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l Inleiding 

Hei worllggende rapport is een bijlagerapport bU de aanvulling MER Waalsprong 2006. 
Voor de vrrknnsbuctuur In de Waakprong zUn venchlllende altornatleven opgezet Deze 
alternatieven hebben effecten op de omgovingskwalltolt. h e  offocten dienen inzichtolljk 
k worden gemaakt om een rfgmrogon keuze k kunnen maken UH de attwnathven. 

Dit rapport Is opgesteld door de afdeling Sta&ontwikkeling van de dlroctle Grondgebied 
van de gemeonte NlJmegen. 

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een vergelijking op te 
stellen tussen verschillende verkeersstructuren voor de Waalsprong, met als doelstelling 
de milieueffecten van de verschillende alternatieven in beeld te brengen. In dit rapport 
worden de altematieven getoetst aan de deelaspecten ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en 
archeologie, water en ecologie. Deze onderwerpen zijn gevat onder de naam 
'omgevingskwalitelt'. 
Allereerst wordt de gevolgde onderroeksme#ode toegelicht en de onderzochte situaties 
beschreven. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten besproken en beoordeeld. Ter 
afsluiting volgt een samenvatting van de resultaten en een conclusie. Hierbij wordt ook aandacht 
besteed aan mogelijke maatregelen. 
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2 Beschrijving van het onderroek 

2.1 Ondenoeksgebled en alternatieven 
De te beschouwen alternatieven staan beschreven in het hoofdrapport in hoofdstuk 3. 

2.2.1 Bouwstenen en aitematieven 
Het onderzoek naar ruimtelijke kwalteit, culhiurhistorie, archdogie, ecdogie en water bestaat uit 
twee delen. in het eerste deel van het onderzoek worden de afzonderlijke onderdelen van de 
alternatieven (de bouwstenen) beoordeeld op hun effecten. In het tweede deel van het onderzoek 
wordt per alternatief een over-ai l~rdel lng gegeven, waarin de scores voor de afzonderlijke 
bouwstenen zijn geïntegreerd. 

De keuze voor dit onderscheid komt voort uit het MER 2003. Door te werken met bouwstenen 
kunnen ook de afzonderlijke scores van onderdelen van de alternatieven inzichtelijk worden 
gemaakt. 

2.2.2 RulmtellJke kwaliteit 

Tenigbllk MER 2003 
In het MER Waalsprong 2003 (MER 2003) zijn verschillende altematieven voor het deeiaspect 
ruimtelijke kwaliteit beoordeeld aan de hand van criteria (MER Waalsprong 2003, deelrapport 
stadslandschap). Aan de hand van de Indeling van ruimtelijke kwalbiten in tijd, betekenis, 
ruimtebeslag, beleving I gebruik en de mens zijn criteria geformuleerd. De criteria zijn afgeleid uit 
vastgesteld overheldsbeleid en besaiurlljke beslulten. De gebruikte criterla lenen zich goed voor 
een beoordeling op hoofd- en stnicîuurniveau. De gehanteerde criteria zijn: 

Tijd: samenhang tussen een robuust raamwerk en voldoende flexibiliteit 
Betekenis: authenticiteit enerdjds, nieuwe identiteit anderzijds 
Ruimtebeslag: compacte stad tegenover parklandschap 
Beleving en gebruk vitaliteit of rust 
De mens: lokale verbondenheid en stedelijk netwerk 

B.oordelingscrlhrla 
Sinds 2003 is het begrip ruimtelijke kwaliteit verder uitgewerkt. De meest gebruikte uitwerking 
w d t  gekenmerkt door de volgende drie hwfdbegrippen: 

Gebruikswaarde 
Belevingswaarde 
Toekomstwaarde 



In deze aanvulling MER Waalsprong wordt de ruimtelijke kwaliteit beschreven aan de hand van 
deze hoofdbegrippen. 
Deze hoofdbegrippen zijn onder te verdelen in beoordelingscriteria. Het onderhavige onderzoek 
richt zich op de wijzigingen in de verkeersstructuur voor de Waalsprong. Dit is een essentieel 
andere onderzoeksopgave dan het onderroek naar de gehele ontwikkeling van de Waalsprong. 
Daarom zijn ook de beoordelingscriteria toegespitst op de voor verkeersstmctuur relevante 
aspecten. 

Het voorkeursmodel Waalsprong 2003 is tot stand gekomen op basis van de uitgangspunten 
'zuinig omgaan met schaarse ruimte', 'versterking van de identiteit', 'betere bereikbaarheid' en 
'meer variatie', alsmede de opvafflngen dat de Waalsprong in het perspectief van de totale stad 
moet worden gezien; een stad aan de Waal dn In aansluiting op het betuws landschap. Op basis 
van bovenstaande zijn de vdgende aspecten geselecteerd voor de beoordeling van de 
verkeersstructuur ten behoeve van ruimtelijke kwaliteit: 
o Oebrulkswaarde: bruikbaarheid, functiemenging en ruimtegebruik 
e Belevlngwaarde: identiteit, variatie en herkenbaarheid 
o Tookomstwaarde: reële ontwikkellngskansen op lange termijn en flexibiliteit 

2.2.3 Cultuurhlstorie 

Terugblik MER 2003 
In het MER 2003 Is uitgebreid onderroek gedaan naar de cultuurhistorische waarden in 
Nijmegen-noord. Ten behoeve van het MER dijkteruglegging Lent zijn deze gegevens opnieuw in 
beeld gebracht (cultuurhistorische waardenkaart). De uitbreiding aan cultuurhistorische waarden 
betreft de Verloren Zeeg, de afronding van het oude wegen- en waterlopennet, de drie 
Brugkazematten (Rijksmonumenten) en het uiterwaardengebied ten westen van de spoorbrug. 

Beoordellngrcriterla 
Bij de beoordeling van de effecten die optreden bij toepassing van de verschillende 
verkeersmodellen, speelt de duurzaamheld van het landschap en zijn structuur een grote rol. Er 
wordt echter ook gekeken naar de consequenties voor individuele monumenten . Een en ander 
komt tot uitdrukking in de beoordeling van de onderdelen processen, patronen en elementen. 
e Processen: de beoordeling van de verschillende modellen valt positiever uit naarmate de 

historische ontwikkeling van het landschap beter afleesbaar blijft. Dit impliceert dat de 
complexiteit van het landschap, de afspiegeling van de verschillende tijdlagen, beter 
afleesbaar blijft 

o Patronen: de beoordeling van de verschillende modellen valt positiever uit naarmate de 
patronen niet worden aangetast of zelfs worden hersteld enlof herkenbaar worden gemaakt. 
Onder patronen worden historisch waardevoile patronen en structuren bedoeld in historisch 
geografisch en historisch (steden)bouwkundig opzicht 
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Elementen: de beoordeling van de verschillende modellen valt poSItiever uit naarmate de 
elementen niet worden aangetast of zelfs worâen hersteid of herkenbaar worden gemaakt. 
Onder elsmsntsn worden &J afzonddljke rdlcten van âe hlsbrle van het landschap bedoeld 
in hlstorbch geografisch en bouwkundig opzkht 
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2.2.4 Archeologie 

Terugblik MER 2003 
In figuur 2.2 is een overzicht gegeven van de bekende archeologische waarden in het gebied van 
de  aais sprong'. Dit overzicht is gebaseerd op de bijlage archeologie van het MER Waalsprong 
2003 en aanvullend onderzoek ten behoeve van het MER dijkteruglegging Lent. 
Het gaat hierbij om plaatsen waar veelal door boringen is vastgesteld dat er overblijfselen uit het 
verleden liggen, van circa 5.500 v.Chr. (MiddenSteentijd) tot en met de Middeleeuwen. Die 
overblijfselen bestaan enerzijds uit materide resten -van verkoolde graankorrels en 
aardewerkscherven tot menselijke skeletten- andeizijds uit grondsporen, zoals opgevulde 
waterputten en funderingsgreppeis die de standplaats en indeling van inmiddels vergane houten 
boerderijen weergeven. 
Uitgangspunt bij de omgang met het archeologische erfgoed is dat dit in de bodem bewaard blijít. 
Nader onderzoek door middel van opgravingen vindt alleen plaats in geval van bedreiging door 
ingrepen in de bodem die tot beschadiging of vernietiging leiden. 

Beoordellngscrlterla 
Bij de beoordeling van de alternatieven wordt alleen gekeken naar de effecten op de 
ondergrondse overblijfselen op de diverse tracés. Uiteraard is van negatieve effecten ten opzichte 
van het voorkeursmodel alleen sprake als het gaat om aantasting van waarden door de nieuw 
aan te leggen wegen. Van een positief efíect is sprake als door wijzigingen in de 
verkeersstructuur een vindplaats ontzien wordt die in het voorkeursmodel aangesneden wordt 
door een nieuw wegtracé. 
De intensiteit van het effect (J- of +l++) Is zowel bepaald door de omvang van de bedreiging als 
de waarde van de vindplaats. De waardering per vindplaats en de diepteligging van de 
overblijfselen is weergegeven in de tabellen 2 en 3 van de bijlage archeologie van het MER 2003. 

