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1 Inleiding

De gemeente Nijmegen heeft het voornemen een tweede verkeersbrug over de Waal aan te
leggen: de Stadsbrug. De nieuwe brug verbindt Nijmegen.west met het toekomstige
stadsdeel Waalsprong. De nieuwe brug is nodig omdat de bereikbaarheid van Nijmegen
onder druk staat. De bestaande Waalbrug bereikt in de spits de grens van haar capaciteit.
De capaciteit van de aanvoerwegen (singels en A325) en vooral die van het Keizer
Trajanusplein kan niet verder worden vergroot. Een tweede verbinding over de Waal Is

daarom noodzakelijk. De Stadsbrug maakt een evenwichtigere verdeling van de
verkeersdruk over de stad mogelijk. Daarnaast verkleint de tweede brug de kwetsbaarheid
van de Nijmeegse verkeersstructuur in geval van calamiteiten of groot onderhoud op de
Waalbrug.

1.1 Relatie met MER Stadsbrug 2004

In de periode 2003 - 2004 is op grond van het besluit mileueffectrapportage een

milieueffectrapport voor de Stadsbrug opgesteld. De m.e.r.-plicht is gekoppeld aan het besluit

over het bestemmingsplan. In het MER Stadsbrug 2004 (vanaf nu MER 2004 genaamd) zijn de

effecten van de Stadsbrug in kaart gebracht voor de volgende vijf milieuthema's:

1. Verkeer en vervoer

2. Woon- en leefmilieu (geluid, luchtkwaliteit, trillingen en veiligheid)

3. Ecologie

4. Landschap, cultuurhistorie en archeologie

5. Bodem en water

Het mileueffectrapport is gebruikt bij de besluitvorming over de wenselijkheid van de aanleg van

een tweede brug over de WaaL. In 2005 heeft de gemeenteraad van Nijmegen een besluit

genomen over de aanleg van de Stadsbrug. In combinatie met verbreding van de A50 is de

aanleg van de Stadsbrug in Nijmegen de snelst te realiseren optie om de verkeersproblemen in

de regio op te lossen.

Naast het nemen van een besluit in de gemeenteraad dient het MER ter onderbouwing van het

bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is opgesteld nadat de gemeenteraad heeft besloten tot

aanleg van de Stadsbrug. Bij de besluitvorming over het bestemmingsplan is gedetaileerdere

informatie nodig dan in het MER 2004 is opgenomen. Deze gedetaileerde informatie was ten

tijde van het opstellen van het MER in 2004 nog niet beschikbaar. De Commissie voor de m.e.r.

vraagt naar aanvullende informatie ten behoeve van de besluitvorming over het bestemmingsplan

van de Stadsbrug in haar toetsingsadvies over het mileueffectrapport Sladsbrug Ganuari 2005).

i
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De ontbrekende informatie is opgenomen in dit rapport: MER Stadsbrug 2006, uitwerking

inrichtingsaspecten (in deze rapportge verder MER 2006 genoemd).

Tabel 1.1 geeft de nader uit te werken milieuaspecten op basis van het toetsingsadvles van de
Commissie voor de m.e.r. weer en geeft tevens aan waar de informatie in dit rapport terug te

vinden is.

Tabel 1.1 Aandachtspunten uit het toetsingsadvies

Uit te werken aspect

Onderbouwing van het definitieve tracé van de Stadsbrug en de aansluitingen op het

Hoofdstuk

2

.___2.!der~9íQ£I~_~eg~t!~____________________________________________________________________

.!.___~!!e~~~!~ril.~_e,er~~~!.e.i,nJle!lLrig~~!!L~.£!!ri~!!Y2!.!S~r~:'!e~L_________________l.________..

.!._q~1~!£~lasl!irr~_QQ9.!tP~~Y'!!y3!l!s!eJ~_~_rr~_ri.aeLuj£l!~d..ç~r~!l!!e_rr.§!.t.~.9eLe_ri_________.L________

.!.__l. oetsen_ aan d_l!.!rI!,.~_~J!S;_~t.~~lîe~.ijri~iç~!e!lism~k~r.LC!~tnle!e.§!l~rdt ~daan ____.i___________.
Aanvullende natuuronderzoeken en inzicht geven in cumulatieve effecten en het overleg mei 5

._____'lx.lij!!!Qy~________________________________________________________.___.._____._.________

.!.___.Ere§~,nJ~!~,n_y~_rute!~!'_ll~leri_~~_b~L~rc:Q~J99ê~li.Q,n_C!egQ~..__________________________2._____________.

~____'~Lvj~!l:~.!l.!al!£o~~_a,t(e in~_ri~L§l?rel(!l_l~y,..£ii~!§_i!n.et~~_rr~!p,.(L~ari.~e.~e~.!_____2.____________.

.~___'!?'!"lL~'!'!~2____.__....._.___...________________________________ 6"
* en bestemmingsplan Stadsbrug

In dit MER 2006 veiwijzen wij u regelmatig naar het MER 2004 (zowel naar het hoofdrapport als

de bijlagerapporten).

Procedure
Voor het MER 2006 wordt de verkorte m.e.r.-procedure, conform artikel 7.16 Wm, doortopen. Dit

betekent dat er voor het MER 2006 geen startnotitie en richtlijnen zijn opgesteld. De in het

toetsingsadvies voor het MER Stadsbrug 2004 opgenomen aandachtspunten dienen,

overeenkomstig het advies van de commissie voor de m.e.r., als uitgangspunt voor dit MER 2006

1.2 Kaders van het MER 2006

Plan- en studiegebied
Het MER 2004 ging met name over het principebesluit wel of geen Stadsbrug aan te leggen in

combinatie met infrastructurele ingrepen in de Nijmeegse regio. Het plangebied in het MER 2004

betrof het tracé van de brug over de WaaL. Het studiegebied betrof de stad Nijmegen, waaronder

Nijmegen-west, en de regio daarom heen. I
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Voor het MER 2006 is er sprake van een ander plan- en studiegebied. Het plangebied betreft het

tracé van de Stadsbrug inclusief de herstructurering van de Energieweg. Het studiegebied is het

gebied direct grenzend aan de Energieweg, het tracé van de Stadsbrug en de Oosterhoutse

Waarden.

Wisselwerking met Waalfront

Tegelijkertijd met de m.e.r.-procedure voor de Stadsbrug wordt eveneens gewerkt aan het MER

voor de herontwikkeling van het Waalfront. De herontwikkeling van het Waalfront is afhankelijk

van de aansluiting van het woon- en werkgebied op de Sladsbrug.

,
.l

"t~("".ymegen

,J

.--
I
Figuur 1.1 Het Stadsbrugtracé en de nabijgelegen ontwikkelingen Waalsprong en Waalfront

Omdat deze twee ontwikkelingen onlosmakelijk met elkaar verbnden zijn, is er in het MER 2006
voor gekozen de effecten van de Stadsbrug inclusief de aanleg van het Waalfront te beschrijven.

