l B k l ^ RioterlngHWA 2020 212S 9.S B.7 1.5 160 2 74 7,80 0.82 4 120 221.000 S5 250 276.250 
«lak 16 RkHettigHWA 20M 4053 9.3 S,S 1,S 160 i 142 r.60 0,82 4 120 422.000 10S.5OO 527.500 
ï tekIT RioMri^HWA 20M 11547 9.1 8,3 1.5 160 2 404 7,40 0.B2 4 120 1.203.000 300.750 1.S03.750 
vleK18 RbMringHWn 2020 0 9.9 8,9 1,5 160 2 0 8,20 0.62 3 91 0 0 0 
vlafcig Rlol«*igHVW 2009 S62 9,S 9,0 1,5 160 2 20 7,82 1.10' 5 161 79.000 0 79000 
vtBk20 RkHMigHVW 200* 1B21 9.4 8,7 1,5 160 1 84 7,70 0.92 5 135 213.000 S3.250 266 250 
vlek 21 RkMringHWK 0 0 9,5 8,7 1,5 160 2 0 7,80 0.82 4 120 0 0 0 
¥lak2< Rkilar*iflHWA 2005 0 9,5 8,9 1,5 160 2 0 7.80 1,02 5 149 0 0 0 
vlek 25 RioWrinsHWA 2020 0 9,7 8,8 1.5 160 2 0 8,00 0,72 4 106 0 0 0 
vlek 26 Riolerme KWA 0 9,5 8,9 1.5 160 : 0 7,80 1,02 5 149 0 0 0 
>lek2a Roleting HWA 2020 0 10.3 9.1 1.5 160 2 0 8.60 0,42 2 61 0 0 0 
vlek 29 Riolerina HWA 2020 726 9,5 8,7 1.5 160 2 25 7.80 082 4 120 76,000 0 78.000 
vlek 30 Riolering HWA 2003 0 9.3 8 5 1.5 160 2 0 7.60 0,82 4 120 0 0 0 
vlek 31 RBlering HWA 2005i 0 9,2 6,6 1.5 160 2 0 7.50 1,02 5 149 0 0 D 
vlak 50 Rolenng HWA 0 9,3 8,3 1,5 160 2 0 7.60 0,62 3 91 0 0 0 
Spolpafli Ooste Riolerira HWA 200S 0 9,1 6.5 1.5 160 2 0 7.35 1,02 5 149 0 0 0 
vlekOSnovd Befgbeanktwwin 2005 9,6 8,8 3.0 158 158 125 6.60 2,20 16 406 1.268.000 317.000 1.585 000 
vlek 09 noord Gemalen 2004 9,7 9.0 4.0 5 5 21 5.46 3,54 2 237 121.000 30 250 151.250 
vlek 11 GofTialen 2004 9,3 8.4 4.0 5 5 21 5.06 3,34 2 224 114.000 28.500 142 500 

vlek 12 Gemalen 2003 9 5 B.5 4.0 5 5 21j 5,27 3,23 2 217 110.000 27.500 137 500 
vlek 13 Gemalen 2003 9.3 8.3 '.0 5 5 21 5.10 3.20 2 215 109.000 27.250 136 250 
vlek 17 Gemalen 2003 9,1 8,3 6,0 8 8 49 2,90 5.40 4 398 473.000 118.250 591 250 
vlek09zukl Persleidng 2006 600 9.7 9.0 I.S 210 2 12 7,96 096 6 157 47.000 0 47 000 
vlHk 09 oootd Persleiding 2O06 500 9.7 9.0 1,5 210 2 10 7.96 0.96 6 157 39.000 0 39.000 

v l ^ l O o o M Persleiding 2005 1150 6.8 8.4 1.6 210 2 23 7,10 1,22 7 199 114 000 28.500 142.500 
vlek 12 Persl&iding 2003 600 9.5 8,5 1,5 210 7 12 7,77 0.65 4 106 32 000 0 32 OOO 
vlek 14 Pe'steiöJrg 2003 650 9,5 8,7 1,5 210 2 13 7,80 0.82 5 134 43.000 0 43 000 
vlek 16 Persleiding 2005 eoo 9.3 e.5 1.5 210 2 18 7,60 0.82 5 134 53.000 0 53 000 
vlak 24 Persleiding 2003 450 9,5 8,9 1,5 210 2 9 7,80 1.02 8 166 37000 0 37 000 
vlek 26 Persleiding 2003 600 9.7 8,8 1,5 Ï10 2 12 8,00 0,72 5 117 35.000 0 35.000 
vlek 01 woningen D.5 laags 2010 9,5 9,2 0,0 0 0 0 9,30 0,00 0 0 0 0 0 
vlek 02 woningen 0,5 laags 2007 9,9 8.9 1,5 66 66 21 8,22 0,60 2 78 41.000 0 41 000 
vlek 03 noord woningen 0,5 laags 2008 9,9 8 9 1,5 138 138 21 8,22 0,60 4 106 SS 000 0 55 000 
vlek 03 zuid woningen 0,5 laags 2009 9.9 8.9 1.5 156 156 21 8.22 0,60 5 111 56.000 0 S8.00O 
vlak 04 woningen 0,5 \aaqs 2010 10,4 9,3 0.0 0 0 0 10.16 000 0 0 0 0 0 
vlek 05 wonmgen 0,5 laags 2012 9,5 9,3 0,0 0 0 0 932 ooo 0 0 0 0 0 
vlakoe wontfigen 0^5 laags 2012 10,6 9,4 0.0 0 0 0 10,43 0,00 0 0 0 0 0 
vlek 07 woningan 0,5 laags 2011 10,1 9,2 0,0 0 0 0 9,86 ooo 0 0 0 0 0 
vlakoa wonir^gen 0,5 laags 2011 10,0 9,1 0.0 0 0 0 9,77 0,00 0 0 0 0 0 
vlek 09 noord wonfigen 0.5 laags 2007 9,7 9,0 1.5 88 86 21 7,96 0,96 4 138 72.000 0 72.000 
vlekOSzukl wonmgen 0.5 laags 2008 9,7 9.0 1.5 113 113 21 7,96 096 e 154 8 )000 0 81000 
vleklOoosI wonmgen 0,5 laags 2004 8,8 8,4 0,0 0 0 0 8,60 0,00 0 0 0 0 0 
vlek 11 wonmgen 0.5 laags 2007 9,3 6,4 0,0 0 0 0 9,06 0,00 0 0 Q 0 0 
vlek 13 wonmgen 0,5 laags 2021 9,3 8.3 0.0 0 0 0 9,10 0,00 0 0 0 0 0 
vlak 16 woningen 0,5 laags 2005 9,3 6,5 0.0 0 0 0 9.10 0,00 0 0 0 0 0 
v lek ia wonmgen 0,5 laags 2021 9,9 8.9 1.5 107 107 21 6,20 0,62 4 97 51.000 0 51000 
vlek 19 wonmgen 0,5 laags 2010 9,5 9,0 1.5 86 68 21 7,82 1,10 4 143 74.000 0 74 .0X 
vlek 20 wDnmgen 0,5 laags 2005 9,4 8.7 1.5 98 96 21 7,70 0,92 5 13S 73.000 0 73.000 

Duurzaamheid ^Grontmij 
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Oebieten 

Vlak • N M M ^ C * " ) ' C o d * g r o M J i a r v<n AtMM T M a l * M a ^ v d d 

w w l w n u h v o t f i n g laf igM { in*NAP} 

(m) 

SHJg- A a n i t g - Bnn- Bron-

hoogte d iep t * ( m ' ner ing* - ntilngt-

( n x N A P ) mv) lengt* (m) br*«dto 

m 

B r o n - n e r t n g i - « u i l e g -

duur (d) d I a p M 

(KH-NAP) 

Stl jg-naogle CteOlet OeIMel T o M I * E v l retour- Totaat | m 3 ) 

ver lastna ( m | deMaag EWVP o n n r a h M n s brorirte-rlns ( Incl . 

(mSJu) <mJhi) ( in3) (e i icL ( m l ) r a t o u r t m n n e 

r«Hu>tr,| f ino) 

• I W 2 4 H n r i g g n D . S i s a B i 2001 9 5 S.8' 0 .0 0 0 D 9.30 0.00 0 0 C 0 0 

< M i 2 g • c M n g w i 0.5 laagi 2021 9.5 8.7 1.5 152 152 21 7.80 0.82 e 149 78.00C 0 78 000 

' M 01 •rantigan i issgi 2 0 » 9.5 9 2 3,0 100 100 42 a .30 2.90 14 441 460.000 114.7S0 673.750 

v W l D Z woningen 1 laags 2007 9.9 a.8 3,0 C < 0 6.72 2.18 1 125 C 0 0 

viak03ma^ wlMngan 1 laagi 200B e.9 B,g 3,0 0 0 0 6 7 2 2,1B 1 125 0 0 0 

v M 03 zuid • o n m g i n 1 laag* 200{ 9.9 8.9 3.0 0 0 { 6 .72 2 . i a 1 125 0 0 0 

v 1 « t M •onaigan 1 laagi 2010 10,4 9,3 3.0 c 0 0 7.18 Z 1 * 1 122 { 0 0 

v l M D S Mmmgan 1 laagi 2012 9.5 9,3 3.0 75 75 42 6.32 2 .96 11 406 420L00C 105.000 525 000 

«tetiOe «rvvigf ln 1 laaga 2012 lo.e 9.4 3.0 61 81 42 7.43 1.97 B 278 286000 71.5001 357.600 

vlek 07 wori"ig»n 1 laag» 2011 10.1 9,2 3.0 32 33 43 e.ae ZH 4 241 247.000 61.750 308 750 

vUllOB 

V U ! 0 9 noort) 

WDOJngen 1 laag i 2011 10.0 9,1 3.0 43 4 3 42 6.77 2 .33 6 263 271.000 67.750 338.750 vUllOB 

V U ! 0 9 noort) wormgen 1 laags 2007 9.7 9.0 3,0 82 6 2 43 S.46 3.54 1 0 358 371000 32.750 463 750 

v M O B a J d 

vlBtclOOOtt 

wcorf^gsn 1 laag i 200G 9.7 9.0 3.0 51 51 41 8.46 Z 5 4 7 303 313 000 78.250 301250 v M O B a J d 

vlBtclOOOtt yro^ingen 1 laagt 2004 B.8 8.41 3.0 62 6 2 «2 5.E0 3.90 0 355 367.000 31790 458 750 

v w k 1 1 «forinawi 1 laas) 2007 9.3 8.4 3,0 0 0 0 6,06 1 3 4 1 134 0 0 0 

vlak 13 wono-igan 1 laagi 2021 9.3 B.3 3.0 0 0 0 610 2.20 1 12S 0 0 0 

v i s K i e parhefon 1 laags 2005 9.3 8.5 3.0 57 57 150 S.10 3.40 7 2B6 1.003 000 273350 1.308.250 

.IsK ) e wonu>Ben 11sags 2021 e.9 B.9 3,0 0 0 0 6,70 2.20 1 126 0 0 0 

v t e h i e woninoan 1 loags 2010 9,5 S.D 3,0 51 BI 42 632 3.68 7 320 330 000 S2.500 412.500 

v M K I O wonrigen 1 langt 200S 9,4 B.7 3.0 107 107 42 6,20 2.50 13 390 406000 101^00 507 500 

v<ak2< wonngan 1 kaagi 200fi 9,5 8,0 3.0 15 I S 42 B.30 Z 6 0 3 221 236.000 56900 282 500 

