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1 Inleiding
Het voorliggende rapport is een bijlagenrapport bij het MER Stadsbrug. Deze bijlage beschrijft
het onderzoek naar de aspecten landschap, cultuurhistorie en archeologie, dat in het kader van
het MER Stadsbrug is uitgevoerd. De aspecten landschap, cultuurhistorie en archeologie zijn
geen prioritair thema uit de richtlijnen. Het MER en dit bijlagenrapport beschrijven de mogelijke
aantasting van het landschap, de cultuurhistorische en archeologische waarden.

1.1 Beleidskader

Landschap en cultuurhistorie
polder en Millngerwaard
gelegen. De ontwikkelingen van de Stadsbrug zijn niet van invloed op dit Belvedèregebied.

Ten oosten van Nijmegen is langs de Waal het Belvedèregebied Ooi

Archeologie
Op het rijks- en provinciaal niveau wordt het beleid van de Archeologische Monumentenzorg
(AMZ) gehanteerd. In dit beleid staat het beheer en onderhoud van archeologische waarden in
de bodem als bron van kennis en cultuurbeleving centraal. In dit kader wordt gestreefd naar een
volwaardige integratie van archeologie in ruimtelijke planvorming, met het doel aantasting van
het archeologische bodemarchief te voorkomen of te beperken. Archeologische waarden
worden bedreigd door de lage grondwaterstand, ontgrondingen en andere bodemverstorende

ingrepen.
1.2 Aanpak van het onderzoek
Om tot een goede waardering van de aspecten landschap, cultuurhistorie en archeologie te
komen worden eerst aan de hand van een aantal algemene kenmerken beschreven wat de
waarden van het in het studiegebied aanwezige landschap zijn. Deze waarden vormen de
landschappelijk, cultuurhistorisch als archeologisch van aard.
beoordelingscriteria en zijn zowel
Vervolgens wordt bekeken in hoeverre deze waarden daadwerkelijk in het studiegebied en
plangebied aanwezig zijn. Deze waarden vormen de beoordelingscriteria waarop de
effectbeschrijving zal worden gebaseerd.

1.3 Beoordelingscriteria
Landschap, cultuurhistorie en archeologie zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Ten behoeve
van dit MER worden deze aspecten echter los van elkaar behandeld, omdat elk thema

specifieke beoordelingscriteria heeft.

Landschap
De herkenbaarheid van het landschap wordt bepaald door de mate waarin de geschiedenis van
het landschap afleesbaar is in de huidige landschappelijke verschijningsvorm.

onbewoonde
uiterwaarden - dijk-/binnendijks land is van grote landschappelijke betekenis. De herkenbaar- I .

Een herkenbaar rivierenlandschap met de karakteristieke indeling rivier - vrijwel

landschap is het grootst wanneer de uiterwaarden over enige afstand niet
heid van het rivieren
al te breed is, zodat de rivier te zien is. Afireuk aan de waarde wordt gedaan door grootschalige ontgrondingen waardoor een plassengebied ontstaat en door situaties waar de dijk te
log, te recht, te breed is of waar de dijk een sterke verkeersfunctie heeft. Ook waar dijken en het
omringende landschap zijn opgenomen in een stedelijke omgeving, gaat de herkenbaarheid
van het landschap verloren.
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Andere waardevolle elementen in het rivierenlandschap zijn elementen die een historisch
verband met de rivier hebben, zoals wielen, strangen, perceelrandbegroeiingen, zomerkaden,
schansen, forten, etc.. Wielen zijn vaak de meest markante beelddragers van de geschiedenis
van doorbraken en overstromingen.
Binnen- en buitendijks is het agrarisch grondgebruik van belang. De uiterwaarden zijn vaak in
gebruik als grasland, met een sterke mate van openheid. Kenmerkend voor de uiterwaarden is
verder een blokvormige verkavelingstructuur. Het landschap aan de binnenzijde van de dijk
heeft vaak een gevarieerder agrarisch gebruik, waarbij de openheid kan worden aangetast door
de aanwezigheid van kassen of boomgaarden.
Spoor- en andere verkeersbruggen vormen zowel "Iandmarks" (zeer opvallende en van ver
zichtbare elementen) als barrières in het landschap. Een brug met op- en afritten kan het
achterliggende landschap geheel aan het zicht onttrekken, waardoor de visuele beleving van
het landschap wordt verstoord.
De belangrijkste eigenschap van het stadslandschap is dat dit landschap geheel is gecreeerd
door de mens. Bebouwing, infrastructuur en de min of meer permanente aanwezigheid van de
mens in dit landschap zijn de factoren die de herkenbaarheid van dit landschapstype bepalen.
Het stadslandschap is zeer dynamisch van verschijningsvorm: geen enkel ander landschapstype is zo onderhavig aan veranderingen als het stadslandschap. Ook dit vormt een kenmerk