Zo wordt een volledig beeld gegeven van de te verwachten mileueffecten. Omdat op dit moment

het exacte programma en de invullng van het Waalfront nog niet bekend zijn, is er in het MER

2006 gewerkt met een worstcaseprogramma.
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Wisselwerking met Waalsprong
De Stadsbrug moet de verbinding gaan vormen tussen Nijmegen-west en de Waalsprong. De

Waalsprang is deels gerealiseerd, maar voor een belangrijk deel ook nog in ontwikkeling. Voor de

Waalsprang moet ook de wegenstructuur nog aangelegd worden. Binnen de plannen van de
Waalsprang zijn er nog twee mogelijke tracés voor de aansluiting van de Stadsbrug op de A325.

Deze verkeersaansluiting is uiteraard van belang voor de doorgaande, ontsluitende functie van

de Stadsbrug. Het nog te door1open m.e.r.- en bestemmingsplantraject staat gepland voor 2006

en 2007.

Uit de meest recente modelberekeningen voor het stedelijke autoverkeer blijkt dat de modellen

voor de verkeersstructuur in de Waalsprang van beperkte invloed zijn op de verkeersstromen op

de Waalbrug en de Sladsbrug.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt het kader van dit MER beschreven. Achtereenvolgens komen

aan de orde, de planvorming sinds het vaststellen van het MER 2004, de gemaakte keuzes en de
vertaling van deze keuzes naar het voorkeurstracé. Vanaf hoofdstuk 3 begint de inhoudelijke

beschrijving van de milieuaspecten met de aspecten verkeer en vervoer. Achtereenvolgens

komen in de hoofdstukken 4, 5 en 6 de milieuthema's woon- en leefmilieu, natuur en de stand

van zaken met betrekking tot de overige milieuaspecten aan de orde. Het afsluitende hoofdstuk 7

beschrijft de leemten in kennis en het evaluatieprogramma.
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2 Het MER Stadsbrug 2004. En toen?

Sinds het principebesluit over de aanleg van de Stadsbrug Is de gemeente Nijmegen bezig
geweest met de verdere uitwerking van het gewenste tracé en de randvoorwaarden die
hierbij een rol spelen. In dit hoofdstuk wordt het proces dat Is doorlopen om te komen tot
een voorkeurstracé beschreven en nader toegelicht. Hierbij ligt de nadruk op de rol die de
mIleuaspecten in dit proces hebben gespeeld.

2.1 Planproces tot mei 2006

In 2004 is een MER opgesteld ten behoeve van de principekeuze met betrekking tot de aanleg

van een tweede oeververbinding voor autoverkeer in Nijmegen (het MER 2004). In dit MER is

inzicht gegeven in de milieueffecten die het gevolg zijn van de aanleg van de Stadsbrug. Op

basis van het MER 2004 heeft de gemeenteraad van Nijmegen besloten door te gaan met de

planvoorbereiding voor de aanleg van de Stadsbrug. Met dit principebesluit heeft de

gemeenteraad ook een uitspraak gedaan over twee belangrijke inrichtingsaspecten van de

Stadsbrug, te weten:

. Maximum snelheid: 50 km/u. De gedachte achter de keuze voor de snelheid van 50 km/u is

de uitvoering van het beleid 'Duurzam Veilig'. Op alle gemeentelijke ontsluitingswegen, en
dus ook op de Energieweg waar de Stadsbrug op aansluit, is de maximale snelheid 50 km/u.

Door deze eenduidige snelheid ontstaat er op het hele traject een constante snelheid wat de

doorstroming en de verkeersveiligheid ten goede komt.Deze lagere snelheid zorgt tevens

voor minder lucht- en geluidoverlast
. 2 x 2 rijstroken. Er is gekozen voor de aanleg van 2 x 2 rijstroken, omdat de uitvoering van de

Stadsbrug met een kleiner profiel (2 x 1) onvoldoende capaciteit heeft voor een goede

ontsluitingsfunctie. Wanneer de Stadsbrug wordt uitgevoerd met een te kleine capaciteit is

het geen goed alternatief voor de route over de Waalbrug en daarmee geen oplossing voor

de verkeersproblematiek van de Waalbrug en het centrum van Nijmegen

Dit komt overeen met alternatief 2 uit het MER 2004.

In september 2005 heeft de gemeenteraad een uitspraak gedaan over het gewenste tracé. Het

tracé is op te delen in twee stukken:

1. Het brugtracé tussen de Waalsprong en het Industrieplein (de feitelijke brug met

aansluitingen)
2. De Energieweg met aansluitende infrastructuur tussen het Industrieplein en de

Neerbosscheweg

MER Stadsburg 200 13\70
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Naar aanleiding van deze uitspraak over het gewenste tracé heeft inspraak plaatsgevonden. De

inspraakreacties zijn meegenomen bij het bepalen van het gewenste tracé voor de Stadsbrug en

de Energieweg.

In december 2005 heeft de gemeenteraad van Nijmegen een besluit genomen over het tracé van

de Stadsbrug en op welke wijze deze aansluit op het onderliggende wegennet in Nijmegen-west,

het zogeheten voorkeurstracé.

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op het afwegingsproces dat de gemeente
Nijmegen doorlopen heeft om te komen tot een voorkeurstracé. Allereerst wordt ingegaan op

de uitgangspunten en vervolgens op de argumentatie bij de verschillende wegvakken van
het voorkeurstracé.

2.2 Uitgangspunten tracékeuze

2.2.1 De wegvakken

Het tracé van de Stadsbrug en de Energieweg is onderverdeeld in totaal acht wegvakken. Deze

wegvakken zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Wegvakken ontwerpvarianten

Wegvakken

§.'2~rgL~'!'!!J1JYß-'2Z.id nß-~rj2rEL_______________________________

_____________F~~!~y...9_- Neer!J!.scheY!e9________________

.._._..._.__.É2~!9.e:!e~L__ Or. De 81~courttra~L_____.__________

.___.____._..P.....2._~.£ç~~tr~~.L__~_~achtswe9 I WQ!!.~L!~!;L___

_____________~~I!!!:9_t'.!'!~__________________________________________

____________Y._~~~!lse~!!.a2!Ð9..strieelelrL______________________
_____________ Ind_L!~triepleI!__________________~

§!2.q~gry9.('t~~~ld n~.!0orgL________________.______.______

_____________~~'!_!racé _Stadsbr..___.__________________

______'5~~I!RlllJ!Y._~llrt!"_~~!!Jll!P_l!~_yy!l_a!!QlJ!_________________

Voor elk wegvak zijn meerdere ontwerpvarianten gemaakt. In paragraaf 2.3.2 (Energieweg) en

2.3.3 (Stadsbrug) wordt per wegvak een toelichting gegeven van de gekozen ontwerpvariant en

de rol van de milieuaspecten die hierbij een rol hebben gespeeld. Figuur 2.1 geeft het

voorkeurstracé weer. Voor een uitgebreidere beschrijving van de varianten per wegvak en de

afweging van de beoordelingsaspecten wordt verwezen naar de rapportge 'Stadsbrugtracé

Nijmegen'.
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Figuur 2.1 Voorkeurstracé Stadsbrug

2.2.2 De criteria
De gemeente Nijmegen heeft door middel van een ontwerpstudie de verschillende invullingen van

het tracé van de Stadsbrug en de Energieweg op een rij gezet. In de rapportge 'Stadsbrugtracé
Nijmegen' zijn de uitkomsten van deze ontwerpstudie gebundeld. Deze rapportage bevat

matrices waarin per variant de voor- en nadelen, de kosten en de baten zijn opgenomen. De

optelling van deze beoordelingsaspecten resulteert in een waardering I beoordeling per variant.