V U K » WQi-ungar> 1 baaga 2021 9.5 8.7 3 0 0 0 D 6 3 0 2.40 1 137 0 0 0 

»l«kC1 v'ontfigen2 Laags 2010 9.5 9.2 6 0 0 0 0 3.30 5.90 3 337 0 0 0 

vt«k02 wonmgaii 2 laag» 2007 9.9 B.B 6 0 0 0 0 3.72 6.18 3 296 0 0 0 

visli 03 noofd woningen 2 laaga 20oe 9,9 8,9 6 0 0 0 0 3,72 5.18 2 206 0 0 0 

vIsH 03 zuid wonB'k^Bn2 laags 2 0 0 9 9,9 B.B 6.0 0 0 0 3,72 e.1B 3 298 0 0 0 

v M M woningen 2 laags 2010 10,4 9,3 6 0 0 0 0 4,16 5.14 2 204 0 0 0 

v IMOS won*^g«o2 laagi 2 D t 2 9.5 9,3 M 0 0 0 3.32 6 0 6 3 342 0 0 c 

• I M 0 6 

itakdl 

woningen 2 laags 2012 10,6 9.4 6 0 0 D 0 4.43 4.07 2 264 0 0 0 • I M 0 6 

itakdl won-ngan Z l a a Q i 2011 10.1 9,2 6.0 32 3 2 75 3.86 6 3 4 10 549 1.006000 251500 1.257 500 

tmw woningen 2 laags 2011 10,0 9.1 6 0 32 32 75 3,77 5.33 10 640 1.006000 251500 1.257 500 

• M 0 9 n o o d woningen 2 laaga 2007 9,7 9,0 e.0 32 32 7e 3.46 5.54 11 571 1.046000 261500 1.307 500 

v M 09 zuid wnningen 2 laas* 2008 9,7 9.0 60 ao 5 0 76 3.<6 6 5 4 15 655 1.205000 301.250 1.506 250 

' M 10 DOM woningen 2 laag» 2004 9,8 8,4 6,0 0 0 0 2.60 5 8 0 3 331 0 0, C 

<l«k11 woningen 2 l a a i ^ 2007 9.3 8.4 6 0 0 0 0 3.08 5.34 2 305 0 0 0 

« M 1 3 woningan2 M g * 2021 9.3 8.3 6 0 0 0 D 3.10 SJO 2 297 0 0 0 

v M i e woningen2 kaaga 2 0 0 5 9 J s.s 6,0 0 0 0 3.10 5 4 0 2 309 0 0 0 

« M I B mningen 2 aao i 2CC1 9,0 8.9 6,0 0 0 D 3.70 5.20 2 297 0 0 0 

vl«k19 woningen 2 laaga 2 0 1 0 9.5 9,0 8,0 0 0 0 332 5 6 8 3 325 0 0 0 

•MKTO W0nineen2 M u i 2 0 0 5 9.4 8,7 6,0 55 55 75 120 6 S 0 16 870 1.235.000 306.750 1.543.750 

VlB)l24 wonrigan 2 laag* 2 0 0 6 9.S 6 9 6 0 0 0 130 5 8 0 3 320 0 0 0 

VIM 29 wc^mgan 2 t n g * 2021 9,5 6 7 6 0 0 D 3.x 5.40 2 309 0 0 0 

Vlak 04 Waie 'gang 200fl se« i 10.4 9.3 100 70 5.80 3.70 1 2 471 015000 228 750 1.143.750 

^nsHOG Walergana 2010 5200 10.6 9.4 100 73 5 .60 3.B0 1 2 483 eeeooo 216500 1062.500 

V)Bk07 Walergang 2010 3480 10.1 9.2 100 40 5,60 3.80 1 2 456 543 000 137.250 666.250 

^nskoe WMargng 2010 2290 10,0 9.1 100 33 5,80 3.B0 11 445 352 000 88000 440 000 

vlek 03 noord O u l i a i * 2007 2 0.6 6 8 20 2 1 6 1 0 2 .70 3 223 228 000 57 000 265 EX» 

v M O S n o o i d DuMra 20C6 2 9.7 0.0 20 2 1 6 1 0 ZOO 3 2401 244 000{ 61.000 305 000 

v M O S a i d Oi*an 2007 3 B.7 3.0 20 21 6 1 0 2 .00 3 240: 366 000 01.500 457 500 

vMl i13 D u M n 2020 2 9,3 8.3 20 2 1 6 1 0 Z 2 0 2 1B2 1B6000 46500 232 500 

V M 1 4 D i A a r a 2020 Z 0,5 6 7 20 2 1 6 1 0 3.B0 3 215 220 000 55.000 275000 

v M i l S Duktn 2 0 M 3 0 ,3 8.5 20 2 1 6 1 0 2 , 4 0 3 198 303 000 75.750 378 750 

v l M 1 7 Sukar* 2004 3 0,1 B,3 20 2 1 6 1 0 3 ^ 2 182 27S0OO 60.750 348 750 
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De bieten 

Wsk BtKhf l fv ing oerl i Code grote J » r n n A n t i l Toule 
werken uitvoering lengte 

(m) 

M a ^ e M 
(im-NAP) 

Stijg-
hoogte 
(imNAP) 

Aanleg- Bron- Bron-
diepto (m - nerirfgs- neringe-
mv} lengte (m) breeitte 

(m) 

Bron-twrkiga- Aan leg-
duur (d) diepte 

(m*NAP| 

Stijg-hoogte Wbie l Detiiet Totale EvL retour- Totaal (mï) 
veflaging (m) deklaag ewvP onitrekking bronrw-ring (Inci. 

(mï/u) (m3/u) {ml) (eicl . (mï) rWourtronne 
ratourtir.) Hng) 

ï lek25 DuikBrs 2003 3 9.7 8.8 20 4 21 6,10 2,70 3 223 342.000 65 500 427.500 

vlek 2a Duikefa 2003 3 10.3 9.1 20 4 2 1 : 6,10 3.00 3 248 381 000 95 250 476 250 

ulskOS Suiker spoor 2005 3 lO.B 9,4 15 5 42 6,60 2,S0 3 222 454 OOO 113 500 567 500 

vlekOe Duiker inelw«o 2005 2 10.6 9.4 15 5 42 6,60 280 3 222 454 000 113.5C0 567 500 

vlek 11 Cirojlatieosmeei en skiw 2007' 9,3 8,4 4.5 8 8 28 4,56 3,84 3 283 192 0 0 0 4 0 000 240 000 

vlek 12 Slinv 2009 9.5 8.5 3.0 4 4 14 6.27 2.23 143 49.000 0 49 000 

vtek lJ Sluw 2005 9.5 8.7 3,0 4 4 13 6.30 2.40 154 49.000 0 49.000 

vlek 20 
ï(9k21 

CirojlatAoamABl en etuw 
Sluw 

2003 
2D05 

9.4 
9.5 

8.7 
6.7 

4,5 
3,0 

8 
4 

8 
4 

28 
14 

4.70 
6,30 

4.00 
2.40 

294 

154 
2oaooo 

52.000 
soooo 

0 

250 000 
52 000 

vlek 21 
vtekSO 

Stuw 
CirculaiiegemBal en stuw 

2005 
2005, 

9.5 
9.3 

8,7 
8.3 

3.0 
4.5 

4 
e 

4 
8 

14 
28 

6,30 
4.60 

2,40 
3,70 

154 

2 7 2 

5 2 OOO 

185 000 

0 
46 250 

52.000 
231.250 

vlek 04 
xlskOS 

KedemutiT 200S 280 10,4 9.3 40 2 49 6.50 2,80 266 318 000 79.500 397 500 vlek 04 
xlskOS Kadarnuur 2007 S30 9.5 9.3 40 2 93 6.50 2,60 266 602.000 150 500 762 500 

vlek 06 KarJemuif 2007 410 10.8 9.4 40 2 72 6.50 2.90 276 482,000 120 500 602 500 

vlak 07 Kadamuu 2005 20 10.1 9.2 40 2 4 650 2.70 257 22.000 0 22 OOO 

vi t* 08 KaBemuur 2005 30 10.0 9.1 40 2 5 6,50 2.60 247 32.000 0 , 32 000 

_ 
vlek 10 noord 

Kademmff 2004 320 8,8 8 4 40 2 56 6.50 1.90 161 247.000 61750 308 750 

vlek 20 
vlek 28 

Kademuur 2004 690 9.4 8,7 40 2 121 e.oo 2.70 257 756.000 189.0001 945 000 vlek 20 
vlek 28 Kademuur 2020 80 10,3 91 40 3 14 6.50 2,60 247 84.000 0 84000 

vlak 29 Kademuu* 2020 900 9.5 8.7 40 2 158 6.00 2,70 257 9BS.OO0 24&250 1231.260 

Deel l Hoofdweqen 2005 43 10.5 9.1 ÏOO 30 12 10.50 000 0 0 0 0 0 

•Ba i2 HccIdweBen 2005 50 10.5 9.1 ZOO 30 14) 10.50 0.00 0 0 0 0 0 

Deel 3 Mooldwaqen 2005 125 10.5 9,1 ZOO 30 35 1050 o.oo 0 0 0 0 0 

0esl4 Hoofdwegen 2005 225 10,5 9,1 200 30 83 10,50 0,00 0 0 0 0 0 

DealS Hoofdwegen 2005 50 lO.S 9.1 200 30 14 10,50 0,00 0 0 0 0 0 

Deel e Hoofdwenen 2005 330 105 9.1 200 30 92 10.50 OOO 0 0 0 0 0 

Deel 7 Hoofdwegen 2005 12S 105 9.1 200 30 35 10.50 0,00 0 0 0 0 0 

Deeia Hoo^dweoso 20OS 50 10.5 9.1 200 30 14 10,50 0.00 0 0 0 0 0 

0eel9 Hoofdwegen 2005 50 10.5 9,1 200 30 14 1050 0.00 0 0 0 0 0 

Deel 10 Hoofdweqen 2005 118 10.5 9 1 200 30 33 1050 0.00 0 0 0 0 0 

O e e l l l Hoofdwegen 2005 50 10,5 9,1 300 30 14 1050 0,00 0 0 0 0 0 

Deal 12 Hoo'dwegan 2006 75 10,5 9.1 200 30 21 10.50 OOO 0 0 0 0 0 

Deel 13 Hoo'dwecren 2005 30 105 9,1 200 30 8 10.5C OOO 0 0 0 0 0 

Deal 14 Hoofdwegen 2005 150 10.5 9.1 200 30 42 10,50 0.00 0 0 0 0 0 

Deal 15 Hoofdwegen 2005 100 lO.S 9,1 200 30 28 f0.50 0,00 0 0 0 0 0 

Oeel ie Hoofdweqen 2005 75 105 9 1 200 30 21 1050 OOO 0 0 0 0 0 

Deel 17 Hoofdweqen 2005 65 105 9.1 200 30 18 10.50 000 
. • — 

0 0 0 0 0 

Deens Hoofdweqen 2005 30 10,5 9.1 200 30 8 10.50 OOO 0 0 0 0 0 

Deel 19 Hoofdwegen 2005 £0 10,5 9.1 200 30 14 10,50 o.oo 0 0 0 0 0 

Walerberqinq 200S tso 11.0 9.1 150 30 30 7,50 1.60 8 244 182.000 45,500 217,600 

vlek 31 Fielslunnel 200S 185 9.2 8,6 185 7,8 8C 6,40 2.20 12 345 6 8 5 . 0 0 0 171,250 858.250 