van dit landschapstype.

Cultuurhistorie
Zoals eerder genoemd zijn cultuurhistorie en landschap sterk met elkaar verbonden. De
nederzettingstructuur vormt een cultuurhistorische waarde. Aan beide kanten van de Waal is
het oorspronkelijke bewoningspatroon veelal gerelateerd aan het voorkomen van oeverwallen
en stroomruggen. Andere toetsingscriteria betreffen de aanwezigheid van rijksmonumenten,
provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten.

Archeologie
Archeologische waarden in het studiegebied bestaan uit bekende archeologische vindplaatsen
en locaties met een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Samengevat worden de volgende beoordelingscriteria gehanteerd:

Landschap:
herkenbaarheid rivierenlandschap door opbouw, landschappelijke elementen, grondgebruik,
openheid en landmarks;

herkenbaarheid stadslandschap door bebouwing, infrastructuur, menselijk gebruik en hoge
mate van dynamiek.

Cultuurhistorie:
herkenbaarheid nederzettingenstructuur;
rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten.

Archeologie:
terreinen met archeologische waarde;
terreinen met een hoge archeoiogische verwachtingswaarde.
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2 Beschrijving huidige situatie en autonome ontwikkelingen
De huidige situatie wordt omschreven aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van het
landschap, de verschijningsvorm van het landschap en de cultuurhistorische en archeologische
waarden in het plangebied. Vervolgens wordt beknopt beschreven welke autonome
ontwikkelingen van invloed zullen zijn op de landschappelijke, cultuurhistorische en

archeologische waarden.
In de tekst wordt onderscheid gemaakt in plangebied en studiegebied. Het plangebied bestaat
gebied, het studiegebied betreft het landschap buiten het plangebied.
uit het tracè van het plan
In de tekst wordt onderscheid gemaakt in plangebied en studiegebied. Het plangebied bestaat

dat binnen de invloedssfeer van het voornemen is gelegen.