Op basis van deze waardering zijn de varianten onderling vergeleken.

Belangrijk uitgangspunt bij de tracékeuze én het gewenste wegprofiel is een goede aansluiting op

de bestaande woonwijken. In het ontwerp van het Stadsbrugtracé dient 'het stedelijke karakter'

van de weg tot uitdrukking te komen. De Stadsbrug maakt immers deel uit van de stedelijke

hoofdwegenstructuur van Nijmegen. De weggebruiker moet de weg ervaren als stedelijke route

en niet als 'snelweg'. Het tracé is daarnaast ook als fietsroute van belang.

MER Stadsburg 200 15\70
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De keuze uit de ontwerpvarianten is gebaseerd op de volgende criteria:

. De kwaliteit van het ontwerp

. De veiligheid voor de verschillende weggebruikers

. Het maximaal handhaven van de werkgelegenheid

. De bereikbaarheid van de bedrijven

. De milieuaspecten

. De belevingswaarde

. De kosten

Er is geen prioritering in deze criteria aangebracht.

2.3 Het voorkeurstracé Energieweg I Stadsbrug

Het nieuwe tracé zal een belangrijke stedelijke hoofdweg worden. Meerdere bestaande routes

zullen met elkaar worden verbonden en het geïsoleerde gebied rond Noordoostkanaalhavens zal
beter worden ontsloten. De route maakt ook een uitwisseling mogelijk tussen de woon- en
werkgebieden aan weerszijde van de Waat.

2.3.1 Karakteristieken voorkeurstracé

Toekomstige situatie op basis van het kettingkastprincipe
De herstructurering van de Energieweg wordt vormgegeven volgens het kettingkastprincipe. Dit

principe houdt in dat de middenbermen van de Energieweg worden doorgetrokken tot een lange

berm. Hierdoor is het niet mogelijk linksaf te slaan. De doorstroming op de Energieweg wordt

verbeterd omdat met name het verkeer dat linksaf wil staan in de huidige situatie zorgt voor

opstopping omdat het moet wachten op tegemoetkomend verkeer.

Met het kettingkastprincipe worden de kruispunten uitgevoerd als rotondes. Omdat linksaf slaan

niet meer mogelijk is, moeten automobilisten doorrijden tot de volgende rotonde om aan de

andere zijde van de middenberm terug te kunnen rijden naar hun bestemming. Daar waar
mogelijk worden parkeerterreinen geschakeld om zo als parallelverbinding dienst te kunnen doen.

Verder worden een aantal in- en uitritten verplaatst naar zijwegen. Door deze inrichting met

gesloten middenberm, rotondes, geschakelde parkeerterreinen en verplaatste in- en uitritten is de

doorstroming optimaal en zijn de omrijbewegingen voor het linksafslaande verkeer minimaaL.

Door alleen rechtsafslaande bewegingen mogelijk te maken verbetert de verkeersveiligheid. In

figuur 2.2 zijn de huidige en toekomstige situatie naast elkaar gezet.
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c:c:
Kettngkastprincipe

Figuur 2.2 Verschil tussen huidige situatie en toekomstige profiel met
kettingkastprincipe

Milieumaatregelen
Naast het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid heeft het beperken van de

milieuhinder als gevolg van het verkeer in het ontwerpproces een belangrijke plaats ingenomen.

In de grondexploitatie van de herstructurering van de Energieweg en de aanleg van de Stadsbrug

is geld gereserveerd voor het nemen van een pakket aan milieumaatregelen. In onderstaande

beschrijving van de wegvakken is een invullng gegeven van de te nemen mileumaatregelen.

Deze milieumaatregelen zijn meegenomen in de berekeningen die voor dit MER zijn uitgevoerd.

Het is mogelijk dat bij de uitvoering van de herstructurering van de Energieweg gekozen wordt

voor aanvullende milieumaatregelen of dat er wijzigingen in het milieumaatregelenpakket aan de

orde zijn. Deze wijzigingen in het maatregelenpakket zijn alleen mogelijk bij gelijk blijvende

effecten.

2.3.2 Wegvakken Energieweg

Huidige situatie
De Energieweg heeft 2 x 2 rijstroken, een smalle middenberm en vrijliggende fiets- en voetpaden.

De Energieweg heeft in de wegenstructuur van Nijmegen de functie van gebiedsontsluitingsweg

A (GOW-A).
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De weg vormt de verbinding tussen de Neerbosscheweg in het zuiden en het Industrieplein in het

noorden. De weg functioneert voor de verdeling van het stedelijke verkeer, de ontsluiting van

Nijmegen-west en de erfoegang tot de belendende percelen.

Tussen de Ambachtsweg en de Scheepvaarteg loopt parallel hieraan de stamlijn, een

industriële spoorverbinding. Ter plaatse van de uitritten van de aanliggende bebouwing zijn

spoorovergangen aanwezig over de stamlijn. De aangrenzende percelen komen rechtstreeks uit

op de Energieweg, waar ter plaatse de middenberm is onderbroken.
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Figuur 2.3 Wegen en bedrijven in plan- en studiegebied Stadsbrug
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Toekomstige situatie
Op grond van de wegcategorie en de te verwachten hoeveelheid autoverkeer wordt de hele route

uitgevoerd met een profiel opgebouwd uit 2 x 2 rijstroken en vrijliggende fiets- en
voetgangersvoorzieningen. Omdat slechts beperkt extra ruimte aan het profiel kan worden

toegevoegd is de realisatie van parallelwegen niet mogelijk. Een groot deel van de

kavelontsluitingen zal daarom gehandhaafd blijven.

Het tracé voorziet tevens in de ontwikkeling van een stedelijke hoofdfietsroute in de vorm van een

tweerichtingenfietspad van Undenholt - Neerbossch naar het noordelijke stadsdeeL. Om de
veilgheid van deze route te verbeteren is aan de oostzijde de tussenberm vergroot. Deze
inrichtingsmaatregel verbetert overigens ook de doorstroming van het autoverkeer. De oostzijde
kent voor fietsverkeer een minimale belasting met kruisend vrachtverkeer en een maximale

toegang tot onderwijsvoorzieningen. Ten behoeve van het comfort en de veiligheid wordt de

hoofdfietsroute ongelijkvloers onderlangs de rotonde Neerbossch gelegd. Aan de westzijde is het

huidige fietspad gehandhaafd maar geen extra ruimte gemaakt voor een brede tussenberm. De

functie van dit fietspad is met de introductie van de hoofdfietsroute aan de oostzijde teruggevallen

tot een fietspad uitsluitend voor bestemmingsverkeer.