Bij de effectbepaling is gewerkt met de aanname dat een nieuwe weg wordt aangelegd op een 
diepte die schadelijk is voor de onderliggende vindplaats. Aangezien de archeologische resten 
plaatselijk al op een diepte van 0,30 m liggen, is dit een realistisch uitgangspunt. Dit geldt met 
name In de gevallen waarbij de aanleg van een weg gepaard gaat met de ingraving van 
rioleringsbuizen enlof beimsloten. 

' De enkde vindplaaben die sindsdien nieuw zijn ontdekt, spelen gesn ml in de sffeclbeoordeling van de 
vsrkwrsmoddien. Het is echter mogdijk dat In de neblje toekomst nog vindplaatsen ontdekt worden die in dit 
vurband wei van bdang zijn. Met name in het centrumgebid zal nog relatief ved kartetend onderzoek 
phatsvinden, op Gnsinen die d a a m  tot voor kort niet toegankelijk waren 



.)s& Tauw 

Kenmerk RoOc44B68TNIE-nva-Wl-NL 



2.2.6 Ecologie 

Terugblik MER 2003 
In het MER 2003 zijn de huidige ecologische waarden geïnventariseerd. in verschillende 
alternatieven en varianten zijn daarnaast de mogelijke ecologische ontwikkelingen doorgerekend 
en geanalyseerd. In het voorkeursmodel is gekozen voor de ontwikkeling van de landschapszone 
als belangrijkste ecologische structuur in de Waalsprong. 
Na het vaststellen van het voorkeursmodel is de regionale groenstnictuur in het herziene 
streekplan vastgelegd. Voor de Waalsprong zijn daarin de verbinding met het kommenlandschap 
aan de westkant en de verbinding met het stadsregionale park de Woerdt aan de oostkant van 
belang. Het ecologisch belang van het westelijke deel van de landschapszone rond het landgoed 
Oasterhout is hierin ook benoemd. Landelijk en Internationaal spelen de verdere vaststelling van 
natuurbeschemingszones in de uiterwaarden (EHS en Vogel- en Habitatrlchtiijngebieden). 

Beoordelingscriteria 
Bij de beoordeling van de alternatieven op ecologische effecten Is gekeken naar de doorsnijding 
en aantasting van ecologisch waardevolle gebieden in en om de Waalsprong. Het gaat hierbij om: 

landschapszone 
Uitemaarden 
Landgoed Oosterhout 

e Aansluitingen kommenlandschap (westen) 
e Stadsregionaal park de Woerdt 

1- knvulllng MER Wmbprong bijlagerapport ofngevlngskwakh 
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2.2.6 Water 

Torugbllk MER 2003 
In het integraal waterplan voor de Waalsprong (1 999) is een duurzaam 
waterhuishoudingssysteem voor de Waalsprong opgenomen met integrale inrichtingsaspecten 
voor waterhuishouding, ecologie en bouwrijp maken. 
In 2003 zijn in het vervolgrapport varianten watersysteem Waalsprong diverse 
uitvoeringsvarianten onderzocht voor het MER. Doel was een optimalisatie te maken van het 
waterhuishoudingssysteem gekarakteriseerd op hoofdelementen. Er moest een balans ontstaan 
tussen duurzaam waterbeheer en een zo beperkt mogelijk ~imtebeslag. Naast een 
rondstromend systeem van watergangen door de woonwijken (achtvormige lus) worden ook grote 
waterplassen aangelegd. De watergangen dienen voor de opvang van hemelwater en afvoer van 
kwelwater en zijn ook bepalend in de woonomgeving. De waterbergingsplassen dienen zowel 
voor berging in natte tijden, als voor aanleverlng van water aan de watersingels in drogere tijden. 
De waterberglngsplassen zijn in de landschapszone buiten de woonwijken gesitueerd. In principe 
dient het dakwater en verhard oppervlak te worden afgekoppeld en kan daarna via een 
voorzuivering (bodempassage) naar het oppervlaktewater. 
De belangrijkste wijdgingen ten opzichte van 1999 zijn: 

Minimaal 13 ha waterslngels is nodig voor waterretentie en regulering waterhuishouding. 
Droogvallende waterslngels zijn geen optie vanwege het rioolstelsel in Lent 
Het oppervlak van de plassen voor extra waterbuffering daalde van circa 1 W ha naar circa 
60 ha. Droogvallend waterbergingsgebled is vanwege de waterkwaliteit geen optie 
Tevens is de watersingel aan de zuidzijde verlegd vanwege de plannen voor de 
dijkteruglegging 

Beoordelingscriteria 
Vanult het MER Is door het college een voorkeursmodel vastgesteld met daarin een ook een 
watersysteem. Op basis van dit voorkeursmodel is een notitie hoofdstructuur Waalspong 
uitgewerkt (2003). Begin 2004 is voor de waterstructuur een aanvullende notitie uitgewerkt als 
basis voor het waterhuishoudkundig inrlchtingsplan Waaisprong (WIW). Dit plan zou bestaan uit 
een notitie met uitgangspunten (deel A) en een uitwerkingsplan (deel B). Omdat het WW A niet 
bestuurlijk is vastgesteld, zoals bedoeld, zijn beide delen samengevoegd tot het WW 2006. Het 
WW vormt het nieuwe kader voor alle nog op te starten projecten in de Waalspong en ook wordt 
hlerbij de watertoetsprocedure gevoigd, wat bij de m.e.r. niet is gedaan. De oudere 
nieuwbouwplannen zijn nog gebaseerd op waterplannen die getoetst zijn op het oude waterplan 
uit 1999. 
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Figuur 24 Huidig. w.t.rstruduur in d. Wulmprong 
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3 Onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk worden eerst de beodeiingen van de bouwstenen afronderlijk in beeid 
gebracht. Vervolgens w d t  ingegaan op de beoordeling van de alternatieven in totaal. 

Gehlkswaenle 
Het verbreden van de A326 en de Prins Mauritssingel naar 2 * 3, alsmede 4 versus 2 stroken 
scoort neutraal.'ûe bruikbaarheid neemt in de noord-zuidrichting toe, doch in de wst+estrichting 
is sprake van banièmvwking. ûok is de verbreding lkht negatief inzake functiemenging. 

Belevingswaanle 
Het verlengen en verbinden van de in- en uiivoegstroken van de ovatonde en de rotonde op het 
Stadseiland he& een licht negatieve score op het aspect identiteit Het beeid van een weg met 
2 3 rijstroken is niet het bedd dat aansluit bij een stadsweg. 

Toekomsfwde 
Het verbreden van de Prins Maurftsslngei naar 2 3, alsmede 4 versus 2 stroken scoort positief 
met betrekking tot de toekomstwaarde. De íiexibiliteit en de toekomstige mogelijkheden van de 
weg nemen toe. 

Cultuurhistorie 
De introductie van meer rijbanen mag in elk geval niet leiden tot een breder ruimtebeslag in z'n 
totaliteit, omdat de herkenbaarheid en atleesbaarheid hierdoor afnemen. 

Archeologie 
Voor archeologie zijn er geen effecten. 

Ecologie 
In het ontwerp voor de landschapsmne Is aan beide zijden van de centrale as de oppervlakte 
natuur uitgebreid. Verbreding van de as is negatief voor natuurwaarden omdat de barrièrewerking 
dan versterkt wordt. De geplande faunapassage onder de centrale as wordt daarmee te lang. Zie 
ook de opmerkingen bij water. 
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Water 
Hoe breder de Prins Mauritssingel, hoe moeilijker is het om een goed functionerende ecologische 
verbinding onder de weg door te leggen. De verbinding tussen de singels en de piassen van west 
naar oost en V.V. is minimaal een duiker nodig, maar dan Is alleen de waterdoorvoer geborgd. 
Voor een betere waterkwaliteit Is een ecoduiker noodzakelijk, die ook lucht boven het water heeft 
in de duiker. Hierdoor kunnen ook de waterdieren en landdieren zich verplaatsen. Maar hier zijn 
maximale lengtes aan verbonden. Met andere woorden: In de breedte van het snelwegtracé zou 
ruimte, in het tussen de weghelften liggend groen moeten komen om even de waterverbinding te 
laten dagzomen. Dit maakt het onderhoud ook makkelijker uit te voeren. 

3.1 9 Groot Oosterhout - aansluiting Griftdijk 

Rulrntelljke kwaliteit 

Gehikwaarde 
De aanslulting scoort positief op de punten bruikbaarheid en fundiemenging. 