^lek03ooora parkeerpiaals oost - 2006 9.8 B.8 105 12 0 10.00 OOO 0 0 0 0 0 

vlakOSnoonl perliiesTilaals wesl 2006 9,8 8.8 275 TS c lO.OC OOO 0 0 0 0 0 

vleKOSrmcird parkearplaals wesl 2007 9,6 B.8 275 75 0 10.00 0.00 0 0 0 0 0 

ï leklOoosi hoogspaivkingsleiding 2004 1.000 8,B 8.4 200 2 28 8,50 OOO 0 0 0 0 D 

vlek 11 hoogspann mqsJa'diriO 2004 300 9.3 8.4 200 2 a 6,40 D.OG 0 0 0 0 0 

vlek 13 hoogspanninqaleiiina 2005 700 9.3 8.3 200 2 2C 8,30 0.00 C 0 0 0 0 

vlek 14 ItoogspanninoftlaUIno 2005 350 9.5 8,7 200 2 10 8,20 0.27 3 43 11.000 0 11.000 

vlak 16 noog spanninaJWttna 2005 600 9,3 8,5 200 2 17 8.20 0,00 2 0 1.D00 0 1.000 

vlak 21 hoogipannii luaWcftig 2004 700 9.5 8,7 200 2 2C 8,70 OOO 0 0 0 0 0 

Archeologie 2003 9,5 8.9 2,5 50 IC SC 7,00 1,9C t 199 273 .000 66 250 341,250 

A/cheologie 2004 9,5 8.9 2.5 50 IC SE 7.00 1 1,9C 4 199 273.000 68.250 341,250 

AMIaokigie 2005 9 5 8.9 a,s 5C 10 58 7,M ! 1,90 t 19S 273.000 68,250 341,250 
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Debielen 

V M i • M d H ^ l i g m k Codagmt* Jaar van AAnul Tolals MaaivaJtj Stijg- Ajnïvf^ Bron^ Bfon-
wtfkAp idtvoerinfl I tngt* {m*NAP) hoogiA d i tp ta fm -nvringt- nvrtni}*-

(m) (im-NAP) rnv) Iwigtg lm) brMdM 
(ml 

Bron-fWfIns*- Amleg- SdJVtMOOI* DeMM 
duurfd) d iep» vd t ig l i l g (m) d e M u g 

(KH-HAP) <m3/u) 

Debiet Totsla EvL mou r - Totaal (m3| 
EWVP onttrekking bnxine^lng (Inct. 
(mS/u) (m3) (evcf. (m3) refourtmmne 

letourbr.} ring) 

Aictvoleifa 20oe 9.5 a.9 2,5 50! 10 56 7.00 1,90 199 273 000 68.250 341 250 
Archeokitf* 2007 9.5 8,9 2.S 50 10 56 7.00 1,90 199 273 000 68 250 341 250 
Ar<^neiiUgl* 2008 9,5 8.9 2.5 50 10 56 7.00 1.90 199 273 0OO| 68 250 3*1250 
ArOieolatiia 2009 9.S 8.9 2.5 50 10 se 7.00 1.90 199 273.0001 68 250 341250 
ArcJ^eologie 2010 e.s 8.9 2,5 50 10 56 7.00 1.90 199 273.000. 68.250 341.250 
Aröteologie 2011 9.S 8.9 2.5 50 10 56 7,00 1.90 199 273000 68 250 341250 
ArcheolDgA 2012 9,S 8.9 2,5 50 10 56 7.0O 1.90 199 273.000 68.250 341.250 
Anfwotogie 2013 9.5 8,9 Z 5 50 10 se 7.00 1.90 199 273 000 68.250 341.250 
Arctvokign 2014 9.5 6.9 2.5 50 10 56 7,00 1,90 199 273 000 68.250 341250 
EnplosJevBn 2003 10ODOO 100.000 
ExpioBMven 2004 100.000 100 000 
Explosieven 2005 10O0OO 100 000 
Explosieven 2006 100 000 100 000 
£xpl05iav«n 2007 100.000 100 000 
Explosieven 2006 10O00O 100.000 
Explosieven 2009 100 ex» 100 000 
ExpiDSievA-i 2010 100 000 100.000 
Explosieven 2011 10O0O0 100 000 
Explosieven 2012 100.000 10O0O0 
ExpkraiBvsn 2013 1 10O.O0O 100 000 

IExpFo5iever 2014 100.000 100 000 
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Bijlage reductie waterbezwaar 
In verband met het grote waterbezwaar is gekeken naar (reële) mogelijkheden om het waterbezwaar te reduceren 
(bouwstenen). In onderhavige bijlage is meer inzicht gegeven in de tolstandkoming van de reductiehoeveelheden 
(in %) zoals weergegeven in bijlage K. Afsluitend wordt inzicht geboden in de combinatiemogelijkheden van de 
verschillende bouwstenen. 

Het totale waterbezwaar is bepaald op basis van bemaling tijdens een gemiddeld hoogste grondwaterstand 
(GHG). De berekende (totale) waterbezwaren per variant is in tabel 1 weergegeven. 

Tabel 1: berekende totale waterbezwaar (m') 

Voorgenomen Horen bij de Stad Wervende WoonmHJeus Duurzaamheid 
Waterbezwaar 82.725.500 71.546.000 50,308.000 62,266,230 

In de tekst zijn een negental bouwstenen beschreven waarvan, per variant, de reductie is bepaald ten opzichte 
van bemaling tijdens een GHG-situatie, De volgende mogelijkheden (bouwstenen) zijn onderscheidden: 

1, Organisatorisch 
a. planning: uitvoering bij gemiddeld laagste grondwaterstand of gemiddelde grondwaterstand en 

optimalisatie ruimte en tijd (voorkomen); 
b. combinatie van werken: gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden die binnen eikaars invloedsgebied 

liggen (beperken); 
c. optimalisatie bemalingsduur: bemalingsduur verkorten (beperken); 
d. sturen door middel van meten en controleren (beperken); 
e. planvorming (voorkomen). 

2. Technisch 
a. gebruik van alternatieve bemaling stee hnie ken (beperken); 
b, gebruik van damwanden en onderafdichting (beperken); 
C, geautomatiseerde bemalingen (beperken); 
d, retourbemaling (mitigeren). 

la. planning 
In de berekeningen is het waterbezwaar bepaald bij een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), Gelet op de 
omvang van de werkzaamheden en doorlooptijd (totaal circa 10 jaar) is het niet aannemelijk dat alle bemalingen 
uitgevoerd worden bij een GHG-situatie of bij een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG), Aarmemelijker is 
om voor hel waterbezwaar uit te gaan van een gemiddelde grondwaterstand, In label 2 is het totale waterbezwaar 
weergegeven bij een GLG-situatie en een gemiddelde grondwaterstand. Tevens is de reductie, ten opzichte van 
GHG weergegeven in procenten. 

Tabel 2:overzicht waterbezwaar (m') en reductie waterbezwaar (%) tov GHG 

Waterbezwaar Voorgenomen Horen bij de 
Stad 

Wervende Woon milieus Duur7aamheld 

waterbezwaar GLG 51,841,250 42,198,500 30.297,250 36,139,250 
waterbezwaar Gemiddelde 66,679,500 56,246,750 39.742.750 48,559.250 
Reduclie GLG (%) 37,3 41,0 39,8 42,0 
Reductie Gemiddelde (%) 19,4 21,4 21.0 22,0 

Opgemerkt wordt dal in perioden mei hoge waterstanden in de Waal mogelijk niet geloosd mag worden en er 
geen bemaling toegepast kan worden, waardoor het aannemelijker is om uit te gaan van een gemiddelde situatie. 
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Door de bemalingen dusdanig te plannen dat de grotere bemalingen in de zomer/herfst worden uitgevoerd 
(GLG-situatie) kan een aanzienlijke reductie worden verkregen. In tabel 3 is weergegeven wal het totale 
waterbezwaar is indien de aanleg van de riolering en watergangen bij een GLG-situatie wordt uitgevoerd en de 
overige onttrekkingen bij een GHG-situatie. 

Tabel 3:overzicht totale waterbezwaar (m') en reductie (%) bouwsteen 'planning' 

Vooizen amen Horen bij de Stad WervendeWoonmilieus Duurzaamheid 
Waterbezwaar 66.056.000 55.718.750 41.538,250 48,055,750 
Reductie (%) 20.2 22.1 17,4 22.8 

tb. Combinatie van werkzaamheden 
Door combinatie van werken in ruimte en tijd kan een reductie van het totale waterbezwaar worden gerealiseerd. 
Combinatie in ruimtelijke zin heeft betrekking op de verlaging van de grondwaterstand in de omgeving als 
gevolg van de bemalingen op een bepaalde locatie. Bij met name grote (diepe) bemalingen kan dit leiden tot een 
situatie waarbij geen bemaling noodzakelijk is voor het uitvoeren van werken in de (directe) omgeving van de 
bouwput. Combinatie in de tijd heeft betrekking op het achter elkaar uitvoeren van werken, waarbij het tweede 
werk voordeel ondervindt van de verlaging van de grondwaterstand die voor het voorgaande werk zijn 
gereahseerd. 

Een aantal (grote) werken biedt combinatiemogelijkheden in ruimte en tijd. Deze mogelijkheden zijn 
onderstaand nader beschreven: 
• Aanleg (middel)diepe riolering; 
• Realisatie watergangen; 
• Realisatie parkeergarage; 
• Realisatie verdiepte Stadsas. 

De aanleg van (middel) diepe riolering geschiedt tijdens het bouwrijp maken van een locatie en is een 
voortschrijdend werk waardoor combinatie mei andere (bemalings)werkzaamheden qua ruimte en lijd niet 
mogelijk is. In praktijk zullen nutsbedrijven direct achter de bemaling van de riolering komen waardoor ten 
behoeve van de nutsvoorzieningen geen bemaling hoeft plaats te vinden. In de berekeningen is hier reeds 
rekening meegehouden. 

Slechts een deel van de watergangen wordt in den droge aangelegd waardoor combinatie met de aanleg van 
kademuren en kunstwerken (duikers) mogelijk is. Dit betekent concreet dat ter plaatse van vlek 4. 6, 7 en 8 
combinatie mogelijk is van de bemaling ten behoeve van de aanleg van de watergang, kademuren en 
kunstwerken. De reductie van hel waterbezwaar ten opzichte van het totale waterbezwaar is hierbij echter 
verwaarloosbaar. Bij aanleg van bijvoorbeeld kademuren of duikers dient erop gelet te worden dat geen voeding 
vanuit de gerealiseerde watergang plaatsvindt. Dit kan leiden tot een aanzienlijke verhoging van het debiet. 

De noodzakelijke verlaging ter plaatse van de ondergrondse parkeergarages in de varianten 'Voorgenomen 
activiteit' en 'Wonen in de Stad' is dermate groot, dat verwacht wordt dat de naastgelegen verdiepte Stadsas 
zonder extra bemaling kan worden gerealiseerd. Eventuele riolering in de omgeving van de parkeergarages 
kunnen gelijktijdig (zonder extra bemaling) worden aangelegd. Hiervoor is echter wel afstemming van werken 
noodzakelijk. 

Het totale waterbezwaar en reductie bij een gecombineerde uitvoering van de parkeergarages en verdiepte 
Stadsas is in tabel 4 weergegeven. 

Tabel 4:over2icht totale waterbezwaar (m') en reductie (%) bouwsteen 'combinatie' 

Voorgenomen Horen bij de Stad Wervende Woonmilleus Duurzaamheid 
Waterbezwaar 74.650.750 69.146.750 50.308.000 62,266.250 

Reductie (%) 9,8 3,4 0,0 0,0 

Opgemerkt wordt dat hier sprake is van een verwachting. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of een 
gelijktijdige aanleg van de (half) verdiepte Stadsas en de parkeergarages mogelijk is. 

Daarnaast wordt opgemerkt dat afstemming tussen verschillende werken noodzakelijk is waardoor de reductie 
verder verhoogd kan worden. 
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Ic. optimalisatie bemalingsduur 
De noodzakehjke bemalingsduur kan op twee manieren worden verkort, namehjk: 
1. Door de werktijden te verruimen; 
2. Door een goede afstemming tussen verschillende partijen. 

Verruiming van de werktijden leidt tot enkele maatschappelijke bezwaren maar het is echter niet ondenkbaar dat 
voor bepaalde grote werken gedurende een periode langer gewerkt wordt. Niet alle werkzaamheden leiden lot 
een kortere bemalingsduur indien langer gewerkt wordt. Ingeschat wordt dat 10% van de werken in aanmerking 
komen voor werktijdvemiiming. 