Ten aanzien van de haltes voor het openbaar vervoer wordt uitgegaan van handhaving van de

huidige locaties. Wel worden de halteplaatsen in de buurt gelegd van geregelde

oversteekvoorzieningen voor langzaam verkeer om de nieuwe Energieweg veilig over te kunnen

steken.

In onderstaande beschrijving wordt per wegvak ingegaan op de specifieke ontwerpaspecten.

Kruising Energieweg . Neerbosscheweg
Voor wat betreft het wegvak kruising Energieweg -

Neerbosscheweg wordt gekozen voor variant 1 C. In deze

variant wordt een rotonde met een nieuwe aansluiting op

het terrein van ANAC voorgesteld. De rotonde voldoet

het beste aan de gestelde criteria, te weten:

. De bereikbaarheid van de bedrijven is hiermee het

meeste gediend

. De bijdrage aan de werking van het

kettingkastprincipe voor het hele tracé van de

Energieweg

. De 'omrijfactor' is minimaal

. Er bieden zich mogelijkheden voor herontwikkeling van bedrijvenlocaties aan

. Medefinanciering door ANAC, waardoor haalbaarheid wordt verbeterd

l'

'ti ..
'-
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Aanvullende milieumaatregelen:
. Als afscherming van het geluid langs de Neerbosscheweg worden aan weerszijden schermen

geplaatst. Het scherm wordt geplaatst tussen de het fietspad en de weg ter hoogte van de

vangraiL. Het scherm krijgt een hoogte van 1,80 m, waarbij de eerste meter aan de wegzijde

absorberend wordt uitgevoerd

Kruising Energieweg . Dr. De Blécourtstraat
Ook deze aansluiting wordt uitgevoerd met een

rotonde (variant 1 Cl. De argumenten hiervoor

zijn:

. De lagere beheerskosten ten opzichte van

een verkeersregelingsinstallatie

. De bijdrage aan de werking van het

kettingkastprincipe voor het hele tracé van

de Energieweg

. Door deze verkeersstructuur is er geen

aanpassing in wegvak 2 nodig. De

ontsluiting van ANAC/HANOS wordt ook via de rotonde gerealiseerd

r__ ø.' ..~

Aanvullende milieumaatregelen:

. Stil asfalt (gehele wegvak). De akoestische eigenschappen van dit stille asfalt zijn conform
'Dunne deklagen 1,1

. In de middenberm en jn de berm aan de oostzijde van de Energieweg wordt direct langs de

weg een scherm geplaatst. Dit scherm is 1 m hoog en is absorberend aan de wegzijde. De

tegenoverliggende zijde is begroeid met opgaande kruiden of hagen om direct aan de bron

luchtverontreiniging (vooral fijn stof) op te nemen.

Figuur 2.4 geeft het wegprofiel van de Energieweg met daarin de geplande milieumaatregelen

opgenomen.

1 Dunne deklagen 1: dunne deklagen met een wegdekcorrectie van circa 2.3 dB(A) voor lichte motorvoertuigen bij

50 kmlu (CROW)
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Figuur 2.4 Profiel Energieweg met mileumaatregelen
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Dr. De Blécourtstraat . Ambachtsweg I
Wolfskullseweg
De aansluiting met de Dr. De BlécDurtstraat

blijft zoals nu afgesloten voor autoverkeer. De

afsluiting is zo geplaatst dat bewoners toegang

hebben tot de woonwijk en bedrijven tot de

Energieweg. Voor dit wegvak wordt de

voorkeur uitgesproken voor variant 38.

In deze ontwerpvariant is de oostelijke grens

verlegd. waardoor er ruimte ontstaat voor de

uitvoering van de gewenste

milieumaatregelen. Deze milieumaatregelen

zijn er op gericht de hinder als gevolg van met name geluid en luchtkwaliteit te verminderen. Het

gaat hierbij om de volgende maatregelen:

. Verbreden van de bermen. De bomen en bermstruiken in deze verbrede bermen vangen het

fijn stof als gevolg van het wegverkeer af. Door de brede bermen neemt de afstand tussen de

weg en de omliggende bebouwing toe

. Verbreden van het fietspad. Zowel aan de oost- als aan de westzijde komen fietspaden te
liggen. Dit om de omrijbewegingen voor het fietsverkeer zo minimaal als mogelijk te houden.

Het fietspad aan de westzijde van de Energieweg wordt uitgevoerd als eenrichtingsfietspad.

het fietspad ten oosten als tweerichtingsfietspad. Door deze fietspaden wordt het totale

wegprofiel nog breder, waardoor de afstand tussen de weg en de omliggende bebouwing

groter wordt

ì-~"
~ J \

l~'l: ·irL.
~
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. Verhoogde middenbermen. De middenbermen worden aan een zijde verhoogd. Door deze
verhoging ontstaat er een klein geluid scherm dat het verkeerslawaai van de achterliggende
bebouwing afschermt

. Groene erfafscheiding voor afscherming van het verkeersgeluid en het afvangen van fijn stof

Aan de westzijde blijft er verstoring in de afwikkeling van de auto, omdat er onvoldoende

opstelruimte voor auto's is, die vanaf de bedrijven de Energieweg op wilen rijden. Hierdoor

kunnen mogelijk afwikkelingsproblemen ontstaan. De verwachting is dat deze

afwikkelingsproblemen van geringe aard zullen zijn.

Aanvullende milieumaatregelen:
. Stil asfalt (gehele wegvak)

. Langs de sportelden worden groene schermen geplaatst met een hoogte van 2,5 m (zie

figuur 2.5)

Figuur 2.5 Voorbeeld groen scherm (locatie: Brabantse poort, Nijmegen)
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Kruising Hees
Ter hoogte van de aansluitingen van de

Wolfskullseweg en de Ambachtsweg komt een

rotonde. Een aansluiting van beide wegen op de

Energieweg is noodzakelijk. Voor de uitvoering

van deze rotonde is gekozen voor variant 4D

waarin een kleine 'spiraarrotonde' wordt

voorgesteld. Deze 'spitaalrotonde' heeft een

aansluiting op de Ambachtsweg en een

eenzijdige aansluiting (T-aansluiting) op de

Wolfskuilseweg. Een eenzijdige aansluiting

betekent dat het verkeer door het ter plekke

sluiten van de middenberm de weg niet kan oversteken, maar alleen rechtsaf kan afslaan om de

Wolfskuilseweg in te slaan of de Energieweg op te gaan (zie figuur 2.6).