Belevinpvaarúe 
Het karakter van een echte verbinding vergroot de aspecten van identiteit en herkenbaarheid In 
dit deel van de Waalsprong, ten opzichte van een eenzijdig bereikbare wijk. 

Toekomsfwaerde 
De verbinding aan deze zijde van de wijk zorgt voor een meer flexibele structuur en biedt goede 
onîwlkkelingskansen voor Groot Oosterhout 

Cultuurhistorie 
De aanslulting op de Griftdijk heeft een negatief efíect op de het behoud van de ter plaatse 
gelegen Ressense Wal. 

Archeologie 
Voor archeologie zijn er geen effecten. 

Ecologle 
Deze aanslulting zal parallel aan de landschapszone lopen en nu al aanwezige hoge 
natuurwaarden verstoren. 

Water 
Voor dit aspect heeft de bouwsteen geen Mect. 



~ i k s w u r r k  
De ligging van de rotonde is een belangrijke verandering In de ruimtelijke stnictuur en d a a m  in 
het gebruik van het stedelijk geMed. 

Functìernenging doar stedel#ke dragers 
De zuidelijke ligging van het splltsingspunt brengt met zlch mee dat de Vrouwe Udasingel niet 
meer direct aansluit op de rotonde. Hlermee worden de betekenis en het gebruik van de Vrouwe 
Udaslngel in het steddijke weefsel anders. In het VOOC((wrsmodd fungeeft de V w e  Udasingel 
als lint of mulüfunctionele stedelijke drager waar alle v d l l e n d e  vetv081aW/i##i zijn 
gecombineerd en waar ook de functies langs de weg zijn afgestemd op allerlel passanten 
(fietsom, auto's en wetgangom). Hierlangs bevinden zich bijvoorbeeld de Open wijkschool, de 
wooniiverkwoningen en eventueel andent voordeningen en fundes. Het is de verbinding van het 
oostelijke deel van het Stadseiland met de Cltadel. Het gebruik van de Vrouwe Udasingel is in die 
dn te vergelijken met de radialen in de besbande stad van de wijken naar het centrum 
(bijvoorbeeld de Daalseweg). In de collegealtematleven en de draagvlakaltematleven wordt de 
Vrouwe Udasingel losgekoppeld van de rotonde en de Graaf Allardsingel en daarmee van de 
Citadel. De functie van de weg verandert hierdoor van een multifunctionde stedelijke drager tot 
een wijkontsluitingsweg voor autoverkeer, vergelijkbaar met de wijkontsluitingswegen zoals in 
Dukenburg. Dit levert vanuit het oogpunt van functiemenging en bruikbaarheld een negatieve 
score op bij een zuklelijk splltsingspunt en de aansluiting van de Vrouwe Wasingel. 

Bij een westelijke ligging van de rotonde zal de Vrwwe Udasingel nog steeds de weg van het 
oostelijk deel van de Waalsprong naar de Citadel vormen. De westelijke rotonde scoort hierop 
dan ook neutraal ten opzichte van het voorkeursmodel. 
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Figuur M Afat8nd apoor 
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B~ikbe81ìmhì; ber r i&Mng Rins Maurltssingel /spofni#n 
Bij de noordelijke en westelijke ligging van de rotonde wordt de baii.ièrewerking van de Pdns 
Mauritssingel en de spoorlijn ten opzichte van de huidige situatie vehekd, omdat er een extra 
onderdoorgang wordt gecreëerd. Bij de zuiddijke ligglng van het splltsingspunt wordt per saldo 
één onderdoorgang minder g e c d m i  ten opzichte van het voorkeursmodel omdat gebruik wordt 
gemaakt van de bestaande onderdoorgang Griftdijk. Het traject in het Stadseiland waarbij de 
Prins Mauritssingel I spoorlijn niet kan worden owqestoken of overbrugd, bedraagt 2.100 m ten 
opzichte van het voorkeursmodel (1.500 m). Het vergroten van de banièmverking in de cdlege- 
en draagvlakaltematieven scoort negatief op de criterla b~ikbaarheid en functiemenging. 

ûmhuwdâna Prlnr Maunb.lnaol I WoorlUn Noord Zuld w.d 

Ovribnds-sditdwmnt 1.500 2.100 1.650 

Spiltdnbppunt - ondeidoorpclng Gdftdilk 600 O 450 

BNikbeemeM; ~noankwalitelt en leefmilieu 
De verschiiiende locaties van de rotonde hebben een verschiiiende invloed op de huidige 
woonkwaliteit en het leefmilieu van de bestaande bewoners. De noordelijke rotonde van het 
voorkeursmodel ligt zoals gezegd ongeveer 600 m van de kern van Lent Dit is qua hinder 
positief, doch heeft zoals opgemerkt ook negatieve kanten (bardèmmidng). Bij een zuidelijke 
ligging ligt het splitsingspunt tegen de bestaande dorpskern aan. Dit levert een negatieve score 
op. 

De zuidelijke ligging, maar onder het spoor, levert voor het woon- en leefmilieu weer een 
minimale verbetering op. Bij een westelijke Hgging van de rotonde ligt de rotonde weer verder van 
de dorpskern en wordt de overlast van de rotonde bovendien afgeschemid door het spoortalud. 
De westelijke rotonde scoort dus zeer positief (zie ook bijlagerapporten iuchtkwalltelt en geluid). 
De noordelijke ligging scoort neutraal, de zuidelijke locaties negatief. 

IdenWeiî en herkenbeameM van de hoo~assen en rotonde 
Een beeldbepalende stedelijke rotonde moet meer behelzen dan een toevallige samenkomst van 
autowegen. In de bestaande stad van Nijmegen maar ook in andere steden bevinden zich de 
meest beeldbepalende rotondes op de piek waar meer doorgaande (regionale) sttuchiren worden 
gecombineerd met lokale structuren. Hierbij gaat het niet alleen om autoverkeer maar ook om 
langzaam verkeer. 



Beeldpalende rotondes zijn verkeersknopen voor alle verkeerssoorten. Het Keizer Karelplein en 
het Takenhofplein zijn hier beide goede voorbeelden van. Verkeerspleinen waar de auto sterk 
domineert leveren vaak een minder h a l  stadsbeeld op zoals bijvoorbeeld het Industrieplein, 
Jonkerbosplein, Graafseweg 1 Neerbossdieweg en Neerbossdieweg 1 IJpenbroekweg. 
Daarnaast moet er enige logica zijn om lntensieve bebouwing op te richten aan een dergelijk 
verkeersplein. Vaak is die er alleen bij de stedelijk knopen rondom een openbaar vervoersknoop 
gelegen of nabij stedelijke centra. 

De vraag Is of de noordelijke locatie van de rotonde niet te ver van het intensieve stedelijk gebied 
(Station, Citadel) Is gelegen (600 m) waardoor de kans afneemt dat er ook lntensieve bebouwing 
wordt opgericht. De westelijke en de zuidelijke locatie van de rotonde zijn hierin kansrijker. 

Het verloop van het tracé van de Prins Mauritssingel is aíhankelijk van de locatie van de rotonde. 
In de huidige situatie is sprake van een vloeiend verlopend tracé, waarbij komend vanuit het 
noorden wordt uitgekeken op de Waalbrug en de St. Stevenskerk. 
Door de aanwezigheid van het spoor met bij behorend talud en beplanting blijven het westelljke 
deel van de Waalsprong en In de toekomst de nieuwe Stadsbrug volledig buiten beeld. 

Bij de noordelijk positie van de rotonde blijft de Prins Mauritssingel ten oosten van het spoortalud 
liggen. Ter hoogte van de rotonde zelf zal men weinig gewaar worden van het westelijk deel van 
de Waalsprong. De Graaf Allardsingel moet namelijk verdiept onder het spoor door alvorens ze 
aansluit op de rotonde. De automobilist vanuit het noorden zal geneigd zijn het oude tracé over 
de Waalbrug naar Nijmegen te volgen. De Cltadel blljft hlerbij uit beeld. Ook bij een zuidelijke 
ligging blljft het westelijk deel van de Waalsprong versdiden achter het talud van het spoor. 
Een oplossing hiervoor Is het onder het talud aanbrengen van de rotonde, waardoor het verkeer 
langs de Cltadel wordt geleidt Door een forse opening te creëren onder het spoor wordt het dorp 
Lent visueel verbonden met de Cltadel. 

In geval van de westelijke rotonde buigt de Prins Mauritssingel onder het spoor naar het westen 
en stuit op de 'hoofdentree' van de Citadel. De Prins Mauritssingel komt hier op de ring van het 
nieuwe stadshart rondom de Waal. De Stadsbrug Mjgt een gelijke positie ten opzichte van de 
Oude Waalbrug. De westelijke rotonde is in veler opzichte te vergelijken met het Keizer 
Karelplein; het zijn belde entrees van het centrum en lokale wegen en meer doorgaande wegen 
komen bij elkaar. De westelijke rotonde heeft dan ook de meeste potentie voor een kwalitatieve, 
stedelijke uitstraling. 