2.1 Landschap
Het landschap in het studiegebied wordt onderverdeeld in het rivierenlandschap en stadslandschap. Het rivierenlandschap bestaat uit de Waal en uiterwaarden en een gedeelte
binnendijks gebied en wordt aan de noordzijde grotendeels begrensd door de Winterdijk. Het
binnendijkse gedeelte ten noorden van de Waal behoort ook tot dit landschapstype. De Waal
grenst aan de zuidzijde direct aan het industriegebied aan de westkant van Nijmegen. Dit
industriegebied maakt onderdeel uit van het stadslandschap.
Binnen het studiegebied vormen de Waal, uiterwaarden en dijken en een gedeelte van het
binnendijkse gebied het rivierenlandschap. Kenmerkend voor het rivierenlandschap zijn de
aanwezigheid van de rivier, de winterdijk, de relatief grote mate van openheid en het
graslandkarakter. De uiterwaarden zijn hier ongeveer 600 m breed en hebben een
onregelmatige blokverkaveling. Binnendijks is het landgebruik intensief agrarisch, met onder
en een oude boomgaard.
andere glastuinbouw
In het studiegebied is een restant van een oud wiel aanwezig, dat is gelegen tegen de
Winterdijk. Ten westen van dit wiel is een kolk gesitueerd, de Waaiensteinkolk, eveneens
buitendijks.
Stedelijke elementen die het rivierenlandschap visueel doorsnijden betreffen de spoorbrug, de
Waal
brug en de hoogspanningslijnen. Met name de spoorbrug en Waalbnug zorgen ervoor dat
het plangebied aan de oostzijde visueel wordt afgescheiden van het hier aanwezige
rivierenlandschap. Zandwingaten, opgaande beplanting, bebouwing en andere verstorende
elementen ontbreken hier.
Naast het rivierenlandschap bestaat het zuidelijk deel van het studiegebied uit het
stadslandschap. Kenmerkend voor dit landschapstype is de grote mate aan dynamiek,
waardoor het landschap in een relatief snel tempo van uiterlijk kan veranderen. De sterke
uitbreiding van Nijmegen aan de westzijde heeft ertoe geleid dat het oorspronkelijke
rivierenlandschap hier volledig verdwenen is en vervangen is door een industriegebied met
bijbehorende bedrijvigheid. Een markant element betreft de energiecentrale met bijbehorende
hoogspanningsleidingen. Ten oosten van de Waalbrug, aan de zuidzijde van de Waal, is de
rivierdijk en bijbehorend landschap wel aanwezig. De op- en afritten van de Waalbrug en de
spoorbrug fungeren hierbij als sterke scheiding tussen beide landschappen.
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2.2 Cultuurhistorie

Het gedeelte van het studiegebied dat ten zuiden van de Waal is gesitueerd maakt onderdeel
uit van het Westelijk Waalfront. Dit gebied bezit een historische gelaagdheid die wordt gevormd
door drie hoofdcomponenten: Ulpia Noviomagus, de Romeinse stad die zich uitstrekte tot aan
de Winselingseweg, de verdedigingswerken en forten van de vesting Nijmegen van de 16" tot
en met de 19" eeuwen de Waalhaven en industrlele bouwwerken uit de 19" en 20" eeuw.
Van de eerste twee componenten is boven het maaiveld weinig of niets bewaard gebleven. De
derde component is nog in ruime mate voorhanden en drukt daardoor sterk zijn stempel op de

identiteit van het gebied.

Vestingwerken
Het gebied ten westen van de spoorlijn naar Arnhem en ten noorden van de Weurtseweg is na
de Middeleeuwen vooral de locatie van de steeds verder opschuivende vestingwerken van de
stad Nijmegen. De 16" eeuwse bastions Havenbolwerk en Hezelpoort reikten reeds tot aan de
huidige Waalhaven, evenals de versterkingen aangelegd en de uitbreidingen daarvan in 17261732 met de bastions Lelienverdriet en Zelandia. In de Franse tijd werd Nijmegen verplicht om
de vestingwerken te ontmantelen. Hiermee was echter nauwelijks een aanvang gemaakt, toen
Napoleon definitief werd verslagen bij Waterloo. Na de ineenstorting van het keizerrijk gelastte
koning Willem I herstel en modernisering van de vesting. Het nieuwe fortificatieplan bestond
onder meer uit de aanleg van de aarden werken de Sterreschans op de Hunnerberg en de
schansen Oost-Indie en Batavia aan de Weurtseweg, die in 1817 gereed kwamen.

In 1824-1831 werd in plaats van beide aarden werken aan de Weurtseweg het buitenfort of
polygoonfort Krayenhoff gebouwd, genoemd naar zijn ontwerper, de Nijmeegse vestingbouwdeskundige Luitenant-generaal Krayenhoff. Bij de aanleg stuitte men op de resten van het
Romeinse Ulpia Noviomagus. Krayenhoff werd In 1840 in het fort begraven in een speciaal
hiervoor bestemde kelder. Toen na de Eerste Wereldoorlog het fort werd ontmanteld, bracht men
zijn resten naar elders over. De grafsteen met inscriptie werd vanuit het fort overgebracht naar
het driehoekig plantsoen op de splitsing tussen de Weurtseweg en de Voorstadslaan.