Door een goede afstemming tussen de verschillende partijen (met name bij gecombineerde werken) is een zekere 
reductie van het waterbezwaar te bereiken. De omvang van de reductie is echter niet te bepalen. 

Het totale waterbezwaar en reductie van de bouwsteen 'bemalingsduur' is in tabel 5 weergegeven. 

Tabel 5; overzicht totale waterbezwaar (m') ea reductie (%) bouwsteen 'bemalingsduur' 

Voorgenomen Horen bij de Stad Wervende Woon milieus Duurzaamheid 
Waterbezwaar 76.107.460 65.822.320 46.283.360 57.284.950 
Reductie (%) 8,0 8,0 8,0 8.0 

Opgemerkt wordt dat aan het optimaliseren van de bemalingsduur enkele bezwaren hangen: 
• Meer c.q. langer geluidsoverlast in de omgeving; 
• Maatschappelijke belasting werknemers (niet iedereen wil laager/meer werken); 
• Extra kosten als gevolg van afstemming; 
• Dubbele ploegen leidt niet tot verdubbeling van productiviteit door bijvoorbeeld afstemmingsverliezen. 

ld. sturen door middel van meten en controleren 
Door eisen te stellen in de (koepel)vergunning kan de bronneerder of aannemer verplicht worden om het 
waterbezwaar te reduceren. Hierbij kan gedacht worden aan eisen ten aanzien van de maximale verlaging 
beneden de bouwput of aan een bonus/males-regeling. 

Een uitgebreid moniloringsprogramma dient gericht Ie zijn om de dit te controleren. De hoeveelheid te halen 
reductie hangt sterk af van de bronneerder en/of aannemer. Ingeschat wordt dat door een gericht meet- en 
controlesysteem een reductie behaald wordt van circa O tol 2 %. 

Opgemerkt wordt dat de op deze wijze te realiseren reductie sterk afhangt van de 'prikkel' die een 
bronneerder/aannemer krijgt om het onttrekkingssysteem goed te sturen. 

Ie. planvorming 
Ten behoeven van het in den droge aanleggen van kelders en ondergrondse parkeergelegenheden is bemaling 
noodzakelijk. Door tijdens de planvorming het ondergronds bouwen te beperken c.q. te voorkomen is een 
aanzienlijke reductie van het waterbezwaar mogelijk. 
In tabel 6 is het totale waterbezwaar en de reductie weergegeven indien geen ondergrondse bouw ter plaatse van 
de woningen plaatsvindt. 

Tabel 6: overzicht totale waterbezwaar (m') en reductie (%) bouwsteen 'planvorming' 

Voorgenomen Horen bij de Stad Wervende Woon milieus Duurzaamheid 
Waterbei^waar 67.892,750 59.913-750 37.931.250 48.824.500 
Reductie (%) 17,9 16,3 24.6 21,6 

Daarnaast kan tijdens de planvorming reeds rekening worden gehouden met materiaal keuze en/of aanlegdiepten. 

Door gebruik te maken van PVC rioleringsbuizcn in plaats van betonnenbuizen is het in enkele gevallen niet 
noodzakelijk om de riolering te funderen waardoor sneller gewerkt kan worden. 
Daarnaast kan een riolering minderdiep worden aangelegd waardoor minder bemaling noodzakelijk is. Dit kan 
echter in sommige gevalle wel leiden tot een extra gemaal of andere voorzieningen. 
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De hoeveelheid reductie die hiermee te behalen is, kan op basis van de huidige gegevens niet worden bepaald en 
dient in een bemalingsplan nader uitgewerkt te worden. 

2a. alternatieve bemalingstechnieken 
In de berekeningen is uitgegaan van bemaling door middel van verticale onttrekkingsfilters. In het plangebied is 
de bodemopbouw gelaagd en kan gebruik worden gemaakt van alternatieve bemalingen zoals horizontale 
bemaling (drainbemaling). 

Op grond van ervaringen met bronneringen blijkt dat een reductie van het waterbezwaar in gelaagde bodem door 
toepassen van drainbemaling circa 25% bedraagt. In zeer sterk gelaagde bodem bedraagt de reductie mogelijk 
zelfs meer. In principe kan tlrainagebemaling worden toegepast voor grondwaterstandsverlagingen tot maximaal 
2 meter. 

Drainagebemaling is goed toepasbaar voor de aanleg van riolering in gebieden waar zich geen of weinig kabels 
en leidingen in de grond bevinden. Ingeschat wordt dat in de Waalsprong bij circa 60% van de voortschrijdende 
bemalingen (riolering) gebruik kan worden gemaakt van horizontale bemaling. Het totale waterbezwaar en 
reductie is weergegeven in tabel 7. 

Tabel 7:Qverzkht totale waterbezwaar (m') en reduclie (%) bouwsteen 'alternatieve bcmalingstcchnieken' 

Vooi^enomen Horen bij de Stad Wervende Woon milieus Duurzaamheid 
Waterbezwaar 78.637.063 66.899.900 47.998.638 58.322.900 
Reduclie (%) 4,9 6,5 4,6 6,3 

2b. gebruik damwanden en onderafdichtinp 
Door gebruik te maken van damwanden en een onderafdichting (onderwaterbeton) ter plaatse van grote en diepe 
ontgravingen wordt hel waterbezwaar beperkt tot het leegpompen van de bouwput en het afpompen van 
binnentredend water (lekkages). 

Verwacht wordt dat hel gebruik van damwanden en een onderafdichting slechts rendabel is bij de bouw van de 
ondergrondse parkeergarages bij de variant Voorgenomen activiteil en Horen bij de Stad. Bij de variant Wervend 
Wonen en Duurzaamheid worden de parkeergarages op maaiveldniveau gebouwd. 
In tabel 8 is het totale waterbezwaar weergegeven zonder gebruik van damwanden en een onderafdichting en 
met. Tevens is de reductie, ten opzichte van GHG weergegeven in procenten. 

Tabel 8: overzicht totale waterbezwaar (m') en reductie (%) bij bouwsteen 'damwanden en ondcrafdichling' 

Vooreen omen Horen bl| de SUd Wervende Woon ml Heus Duurzaamheid 
Waterbezwaar 73.677.330 62.497830 50.308.000 62.266.250 
Reductie (%) 10,9 12,6 0,0 0,0 

Per deelproject dient een (financiële) afweging Ie worden gemaakt tussen het gebruik van damwanden en 
onderafdichting en de traditionele bemaling. Mogelijk lenen zich meer onderdelen voor het gebruik van 
damwanden en onderafdichting (kelders ter plaatse van woningen). 

2c, geautomatiseerde bemalingen 
Bij stationaire bemalingen (bouwTiutbemalingen) kan het rendabel zijn om in de weekenden en vakantie het 
onttrekkings de biel te reduceren aangezien de risico's gedurende die perioden kleiner zijn. 

Op grond van ervaringen met bronneringen blijkt dat het ontfrekkingsdebiel gedurende de weekenden/vakanties 
met circa 50% verminderd kan worden. Dit levert een totale reductie op van circa 14%. Daarnaast kunnen met 
behulp van geautomatiseerde besturing de onttrekkingen ook dagelijks periodiek worden verminderd op tijden 
dat er geen werkzaamheden plaatsvinden (mei name 's nachts). Door toepassing van geautomatiseerde 
bemalingen kan een totale reductie van circa 30 lot 35% gehaald worden. 

Dergelijke technieken zijn ook toepasbaar voor voortschrijdende werkenmaarzijnrelatief kostbaar aangezien 
per streng een peilbuis en druksensor geplaatst dienen te worden. 

In tabel 9 is het lotale waterbezwaar weergegeven indien de aanleg (parkeer)kelders onder woningen worden 
bemalen met behulp van geautomatiseerde bemalingen. 
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Tabel 9:overzicht totale waterbezwaar (m') en reductie (%) bij bouwsteen 'geautomatiseerde bemaling' 

Voorfienomen Horen bij de Stad Wervende Woon milieus Duurzaamheid 
Waterbezwaar 78.277.175 68.056.325 46.594.975 58.233.725 
Reductie (%) 5.4 4,9 7.4 6,5 

2d. retourbemaling 
Retourbemaling levert netto vrijwel geen waterbesparing en wordt vaak toegepast indien er belangen van derden 
een rolspeien. Retourbemaling wordt derhalve vaak gebruikt om droogte-, zettingsschade en/of ongewenste 
verspreiding van verontreinigingen te voorkomen/beperken. 

Het gebruik van retourbemaling kan een financiële afweging zijn aangezien over (een deel) van de geïnfiltreerde 
hoeveelheid geen (onttrekkings)belasting hoeft te worden betaald. 

Aangezien op dit moment geen inschatting kan worden in hoeveel gevallen het (financieel) haalbaar is om 
retourbemaling toe te passen, is deze bouwsteen niet verder uitgewerkt. 

Oplimale combinatie bouwstenen 
Mei bovengenoemde bouwstenen kan de meest optimale combinatie worden bepaald om een zo groot mogelijke 
reductie van het waterbezwaar te verkrijgen Hierbij moet we! de haalbaarheid van een dergelijke combinatie 
worden bekeken. Een combinatie van bijvoorbeeld de bouwsteen 'damwanden en onderafdichting' met de 
bouwsteen 'combinatie' is niet reëel. Hel gaat derhalve om de in praktische zin meesl reële combinatie. 

In tabel 10 is een overzicht weergegeven in hoeverre de bouwstenen effect hebben op het totale waterbezwaar 
{ten opzichte van het totale waterbezwaar bij een GHG situatie). 

Tabel 10: overzicht van de reductie het waterbezwaar bij de verschillende varianten 

planning combinatie Bemalingsduur alternatieven damwanden 
en 
onderafdichti 
na 

geautomatiseerd 
e b e malingen 

Voorgenomen 
activiteit 

+ +/- +/- - + +/. 

Horen bij de Stad + ' +/- +/- + -
Wervend Wonen + - +/- - - +/. 
Duurzaamheid + - +A +/- - +/-

+ reductie > 10% 
+/- 5%<rcduclie<10% 

verwaarloosbaar (<5%) / geen 

Op basis van bovenstaande overzicht kan bepaald worden dat uitvoering van bemalingen ter plaatse van riolering 
en watergangen bij een GLG situatie en het gebruik van damwanden en onderafdichting ter plaatse van de 
parkeergarages het meest effectief is om het totale waterbezwaar te reduceren. In tabel 11 is een overzicht van 
het totale waterbezwaar en de reductie weergegeven. 

Tabel 11: overzicht totale waterbezwaar (m*) en reductie ("/o) bij combinatie van de bouwstenen 'planning ' en 
'damwanden en onderafdichting' 

Vooreenomen Horen bij de Stad Wervende Woonmilieus Duurzaamheid 
Waterbezwaar 57.034,790 46,697,540 41.538,250 48-055,750 
Reductie (%) 31,1 34,7 41,9 32,8 

Daarnaast kan het waterbezwaar verder gereduceerd worden door gebruik te maken van: 
• Geautomatiseerde bemaling; 
" Combinatie van werken; 
• Alternatieve bemalingstechnieken; 
• Reductie van bemalingsduur (bonus/males regeling), en; 
• Planvorming. 
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De mate van reductie is echter sterk afhankelijk van de te bemalen werk, afstemming en technische en financiële 
mogelijkheden. 

Aangezien de bemalingswerken uitgevoerd worden over een langere tijd is het noodzakelijk de 
onttrekkingsdebiet per jaar te beschouwen. In tabel 12 is een overzicht gegeven van het jaarlijks waterbezwaar 
indien de bouwstenen 'planning' en 'damwanden en onderafdichting' gecombineerd zijn. 