Aanvulling MER Wulywong MJlrgm~patt omOevhrOdmdlWt 
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Ontwikkelingsk8nsen s t 8 H d o c ~ t i e  
De stationslocatie biedt de Waalsprong een specifiek vestigingsmilieu. Functiemenging en 
identiteit hangen samen met de reële ontwikkelkansen hier. De positie van de rotonde, en 
daarmee samenhangend de hoofdassen, is bepalend voor de omvang van het gebied dat in 
potentie kan profiteren van het vestigingsmilieu rondom het station. 

Een stationslocatie kenmerkt zich door de aanwezigheid van alle vervoersmodaliteiten. Bepalend 
voor de vestiging van specifieke voorzieningen en bedrijven is de aanwezigheid van openbaar 
vervoer en de goede en aantrekkelijke bereikbaarheid voor de fiets. De stationslocatie is 
bijvoorbeeld erg aantrekkelijk voor onderwijsvoorzieningen en kantoren. Dit geldt in zijn 
algemeenheid voor een gebied rondom een station van ongeveer 400 m. Dit gebied dient bij 
voorkeur vanuit het station lopend, aantrekkelijk bereikbaar te zijn. Het oversteken van 
hoofdinfrastructuur wordt als belemmerend en beperkend ervaren. in feite vormt de infrastructuur 
in dat geval de begrenzing van het stationsgebied. 
De noordelijke locatie van de rotonde iigt ongeveer 625 m van het station en iigt daarmee royaal 
buiten de invloedssfeer van het station. Het geheie gebied tussen de Graaf Allardsingei en de 
Prins Mauritssingel en binnen een straal van 400 m van het station kan profiteren van de 
spedfieke vestigingsfactoren die het station te Meden heeft. Uitgezonderd de bestaande 
ontwikkeling van de Citadel behelst dit een gebied van circa S ha (zie kaarlge). Bij de westelijke 
locatie van de rotonde ligt de rotonde aan de rand van de invloedssfeer van het station. Het 
gebied dat nu van de specifieke vesiiglngsfactoren van het station kan proñteren is eveneens 
circa 5 ha groot (zie kaarde). Bij de zuidelijke locatie van de rotonde ligt de rotonde nog geen 
1 W m van het station. De potentiale ruimte voor een stationdocatie wordt ingenomen door de 
rotonde zelf en de aansluitende infrastructuur. De stationslocatie, buiten de Citadel, die msteerî is 
circa 0,2 ha groot en behelst moeilijk te ontwikkelen locaties (de kaartje). 

Het Interessante van de locatie in Lent is de combinatie van de vestigingsfactoren die te maken 
hebben met de aanwezigheid van het station, de daarmee samenhangende vervoersknoop en de 
aanwezigheid van zichtlocatles langs de hoofdinfrastructuur (Graaf Allardslngei en Prins 
Mauritssingel). De stationdocatie, gedefinieerd als gebied tussen het station en de genoemde 
infrastructuur, bezit beide vestigingdatAmn. Vooral bij de westelijke locatie van de rotonde 
speelt dit voordeel omdat de infrastnictuur zich aan de rand bevindt van de stationdocatie. 
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De zuidelijke locatie van het splltsingspunt scoort negatlef gezien de beperkte 
ontwlkkelingskansen rondom het station. De westelijke locatie van de rotonde scoort positief 
omdat deze betere oniwikkelingskansen biedt voor de statlonsomgeving. De gewenste stedelijke 
knoop spant zich in dat geval op tussen het station en de hoofdinfrastnictuur. De ligging van de 
rotonde op deze piek biedt extra ruimte vwr een integrale stedelijke oplossing met een nieuwe 
betekenis voor het Stadseiland (Citadel - Lent). Het gebied bij de noordelijke locatie van de 
rotonde is waarschijnlijk te groot en ligt te ver van het intensieve stedelijk gebied waardoor de 
kans geringer is dat er ook intensieve bebouwing wordt opgericht. 

Figuur â.2 OvcKdoM 8WknqabM In ck Wuhprong 

AfSckmende bebouwing langs de hooWassen 
Langs do hoofdassen Is afschemde bebaming noodzakelijk (te weten langs de Prins 
Maudtmingel - tussen de ovatonde en het station - de Graaf Allardsingel en de Vrouwe 
Udasingel). Er zijn tussen de aitematieven en het voorkeursmodel kwalitatieve en kwantitatieve 
verschillen In de afschmade bebouwlng. De kwantitatieve verschilien vloden voort uit de 
lengte waarlangs de afsdiemnrnde bebouwing gerealiseerd moet worden voor een acceptabel 
akoestisch klimaat In de achter deze bebouwing geiegen wijken. De kwalitatieve verschillen 
worden veroorzaakt door de eisen die aan de dschemnde bebouwing worden w d .  Dit is 
het gevoig van de hoogte van de geíuldbelasîing op de afschermende bebouwlng. 
De hoogte van de geluidbelasüng bepaalt of woningen ook in aanmeridng komen als 
afschemende bebouwing dan wel het programma beperkt wordt tot kantoren en vergelijkbare 
functieis. De hoogte van de geluidbelasting bepaalt ook de mate waarin beperkingen gelden voor 
de stedenbouwkundige en architectonische vormgeving van de afschermende bebouwing, 
bijvoorbeeld de afschemnde bebwwing alleen als wand of een wand met openingen. 
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De hoeveelheid benodigde afschermende bebouwing langs de hoofdwegen (Prins Mauritssingel, 
Graaf Allardsingel en Vrouwe Udasingel) is afhankelijk van de poslüe van de rotonde 1 kniising 
van de Prins Mauritsslngel en de Graaf Allardsingel. 

in het voorkeursmodel is langs de Prins Maurltsslngel1.450 m afschermende bebouwlng 
noodzakelijk tot aan het station. &k langs de Graaf Allardsingel is aan weerszijden 
afschermende bebouwlng noodzakelijk van 1 .Q00 m. Langs de Vrouwe Udasingei is dit 450 m. In 
totaal Is dat ongeveer 3.800 m. 

Bij de andere alternatieven is het beeld als vdgt: 

VKMnoord Zuid W#t 

Prins Mauritsslnpd (lengte In metem) 1 .450 Q30 700 

Vrouwe Udaoingd Oemgte In meters) 450 680 680 

Graaf Aiiardslngd (lm In metem) 1 .m0 1960 1730 

Totaal - 3.800 3.570 3.1 w 

De zuidelijke ligging van de rotonde vraagt om een minder groot programma kantoorbebouwing. 
Ook de Graaf Allardsingel wordt in geringe mate langer (1 00 m) ten opdchte van de westpoeitie 
van de rotonde. Het aansluiten van de Vrouwe Udasingei als onderdeel van de route naar 
Bemmel vraagt in het laatste stuk om afschermende bebouwing door de toenemende 
intensitelten. Voor de hoeveelheid afschermende bebouwing Is de combinatie van de meest 
zuidelijke ligging ongunstig. 



in geval van de westeiljke positie van de rotonde is er relatief de minste lengte aan afschermende 
bebouwing noodzakelijk. De westelijke positie van de rotonde doet dus het minst grote beroep op 
een moellijk In de markt liggend programma (kantoren en appartementen) en scoort dan ook 

positlef. 

Het Is de vraag of er gelet op de marktsituatie voldoende programma voor kantoren en 
vergelijkbare fundes beschikbaar is voor de Waalsprong. De vraag naar kantoorruimte is 
beperkt Daarnaast Is in de bestaande stad relatief veel leegstand, met name in Undenholt en 
rond het Stationsplein. 
Odc is sprake van concumntie met het programma In de bestaande stad en de Citadel. In de 
bestaande stad rijn locaties in afronding 1 ontwikkeling als Brabantse Poort, rond het centraal 
station cm Heyendaal. Het sûwm is dan ook om m min mogelijk locatie8 te krijgen die 
geluidafscherming midâ6is kantoren en of woningen vereisen en bovendien zo min mogelijk 
oppervlak aan afschermende bebouwing. 