Het gebied ten noorden van de Weurtseweg is vele eeuwen onbebouwd geweest. Na het gereed
komen van de tweede stadsomwalling in 1468 was er een bouwverbod uitgevaardigd voor het
alle nog bestaande bebouwing buiten
de wallen gesloopt. Tevens verwoestte Nijmegen systematisch vrijwel alle versterkte plaatsen en
burchten die binnen de invloedsfeer van de stad lagen. Het gebied werd behalve door de
Waaldijk doorsneden door veldwegen, die nog herkenbaar zijn in de huidige stedenbouwkundige
structuur zoals de Weurtseweg, de Voorstadslaan, de Waterstraat en de Biezenstraat. De
Voorstadslaan en de Weurtseweg leidden naar de Hezelpoort, de westelijke toegang tot de stad.
terrein buiten de wallen en zijn in de loop van de 16" eeuw

In 1853 besloot het stadsbestuur om buiten de stadswallen een nieuwe haven aan te leggen.
De haven, die vijfmaal zo groot was als de oude haven aan de Waalkade, kwam in 1855
gereed. Met de rivierscheepvaart samenhangende activiteiten verplaatsten zich sindsdien
grotendeels naar de nieuwe haven. Toen korte tijd daarna de in 1865 geopende spoorverbinding met Kleef werd doorgetrokken, was de haven ook per spoor bereikbaar.
In 1874 werd de vesting Nijmegen opgeheven, met uitzondering echter van het fort Krayenhoff
en de beide aan de overzijde van de Waal gelegen forten Boven en Beneden Lent
burg en Nieuw Knodsenburg). Tussen 1876 tot 1880 werd de vesting - afgezien van
(Sprokkelen
enkele fragmenten bij de Kronenburgertoren en de Belvedère - daadwerkelijk gesloopt.
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Landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
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Industriële ontwikkelingen
Vanwege de vestingstatus was de industrialisatie in de 19" eeuw grotendeels aan Nijmegen
voorbij gegaan. Na de ontmanteling begon de stad aan een inhaalslag, overigens zonder ooit
uit te groeien tot een echte industriestad. Talloze industriele kleinbedrijven vestigden zich op de
logistiek gunstig gesitueerde en niet dure terreinen ten westen van de oude stad: in de
omgeving van het spoorwegemplacement en de nieuwe haven.
Het centrum van de Nijmeegse bedrijvigheid verschoof van de Benedenstad, behalve naar de
nieuwe wijk Bottendaal, vooral

ook naar de omgeving van de Waalhaven. Tussen de Waal en

de Weurtseweg werden rond 1900 fabrieken gebouwd. In het begin van de 20" eeuw werden
hier onder meer het slachthuis, de papierfabriek Gelderland, een ijzergieterij en een vlasfabriek
gevestigd. Na de Tweede Wereldoorlog breidde het industriegebied zich verder uit in zuidelijke
richting langs het Maas-Waal kanaal, waar in 1948 de eerste havenarm werd geopend en in
1953 de tweede havenarm.

Woningbouw
De spaarzame woningbouw in het studiegebied bevindt zich voornamelijk in een smalle strook
tussen de Weurtseweg en de Lijnbaanstraat, die onderling worden verbonden door enkele
dwarsstraten. Tussen 1910 en 1912 kwamen in opdracht van woningvereniging "Nijmegen" hier
de eerste 81 woningwetwoningen van Nijmegen tot stand. De woningen aan weerszijden van
de Weurtseweg vertonen neorenaissance stijlkenmerken en zijn voorzien van karakteristieke
smeedijzeren tuinhekken. Een aantal woningen aan de Lijnbaanstraat, Dijkstraat en P. van
Hooffstraat zijn gesloopt en in 1994 vervangen door nieuwbouw.
In de jaren 20 en 30 ontstonden in het Waterkwartier buurten volgens de tuinstadgedachte,
groene wijken met hoofdzakelijk eengezinswoningen met tuintjes. Langs de Havenweg staan
verspreid enige naoorlogse woningen en kantoren.