Tabel 12: overzicht van het jaarlijks waterbezwaar (in m*) bij combinatie van bouwstenen 

jaartal VoorgcDomen Horen bij de Stad Wervende Woon milieus Duurzaamheid 

2003 4.370.500 2.695.000 2.368.750 2.693-000 

2004 7.012.250 7.141.500 S.987.250 7,647.750 

2005 14,954.250 S.94O.S00 5,677.000 6.959.500 

2006 5,494.984 2.296.9S4 2.186.250 4,500.750 

2007 6.921.806 3.819.556 3.087.000 6.437.750 

200S 2.071.250 4.968.000 4.870.000 3.705,750 

2009 6.I1I.0O0 1.704.000 2.474.500 4.068.250 

2010 2.540.000 2.846.000 3.6S4.000 3,472,250 

2011 691.300 6.41S.2S0 3.849.000 4,390.750 

2012 2.260.000 3.298 250 4.120.000 1.323.750 

2013 441.250 S06.250 441.250 441.250 

2014 441.250 441.250 441.250 441.250 

2020 3.624.750 1.325.000 2.352.000 1,973.750 

totaal 57.034.790 46.697.540 41.538.250 48,055.750 

Bij de voorgenomen variant wordt in 2005 circa 15 miljoen m' grondwateronttrokken. Mogelijk kan door een 
nadere uitwerking van de planning hier nog enige reductie optreden. 
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Bijlage L 

Ontgrondingen 
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Planca: ividMliB en on^roaAag 

MER W u l i p m i g 

Vormgeving oeytn: inedficatie profiden 

soort oever 

pfcrfimn aistand 
waterlijn 
+7,60 uit 
insteek 
+9.30 

meter 

afstand 2m 
waierdiepte 
uit insteek 
+9,30 

meter 

afstand 
5m water-
diepte uit 
insteek 
+9,30 

meter 

beschrijving profiel soort oever 
insteek 
+9,30 uit 
grens 

meter 

aistand 
waterlijn 
+7,60 uit 
insteek 
+9.30 

meter 

afstand 2m 
waierdiepte 
uit insteek 
+9,30 

meter 

afstand 
5m water-
diepte uit 
insteek 
+9,30 

meter 

beschrijving profiel 

normaal basisprofiel 10.00 7,00 15.00-20,00 32.00 Van insteek 9,30 in een keer onder 1:4 naar 2 m waterdiepte (5.60) ea na banket 
van 5.00 m onder 1:4 naar de bodem 

kade PM 0,00 3,00 15,00 Loodrechte insteek 0,75 waterdiepte en vervolgens onder 1: 4 naar grotere 
diepten 

natuurocvers: 
breed onderwatobadEet 

flauwe oever 

met vooroever 

10.00 

10,00 

10,00 

7.00 

27,50 

7,00 

15,00-60,00 

60,00 

15,00-44.00 
+ 60,00 

72,00 

72,00 

72,00 

Van insteek 9.30 in een keer onder 1:4 naar 2 m waterdiepte (S,60) en na banket 
van 45,00 m onder 1:4 naar de bodem 
Van insteek 9,30 onder flauw talud naar 2 m waterdiepte (5,60) op 60,00 m uit 
insteek en vervolgens onder 1:4 naar de bodem 
Van insteek 9,30 in een keer onder 1 ;4 naar 2 m waterdiepte (5,60); na ca 29 
meter op die diepte een 'zandbank' en \'anaf 60,00 uit insteek van ca 2 m 
waterdiepte onder 1:4 naar de bodem 

strand 10,00 20,00 60,00 72.00 Van insteek 9,30 over een lengte van 60.00 (grotendeels uitgevoerd in zand) naar 
2 m waterdiepte (5,60) en vervolgens onder 1:4 naar de bodem 

SpooTtalud 
(als veibijzondering van 
iHXTnaa] basiqxüfiel) 

{19.00 cq) 
26,00 

7,00 15,00-20,00 32,00 Variatie afstand insteek uit huidige grens NS betrefl reservering voor toekomstige 
voorzieningen openbaar vervoer: vermelde maten vanuit die insteek gelden bij 
keuze voor uitvoering als ncHinaal basisprofiel: onder 1:4 naar 2 m waterdiepte 
(5,60), een banket van 5.00m op 2 m waterdiepte (5,60) en daama onder 1:4 naar 
de bodem 

ToelichtJpg 
Voor de MER is er voor gdiozen om voor de natuurocvers en de uitvoering als strand uit te gaan voor dezelfde ligging ̂ an de lijnen van 2 meter waterdiepte als 
grens van bet talud 1:4 naar grotere waterdiepten. Dat wil zeggen datvanuit de toekomstige waterdiepten 'groter dan 2 meter' gezien, bij een nadere detaillering van 
de oeverkeuze de nodige vrijheid bestaat; 
Langs de GriAdijk wordt voor die gedeelten waar de bestaande funküe niet gehandhaafd moet worden uitgegaan van de insteek +9,30 op 30,00 m uit de as van de 
Griftdijk. 



MER Waalsprong 

Plassen: inrichting en ontronding 

Gctalsmttige karakteriserine plassen i.r.t inrichting en onteronding 

MER-altemadeven 
lengte pa type oever (m) diepte karakteristiek totale oever-

lengte (m) 
totale plas-

c^)pervlak (ha) MER-altemadeven nonnaal basis kade natuur strand % < 5 m diep % > 5 m diep 
totale oever-
lengte (m) 

totale plas-
c^)pervlak (ha) 

Voorgenomen activiteit 1.907 1.366 1.980 + 2,067 623 35,2 64,8 5.876 + 2.067 75,1 + 12.2 

Wervende woonmilieu's 2.336 1.337 1.725 + 2.067 225 37.9 62,1 5-623 + 2.067 82,6 + 12,2 

Horen bij de Stad 0 0 0 0 nvt nvt 0 0 

Duurzaamheid 639 1.560 6.074 + 2.088 618 57,9 42,1 8.891+2.088 89.5 + 16,6 

exclusief Zandse Plas 

Piasoppervlaktes! 

MER-alternatieven 
totale plas-

(q^rvl3k(ha) 
aandeel piasoppervlak (ha) oppervlakte grootste diepte (ha) 

MER-alternatieven 
totale plas-

(q^rvl3k(ha) >2mdiep >5mdiep = 20 m diep = < 20 m diep 

Voorgenomen activiteit 75,1 

82,6 

0 

89,5 

54,1 

57,1 

0 

46,3 

48,7 

'51.3 

0 

37,7 

26,7 

27,2 

0 

11,0 « 8,6 (= betrokken opp. 

0 

0 

0 

> 2 m 

Wervende woonmiüeu's 

75,1 

82,6 

0 

89,5 

54,1 

57,1 

0 

46,3 

48,7 

'51.3 

0 

37,7 

26,7 

27,2 

0 

11,0 « 8,6 (= betrokken opp. 

0 

0 

0 

> 2 m 

Horen bij de Stad 

75,1 

82,6 

0 

89,5 

54,1 

57,1 

0 

46,3 

48,7 

'51.3 

0 

37,7 

26,7 

27,2 

0 

11,0 « 8,6 (= betrokken opp. 

0 

0 

0 

> 2 m Duurzaamheid 

75,1 

82,6 

0 

89,5 

54,1 

57,1 

0 

46,3 

48,7 

'51.3 

0 

37,7 

26,7 

27,2 

0 

11,0 « 8,6 (= betrokken opp. 

0 

0 

0 

> 2 m 

Toelichting 
Lengte per type oever en totale oevcrlengte: ontwikkelde lengte recht danwei gebogen 'hemelsbreed'; 
2'*° getal bij lengte voor natuur en totale lengte als mede het 2* getal voor piasoppervlakte is voor de 2̂ andse Plas: eerste getallen zijn exclusief die plas; 
Diepte karakteristiek: geredeneerd vanuit de ontwikkeling van onderwaterbegroeiïng (grens op 5,00 m waterdiepte) los van het feit of het een diepe (tot 20 m 
waterdiepte) of ondiepe (5 è 8 m waterdiepte) plas betreft; 

- Totale piasoppervlak; bij 'voorgenomen activiteit' en 'wervende woonmilieus' exclusief de siagel rond vlek 9; alle varianten exclusief de zij-annen van waterslat 
voor het overige ongeacht de funktie van de verschillende plassen in het kader van de watertiuishouding t.a.v. wel of niet meedoen met de setzoen^KTging; 

- Hatea bij de Stad: geen rekening gehouden met het als nat element handhaven van de oude zandwiiqmt 



notuuroever met breed onderwoterbonket 
J f t 

natuuroeverprofielmet flauwe oever 
! 

lhQ^*4ld -E 

fiotuuroeverprofiel met vooroever 
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. 1 •. 

1 Geluid 

1.1 Beoordelingscriteria geluid 

Bij de beschrijving van de huidige situatie, de referentiesituatie en bij de beschrijving van de effecten in 
hoofdstuk 9 is uitgegaan van een aantal beoordelingscriteria. 
Deze criteria zijn gegroepeerd uitgaande van de hoofdindeling van de criteria: 
• Kwantiteit. ' 
• Kwaliteit. 
• Samenhang. 

• Betekenis. 

Tabel X.1 geeft een overzicht van de daarbij voor geluid gehanteerde criteria. 

Tabel X.1: Overzicht criteria geluidwoon- en leefmilieu 

Cateeorie Stap Aspect Cr i te r ium 
Geluid Kwantiteit Geluid wegverkeer Oppervlakte met geluidbelasling 

van meer dan 50 dB(A) 
Geluid railverkeer Oppervlakte met geluidbelasting 

van meer dan 5'' dB(A) 
Geluid scheepvaartverkeer Oppervlakte met geluidbelasting 

van meer dan 50 dB(A) 
Industrielawaai Oppervlakte met geluidbelasting 

van meer dan 50 dB(A) 
Kwaliteit Geluid wegverkeer Aantal woningen 

binnen geluidcontouren 

Geluid railverkeer Aantal woningen 
binnen eeluidcontouren 

Geluid scheepvaartverkeer Aantal woningen 
binnen geluidcontouren 

Industnelawaai Aantal woningen 
binnen geluidcontouren 

Samenhang en betekenis Cumulatieve belasting Geluidbelast oppervlak van 
gebied met meer dan ^én vorm 
van geluidhinder 
Aantal woningen binnen 
gebieden met meer dan 
één vorm van eeluidhinder 

1.2 Achtergrondinformatie 

1.2.1 Algemeen 

Inleiding 
Voor het aspect geluid spelen verschillende geluidbronnen een rol. Het geluid ten gevolge van weg- en 
railverkeer, scheepvaart en industrie. Lucht va artla waai is niet van toepassing in het plangebied. De beoordeling 
van hel geproduceerde geluid vindt plaats op gevels van geluidgevoelige bestemmingen en binnen 
geluidgevoelige gebieden. Onder geluidgevoelige bestemmingen moet worden verslaan: woningen, scholen en 
onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, gebouwen voor gezondheidzorg en woonwagenstaanplaatsen. Naast 
gebouwen kunnen ook gebieden als geluidgevoelig worden aangewezen. Voorbeelden van geluidgevoelige 
gebieden zijn stilte- en natuurgebieden, gebieden voor verblijfsrecreatie en soms ook begraafplaatsen. 