Het niet aansluiten van de V- Udaslngei op de rotonde wordt negatief gewaardeerd omdat 
dit leidt tot het uiteenleggen van verschillende verkeersmodaliteiten en de daarbij behorende 
stedelijke ievendlgheld. 
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Cultuurhhtorle 
De verschillende alternatieven waarbij de Prins Mauritssingel wordt aangesloten op het 
Stadsb~gtracé hebben allen consequenties voor de wltuurhistorische structuur van het gebied. 
Zoals gezegd vormt hierbij de histwische continuïteit van de Griftdijk een belangrijke rol. De 
aantakklng van de singel op de Griftdijk maakt de historische continuïteit en daarmee het proces 
inzichtelijk. De toevoeging past in de huidige benaderlng van verkeersstnicturen In z'n algemeen, 
maar mag nooit het effect hebben dat de Prlns Maurttssingel z'n continue karakter verliest. Dat 
gebeurt in enige mate bij de noordelijke rotonde en het gebeurt behoorlijk in de zuidelijke 
rotondes omdat daar het herstel van de Griftdijk ook door beroeilijkt wordt. De continuïteit van de 
Prins Mauritssingel wordt ook ve~~toord door de westeiijke rotonde, maar de relatie met de 
Griftdijk wordt daarmtsgen hemteld en dat weegt in dit geval zwaarder. Wel is het van groot 
belang dat op de betreffende rotonde inzichtelijk wordt waar de oude lijn verder gaat. Dit is een 
ontwerpopgave. Bij de T*ansluiting wordt de continuitelt van de Prins Mauritssingel niet 
verstoord, maar de Griftdijk wordt ook niet hersteld. Het zou goed zijn om te bekijken of het 
herstel van de Griftdijk &n de Tkniising samen kunnen gaan. 

Bij de oorspronkelijke aanleg van de A325 is het landschap volkomen genegeerd. Het verdient 
dan ook de voorkeur dit effed waar mogelijk ongedaan te maken of te verzachten. Dat gebeurt 
door de structuur van de Griftdijk weer mem belang toe te kennen. De aantakking van de Prins 
Maurltssingel op de Griftdijk bij een westelijke rotonde maakt dit mogelijk. Aandacht moet wk 
worden besteedt aan de historische laanbeplanting aan het begin van de Griítdijk. 

Archdogie 
Geen aantasting van archeologische waarden. 

Ecologie 
De rotonde verplaatsen ten opdchte van het geactualiseerde voorkeursmodel levert voor 
natuurwaarden geen extra voordeel of nadeel op. 

Waîer 
De rotonde verplaatsen ten opdchte van het geactualiseerde voorkeursmodel levert voor 
waterwaarden geen extra voordeel of nadeel op. 
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3.1.4 Route Griftdijk 

Ruimtelijke kwaliteit 

Gebruikswaarde 
Het niet aanbrengen van een verkeersknip in de Griftdijk ter hoogte van de Fruitlaan wordt in 
beginsel positief gewaardeerd. De Griftdijk kan haar functie ais mulafunctionele stedelijke drager 
beter gaan vervullen. Er is grotere functiemenging en een grotere bruikbaarheid. Het woon- en 
leefmilieu kan in de nog te ontwikkelen delen afgestemd worden op deze functie van de weg. 
Voor de reeds gerealiseerde delen van de weg aan de westzijde tussen de Fruitlaan en de 
Dorpensingel geldt dit niet. Hier worden de zojuist gecreëerde woonkwaliteit en leefmilieu 
aangetast. 

Belevlngswaarde 
De Grlftdijk is een historische verbinding in de Waalsprong. Met de ontwikkeling van de 
Waalsprong zijn er twee opties. De Griftdijk haar historische betekenis als verbindingslijn 
ontnemen en de GriftdiJk consenreren in haar huidige vorm, 6f de Griftdijk in haar historische 
betekenis ontwikkelen tot een nieuwe betekenisvolle stedelijke drager. De weg ontwikkelen tot 
een mulafunctioneie stedelijke weg scoort positief op de aspecten identiteit, herkenbaarheid en 
variatie. 

Toekomstw~anle 
Het openhouden van de verbindingen naar de omgeving richting Bemmel via Lent (Vrouwe 
Udasingel en Laauwikstraat) en richting Oostehout via de Griftdijk scoort positief. De flexibiliteit 
van het verkeerssysteem wordt hiermee vergroot. Bovendien biedt de bijbehorend 
passantenstroom voor de toekomst kansen voor het op pel1 houden van de voorzieningen in Lent 
en mogelijk tot het toevoegen van nieuwe voorzieningen. De betekenis van de verbindingswegen 
blijft gehandhaafd. De radiale wegen hebben een positief effect op de stedelijke 
ontwlkkelingskansen. 

Cultuurhistorie 
De Griftdijk kan zijn historische rol blijven spelen door te worden meegenomen in toekomstige 
ontwikkelingen. Essentieel blijven daarbij zijn specifieke eigenschappen. De Griftdijk is een 
structuurgevende lijn die z'n kracht ontleent aan de continulteit. Het is een lijn die lange tijd is 
geaccentueerd door robuuste beplanting en het is een lijn waarlangs lintbebouwing Ach heeft 
onîwikkeld. Plelnvorming en a-typische rotondes passen niet of nauwelijks bij deze 
eigenschappen. Het is daarom van groot belang hoe ze ruimtelijk worden ingepast. 
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Het is logisch en ook cultuurhistorisch verantwoord dat de Gdftdijk ook in de toekomst het 
aantakpunt is voor één of meerdere zijwegen. De wijze waarop dat gebeurd zou echter moeten 
aansluiten op oude en bestaande kavelrichtingen. Dat is In geen van de modellen het geval. 

De aantakking op de Prins Mauritssingel maakt herstel van de oude Griftdijk ais één van de twee 
belangrijkste structuurlijnen weer mogelijk. De voorkeur gaat daarbij uit naar zo min mogelijk 
ruimtelijk opvallende onderbrekingen in dit traject Dit impliceert de keuze voor een minimaal 
aantal rotondes enlof u, klein mogelijke rotondes die bovendien zo onopvallend mogelijk moeten 
worden uitgevoerd (geen verhoogd middenstuk). Zicht op een doorgaand tracé van de Griftdijk is 
van het grootste belang. Het zou passend zijn de breedte van de nieuwe weg zo doelend 
mogelijk te laten aansluiten op de oude Griftdijk. 

Het verdient verder aanbeveling om het oorspronkelijke t rad van de Zaligestraat en de relatie 
tussen deze oude kade en de Griftdijk weer in beeld te brengen. De westelijke rotonde heeft die 
potentie. 
De aantakking van de Prins Mauritssingel op de Griftdijk kan (afhankelijk van detaillering) ten 
koste gaan van cultuurhistorische waardevolle beplanting. Dit verdient de grootst mogelijke 
aandacht bij verdere uitwerking. 

Archeologie 
Geen aantasting van archeologische waarden 

Ecologie 
De noordeiijk knip in de Griftdijk zal ervoor zorgen dat er ten opzichte van het voorkeursrnodei 
(zuidelijke knip) meer verkeer over het deel van de Griftdijk ter hoogte van de iandschapszone zal 
rijden. Dit heeft een verstorende werking op dat deel van de iandschapszone. 

Door het aanbrengen van een knip ter hoogte van de iandschapszone ontstaat meer verbinding 
tussen de deien Oosterhoutse Plas en Park Waaijensteijn l Landgoed Oosterhout dan zonder 
knip. De noordelijke knip vehoogt het aantal verkeersbewegingen ten opzichte van de zuidelijke. 
De grotere intensiteit ter plaatse van de iandschapszone zorgt voor grotere verstoring binnen het 
gebied en minder kansen voor de ecologische verbinding. 

Waîer 
Een knip zuid heeft het voordeel dat er geen l weinig verkeer door de verbinding Park Waaijsteijn 
met de piassen komt en dat is ook gunstig voor de wateromgeving. Het zorgt voor meer rust en 
het wordt fysiek makkelijker om de verbinding te realiseren. 



RulmtelUke kwaliteit 

Gebruikswaanle 
De parallelroute loopt direct grenzend aan Groot Oosterhout en parallel aan het spoor. Hierdoor 
doorsnijdt deze route evenals het spoor en de Prins Mauritssingel de landschapszone en loopt 
vervolgens door naar Woensderskamp. De aanleg van de parailelroute betekent een extra 
verkeersweg door de recreatie- en woongebieden van de Waalsprong. De parallelroute is 
gedeeltelijk langs het spoor geprojecteerd. In eerste instantie betekent deze extra route een 
aantasting van het woon- en leefmilieu van de Waalsprong. De weg is een aanslag op de 
recreatieve functie van met name de Oosterhoutse Plas. 
Een groot gedeelte van de route is vanuit sociale veiligheid geen aantrekkelijke route voor fietsers 
en voetgangers (iangs het spoor en door de landschapszone). Een alternatief waarbij 's morgens 
en 's avonds de rijrichting veranderd is funest voor functies aan de weg. Geen enkele 
ondernemer of bewoner zal het aantrekkelijk vinden om 's morgens en 's avonds een totaal 
andere route te moeten nemen. Functiemenging en bruikbaarheid scoren negatief. 