Monumenten
De ontwikkeling van Nijmegen in westwaartse richting heeft ertoe geleid dat de cultuurhistorisch
waardevolle Waaldijk hier volledig verdwenen is. In het studiegebied is een beperkt aantal
cultuurhistorisch waardevolle monumenten aanwezig. De boerderij Woenderskamp, ten
noorden van de Winterdijk is aangewezen als gemeentelijk monument. Daarnaast is aan de
Oosterhoutsedijk het oorlogsmonument van Marius van Beek gelegen, dat de plek markeert van
de oversteek van de Waal door Amerikaanse militairen op 20 september 1944.
Het industriegebied herbergt twee Rijksmonumenten: het transformatorhuisje aan de Sluisweg

en de brug en sluis van het Maas-Waal kanaaL. Daarnaast is hier langs de Waal een
havenkraan gesitueerd die de status van gemeentelijk monument heeft. Langs de Weurtseweg
en Amstelplein staan enkele woningen waarvoor het toekennen van de status als gemeentelijke
monumenten in voorbereiding is.
Daarnaast is in het studiegebied een aantal gebouwen aanwezig dat nog geen monumentale
status heeft, maar wel van cultuurhistorisch belang is. Het betreft:
Sprengenweg 2-8: sleepdienst en bevr. Daanen en Zn B.v.
Sluisweg 2: boerderijtje.

Oostkanaaldijk 354: magazijn Rijkswaterstaat.
Oostkanaaldijk 364, 366, 368: voormalige dienstwoningen.
Oostkanaaldijk 370,372,374: voormalige dienstwoningen.
Handelsweg 40, opslagloods Venne en van der Sluis, 1951.
Handelsweg 75, kantoor Scheepswerf Gelria 1988.

Nijverheidsweg 40, woonhuis/kantoor/bedrijfje circa 1950-1955.
Mercuriusweg 5.
Weurtseweg 400, verdeelstation PGEM 1934-1936.
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Winselingseweg 41, kunstzijdespinnerij NYMA met watertoren, 1929-1950 (nu Noviant en

van der Stad).
Winselingseweg 16, continuspinnerij NYMA met betonnen schaaldaken, 1947 (laterVasim).

2.3 Archeologie
In het studiegebied zijn vooral archeologische waarden aanwezig ten zuiden van de WaaL.
Uiterst waardevolle gebieden betreffen het Romeinse stadsgebied van Ulpia Noviomagnus en
gebieden met grafvondsten en grafmonumenten. Deze laatste gebieden bevinden zich langs de

uitgaande wegen Weurtseweg en Lange Hezelstraat, aan de westzijde van de Weurteweg en
aan de zuidzijde van de Waterstraal. Ten zuiden van de Marialaan is eveneens een groot
grafveld gesitueerd.
Het archeologisch onderzoek, dat door de gemeente Nijmegen bij de herinrichting van het
Waterkwartier begin jaren 90 werd uitgevoerd heeft veel nieuwe gegevens over de ontwikkeling
en de aard van de stad opgeleverd. Ronduit spectaculair was de vondst van een Romeins
badgebouw op het terrein van de Honigfabriek aan de Waalbandijk. Daarmee kon een
belangrijke zone in de stad, namelijk de zone van de grote openbare gebouwen, worden

bepaald.
Inmiddels is ook de periode, waarin de nederzetting het Romeinse stadsrecht kreeg, verder
aangescherpt en ingekaderd. Tussen 98 en 102 na Christus heeft keizer Marcus Ulpius
Traianus zijn naam en het stadsrecht voor de eerste en enige keer aan een Nederlandse stad
verbonden. Daarmee is Nijmegen de oudste stad van ons land.