.. -:. i1 '

\ ~

'l .

r: "

- ~

Figuur 2.6 Eenzijdige aansluiting Wolfskuilseweg op Energieweg

I
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De argumenten voor deze keuze zijn:

. Verreweg de laagste kosten als gevolg van minder verwervingskosten en aanlegkosten

. Het tegengaan van verkeer op de Wolfskuilseweg dat niet in Hees of Heseveld hoeft te zijn.
Voor uitgaand verkeer betekent deze aansluiting een omrijbeweging van 1,8 km om vanuit de

Wolfskuilseweg, via het Industrieplein, de Ambachtsweg of Neerbosscheweg te bereiken

. Het ROG-gebouw wordt gehandhaafd

. Bestemmingsverkeer uit aanliggende wijken wordt voor een deel gedwongen om via andere

routes de wijk te verlaten. Deels zal dit verkeer door de wijk gaan rijden. Verschuivingen in de

verkeersstroom zijn te zien op de Wolfskuilseweg, de streng Molenstraat I Paul Krugerstraat I

Rosa de Limastraat en de Graafseweg. Modelberekeningen geven aan dat de

etmaalintensiteit op de Wolfskuilseweg door de halve aansluiting met circa 4.300
motorvoertuigen zal afnemen (lengte 300 m), terwijl de Rosa de Limastraat met circa 500

motorvoertuigen per etmaal zal toenemen (lengte 3.200 m). De omrijafstanden door het

verblijfsgebied Hees worden door de halve aansluiting vergroot (+ 500 mvVetmaal) maar

blijven binnen de waarden voor een acceptabele verkeersbelasting op erfoegangswegen

(5.000 mvVetmaal). De afgenomen drukte op de Wolfskui1seweg weegt op tegen de beperkte
omrijfactor die ontstaat

Aanvullende milieumaatregelen:

. Stil asfalt (gehele wegvak)

Wolfskuilseweg tot Industrie plein
De keuze voor een profiel voor dit wegvak wordt

gemaakt in samenhang met de keuze die voor

wegvak 3 wordt gemaakt. De profielen voor

wegvakken 3 en 5 zijn immers onderling

gerelateerd in verband met:

. De continuïteit in de (kwaliteit van de)

fietsvoorzieningen

. De veilgheid als gevolg van afslaand verkeer

in de zijberm

Wegvak 5 kent een aantal bijzondere problemen:

. De aansluitingen van de bedrijven (bouwmarkten)

. De stamlijn (goederenspoor)

. De hoogspanningsmasten

. De A-watergang2 (opvang van kwelwater)

l~l

J"~
r:.-t: 9 ' s

2 Op dit moment verzorgt de A-watergang langs de Energieweg de afwatering van het plangebied
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Op dit moment is het uitgangspunt dat de stamlijn behouden blijft, waardoor variant 58 als meest

geschild naar voren komt. Wanneer de goederenspoorlijn in de toekomst opgeheven zou worden,

dan ontstaat er meer ruimte, die een ruimer wegprofiel en daarmee een van de andere

ontwerpvarianten (die nu deels over de stamlijn geprojecteerd zijn) mogelijk maakt. Oe

middenberm wordt in alle varianten 'dichtgezet'.

Aanvullende milieumaatregelen:
. Stil asfalt (gehele wegvak)

Industrieplein
Voor de rotonde op het Industrieplein gaat

de voorkeur uit naar een grote moderne
rotonde met een
verkeersregelingsinstallatie. Aan deze

voorkeurskeuze zijn extra beheerskosten

verbonden in verband met de aan te

leggen verkeerslichten.

\
"

Er wordt bewust niet gekozen voor het
maken van een uitwerking van een

mogelijke 'berenkuiloplossing' voor de

fietsers. Deze oplossing wordt als te 'sociaal onveilig' getypeerd en de aanleg wordt bemoeiljkt
door de in de bodem aanwezig kabels- en leidingenstroken.

~.L ~
'11 .. ,

Aanvullende milieumaatregelen:

. Stil asfalt (gehele wegvak)

2.3.3 Wegvakken Stadsbrug

Met de aanleg van de Stadsbrug ontstaat binnen Nijmegen een tweede volwaardige verbinding

tussen het noordelijke stadsdeel en de rest van de stad. De Stadsbrug (en in het verlengde

daarvan de Energieweg) hebben in die toekomstige situatie een stedelijke verkeersfunctie. Dit

betekent dat ze worden aangelegd voor de verkeersstromen die de stad genereert. Het betekent

ook dat het een weg wordt voor alle weggebruikers en niet alleen de auto.

De aanlanding van de Stadsbrug betekent ook een belangrijke, nieuwe stedelijke entree met in

de nabijheid het stadscentrum, het Waalfront en het centrumgebied van de Waalsprong. Bij het

ontwerp van de route en de directe omgeving wordt daarop ingespeeld.

i

I

I
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Het ontwerp van de Stadsbrug is nog niet bekend. De gemeente Nijmegen heeft als basis voor

het ontwerpproces een programma van eisen opgesteld. In dit programma van eisen worden de

eisen en de randvoorwaarden voor de uitvoering van de brug vastgelegd die aan de ontwerpende

en uitvoerende aannemer worden meegegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt in:
. Functionele eisen (rijden mogelijk maken, kruisen en inpassen)

. Raakvlakeisen (onder andere de aansluiting op onderliggend wegennet, eisen vanuit de

scheepvaart, kabels en leidingen, et cetera)

. Aspecteisen (onder andere veiligheid, vormgeving, milieuhygiene, onderhoud, et cetera)

Een deel van de eisen en de randvoorwaarden is al bekend. Voor het deel dat nog niet bekend is

en voor de verdere detaillering van het brugontwerp zijn verschillende uitwerkingsniveaus

opgesteld (van grof naar fijn). Door middel van het invullen van deze uitwerkingsniveaus wordt

het ontwerp de komende maanden verder uitgewerkt. Ook dit MER levert input aan het

programma van eisen door milieurandvoorwaarden met betrekking tot bijvoorbeeld geluid toe te

voegen, waaraan het ontwerp van de brug moet voldoen.

Nieuw tracé Stadsbrug
De ontwerpvariant voor het brugtracé 7C ligt in

het midden van het zoekgebied van de

Stadsbrug. Dit tracé passeert het Vasimgebouw

aan de oostelijke zijde en ligt over het

aangekochte complex van 'van der Stad'.

De Stadsbrug krijgt conform de gemeentelijke

wegcategorisering de status van

gebiedsontsluilingsweg A (GOW-A). Voor het

langzaam verkeer wordt vooral de aantakking

van de Stadsbrug gekenmerkt door lastige

hoogteverschillen. Omdat dit leidt tot lange hellingen is in het plan een gemechaniseerde opgang

opgenomen ter hoogte van de Waalkade. Op deze wijze wordt de toegankelijkheid voor iedereen

gegarandeerd.

..
.