Belevingswaanle 
De parallelroute heeft in eerste plaats een verkeerskundige achtergrond. De route is niet van een 
historische of sociale aard. De herkenbaarheid van de route is ondergeschikt bij de keuze voor de 
route. Het is bovendien onwaarschijnlijk dat de route Ach op korte termijn gaat ontwikkelen tot 
een levendige route met allerlei functies. Het is al een enorme opgave om de bestaande en 
reeds geplande routes te voorden van programma waardoor er variatie ontstaat iangs de routes. 
De belevlngswaarde van een weg met 's morgens en 's avonds een ander rijrichting leidt tot een 
identiteit van een 'racdbaan en m&rt verkeerskundig gevaarlijke situaties. Identiteit en 
herkenbaarheid scoren negatief 

Toekomstwaarde 
Zoals reeds geconstateerd leidt de paralleiroute gezien de ligging waarschijnlijk op de 
middellange termijn niet tot meer onWlkkelingskansen en stedelijke levendigheid van de 
Waalsprong. Dit zal pas gaan spelen wanneer een eventueel station bij Ressen in beeld komt. 
Het is dan ook raadzaam om een strook grond te reserveren om eventueel op lange termijn een 
route aan te kunnen leggen. 

Cultuurhistorie 
De ruimtelijke en infrastructurele impact van een parallelweg zal er voor zorgen dat de betekenis 
van de historische stnichiurdrager (Griftdijk) verder afneemt en is dus af te raden. 



De toevoeging van een paralieiweg is geen logische ingreep in het kader van de historische 
continuïteit. Er worden zeker cultuuhistorische groenelementen aangetast bij het introduceren 
van de paraiielroute. 

Archeologie 
Een sterk negatief effect wordt veroorzaakt bij aanleg van de parallelroute in de westelijke flank 
(draagvlakaitematieven). De in dit tracé gelegen vindplaats 52 is inmiddels afdoende onderzocht 
In het kader van de ontwikkeling van Groot Oosterhout. Dat geldt echter niet voor de 
vindplaatsenduster 4-7 (categorie 1-2). Deze heeft als archeologisch Rijksrnonument onder de 
naam Zuidenreid West een beschermde status. De aanieg van de ovatonde en Dorpensingei 
West op hetzelfde terrein heeft dan ook plaatsgevonden onder stringente voorwaarden van de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Eventuele aanieg van de 
geprojecteerde parallelweg over het terrein is uiteraard eveneens afhankelijk van het oordeel van 
de ROB. Hieraan kan de opmerking worden toegevoegd dat schadelijke M e n  voor het 
archeologisch erfgoed veelal verminderd kunnen worden door maatregelen zoals ophoging, 
graven van bermsloten in ophogingen en dergelijk. 

Ecologie 
De parallelroute levert een verbreding van de al aanwezige barribre van spoorlijn - Prins 
Mauritssingel. Voor natuurwaarden in de iandschapszorte is dit zeker nadelig ten opzichte van het 
voorkeursmodel omdat verplaatsing door het gebied nog moeilijker wordt. De geplande 
faunapassage onder de centrale as wordt mogelijk te lang. 
De landschapszone wordt een gebied met verscheidene natuurwaarden. De paralieIraite loopt 
zuidelijk van de landschapszone. Daarmee heeft het verkeer op de route een verstorende 
werking (licht en geluid) op de natuurwaarden in de landschapszone, zeker ook omdat aan die 
zijde een faunapassage is gepiand. 

Water 
De parallelroute loopt langs het spoor dwars door de daar geplande ecologische zone heen waar 
ook de zuiveringsmoerassen zijn gepiand onderaan de Oosterhoutse Pias. Een nieuwe 
verbinding hier zou dan of op palen of met bruggen moeten werken om nog enigszins iets over te 
houden van de gewenste doelstellingen hier. 
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3.1.6 Route Bommel 

Gebnrlkswaarde 
Het laten vervallen van de Dorpensingel in de cdlegealtematieven scoort posltief omdat de 
ontsluitingsweg het gebruik van het gebied als recreatie- en uitloopgebied van de Waalsprong 
negatief beïnvloedt. De bruikbaarheid (woonkwaliteit, leefmilieu, recreatie) van het gebied ten 
zuiden van Ressen wint aan kwaliteit wanneer de Dorpensingel Oost niet wordt aangelegd. 

Belevingswaarde 
Het vervallen van de Dorpensingel Oost scwrt positief op de herkenbaarheid en identiteit. 

Toekomstwaarde 
Ze voor de effecten het criterium toekomstwaarde bij de westíiank. 

Cultuurhistorie 
De Vossenpelssestraat is een oude weg die ooit fungeerde als postroute en ook nog eens de 
grens tussen Lent en Ressen bepaalde. In het kader van de historische continuïteit is het niet 
vreemd om deze weg weer meer betekenis te geven. 
De Vossenpelssestraat is één van de resterende middeleeuwse kades in de noord-zuidrichting. 
Alhoewel er ook oost-~~estlljnen voorkomen in het Waalspronggebied, hebben die met 
uitzondering van de dijk langs de Waal allemaal een sterk ondergeschikte functie ten oprlchte 
van de noord-zuidlljnen. Ze liggen heel specifiek qua richting en afhankelijk van hun ondergrond 
nog meer of minder organisch gevormd. Het is daarom aan te bevelen de Dorpensingel Oost te 
laten vervallen en in plaats daarvan de Vossenpelssestraat op te waarderen. Het is daarbij wel 
van groot belang hoe de Turennesingel en de Steltsestraat in dit verhaal meespelen. De 
Steltsestraat dient een fraaie beëindiging te krijgen. 
Met net zoveel aandacht moet het evenwicht gezocht worden tussen de Parmasingel en het oude 
Lent. Het dorpskarakter mag niet negatief beïnvloed worden door een rondweg met bijvoorbeeld 
lelijke geluidschermen en dergelijke. 
De Vossenpelssestraat met daarin als verlengde de Parmasingel zou eigenlijk de verloren 
gegane dijksttuctuur (bij dijkverlegging) enigszins moeten verzachten. Dat zal niet lukken als er 
een grote onderbreking komt door aantakking bij de Waalbrug. 

Op elementniveau zal het er op aankomen hoe gedetailleerd een en ander wordt uitgewerkt. Het 
gaat dan bij de Vossenpelssestraat om de bermen, aansluiting op omliggende erven en 
dergelijke. Het gebied ten noorden van de Pamasingel is uiterst kwetsbaar. Hier is de bedreiging 
van cultuurhistorische dementen reëel. 



e 
e Tauw 
e 
a 

Kenmerk R ~ ~ E - n v a - W l - N L  

Archeologie 
Bij het achterwege laten van de Dorpensingel Oost (route Bemmel in de cdlegealtematieven) zal 
vindplaats 21 gespaard worden. Aangeulen het hier om een laag gewaardde vindplaats gaat 
(categotie 4), waarbij wellicht alleen sprake is van recentelijk aangevoerd materiaal In de 
akkerlaag, is het positieve effect hoogstens li& te noemen. 

Ecolog k 
Het niet aanleggen van de Dorpensingei Oost maar het blijven gebruiken van de 
Vossenpelssestraat biedt voor natuurwaarden de kans om in noordelijke richting uit te breiden en 
uitwisseling te realiseren. Dit is met name van belang omdat het oostelijke deel van de 
landschapszone het meest voor natuur zal worden ingericht. 

wam 
De Dorpensingel dooriuuist hier een belangrijke A-watergang van de plassen naar Ressen, die 
een grote rol speelt in de afvoer van kwelwater de landschapszone uit. Dit is ook een belangrijke 
ecologische verbinding tussen de landschapszone en het kleinschalige gebied rond Ressen en 
het toekomst park Ungezegen. De Vossenpelsseroute (oost) blokkeert dit allemaal niet. 

Gebrvlkswaarde 
De aansluiting van de Parmasingel op de Waalbrug bevindt op een recreatief belangrijk 
uitwisselpunt tussen de stad Nijmegen en het buitengebled. Een druk verkeerskruispunt op deze 
plek staat op gespannen voet met de bruikbaarheid van de Meroevers voor de bewoners van de 
stad. 

Belevlngswaarde 
Een druk verkeenkruispunt op deze plek bij de Waalb~g scoort negatief. De identiteit van de 
bestaande aanlanding van de Waalbrug (Rijksmonurnent) en van de aanwezige restanten van de 
wielen en de dijk worden verstoord. 

Toekomshvaarde 
Een verkeersaansluiting bij de Waalbrug beperkt de ontwikkelingsmogeiijkheden op deze piek. 
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Cultuurhistorie 
De aansluiting bij de Waalbrug is een logische ontwikkeling gezien de toekomstige dijkverlegging, 
maar heeft nogal wat haken en ogen. De aansluiting zou op een erg gevoelige plek komen te 
liggen en de continuïteit in oost-westrichting gaat weer verloren. 

a 
e 

Ecologie 
De flessenhals van de Waal en haar uiterwaarden bij Nijmegen vormt een bottleneck voor de 
ecologische verbinding van de Gelderse poort en de waaluitemraarden ten westen van Nijmegen. 
Het cr-n van een aansluiting van de Parmasingei op de Waalbrug is negatief voor 
natuurwaarden omdat juist op deze piek het een extra oppervlakte asfalt en mogelijke verstoring 
oplevert. 