Op dit moment wordt voor het plangebied een archeologische inventansatie uitgevoerd. In het
bestemmingsplan zal hier aandacht aan worden besteed.

2.4 Autonome ontwikkelingen
Met betrekking tot landschap, cultuurhistorie en archeologie zijn de volgende autonome
ontwikkelingen van belang.

Waalsprong
Het realiseren van Waalsprong aan de noordzijde van de Winterdijk betekent dat het binnendijkse rivierenlandschap zal worden vervangen door een stadslandschap. Het karakter van het
landschap is hier hoofdzakelijk agrarisch: dit zal verdwijnen voor een groot woongebied. Een
tweede onderdeel van de Waalsprong betreft het ondergronds aanleggen van de
hoogspanningsleidingen, die nu via hoogspanningsmasten door het gebied van de Waalsprong
worden geleid. Dit heeft tot gevolg dat de visuele impact van deze masten wordt verkleind.
Boven de Waal blijft de bovengrondse situatie bestaan.

Waalfront
De overgang tussen Nijmegen en de Waal wordt in de nabije toekomst herontwikkeld, waarbij
de nadruk ligt op het versterken van de beleefbaarheid van de verhouding tussen stad en rivier.
Deze ontwikkeling, genaamd Waalfront, vindt plaats aan de zuidoever van de Waal in bestaand
stedelijk gebied. De cultuurhistorische betekenis van Nijmegen is mede bepalend geweest voor
het ontwerp van het Waalfront.

Park-west
In de Visie Koers-west wordt Park-west een samenhangende groenstructuur die een
meerwaarde heeft voor Nijmegen-west als groene buffer en als recreatiegebied. Het streven is
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erop gericht om de buitenruimte van de functies in dit gebied zoveel mogelijk open te stellen
voor publiek.
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3 Resultaten van het onderzoek
De inpassing van de nieuwe Stadsbrug heeft een sterke ruimtelijke impact op het landschap.
De ruimtelijke beleving van het rivierenlandschap zal sterk worden bernvloed door het
toevoegen van een groot stedelijk element.

Bij de inpassing gaat het niet alleen om de brug zelf, maar ook om de aansluitende
infrastructuur. Aan de zuidzijde van de Waal is gekozen voor een directe relatie met de
Energieweg en het Industrieplein. In de Waalsprong, aan de noordzijde van de Waal, wordt het
tracéonderdeel van de nog te realiseren hoofdwegenstructuur in dit nieuwe stadsdeeL.
3.1 Effecten alternatieven

In alle alternatieven is sprake van een brug over de Waal tussen Nijmegen en de Waalsprong.
De locatie van de brug ligt in hoofdlijnen vast. Voor de verschillende alternatieven kunnen geen
onderscheidende criteria kunnen worden geformuleerd ten aanzien van aantasting van
landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden. Met andere woorden: alle
alternatieven scoren hier gelijk.

Verstoring rivierenlandschap
De nieuwe brug vormt een stedelijk element in het rivierenlandschap, tegen het decor van het
stedelijk gebied (industriele bebouwing) van Nijmegen. Met de ontwikkeling van Waalsprong in
gedachte zal de Stadsbrug in de toekomst letterlijk een brug gaan vormen tussen twee
stedelijke gebieden, waarmee het stedelijk landschap steeds meer beeldbepalend gaat worden
ten aanzien van het oorspronkelijke rivierenlandschap. De brug wordt als extra stedelijk element
in het rivierenlandschap toegevoegd tussen de spoorbrug en de hoogspanningsleiding en in de
nabijheid van de energiecentrale. Door de benodigde hoogte van de brug zal het beeld van het
rivierenlandschap op maaiveldniveau grotendeels intact blijven (uiterwaarden en Waal). Vanaf
de dijken bezien ontstaat echter een visuele barrière in het landschap. De ligging van de brug
zorgt ervoor dat de dijk, uiterwaarden en Waal niet meer als ononderbroken elementen van het
rivierenlandschap kunnen worden waargenomen. In zowel het hoofdrapport als dit
bijlagenrapport is een aantal fotomontages van de brug in het landschap opgenomen.
De impact van de brug op het rivierenlandschap is licht negatief gewaardeerd. Er treedt
weliswaar een verstoring op van het beeld van het rivierenlandschap, maar deze verstoring
vindt plaats tegen het decor van de stad inclusief bestaande bruggen en
hoogspanningsmasten. Omdat de brug, een stedelijk element, wordt geplaatst tegen een
stedelijke achtergrond is de verstoring minder dominant in vergelijking met een brug over een
ongerept rivierenlandschap. De in de uiterwaarden aanwezige poelen blijven als zodanig