~

r:.' .
~- ft b: ~

Aanvullende milieumaatregelen:

. Stil asfalt (gehele wegvak)

. Schermen aan weerszijden van de Stadsbrug vanaf de geplande bebouwing aan de zuidzijde

van de Waal tot aan de aanlanding aan de noordzijde van de WaaL. De schermen worden

geplaatst direct langs de weg tussen de weg en het fietspad in. De schermen krijgen een

hoogte van 1,80 m, waarbij de onderste meter aan de wegzijde absorberend wordt uitgevoerd

. Aan de zuidzijde wordt langs het tracé van de Stadsbrug bebouwing gerealiseerd met een

hoogte van drie bouwlagen (circa 10 m)
I

i

I
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. Langs de Sprengenweg wordt direct langs de weg een scherm geplaatst. Dit scherm is 1 m
hoog en is absorberend aan de wegzijde. Een alternatief voor deze maatregelen is het

realiseren van een geluidreducerend wegdek

Kruispunt Weurteweg I route Waalfront
Voor de aansluiting van op de Weurtseweg I

Waalbandijk is gekozen voor een rotonde

(variant BC). De rotonde is vanuit milieuoptiek
de gewenste oplossing, omdat daarmee het

vrachtverkeer zo ver mogelijk van de

woonbebouwing gehouden wordt.

Binnen de ontwikkelingen van het Waalfront

wordt bekeken of de Weurtseweg zijn functie

als GOW-B weg behoudt of afstaat ten koste

van een nieuw te ontwikkelen GOW weg door

het Waalfront.

Aanvullende milieumaatregelen:

. Stil asfalt (gehele wegvak)

. Schermen aan weerszijden van de Stadsbrug vanaf de geplande bebouwing aan de zuidzijde
van de Waal tot aan de aanlanding aan de noordzijde van de Waal. De schermen worden

geplaatst direct langs de weg tussen de weg en het fietspad in. De schermen krijgen een

hoogte van 1,80 m, waarbij de onderste meter aan de wegzijde absorberend wordt uitgevoerd

~l

c.,.

Nu het voorkeurstracé bekend is, kan begonnen worden met het feitelijke ontwerp van de brug. In

dit MER worden de milieueffecten als gevolg van het voorkeurstracé in beeld gebracht en worden

randvoorwaarden en aanbevelingen meegegeven die als uitgangspunt in het ontwerpproces,

door middel van het programma van eisen, worden meegenomen.
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3 Verkeer en vervoer

Het MER 2004 geeft inzicht in de wijzigingen In de verkeersstromen als gevolg van de
aanleg van de Stads brug. Met het principebesluit over de aanleg van de Stadsbrug, het
verbreden van de ASO en de uitspraak over de aansluiting van het voorkeurstracé op het

onderliggende wegennet is er voldoende Informatie beschikbaar om de
verkeerslntensiteiten te actualiseren.

3.1 Terugblik MER 2004

In het MER 2004 stond het inzichtelijk maken van invloed van de aanleg van de Stadsbrug op de

verkeersintensiteiten en - stromen in Nijmegen centraal. Hierbij is gekeken naar de voornaamste

toevoerroutes van en naar Nijmegen, waaronder de A50 en de A73. Als gevolg van het

aanleggen van de Stadsbrug wordt de bereikbaarheid van Nijmegen voor de auto verbeterd,

doordat er sprake is van een betere doorstroming van het autoverkeer.

3.2 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

3.2.1 Verkeerslntensltelten

Ten behoeve van het bestemmingsplan voor de Stadsbrug zijn de verkeersgegevens, die ten

grondslag liggen aan het noodzakelijke milieuonderzoek, geactualiseerd3. De belangrijkste

resultaten zijn weergeven in dit MER 2006.

De huidige verkeersstructuur is gelijk aan de beschrijving uit het MER 2004. De

verkeersgegevens zijn ondertussen geactualiseerd. In dit MER 2006 wordt gewerkt met de

nieuwe verkeersintensiteiten uit 2005.

De verkeersintensiteiten zijn geclusterd aan de hand van screenlines. Screenlines zijn

denkbeeldige lijnen die het verloop van het verkeer in een deel van stad laten zien. Aan de hand

van de ontwikkeling van de intensiteiten op deze lijn kan een goede indruk

gegeven worden van de toename van het verkeer en de oorzaak daarvan. In figuur 3.1 zijn de

screenlines van het verkeersonderzoek weergegeven.

3 Verkeersmodellen aanvullend milieuonderzoek, Uitwerking verkeersgegevens ten behoeve van

milieuonderzoeken 2e Sladsbrug en omgeving, Royal Haskoning, 2005
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A - Rivierovershrijdend verkee

B - Westelijke passer~j"

Figuur 3.1 Screenlines

In tabel 3.1 zijn de verkeersintensiteiten voor de huidige situatie opgenomen. Voor de ligging van

beschouwde wegen wordt verwezen naar figuur 2.3.
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Tabel 3.1 Intensiteiten huidige situatie (2005)

Wegvak Intensiteit (mvUetmaal)

Huidige situatie (2005) Autonome situatie (2020)