Wabr 
Hoe meer nieuwe wegruimte hier komt, hoe moeilijker het is om ruimte te vinden voor de 
onderdoorgang van de singel naar de westdjde (Citadel). 
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3.2 Samenvatüng beoordeling bouwstenen 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de beoordeling van de afzonderlijke bouwstenen. 

- - - -- - 

Crl(.ni C.nb.k as Roub Groot Spllblng.punt RoubGrMdlJk P.nlklrout. Roub B.mni.l AansiuMng 

oorbmout w.rlkup 
2-22.3 4+2  knduMng NoordZuMZuMonduWost T- Knip Knlp Goon h l i o i  Purlioi D0rP.ndng.I Vasom 

rplibing mld noord 2.1 2-2 Oost 

Ruimtdgkekwalltdt 

G a b n n N < s m r e r d s o o o +  o - -  O  - o + O - - o + 
BekvlnfJm3d9 o - - + o - -  ++ - o + O - - o ++ 
T - O + +  + 0  - -  ++ - o + o - - o ++ 
Cu- O 0 0  - o - -  + o O  o o - O  + 
Ardieokgie O 0 0 0  o O 0  o o o o o - - o + o 
Ecdogie O - o o 0  o O o o - - o ++ 
Water O 0 0 0  O O 0  O  O O O  - - O  ++ O  
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O.bniilcmrurd0 
Voor de verschillende alternatieven hebben wij het ruimtegebruik van de bovenwijkm 
inftasthictuur uitgewekend. Hierin is onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe 
infrastructuur. Een toename van het ruimtegebruik voor infrestntcaiur heeft directe gevolgen voor 
andere functies. Het betekent Mjworbeeld een verdlchtlng van de woningbouwopgave of gaat ten 
koste van natuur en landschap. De ligging en de stnichiur van de bovdjkse infrastructuur heeft 
direct gevolgen voor de bruikbaarheid van de verschillende deelgebieden en voor ecologische 
relaties en verbindingen. 

In de modellen Is het aantal kilometers aan te leqgen nieurm infrastnictuur zeer verschilM. In 
alle modellen wordt gebruik gemaakt van 36 km bestaande bovemvijkse infrastnictuur. In het 
voorkeursmodd is worden in 0,Q km nkuwe lnfrashctuur. üe cdkgealtematicnren meten 
11,7 km nicnme l n ~ u r  m de droagvlskalt4maîkwen meten 13,Q km nieuwe bov(#MI/Jkm 
infrastructuur. Het verbreden van de Rins Maurltsdngel is In de berekmlng niet meeoemomen als 
nieuws lnfmûuctuur omdat gebruik kan worden gemaakt van de M n d e  vluchtstroken. Het 
verschil tussen het voorkeun#nodd en de cdkgealtsmaüeven van 1,8 km is grotemkds te 
verklaren door het opwaarderen van de onWulüqp&u&ur van Groot Chterhout (deze 
ontslultlngsweg meet drca 2 km) naar hoofdinfrasîfuctuur. 



Ook levert de aftakking van de Griftdijk naar de Stadsbrug en de kortsiuigng tussen de 
Vossenpelssestraat en de Parmasingel een uitzetting op van de nieuwe infrastructuur. Het 
vervallen van de Dorpensingel Oost beperkt de uitzetting van de infrastructuur. 
Het verschil aan nieuwe infrastructuur tussen de collegealtematieven en de 
draagvlakalternatieven is 2,2 km (19 %). Dit verschil wordt verklaard door de parallelroute en de 
Dorpensingel. Deze nieuwe infrastructuur heeft een negatieve invloed op de woon- en recreatieve 
kwaliteiten van de Waalsprong als geheel. De nieuwe infrastructuur scheidt woongebieden 
onderling en scheidt de woongebieden van de recreatiegebieden. 

Het voorkeursmodel kiest zowel voor vitale, heterogene milieus als voor rustige homogene 
milieus. De Dorpenzone wordt gekenmerkt door de monofunctionele rustige woon- en 
werkmilieus; Woonpark Oosterhout en Groot Oosterhout. Het Stadseiland kenmerkt zich door een 
levendig beeld met functiemenging en centrumfuncties. De verkeersstructuur ondersteunt de 
differentiatie in beide milieus. leder milieu heeft haar eigen ontsluitingsstnictuur, het Stadseiland 
wordt onsloten door een ringsttuctuur, de Dotpenzone door de Dorpensingel. 
In de collegealtematieven wordt ingezet op een meer radiale verkeersstructuur. Hierdoor ontstaat 
meer natuurlijke levendigheid en functiemenging langs de radialen die vanuit het centrum van de 
stad naar buiten toe lopen. De meer rustige woonmilieus ontstaan op deze manier 
vanzelfsprekend aan de bultenrand van de stad, bij de overgangen naar het landschap. Het 
vervallen van de Dorpensingel is een sterke verbetering van de woonkwalltelt en recreatieve 
kwaliteit aan de oostzijde van de Waalsprong. Er ontstaan betere recreatiemogelijkheden tussen 
Visveld en Ressen. De gewenste functiemenging wordt ondersteund. 
De draagvlakaltematieven ontkrachten de zo ontstane natuurlijke differentiatie in woonmilieus van 
levendige gemengde milieus aan de Waal tot meer ontspannen milieus aan de randen van de 
Waalsprong enigszins. Functiemenglng door het Inzetten van de radiale structuur wordt minder 
sterk. De aanleg van de Dorpensingel en de parallelroute maken door banidrewerking de 
landschapszone minder goed bruikbaar en aantrekkelijk. 
De zuidelijke locaties van het splitsingspunt leveren een negatieve score op met betrekking tot 
functiemenging en bruikbaarheid. De westelijke rotonde scoort neutraal ten opzichte van de 
noordelijke ligging in het voorkeursmodel. De argumenten hiervoor zijn gegeven bij de 

behandeling van de bouwstenen. 

Bekvingrwaarde 
De wilegealtematieven worden neutraal beoordeeld ten opzichte van het voorkeursmodel. 
Positief voor de identiteit en de variatie is het vervallen van de Dorpensingel Oost, zodat één 
aaneengesloten recreatiegebied ontstaat van de landschapszone en de Woerdt. De zuidelijke 
ligging van de rotonde wordt echter negatief beoordeeld omdat deze de identiteit van het 
aansluitende gebied en variatiemogelijkheden vermindert. De keuze voor de radialen wordt 
positief gewaardeerd. 

Aanvulling MER Wm- bylWWapport 
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In de collegealternatieven zltten echter een aantal onlogische aansluitingen. Wanneer gekozen 
wordt voor de westelljke rotonde kunnem de identiteit en herkenbaarheid sterk worden verhoogd. 
De draagvlakaitematieven worden negatlef beood&d. Het aanleggen van de Dorpensingel en 
de parallelroute tast de ideniiteit van bestaando structuren aan. Odc hebben belden een 
negatieve impact op de herkenbaarheid. Deze kan ook hier sterk verhaogd worden door de 
westelijke rotonde te Introduceren. Ook zouden identiteit, variatie en herkenbaarheld verbetwen 
door de parallelroute als een échte stedelijke radiaal te sltuem en uit te werken. 
De zuidelijke alternatieven van het splltsingspunt scoren negatief met betrekking tot 
belevingswaarde, de westdljke rotonde scoort positief. Zie de argumenten Mj de behandeling van 
de bwwstenen. 