gehandhaafd.
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Figuur 3.1 Stadsbrug in rivierenlandschap.
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I

Figuur 3.2 Stadsbrug vanaf "Waalsprong".
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Verstoring stadslandschap
De impact van de Stadsbrug op het stedelijk landschap is minder groot dan op het rivierenlandschap. Er wordt immers een in potentie fraai stedelijk element toegevoegd aan een
stedelijke omgeving. Daarnaast zijn in de directe omgeving van de brug ter plaatse van het
industriegebied enkele hoge, beeldbepalende gebouwen aanwezig die de nieuwe brug uit het
zicht zullen nemen. Met name de energiecentrale en bijbehorende hoogspanningsmasten
spelen in dit kader een belangrijke rol. Verder wordt de brug in het landschap gevoegd naast de
Waalbrug en de spoorbrug. Dit betekent dat de toegang naar Nijmegen extra wordt
geaccentueerd, waarbij de brug een functie heeft als poort vanaf de Waalsprong naar de stad.
Het effect van de brug op het stadslandschap is daarom licht positief gewaardeerd.
Belangrijk is de vorm van de brug: een boogbrug die aansluit bij de vorm van de spoorbrug of
de Waalbrug geeft een rustiger beeld dan een tuibrug, die veel meer als landmark opereert. Dit
is heel duidelijk te zien op de verschillende fotomontages die voor de brug gemaakt zijn. De
brug zal
overigens vanuit de stad maar via een beperkt aantal zichtassen zichtbaar zijn.

Aantasting cultuurhistorische waarden
Vanaf het Industrieplein tot aan de Waal doorsnijdt het tracè het bestaande bedrijventerrein van
Noord- en Oostkanaalhavens. Dit betekent dat de hier gesitueerde cultuurhistorisch
waardevolle industriele bebouwing (de voormalige kunstzijdespinnerij NYMA met watertoren en
de continu-spinnerij) langs de Winselingseweg wordt aangetast. Daarnaast is hier het
voormalige PGEM-verdeelstation gesitueerd binnen het geplande tracè.

Aan de noordzijde van de Waal kruist het tracè de boerderij De Woederskamp, die is
aangewezen als gemeentelijk monument en het oorlogsmonument aan de Oosterhoutsedijk.
Vooralsnog wordt ervan uitgaan dat het oorlogsmonument op de huidige plek kan blijven
bestaan (zie figuur 3.5).
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Figuur 3.3 Stadsbrug in Stadslandschap (1).

Figuur 3.3 Stadsbrug in Stadslandschap (2).
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Figuur 3.4 Stadsbrug in stadslandschap.
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Figuur 3.5 Stadsbrug in relatie tot Oorlogsmonument (1).
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Figuur 3.5 Stadsbrug in relatie tot Oorlogsmonument (2).
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Aantasting archeologische waarden
Aantasting van archeologische waarden vindt plaats indien er archeologisch waardevolle
gebieden ter plaatse van het tracè aanwezig zijn en dan alleen op die locaties waar de aarde
daadwerkelijk geroerd gaat worden (locatie peilers). Tot op heden is niet bekend of er
archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn.