Tijdens de realisatie van hel plan zijn er als gevolg van bouwwerkzaamheden en de ontzanding van de Lentse 
plassen lijdelijk verhoogde geluidniveaus te verwachten in de directe omgeving. Ook zullen er kortstondige 
verhogingen van hel geluidniveau optreden. Als voorbeeld kan worden genoemd het optredend piekniveau bij 
heiwerkzaamheden. In dit stadium kan echter niet worden aangegeven om welke bronnen als gevolg van 
bouwwerkzaamheden het precies gaat en waar deze zich zullen bevinden. Wel is er een akoestische voorstudie 
uitgevoerd naar de geluidimmissie in de omgeving van de aan te leggen Lentse plassen. Het ter beschikking 
gestelde rapport van deze studie bevat alleen bijlagen en figuren van het rekenmodel en de rekenresultaten. 
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In het rapport ontbreekt een aantal relevante uitgangspunten zoals een toelichting over de maatgevende 
bedrijfssituatie, varianten en toetsing. Door het ontbreken van de uitgangspunten en de toelichting op de 
berekeningen is het niet mogelijk iets te zeggen over de berekeningsresultaten. 

Trillingen 
Trillingsoverlast treedt vooral op als gevolg van het passeren van zware voertuigen. Bouwwerken binnen een 
straal van ongeveer 30 m van bijvoorbeeld een drempellocatie lopen potentieel risico op trillingsoverlast. De 
meeste trillingsgevoelige situatie treedt op in het geval van een niet-onderheid bouwwerk in combinatie met een 
slappe ondergrond. Vooral bouwwerken, die gezien hun ouderdom a! een verminderde integriteit van de 
draagconstructie en de onderdelen daarvan bezitten, zijn gevoelig voor verkeerstrillingen. Ernstige oneffenheden 
in de weg kurmen aanleiding geven tot sterke trillingen. 

Richtlijnen 
In de richtlijnen wordt aangegeven dat de geluidbelasting dient te worden uitgedrukt in aantallen gehinderden op 
basis van contouren rondom relevante geluidbronnen. Daarnaast moet worden aangegeven of er kans is op 
trillingshinder. Voor de recreatie-, natuur- en stiltegebieden wordt een beoordeling van het verstoringseffect. 

1.2.2 Normering 

De normering van de geluidniveaus op geluidgevoelige bestemmingen en gebieden ten gevolge van de 
verschillende geluidbronnen is vastgelegd in de Wet geluidhinder. De voorkeurs grens waarde voor de 
geluidbelasting op de gevels van woningen ten gevolge van wegverkeer of industrie bedraagt 50 dB(A). Voor 
railverkeer is de voorkeursgrenswaarde 57 dB{A), Onder bepaalde voorwaarde kan het bevoegd gezag een 
hogere geluidbelasting vaststellen. De geluidbelasting binnen de woning mag niet meer dan 35 dB(A) mag 
bedragen voor wegverkeer en industrie en 37 dB{A) voor railverkeer. 

Voor geluidgevoelige gebieden wordt vaak uitgegaan van etmaal waarde van 40 dB(A). Door bevoegd gezag kan 
de grenswaarde voor geluidgevoelige gebieden ook hoger of lager zijn vastgesteld. De recreatiegebieden in het 
plangebied vallen onder de noemer stadrecreatiecultuur (Natuur op z'n plek). Voor stedelijke wegen en 
rijkswegen geldt voor deze gebieden een voorkeursgrenswaarde van 50 dB{A). Voor de spoorlijn geldt een 
voorkeursgrenswaarde van 57 dB{A). Deze voorkeursgrenswaarden zijn ook van toepassing op de uilerwaarden. 

Bij het plaatsen van windmolens op het bedrijventerrein De Grift moet worden voldaan aan grenswaarden op de 
zonegrens. De geluidcontour (zone) mag niet groter worden vanwege de windmolens op het terrein. Wanneer de 
windmolens buiten het bedrijventerrein maar binnen de zonegrens worden geplaatst, moet de geluidimmissie 
worden getoest aan het achtergrondgeluid. Vanwege het bedrijventerrein heerst in de omgeving (zone) een hoog 
achtergrondniveau en is het toetsingskader relatief ruim. 
Voor de windmolens die eventueel langs de Stadsas geldt dat deze vallen onder de nieuwe AMVB (Algemene 
maatregel van bestuur) voor windmolens. Afhankelijk van de groote van de windmolens, de ligging ten opzichte 
van woningen en de plaats (terrein met milieuvergunning) moet een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd of 
kan worden volstaan met een melding. Wanneer de windmolens onder de AMVB vallen mag er getoetst worden 
rekening houdend met de zogenaamde Windnormcurve (WNC). Bij deze wijze van toetsen wordt er een relatie 
gelegd tussen de windsnelheid en het niveau van het achtergrondgeluid. Uitgangspunt bij de methode is dat bij 
toenemende windsnelheid het niveau van het achtergrondniveau ook toeneemt. Dit betekent dat bij een hogere 
windsnelheid het geluid ten gevolge van bv een windmolen wordt gemaskeerd en er een hogere brondsterkte 
toelaatbaar is. 
Voor het aspect geluid spelen verschillende geluidbronnen een rol. Het geluid ten gevolge van weg- en 
railverkeer, scheepvaart en industrie. Luchtvaartlawaai is niet van toepassing in het plangebied, De beoordeling 
van het geproduceerde geluid vindt plaats op gevels van geluidgevoelige bes lemmingen en binnen geluid
gevoelige gebieden. Onder geluidgevoelige bestemmingen moet worden verstaan: woningen, scholen en 
onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, gebouwen voor gezondheidzorg en woonwagenstaanplaatsen. Naast 
gebouwen kunnen ook gebieden als geluidgevoelig worden aangewezen. Voorbeelden van geluidgevoelige 
gebieden zijn stilte- en natuurgebieden, gebieden voor verblijfsrecreatie en soms ook begraafplaatsen. 
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1.3 Geluidsberekeningen 

1.3.1 BroDnen 

Wegverkeer 
Voor de MER zijn vijf wegen beschouwd die een roi spelen voor de geluidbelasting in de omgeving: 
• De A325; 
• De ringweg rond Lent; 
• De Griftdijk; 
• De weg tussen Ressen en de Grifldijk; 
• De weg aansluitend op de 2' Stadsbrug. 

In de huidige situatie is alleen sprake van de A325 en de Griftdijk. De weg aansluitend op de 2' Stadsbrug komt 
alleen voor in hel alternatief Horen bij de Stad. De overige wegen komen voor in de Autonome ontwikkeling, de 
Voorgenomen activiteiten de alternatieven wervende woonmilieus en Duurzaamheid. 

De onderzoekszone van de A15 ligt over hel plangebied. Voor het MTC Valburg is eerder onderzoek uitgevoerd. 
Uit dit onderzoek blijkt dal de 50dB(A)-conlour vande A15 voor het prognosejaar 2020 ten noorden van 
Stationsstraat zal liggen (kaartbijlage uit: Aanvullend Geluidonderzoek MTC Valburg: gemeente Nijmegen; 
gemeente Overbetuwe; Royal Haskoning; L20I1,AO\R001, november 2001). De geprojecteerde woonbebouwing 
en andere geluidgevoelige objecten liggen ten zuiden van de Stationsstraat. Derhalve is de A15 buiten 
beschouwing gelaten. 

De verkeersintensiteit op de bovengenoemde wegen is mede afhankelijk van het gekozen alternatief. Per 
alternatief verschilt onder andere de hgging van woonwijken, recreatiegebieden en industriegebieden. Door de 
gewijzigde ligging van deze gebieden veranderen de verkeersstromen. Ook verschillen in de bebouwings-
dichtheid geven uiteenlopende verkeersiniensiteiten op de wegen. In tabel 1 is voor de Voorgenomen activiteit 
en de alternatieven, de verkeersinlensiteil op de wegen weergegeven. Er is uitgegaan van het planjaar 2010. 
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Tabel 1: verkeersintenslleiten 

WCKvak Wcgdeel Intensiieii (molorvoerluigen per elmaai) 

Huidig Aulonoo 
ml Voor
genomen 
i c t l v l l d t 

Voor
genomen 
activiteit 

* 

Wervende 
WDonmilic 
UI lncl.A73 

Wervende 
woon-
miiieus 
IDCI . ASO 

Horen 
bi j de 
stad 
Incl. 

A73 

Koren 
bij de 
stad 
incl. 
ASO 

D u u r u a 
mbeld 
lncl.A73 

Duurzaa 
mhcid 
Incl. ASO 

A325 K. 
Trajanus 
plein lol 
U n t 

51.000 63.000 43.000 44 000 61,000 32,000 34.000 43.000 58.000 

Lcnl lui 
roionile 

47,000 63.000 43.000 39.000 56.000 
(40.000 

) 

40.000 43.000 58.000 

Rolondc 
lol 
ovaionde 

45.000 79.000 63.000 62000 78.000 69.000 90.000 63.000 77.000 

Ovfllonde 
lol A l 5 

71.000 58.000 56.000 70.000 62.000 81.000 55.000 68.000 

"Lem-
oost" 

Ro lande 
lot Ie 
kruisinu 

24.000 24,000 25.000 24.000 17.000 16.000 32,000 32.000 

Ie 
kruising 
lot 
rinRwen 

12.000 13.000 14000 13.000 5.000 S.000 17.000 17.000 

"Ringwe 
gLent-
oost" 

T o l l c 
kruising 

11,000 11.000 7.500 8.000 4.000 4000 8.000 9.000 

Ie 
kruising 
tot 
Sudsas 

1. noo 6.500 3,500 4.000 2.500 3.000 3.500 4.000 

"Leni-
west" 

Rotonde 
loiccistc 
kruising 

21.000 21.000 17.000 17.000 23.000 42.000 25,000 25.000 

Eerste 
kruising 
lot 
ringweg 

11.000 11.000 11,000 11,000 23.000 42.000 13,000 13,000 

"Elingwc 
gLenl-
wesl" 

Ringweg 
lol Ie 
kruising 

10.000 10.000 BOOG 8.000 3.000 3.500 9.000 9.000 

Ie 
kruising 
tol 
Sladsas 

6.000 6.500 6.000 6.000 3.000 3,000 7.000 7.000 

Grindijk 
zuid 

Lenl-
wcsl 

4.000 3.500 3.500 3.000 3-500 6.000 6.000 4.000 4.000 

Griftdijk 
midden 

Tol 
Slation sw 
eg 

4.0O0 6.000 6.500 7,000 6,500 7.000 7.500 7.000 7.500 

Grindijk 
noord 

Tol 
industriei 
erfein 
"De 
Orin-

8,000 10.000 ll.OOO 11.000 U.OOO 11.000 12.000 11.000 12-000 

Oiislcrhii 
LL-A325 

15000 15.000 15.000 15.000 15.000 16.000 14.000 15.000 

A325-
Kesscn 

A325 tol 
Ie 
kruising 

15.000 15.000 12.000 12.000 11.000 12.000 7.000 7,500 

Ie 
kruising 
lol einde 

7.500 7.500 7,000 7.500 7.000 8.000 7.000 7.500 

Aansluili 
n g o p 2 ' 
Stadsbru 

22.000 41.000 
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De verkeersverdeling op de wegen is nog niet bekend. Voor de verdeling van de lichte, middelzware en zware 
voertuigen is uitgegaan van kentallen zoals die gehanteerd worden bij de principes van "Duurzaam Veilig 
verkeer" en van de verdeling uit een eerder uitgevoerd onderzoek voor de Stadsas (A325) (rapportnummer: 
D0842, EO\R004\GK\JER), 

Tabel 2: verkeersverdeling 

Wegvak Nachtuur-
percentage 

Lichte 
voeituieen 

Middelzware 
voertuigen 

Zware 
voert uleen 

Moto re 
n 

A325* os% 94.4 % 2.5 % 2.1 % 1.0% 
Stroomwegen • • 0,63 % 93% 6% 1 % . 
Gebieds-initsluitint!swe«en • • 0.63 % 96% 3% 1 % -

• Uit onderzoek Sladsas 
•* Uit Duurzaam Veilig verkeer 

Railverkeer 
Evenwijdig aan de A325 is de spoorlijn Nijmegen - Arnhem gelegen (baanvak 245). De ligging van de spoorlijn 
en de spoorgegevens van het baanvak, zoals intensiteit en snelheid, zijn bij alle alternatieven gelijk. Wel kan het 
realiseren van de O.V.-knoop Ressen wijzigingen in de spoorgegevens opleveren. Hieromtrent zijn geen 
gegevens voorhanden en derhalve niet beschouwd. De spoorgegevens zoals gehanteerd in voorliggend 
onderzoek, zijn afkomstig uit het Akoestisch Spoorboekje ASWIN-97 (update 2001) voor het prognosejaar 
2010. 