Toekomstwaarde 
De ontsluiting van de autowegen Is In het voorkeursrnodel zo opgezet dat het autoverkeer zo snel 
mogelijk uit de woongebieden naar de hoofdstructuur en uiteindelijk naar centrale as, de Prins 
Mauritsslngel wordt geleld. De verkwmctuur Is vdgens een ringstructuur opgezet. Deze 
ringstructuur en de beperking tot één centrale as in het WaalspronggeMed maakt de 
verkeersstructuur van het voorkeursmodel uiterst kwetsbaar. In regionaal verband is dan ook 
geconstateerd dat de verkeersstniduur van het voorkeursmodel niet vddoende robuust en 
onvoldoende flexibel is. 
In de collegealtematieven Is de oorspronkelijke ringstructuur, opgehangen aan één as, verlaten. 
Er is gekozen voor een meer radiale structuur van en naar de stad. Bestaande wegen zoals de 
Griftdijk en de Vossenpels worden Ingezet om de centrale as te ontlasten. Een dergelijke 
structuur is goed te vergelijken met de verkwrsstnictuur van de bestaande stad. Het levert een 
flexibeler verkeersnetwerk op met een grotere capadtelt Een dergelijk systeem is In de toekomst 
vrij eenvoudig uit te breiden met eventuele nieuwe radialen. Bovendien worden bestaande wegen 
gebruikt om een levendige Waalsprong te creëren. De radiale stroomwegen behouden hun 
aantrekkelijkheld als vesüglngsplaats voor bedrijven en voordeningen. Een radiale opzet van de 
wegenstructuur maakt een logische opbouw van het stadsdeel mogelijk. De meer intensievere 
stedelijke gebieden ontstaan bij de rMer waar de radialen bijeen komen en de meer rustige en 
groene milieus ontstaan aan de uiteinden van de radialen. De ontwikkellngskansen rond een 
zuidelijk gelegen rotonde zijn bepetict. 
In de draagvlakalternatieven wordt een onevenwichtige verkeersstructuur voorgesteld. Enerzijds 
wordt gekoerst op de concentratie op één as met loodrecht daarop de ontsluitingswegen, 
andercijds wordt aan de wesízljde een nieuwe radiaal geïntroduceerd. Deze radiaal (parallelweg) 
kan door de ligging direct naast het spoor slechts fungeren als autoatslultingsweg, maar zal 
nooit als stedelijke drager fungeren. Dit betekent een sodaal onveilige route langs het spoor. In 
de toekomst kan deze weg Ach niet ontwikkelen tot een aangenaam woon- en werkklimaat. De 
Dorpensingel Chst legt een daim op de ontwikkeling van het gebied Ressen. 
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De aanwezigheid van een goede ontsluitingsweg op deze locatie zal de druk doen toenemen om 
hier alsnog een bouwlocatie te creëren. 
De zuidelijke alternatieven van het splitsingspunt scoren negatief met betrekking tot 
toekomstwaarde, de westelijke rotonde scoort positief. Zie de argumenten bij de behandeling van 
de bouwstenen. 

3.3.2 Cultuurhistorie 
De belangrijkste cultuurhistorische waarden In geding zijn het archeologisch monument, de 
Ressense Wal en het landschap rondom Ressen. De draagvlakalternatieven worden vanuit 
cultuurhistorie en omdat de parallelroute de historische structuren ontkracht. Zowel op processen, 
als op patronen en elementen valt de beoordeling dus negatief uit. Vanuit cultuurhistorie Is het 
aan te bevelen de Dorpensingel te laten vervallen en de Vossenpelssestraat in te zetten, omdat 
dit de afleesbaarheid en herkenbaarheid van de historische ontwikkeling vergroot 1 hersteld. De 
collegealtematieven worden positief beoordeeld. De westelijke rotonde wordt positief beoordeeld 
omdat de historische structuur van de Griftdijk opnieuw betekenis krijgt. De zuidelijke rotondes 
worden negatief beoordeeld omdat de continuïteit van de Prins Mauritssingel wordt aangetast. De 
T-kruising wordt neutraal beoordeeld. 

In bijlage l zijn de wegtracé's uit de alternatieven geprojecteerd op de cultuurhistorische 
waardenkaart. Op de cd-rom in bijlage 5 zijn deze kaarten in meer detail te bekijken. 

3.3.3 Archeologie 
Een aantal archeologische vindplaatsen dat wordt aangetast verminderd door het niet aanleggen 
van de Dorpensingel. De collegealtematieven worden dan ook positief beoordeeld. De aanleg 
van de parallelroute scoort negatief omdat de parailelroute een aantal waardevolle vindplaatsen 
doorsnijdt waaronder het archeologische Füjksmonument. De draagvlakalternatieven worden dan 
ook negatief beoordeeld. 

In bijlage 2 zijn de wegtracé's uit de alternatieven geprojecteerd op de archeologische 
waardenkaart. Op de cd-rom in bijlage 5 zijn deze kaarten in meer detail te bekijken. 

3.3.4 Ecologie 
Ecologisch is het wegvallen van de Dorpensingel een positieve ontwikkeling. Door de aansluiting 
van de Parmasingel nabij de uiterwaarden, de noordelijke verkeersknip, de verbreding van de 
Prins Mauritssingel en de aansluiting van de route Groot Oosterhout op de Griftdijk, zijn de 
collegealternatieven toch negatief ten opzichte van het voorkeursmodel. 

De draagvlakalternatieven worden sterk negatief beoordeeld vanwege de combinatie van aanleg 
van de Dorpensingel, parallelweg door de landschapszone, verbreding van de Prins Mauritssingel 
en aansluiting van de route Groot Oosterhout op de Griítdijk. 

Armniiiino MER Waalsprong WMPmppart ommvlnOdmsllldt 
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In bijlage 3 zijn de wegtracé's uit de altematieven geprojecteerd op de ecdogische waardenkaart. 
Op de cd-rom in bijlage 5 zijn deze k a a m  in meer detail te bekijken. 

3.3.5 Water 
Ten opaichte van het voorkeursmodel scoren de draagvlakalternatieven negatief, vanwege de 
doorsnijding van de voor water belangrijke landschapme. De collegealtematieven rijn een 
verbetering ten opzichte van het voorkeursmodel. Het negatieve effect van de noordelijke 
verkeersknip, zijnde de toename van het aantal verkeersbewegingen en de dynamiek in de 
landschapszone, wordt namelijk ruimschoots gecompenseerd door het wegvallen van de 
Dorpensingel Oost. 

In bijlage 4 zijn de wegtracé's uit de alternatieven geprojecteerd op de gewenste waterstnictuur. 
Op de cd-rom in bijlage 5 zijn deze kaarten in meer detail te bekijken. 

3.4 Samenvatting beoordeling aitematieven 

Cr)t.rk VKM C d m l b m r i l k f  

1 24 2-11 2411 2- W Wll 3i4V 

Rulmtdilke kwaliteit 

Gehdk- o o + o + - 
Bekvl- o O + o ++ - - 
T o e k o t ~ h 3 d e  O + + + ++ 
CultuUmistorie O O + 
ArchodoakJ O + + +' + 
water o + + + + 
Eod* o - - - 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 
De beoordeling van de verschillende altematleven en de aízonderlljke bouwstenen leMt voor het 
aspect omgevkigskwallteit tot een aantal eenduidige conclusies. 
Allereerst wordt de ontwikkeling van de v e r k m c t u u r  Waalsprong van een ringstructuur rnet 
één verkeersader naar een meer 'diffuse' radlale structuur positief beoordeeld. De Waalsprong 
kan zich hierdoor evenwichter ontwikkelen als een volwaardig stadsdeel. Bovendien kunnen de 
doelstellingen uit het voorkeursmodel; functiemenging, betere bereikbaarheid, levendigheid beter 
gehaald worden. 
De radiale structuur sluit beter aan op de cultuurhistorische ontwikkeling van het gebied. De 
Waalsprong sluit beter aan op de eveneens radiale stnictuur van de bestaande stad. 
De westelijke rotonde wordt geden als een reële, meer haalbaar alternatief dan de noordelijke 
rotonde. Bovendien Is er rnet een westelijke rotonde veel winst te halen op het vlak van 
herkenbaarheid en toekomstwaarde. Een westelijke ligging zal de beleving van de Waalsprong 
evenwichter maken, het centrumgebied komt meer In het Acht terwljl Lent wordt ontden. 
Het verdient de voorkeur om de Dorpensingel Oost niet aan te leggen. Hierdoor kunnen de 
landschapszone en park de Woerdt worden uitgewerkt tot een hoogwaardig landschappelijk 
uitloopgebied. Een paralieiroute direct naast het spoor wordt negatief beoordeeld. 

4.2 Aanbeveling 
Voor de aansluiting van de Parmasingel rijn In theorie meerdere opties mogelijk. De aansluiting 
zoals voorgesteld In de cdlegealtematieven Is technisch haalbaar. Andere mogelijke 
aansluitingen zijn (de ook flguur 4.1): 

Gebrulk maken van de bestaande op- en afritten blj de Waalbrug. Hiervoor Is een brug nodig 
over de toekomstige nevengeul 
Het verwerken van op- en afritten In de aanbrug over de nevengeul 

Voordeel van deze aansluitingsmogeiljkheden Is dat de infrastructuur ver bulten het dorp Lent 
blijft. Een nadeel Is de mogelijk nadeel Is de mogelijke uitstraling richting nabijgelegen ecologisch 
waardevolle gebleden (natuu~etmlngszones In de uiterwaarden (EHS en 
Vogelrichtlijngebieden). Een nadere uitweiking moet de haalbaarheid van deze voorstellen In 
beeld brengen. 
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Figuur l 1  Ulhmrklng unkvolng P.rmWngd 
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Figuren cultuurhistorische waarden 
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Figuren archedogkche waarden 
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Figuur b21 koh.ologkcho waarden 
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Figuren ecologische waarden 
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Figuren waterstructuur 
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Afbeeldingen omgwing.lrw.liteit (cd-rom) 
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