.'!!'!!!r!Y.e..!!li!!!!'!!E!Lv.!!'!!__________________________

Y:aal~~~9_____________________________._....____§0.000

§~9!".E~Jl____________________________________________:___

.~fl~!~!ijk!3P!1!~~'.!J-'!.______________________________~__________________________

~~~!~~ri_'!ii~~~_~~~~~~..___________________________,S..!'.9_q____ 13.000 _________

!!!~~!r!~;V~9_________________.....__________________~ 9.200 22.400

~C2L~KulL~~~e.\:L.____________________________________ll.l00 16.600

.~~_i:~1!~~_h_E!'!.!________________________.__._____.?_~.400 ~.I_________

78.000

.'!'!_e.~!!:!j!.i2_'1P_'?t!.!~!!_;!'lfL_____...______________

.t'!3~E!!PC2rt________________....._____________________.:12qL____ 17.612___

IY!_rie:L~.q______________.____.____________________ 19 .200 28.700

.Q!~1!~_e_~!lii_________________.___..._____________ 29.400 42.000

Iti!!~!rl!~l_______________________________________ 1.300 3.90q______________.
.Q!.~~e1!!re~L_.____..__..___________________________.:.~~____ 16.100 _______
.i:a.~~!).k~_rip_~~i:9__________________________________LO"Q._ 1.500 ________________.

.S!~ri.~ç~~!r~eL_..________________________________§_IlQ.__________~________

.S!Qte.rna~!!.qe:.I?!~!~eJ!e:~L_______________________:U°O

.'!!i'!'!9~!'Y.a._'!_s.tn_'!'!_~!'_sl._______________...___

.~_e..a!'~!.9______________________________________.?_tOOO

.15!'!~§lra~L...____________________________________ 1.000

3.100

29.300

1.300

.i~_uJ_K~íle.E.~~______________________._________! .800 12.000

.Q!2-~J§~_~!'ii_________________________________________.?9. 900 41.1 00

.~_i¿~~!lJL_________________________..____________ 12.400 _ 15.900 _______.

.f3ent~_e.~t.i:~~!!______________________________1.&a,q____________________2..9.Q_________.____________

De verkeersintensiteiten verschilen ten opzichte van de verkeersintensiteiten die voor het MER

2004 zijn gebruikt. Dit is te verklaren door de wijzigingen die in het verkeersmodel zijn

doorgevoerd. Het gaat hierbij om de volgende aanpassingen:

. Het verkeersmodel is geactualiseerd aan de hand van het laatste NRM (Nieuw Regionaal

Model)

. Het verkeersmodel is opnieuw gekalibreerd en gevuld aan de hand van actuele gegevens

(woningaantallen, infrastructuur, et cetera) van het Rijk, provincie en omliggende gemeenten
. In het vorige model zaten een aantal foutieve verkeersverbindingen opgenomen. Deze zijn

hersteld
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. Parallel aan het MER 2004 is in regionaal verband gekeken naar mogelijke infrastructurele

oplossingen van het verkeersprobleem op grotere schaaL. De keuze is gemaakt voor het
verbreden van de A50. Deze verbreding is nu veiwerkt in het verkeersmodel

Voor een uitwerking van het verkeersonderzoek wordt verwezen naar het bijlagerapport verkeer

en vervoer.

3.2.2 Doorstroming en bereikbaarheid

Naast de etmaalintensiteiten is het ook van belang te kijken naar de verkeersafiikkeling op het
wegennet. De verhouding tussen de spitsintensiteit en de capaciteit van de wegen (I/C-

verhouding) geeft een goede indicatie van het afwjkkelingsniveau op het drukste (maatgevende)

moment van de dag.

Een I/C-verhouding tot 0,8 wordt als goed beoordeeld, een I/C-verhouding tussen 0,8 en 0,9 is

matig. Bij een I/C-verhouding boven de 0,9 is de verkeersafwikkeling problematisch.

Ook op basis van de nieuwe verkeersgegevens blijkt dat er in de huidige situatie een

doorstromingsknelpunt zit op het Keizer Trajanusptein, waar het verkeer dat Nijmegen in kan

wordt gedoseerd. Omdat de capaciteit van de Oranjesingel en het Keizer Karelplein beperkt is,

ontstaan er files op de Waalbrug en in het verlengde daarvan op de A325.

Daarnaast ontstaat er een knelpunt op de Neerbosscheweg en de Van Heemstraweg juist ten

oosten van Beuningen. Dit knelpunt wordt veroorzaakt doordat deze oostelijke toegangswegen

het alternatief vormen voor de Waalbrug. Verkeer dat geen gebruik maakt van de Waalbrug komt

Nijmegen binnen via de brug bij Ewijk. Doordat de A73 richting Nijmegen volloopt, is ook de route

Van Heemstraweg voor mensen een alternatief geworden. Alle problemen zijn daarom terug te

voeren op een gebrek aan toe- en afvoercapaciteit naar en van de stad.

In de autonome situatie (2020) nemen de I/C-verhoudingen op de A325, de Waalbrug, de

Oranjesingel, het Keizer Karelplein en het Keizer Trajanusplein toe tot meer dan 1. Als gevolg

hiervan nemen ook de IfC-verhoudingen op de Graafseweg en de Neerbosscheweg toe. Op een

aantal wegvakken op deze wegen is de spitsintensiteit hoger dan de wegcapaciteit (I/C-

verhouding is hoger dan 1). Ook op de van Heemstraweg verslechtert de I/C-verhouding ten

opzichte van de huidige situatie.

I

i
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3.3 Effecten verkeer en vervoer

3.3.1 Verkeersintensiteiten

In tabel 3.2 zijn de verkeersintensiteiten van weergegeven van de situatie mei de Sladsbrug in

2020 ten opzichte van de autonome situatie in 2020.

Tabel 3.2 Intensiteiten Stadsbrug 2020

Wegvak Intensiteit (mvtetmaal) Stadsbrug 2020

Autonome situatie (2020)

!E~!!~Y.f3chrijd!-n.t!'!rJfJ!l!_________

Toe- of afname

': a~!~rt9___________________._______~QOO

.S!!!9§P!lJ.9____________________________"

.l:!~!fJlijk!lP.a.f~!~...!!in.__________

Y'!!~!~~n_qil~~t._i.e~~e.~~Jl__________ 13.000

.1I'_ql:~!~€l~e9__________________________ 22.400

Y'2~~~.uJl~e~e.!¡______________________ 16.600

.rj!.e.æ.2~~f.!Le.'!~___________________ 37.000

.'!!l'!e.flfJP..Y..IJEP_'!!rl.E~!!_~!g______

.~_~!Pq2rL_______________________ 17 .600

!~,n_t.e~~~.9___________________________ 28.700_______

Qr~Æ~_":!9______________________ 42.000

!~ii!!!õ!r~!!L________________________ 3.900 ___

Gr~t.e~~~_________________16.100_____
.I:Æe~~_rrp_~~_e9___________________1.500

S!e~,n_~~~!~~!!L____________________1.~Q.___

S!2~rn~~eLqeJ~r~I'.e~e9____________ 3.10.2____

!!!l'!e.fl!lP2'..'.~_SJ!!ê!)!est __________
.~.!!.æ~:i~IL________________________ 29.300 27.200
.K~_rl!i!~~L______..___________________1.3QQ.___ 1.900

e!l_uJ_Kßlíler_sJ!~!_____________________ 12.000______ 12.500

Qr.§!,!õ~_":~!L_______________...._____41.1 00 38.600
~..l!Q~!lJL_________....__..______________!§~Q.O______ 15.1 00

Bentm!l_e~~~.§_______.._______~~~Q9_____________________ 2.400

54.700

39.000

-30 %

12.600 - 3 %

23.900

11.100

40.500

":!~.._---------
- ~~-~~-----------
+9%

16.800

23.100

34.400

- 5 %

1.030

1.400

- 20_% _________

-_1§_'l~____________

- ~_'to____________.
- 1 'to________
-~1 %

3.600

15.900

3.000

- 7..(0.__________

-3'to _____

- 7..(0.__________

+ 4.6_~____________

":!.Th________________

- 6 't"-___________

- _~_'to.____________..___

- -~_"&_-------------------