In tabel 3.1 staan de intensiteiten voor het jaar 2000 weergegeven. In tabel 3.2 staan de geprognotiseerde 
gegevens voor 2010/2015. 

Tabel 3.3 Intensiteiten baanvak 245; 2000 

Dag Deel 1 MAT 64 2 ICR/ICM 3 S G M 4 CARGO 8 
IRM/DDM 

1 Dag 14,31 23,54 0,69 4.37 36,88 

2 Avond 13,26 15,66 0.83 7,13 24,75 

i Nachl 3,22 4,19 0.35 3.73 8.13 

Tabel 3.4 Intensiteiten baanvak 245; 2010/2015 

DagDeel 2 [CR/ICM 3SGM 4 CARGO 8 IRM/DDM 

IDag 48 16 9 76 

2 Avond 0 16 13 94 

3 Nachl 0 3 9 17,63 

Volgens prognoses van Railnedzullenperrijrichtingin2010 10 reizigerstreinenen 1 goederentrein gebruik 
maken van de beslaande spoorlijn. Deze prognosegegevens zijn aan de hand van de geprognotiseerde 
categorieverdeling in het akoestisch spoorboekje en de omschrijving van de categorieën in het Reken en 
Meetvoorsclirift Railverkeerslawaai '96 vertaald naar invoergegevens voor de rekenmethode. Ten opzichte van 
de prognosegegevens uit het akoestisch spoorboekje resulteren deze gegevens in een geluidbelasting die 3 dB(A) 
hoger is. 

Het geluid tengevolge van de Betuweroute is van invloed op het noordelijk gedeelte van het plangebied 
(industrieterrein De Grift). Uit eerder uitgevoerd onderzoek blijkt dat de 57 dB(A)-contour ten gevolge van de 
betuwelijn ten noorden van Stationsstraat zal liggen (bijlage 4.1 uit: Project Betuweroute, Grontmij - De 
WEGER VoF:66001/U/adt/PBR/RAP/Dl/5952/KS). Omdat de geprojecteerde woonbebouwing en andere 
geluidgevoelige objecten zijn gelegen ten zuiden van de stationsstraat en omdat voor de te onderscheiden 
alternatieven geen relevante verschillen te verwachten zijn is de Betuweroute daarom in dit onderzoek verder 
builen beschouwing gelaten. 
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Industrie 
Voor het geluid ten gevolge van de industrie kan uitgegaan worden van de geluidzones rond de industrie
terreinen zoals deze zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De industrieterreinen met een vastgestelde zone die 
reikt tol in het plangebied zijn bedrijventerrein De Grift en industrieterrein Nijmegen-West. Ook de 
geprojecteerde windmolens vallen onder de noemer industrielawaai. 
Zoals in de inleiding genoemd is er naar de geluidinunissie in de omgeving van de aan te leggen recreatiepiassen 
ten noorden van Lent, een voorstudie uitgevoerd. De studie uitgevoerd door bureau Wensink, akoestiek en 
milieu, en ge. Bronnen die in dit rapport worden genoemd zijn een zandzuiger, classeerinstallatie, silogebouw, 
shovel en 200 vrachtwagens. De zandwinning is alleen tijdens de dagperiode in werking {07.00 uur - 19.00 uur). 

Scheepvaart 
Ten zuiden van het plangebied ligt de rivier de Waal. Het CBS over Internationale Binnenvaart, meldt dat in 
2000 per dag de Waal door ca. 270 schepen wordt bevaren. Ten behoeve van onderzoek (MTC Valburg) is er in 
opdracht van Marin een prognose voor het scheepvaartverkeer opgesteld voor 2010-2020. Volgens deze 
prognose wordt per dag de Waal door ca. 600 schepen bevaren. 

1.3.2 GeluidcoDtourén 

Huidige situatie 
In de huidige situatie is met name de geluidbelasting ten gevolge van de A325 op de woningen in Lent relevant. 
Voor deze weg is in opdracht van de gemeente Nijmegen een inventarisatie uitgevoerd waarbij hel 
wegverkeerslawaai in 2001 is onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in hel rapport 
"Wegverkeer Rijksweg 325, huidige situatie 2001, Nijmegen" (J.20O2.0O65.A; dgnir). Uit het onderzoek blijkt 
dat op basis vanberekeningen voor hel jaar 1986, ervoor 115 woningen sprake is van een saneringsituatie. Deze 
woningen zijn te verdelen in de volgende klassen onder te verdelen: 
• Klasse 56 - 60 dB(A): 34 woningen; 
• Klasse 60 - 65 dB(A); 47 woningen; 
• Klasse 65 - 70 dB(A): 34 woningen; 
• Klasse > 70 dB(A): geen woningen. 

Autonome ontwikkeling en Vooreenomen activiteit (variant 0'"> 
Het ontzanden aan weerszijde van de Stadsas zal tot gevolg hebben dat er een groot open water ontstaat. Over 
water draagt bet geluid verder dan boven land (akoestisch "hard" gebied). De geluidcontouren ten gevolge van 
de A325 en de spoorlijn komen verder in het plangebied te liggen en neemt het geluidbelast oppervlak toe. De 
omvang van de ontzanding staat dus in directe relatie mei het geluidbelast oppervlak. Ook door activiteiten 
(recreatie) op en rond de plassen zal het geluidniveau in de omgeving toenemen. Als gevolg van de zandwinning 
zal op de woningen rond de plassen kortstondige verhogingen van het geluidniveau optreden. 

Omdat de Stadsas en de rotonde ten opzichte van de omgeving verdiept worden aangelegd (-3 meter onder 
maaiveldniveau) is het geluidbelast oppervlak ten opzichte van de niet verdiepte ligging kleiner. De positieve 
akoestische invloed van verdiepte ligging is sterk gebonden aan de precieze locatie van de verdiepte ligging in 
relatie met de omliggende bebouwing. 

De invulling van het gebied langs de wegen en spoor is van grote invloed op de omvang van het geluidbelast 
oppervlak (en op het aantal gehinderde). Door het plaatsen van hoge, bij voorkeur gcluidongevoelige bebouwing 
dicht op de weg en langs het spoor, kan het geluidbelast oppervlak worden verkleind. Deze zogenaamde 
eerste lij ns-bebouwing heeft een geluidafschermende werking voor achteriiggende woningen. De schermwerking 
ten gevolge van de eerste lij ns-bebouwing is het grootst wanneer de gebouwen aaneengesloten zijn. Door 
geluidreflectie tegen deze bebouwing kan de geluidbelasting aan de overzijde van de weg toenemen. Bebouwing 
kan ook voor geluidgevoelige gebieden een afschermende functie vervullen. 

Door de uitbreiding van hel bedrijventerrein de Grift zal het geluidbelast oppervlak toenemen. De nieuwe 
gebouwen op dit terrein kunnen zelf ook weer een afschermende werking tot gevolg hebben. Tevens zal het 
percentage vrachtverkeer op de omliggende wegen toenemen. Dit kan leiden tot hogere geluidniveaus ten 
gevolge van wegverkeer. 

De aanleg van de O. V.-knoop Ressen zal een verhoging veroorzaken van hel geluidniveau in de omgeving. De 
omvang van de toename is, omdat de activiteiten bij de Ü.V.-knoop nog niet precies bekend zijn, niet Ie 
dimensioneren. 
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Het concentreren van bronnen (bijvoorbeeld weg- met rail en daarnaast windmolens) levert een kleiner 
geluidbelast oppervlak dan wanneer de bronnen ver uit elkaar liggen. 

De alternatieven 

Voorgenomen activiteit (variant Ib) 
Variant 1 b wijkt ten opzichte van variant 0+ (Autonome ontwikkeling en Voorgenomen activiteit) alteen afin 
de verkeerstructuur. In deze variant wordt de A73 doorgetrokken tot de Al 5. Voorde A325 resulteert dit in 
lagere verkeersintensiteiten en komen dus de contouren dichter bij de weg. Het geluidbelast oppervlak en het 
aantal gehinderden neemi af. 

Wervende woonmilieus (variant 3a en 3bl 
De Stadsas wordt bij deî e variant niet verdiept aangebracht maar op maaiveldniveau. Dit resulteert in een groter 
geluidbelast oppervlak vanwege wegverkeersla waai dan in de referentiesituatie. De gedeelten die overdekt 
worden uitgevoerd zorgen voor een afname van het geluid naar de omgeving. 

De verschillen in verkeersintensiteit ten opzichte van de referenticsituatie is relatief klein. De 
contourenafstanden voor wegverkeersla waai verschillen daardoor weinig van die van de Voorgenomen activiteit. 
Het ontbreken van de O.V.-knoop zal het geluidniveau in de directe omgeving aldaar lager zijn dan in 
referentiesituatie. 

In vergelijk met de referentiesituatie ontbreken de woningen in de Oosthoutseplas. Dit geeft een groter 
wateroppervlak en dus een groter geluidbelast oppervlak. De woningen in de plas hadden in de referent ie situatie 
een afschermende werking voor het achterliggende gebied. Ook deze afscherming vervalt bij het alternatief 
wervende woonmilieus. Ook in dit alternatief zal als gevolg de zandwinning op de woningen rond de plassen 
kortstondige verhogingen optreden van het geluidniveau. 

In variant 3a wordt de A73 doorgetrokken tot aan de AIS. Dit resulteert in lagere verkeersintensiteiten op de 
Stadsas. Hierdoor komen de geluidcontouren dichter bij de weg te liggen en neem het geluidbelast oppervlak en 
aantal gehinderden af. In variant 3b wordt de A50 verbreed. Dit geeft ten opzichte van de refetcnliesituatie 
(variant 0+) geen intensiteit verschillen. 

Horen bij de stad (variant 2b en 2c) 
Bij dit alternatief ontbreken de plassen aan weerszijden van de A325 en de spoorlijn. Er treedt dus ook geen 
kortstondige verhoging op van de geluidniveau op de omliggende woningen als gevolg van zandwinning. 
Doordat de plassen ontbreken is het geluidbelast oppervlak ter plaatse kleiner. Er is meer bebouwing dicht langs 
de Stadsas gesitueerd. Dit resulteert in een hoge geluidbelasting op deze nabij gelegen bebouwing. Dit wil niet 
automatisch zeggen dat het aantal gehinderde daardoor toeneemt. Vooral hoge geluidongevoelige gebouwen 
(kantoren en winkels) langs de Stadsas en het spoor kunnen een effectieve afscherming vormen voor de 
achteriiggende woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Worden echter appartementen gerealiseerd 
in de direct langs de Stadsas of spoor hoge bebouwing dan resulteert dit in een groot aantal gehinderden. 
Toepassen van 'blinde' of'dove' gevels in combinatie geluidwerende voorziening kunnen echter het aantal 
gehinderden reduceren. 

Omdat de Stadsas en de rotonde minder verdiept worden aangelegd dan in het voorgenomen alternatief (-
1.5 meter onder maaiveldniveau} is het geluidbelast oppervlak ten opzichte van dit alternatief groter. Vooreen 
goede vergelijking van de allemaiieven is het nodig de precieze locatie te weten van de verdiepte ligging en 
welke bebouwing er zal worden gerealiseerd. 