Tijdelijke effecten in de aanlegfase
De aanleg van de brug zal
leiden tot een tijdelijke verstoring van het rivierenlandschap. De
openheid en rust van de uiterwaarden zal worden verstoord door aanlegwerkzaamheden en
bouwverkeer, die zorgen voor een rommelig beeld. Ten aanzien van het stedelijke landschap is
deze verstoring minder: de werkzaamheden worden uitgevoerd in een dynamisch landschap
dat juist wordt gekenmerkt door verkeersbewegingen, bebouwing en andere stedelijke facetten.

3.2 Effecten scenario's
De verschillende scenario's hebben geen aanvullende effecten op de bij de alternatieven
beschreven effecten. Het effect van de Stadsbrug blijft voor alle beoordelingscriteria hetzelfde.
3.3 Effecten varianten

De verschillende varianten hebben geen aanvullende effecten op de bij de alternatieven
beschreven effecten.

3.4 Samenvattende waardering
Tabel 3.1 Waardering.

Effecten/alternatieven

A1

A2

A3

A4

Verstoring rivierenlandschap

-

-

-

-

Versterking stadslandschap

01+

0/+

0/+

01+

-

-

-

-

OL?

Ol?

Ol?

Ol?

Verstoring cultuurhistorische waarden

Verstoring archeologische waarden
-. belangrijk negatief effect

negatief effect

0: geen effect (neutraal)
+: positief effect

++: belangrijk positief effect
?: effect onbekend

3.5 Tunnel
Een tunnel vormt een vanuit landschappelijke overwegingen interessant alternatief voor een
brug. De daling van de tunnel wordt ingezet in het binnendijkse deel van het plangebied, zodat
het rivierenlandschap, zoals dat nu wordt beleefd, intact blijft. Er is dus geen sprake van
negatieve beïnvloeding van het rivierenlandschap. Ten aanzien van het stedelijk landschap
geldt min of meer hetzelfde: daar waar de tunnel weer het daglicht ziet is sprake van toevoeging
van een stedelijk element in een stadslandschap. Dit levert geen extra verstoring.

Ten aanzien van cultuurhistorie en archeologie ligt het anders. Er vindt weliswaar geen
aantasting plaats van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, maar een tunnel kan de
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historische gelaagdheid van Nijmegen doorsnijden en daarmee aantasten, die wordt gevormd
door drie hoofdcomponenten: Ulpia Noviomagus, de verdedigingswerken en forten van de
vesting Nijmegen van de 16' tot en met de 19' eeuwen de Waalhaven en industriele

bouwwerken uit de 19' en 20' eeuw.
3.6 Mitigerende en compenserende maatregelen
ontegenzeggelijk leiden tot een sterke verandering in het
beeld van zowel het stedelijk ais het rivierenlandschap. Het is niet mogelijk om de brug zodanig
in te passen dat het verstoorde beeld van het rivierenlandschap wordt hersteld, hooguit kunnen
enkele randvoorwaarden worden gesteld aan het ontwerp van de nieuwe brug die leiden tot
enige mitigatie van de verstoring. Hierbij kan worden gedacht aan de kleur van de brug: indien
de kleur van het rivierenlandschap overgaat in de kleur van de brug is er meer sprake van een
poging tot landschappelijke inpassing dan wanneer er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een
kleur die sterk contrasteert met het landschap (bijvoorbeeld wit).
Daarnaast kan het dimmen van de verlichting in de avond en nacht leiden tot een vermindering
van de zichtbaarheid van de brug als het donker is.
De inpassing van de Stadsbrug zal

3.7 Leemten in kennis
Momenteel wordt een archeologisch inventariserend onderzoek door RAAP uitgevoerd voor het
gedeelte van het plangebied ten noorden van de WaaL. Ten tijde van het schrijven van het MER
was deze informatie niet beschikbaar. De effecten op archeologie kunnen in het MER alleen
globaal als risico worden ingeschat.
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