De aanleg van de T Stadsbrug en de weg van de rotonde naar de nieuwe brug heeft tot gevolg dal de 
geluidbelasting vanwege weg verkeerslawaai in de omgeving aldaar loenceml. Langs de A325, tussen de rotonde 
en het Keizer Trajanusplein, zat de geluidbelasting afnemen omdat in vergelijk met de Voorgenomen activiteit 
de verkeersintensiteit verdeeld wordt over twee verkeersstromen. Het plaatsen van hoge gebouwen langs de 
Stadsas zal, zoals reeds eerder beschreven, een afname van het geluidbelast oppervlak tot gevolg hebben. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat hel geluidafschermend effect het grootst is bij aaneengesloten bebouwing. 

Invariant 2b wordt de A73 doorgetrokken tot aan de At 5. Hierdoor neemt de intensiteit op de Stadsas af en 
wordt het geluidbelast oppervlak en aantal gehinderden kleiner. In variant 2c is de verbreding van de A50 
opgenomen. Dit resulteert in hogere verkeersintensiteiten op de Stadsas. Hierdoor neemt het geluidbelast 
oppervlak en het aantal gehinderden toe. 
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Zoals genoemd wordt het verkeer op de Stadsas na de ronde bij Lent verdeeld over twee verkeerstromen. Het 
doortrekken van de A73 en het verbreden van de A50 heeft dezelfde consequenties voor deze verkeersstromen 
als beschreven voor de Stadsas. 

Duurzaamheid jvarianl 4a en 4bl 
Het water oppervlak langs het spoor en de A325 is vergelijkbaar met de referentiesituatie. Op de woningen rond 
de plassen zal, als gevolg de zandwinning, kortstondige verhogingen optreden van hel geluidniveau. Waar de 
Sladsas overdekt wordt is het geluidniveau in de omgeving ten gevolge van het wegverkeer lager dan bij de 
referentie situatie. Omdat de Stadsas op maaiveldniveau wordt aangelegd zal de geluidniveau vanwege 
wegverkeer hoger zijn dan bij de referentiesituatie. 

De geplande windmolens langs de A325 bij het alternatief Duurzaamheid produceren geluid. De precieze 
omvang van de geluidproductie is niet bekend. De bundeling van de bronnen windmolens, industrie, spoor en 
A325 is akoestisch gezien gunstig. 

Het doortrekken van de A73 in variant 4a leidt tot lagere verkeersintensiteiten op de Stadsas. Dit heeft tot gevolg 
dat het geluidbelast oppervlak aftieemt en dientengevolge ook het aantal gehinderden. In variant 4b wordt de 
A50 verbreed. Dit geeft ten opzichte van de referentie situatie (variant 0+) geen intensiteit verschillen. 

1.3.3 Resultaten 

Geluidcontouren 
Op basis van de beschikbare rail- en verkeersgegevens zijn de geluidscontouren berekend op 5 meter hoogte. Bij 
de berekeningen is uitgegaan van de Standaard Rekenmethode I (SRM I). Voor weg verkeersla waai zijn de 50 en 
55 dB(A)-contouren berekend voor de maatgevende periode (nacht). De contouren ten gevolge van 
weg verkeerslawaai worden weergegeven zonder de aftrek ex.art. 103 van de Wet geluidhinder. Voor rail-
verkeersla waai zijn de 55, 57, 65 en 70 dB(A) geluidcontouren berekend voor de maatgevende nachtperiode. 

Bij de berekening van de contouren is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de afschermende werking van 
gebouwen en hoogteverschillen in het maaiveld. De vrij e velde onto uren geven dus slechts een indicatie voor het 
geluidsbelasl oppervlak ten gevolge van het wegverkeer 

Voor bedrijventerrem De Grift en industrieterrein Nijmegen-West is een 50 dB(A)-contour vastgesteld. Deze 
contouren zijn aangeleverd door de gemeente Nijmegen. De ligging van de geluidcontouren vanwege de 
windmolens is niet bekend. 

Voor de Waal zijn voor eerder genoemde onderzoek (Marin) geluidcontouren berekend ten gevolge van hel 
scheepvaartverkeer. Het betreft hier berekeningen op basis van prognoses voor het scheepvaart\'erkeer. De 
geluidcontouren ten gevolge van het huidig (jaar 2000) aantal schepen op de Waal, zijn niet berekend. Wel kan 
op basis van het verschil tussen de huidige inlensiteiten en de prognose voor 2010/2020 worden gesteld dat, in 
de huidige situatie ca, 3 dB minder geluid wordt geproduceerd door de scheepvaart. 

De vastgestelde zones van de genoemde industrieterreinen en de berekende contouren voor weg-, rail- en 
scheepvaart la waai worden per variant afgebeeld. De geluidcontouren voor de huidige situatie. Autonome 
ontwikkeling, Voorgenomen activiteit en de alternatieven afzonderlijk zijn opgenomen in de volgende kaaden 
van de Kaartenallas: 
• Kaart 37: geluidcontouren huidige situatie (variant 0). 
• Kaart 39: geluidcontouren railverkeer huidige situatie. 
• Kaart 40: geluidcontouren railverkeer 2010. 
• Kaart 41a: geluidcontouren Autonome ontwikkeling en Voorgenomen activiteit (variant O*). 
• Kaart 41b: geluidcontouren Doorgenomen activiteit (variant Ib). 
• Kaart 43a: geluidcontourenHoren bij de stad inclusief doortrekken A73 (variant 2b). 
• Kaart 42a: geluidcontouren Horen bij de stad inclusief verbreden ASO (variant 2c). 
• Kaart 43b: geluidcontouren Wervende wooimiilieus, inclusief doortrekken A73 (variant 3a). 
• Kaart42b: geluidcontouren Wervende wooiunilieus, inclusief verbreden A50 (variant 3b). 
• Kaart 43c: geluidcontouren Duurzaamheid, inclusief doortrekkenen A73 (variant 4a). 
• Kaart 42c: geluidcontouren Duurzaamheid, inclusief verbreden A50 (variant 4b). 
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Geluidbelast oppervlak, aantallen woningen binnen zones en cumulatief oppervlak 

Aan de hand van contouren is voor de diverse varianten het geluidbelast oppervlak bepaald. Met behulp van het 
geluidbelast oppervlak en de woningdichthcden in hel plangebied is per variant hel aantal woningen binnen de 
50 resp, 57 dB(A)-contouren bepaald. 
De resultaten zijn opgenomen in onderstaande label. 

Cr i te r ium Eenheid Voorgenomen 
aclivllelt 

Horen bij de stad Wervende 
woonmi l i eus 

Duurzaamheid 

geluidbelast 
gebied 
wegverkeer 
excl. ASO &. 
exc! A73 

HecUre 178.3 

Aantal 
woningen 
wegverkeer 
excl. A50 & 
excl. A73 

Index 
alt VA excl 
ASO & A73 
= 100 

100 

Geluidbelusl 
gebied 
wegverkeer 
mcl ASO 

Hectare 194,7 136 153.5 

Aantal 
woningen 
wegverkeer 
incl. ASO 

Index 
alt VA excl 
A S O i A 7 3 
= 100 

t2S.l 71.7 118.8 

GeluidbelasI 
gebied 
wegverkeer 
incl. A73 

Hectare 155.5 172.9 157.4 138.1 

Aan lul 
woningen 
wegverkeer 
incl, A73 

Index 
alt VA excl 
ASO & A73 
•= 100 

90,1 1I5.S 82.3 109.1 

Gcluidbelii.'il 
gebied 
rail verkeer 

Hectare 85.7 lOI.S 82.9 82,4 

Aanul 
woningen 
rail verkeer 

Index 
alt. VA -
100 

100 139.S 90.4 137.4 

GeluidbelasI 
gebied 
indusinelawa 
ai 

[{ectarc 10,3 9.3 10.4 l l .S 

Aan lal 
woningen 
in<lusinelawa 
ai 

Index 
alt. VA -
100 

100 103.2 55.6 91.3 

Geluidbelast 
gebied 
scheepvaart 

Hectare 38 3S.6 38 26.4 

Aantal 
woningen 
scheepvaart 

Index 
alt. VA -
100 

100 105.6 72,9 70.1 

Tevens is het oppervlak bepaald waarin sprake is van meer dan 1 type bron. Zie volgende tabel. 
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C r i t e r i u m Eenheid Voorgenomen 
act iv i te i t 

Horen b i j de stad Wervende 

n o a n mi l ieus 

Duu rzaamhe id 

Aulonome 
ontwikkeling 
oppcrvlakW 

Hectare 104.9 

Autonome 
onli^nkkclmg 
woninften 

Index 
Autonome 
oniw. = 100 

100 

GeluidbeliiM 
gebied incl. 
AiO 

Hectare 113.4 77.2 90.6 

Geluidbelaste 
woningen 
incl. ASO 

Index 
AutiHiomc 
ontw, " 100 

126.6 6S.6 1IS5 

Geluidbelast 
gebied incl. 
A73 

HecUre 96.7 110.6 90.9 85.8 

Geluidbelast 
woningen 
incl. A73 

[ndex 
Autonome 
ontw. - 100 

92 123.7 79,2 110.1 

1.3.4 Beoordeling 

De beoordeling van de varianten is weergeven in onderstaande label. In deze tabel wordt v3n de verschillende 
varianten een aantal aspecten legen de Voorgenomen activiteit {Autonome ontwikkeling). 

Voor-KC nomen 
act iv i iel l* 
(1b) 

Wervende 
•VOO n-milieus 
incl. A73 
(3a) 

Wervende 
Monn-mllieus 
Incl. ASO 
(3b) 

Horen bij 
de slad 
incl. A73 
(2b) 

Horen bi j 
de stad 
Incl. ASO 
(2c) 

Duur
zaamheid incl. 
A73 
(4a) 

Duur-
u a m l i t i d 
Incl. ASO 
(4b) 

Kwan-tiicit - 0 
Kwalt-teit - -
{'umu-iaMc 0 0 0 0 0 + + 
Boüw-lïwaai 0 0 0 + -t . -
Wind-molens 0 0 0 0 0 * + 

Getuid tgv 
Zand-
winninj! 

0 0 0 

" 
0 0 

Tri 11 in ((cn - - 0 - + - 0 
— aüiamc 

geringe afname 
O gelijk 
+ toename 
++ sterke toename 

1.3.5 Leemten in kennis 

Realisatie plangebied 
In de realisatiefase van het plangebied zal geluidhinder optreden als gevolg van bouwverkeer en 
werkzaamheden. Tot welke geluidimmissies dit zal leiden op de in de directe omgeving gelegen geluidgevoelige 
bestemmingen is niet bekend. 

Geluidbelast oppervlak en aantal gehinderden 
Voor het bepalen van het geluidbelast oppervlak en het aantal gehinderden is gebruik gemaakt van de relatief 
eenvoudige Standaard Rekenmethode I, Deze methode geeft slechts een indicatie van hel geluidbelast oppervlak 
en het aantal gehinderden. De invloed van afschermende objecten is alleen zichtbaar te maken dienen mei behulp 
van de nauwkeuriger maar tevens complexere Standaard Rekenmethode II. Voor het schaalniveau van het MER 
geeft de eenvoudige methodiek een afdoende inzicht in de akoestische situatie. 

In het kader van zal de akoestische situatie mei behulp van Standaard Rekenmethode II in beeld worden 
gebracht. 
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Wiiziyineen aan bestaande wegen 
Wijzigingen aan het beslaande wegennet in combinatie met de toename van hel verkeer op deze wegen zullen 
een verhogingen van het geluidniveau veroorzaken op de in de directe omgeving gelegen beslaande woningen. 
De consequenties van de wijzigingen aan het bestaande wegennet en de toename van hel verkeer moeten in beeld 
worden gebracht. Welke wijzigingen zullen plaatsvinden is momenteel nog niet bekend. De akoestische 
gevolgen zullen bij het op te stellen bestemmingsplan voor hel plangebied worden onderzocht. 
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