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Uit tabel 3.2 blijkt dat de Energieweg en de Stadsbrug in 2020 afhankelijk van het wegvak tussen

de 27.000 en 40.000 motorvoertuigen per dag te verwerken krijgen. Deze extra verkeersstromen

leiden nauwelijks tot extra verkeersstromen in de oostelijk gelegen woongebieden (Waterkwartier

- De Biezen, Wolfskuil en Hees). De Energieweg en de Stadsbrug zorgen namelijk vooral voor

een herschikking van de verkeersstromen. Dit effect wordt echter deels teniet gedaan door de

beperkte aansluiting van de Wolfskuilseweg en het afsluiten van de Dr. De Blécourtstraat. Deze

moet sluipverkeer door de wijken voorkomen maar zorgt er ook voor dat het wijkgebonden

bestemmingsverkeer van en naar de Neerbosscheweg vooral langere afstanden in de wijken

moet afleggen via wegen als Rosa da Limastraat, Paul Krugerstraat en Molenweg.

Deze wegen hebben conform de gemeentelijke wegcategorisering de status van

gebiedsontsluitingsweg 8 (GOWMB). GOW-B wegen zijn ingericht voor het verwerken van een

verkeerscapaciteit tussen de 10.000 - 20.000 motorvoertuigen per dag. De intensiteiten na de

aanleg van de Stadsbrug voldoen aan de capaciteit.

Wat opvalt in de tabel is de sterke toename in de Kerkstraat. Hiervoor zijn een aantal redenen:

. Door de lage verkeersintensiteiten in de uitgangsituatie is de onnauwkeurigheid van het

model groter dan bij wegen met hoger(e) verkeersintensiteiten. Deze onnauwkeurigheid kan

oplopen naar 20 %, terwijl dat in andere gevallen rond de 10 % ligt
. Bij de toedeling van nieuwe verkeersintensiteiten op het wegennet als gevolg van de

Stadsbrug wordt het verkeer in 'groepen' van 50 - 100 auto's verdeeld. Hierdoor is het effect

op een weg met lage verkeersintensiteiten vaak groter

De Kerkstraat blijft ook na de aanleg van de Stadsbrug een rustige straat.

Zonder de Stadsbrug is bijna het hele hoofdwegennet (Graafseweg, Neerbosscheweg en

Energieweg) van Nijmegen gevoelig voor files. Dit heeft ook zijn weerslag op het onderliggende

wegennet (Wolfskuilseweg, Molenweg, Paul Krugerstraat en Rosa de Limastraat). De komst van

de Stadsbrug en de herinrichting van de Energieweg (het sluiten van de middenbermen op de

Energieweg) zorgen voor extra capaciteit, een betere doorstroming van het verkeer en daarmee

een betere verdeling van het verkeer op de wegen van het hoogste niveau binnen de stad.

In figuur 3.2 zijn de effecten op de screenlines van de drie beoordeelde situaties weergegeven.
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I D GOW-A . GOW-B 0 erfoegang I

Figuur 3.2 Resultaten screenlines

Op basis van deze grafieken kan geconcludeerd worden dat het rivieroverschrijdende verkeer als

gevolg van de komst van de Stadsbrug toe zal nemen. Het verkeer dat vanuit het westen

Nijmegen binnen komt neemt ten opzichte van de situatie zonder de Stadsbrug af. Dit geldt ook

voor de noord-I zuidrichting en de oost-I westrichting.

Als gevolg van de aanleg van de Stadsbrug neemt de verkeersdruk op de

gebiedsontsluitingswegen A en B af. Op de erfontsluitingswegen is een lichte toename te zien. Dit

is onder andere het gevolg van het wijkgebonden bestemmingsverkeer van en naar de

Neerbosscheweg.

3.3.2 Doorstroming en bereikbaarheid

Als gevolg van de aanleg van de Stadsbrug, wordt het verkeer in Nijmegen gelijkmatiger verdeeld

over het hoofdwegennet. De I/C-verhoudingen blijven kritisch op de toegangswegen van

Nijmegen (A325/ Waalbrug en de Van Heemstraweg I Neerbosscheweg). maar zijn verbeterd ten
opzichte van de autonome situatie zonder de Stadsbrug.

MER Stasbrg 200 35\70



Kenmerk R002-4421228GGV.nva-V01-NL

36\70 MER Stadsburg 2006



~Tauw

Kenmerk R002-4421228GGV-nva.V01.NL

4 Woon- en leefmileu

Woon- en leefmileu Is een verzamelterm voor aspecten die samenhangen met de
mIleuhinder als gevolg van bedrijvigheid en verkeer. De beschrijving richt zich op de
verstoring binnen het piangebied en de directe omgeving. In deze paragraaf wordt
achtereenvolgens Ingegaan op de onderwerpen geluld en luchtkwaliteit. Externe veilgheid
komt aan de orde In hoofdstuk 7.

4.1 Geluid

4.1.1 Terugblik MER 2004

In het MER 2004 is inzicht gegeven in de geluidbelasting en het aantal gehinderden in Nijmegen

algemeen en in Nijmegen-west ten gevolge van het aanleggen van de Stadsbrug. Uit het MER

2004 is gebleken dat het effect op de geluidkwaliteit als gevolg van de aanleg van de Stadsbrug

voor de stad Nijmegen totaal licht positief is. Voor Nijmegen-west en Waalsprong is er, als gevolg
van meer verkeer, wel sprake van een verslechtering van de geluidbelasting. In andere delen van

Nijmegen is er sprake van een lichte verbetering, omdat het verkeer een andere route neemt.

4.1.2 Opzet onderzoek

Ten behoeve van het bestemmingsplan Stadsbrug is nader geluidonderzoek uitgevoerd om de

geluideffecten als gevolg van het voorkeurstracé inzichtelijk te maken. Het geluidonderzoek is

opgezet aan de hand van de volgende stappen:
1. Het bepalen van de geluidbelasting als gevolg van de herstructurering van de Energieweg en

de aanleg van de Stadsbrug

2. Het vergelijken van de huidige geluid belasting I toetswaarde met de berekende

geluidbelasting
3. Het beoordelen in hoeverre er sprake is van reconstructiesituaties in de zin van de Wet

geluidhinder? Met andere woorden neemt de geluidbelasting als gevolg van de ingreep met

tenminste 2 dB(A) toe?

4. Het toevoegen van geluidreducerende maatregelen. zoals stil asfalt, schermen, begroeiing, et
cetera

5. Het herberekenen van de geluidbelasting van de herstructurering van de Energieweg en de

aanleg van de Stadsbrug inclusief de voorziene geluidreducerende maatregelen

6. Het beoordelen in hoeverre er na het treffen van mileumaatregelen sprake is van

reconstructiesituaties in de zin van de Wet geluidhinder?
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In dit hoofdrapport zijn alleen de eindresultaten van het geluidonderzoek weergegeven. Het gaat

hierbij om stap 5 en 6 van het geluidonderzoek. Voor de uitwerking van de onderzoeksstappen 1

tot en met 4 en de verdere uitgangspunten van dit onderzoek wordt verwezen naar het

bijlagerapport woon- en leefmilieu.

4.1.3 Laeq of Lden?

Sinds de Wet geluidhinder (Wgh) in Nederland van kracht is, wordt gewerkt met de

etmaalwaarde, uitgedrukt in Laeq, als dosismaat. De etmaalwaarde (Laeq) is de hoogste van de

volgende drie geluidniveaus:

. Het equivalente geluidniveau tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode)

. Het equivalente geluidniveau tussen 19.00 en 23.00 uur + 5 dB(A) (avondperiode)

. Het equivalente geluidniveau tussen 23.00 en 07.00 uur + 10 dB(A) (nachtperiode)

Bij wegverkeerslawaai wordt bij de bepaling van de etmaalwaarde de avond periode buiten

beschouwing gelaten.

Momenteel wordt er gewerkt aan de implementatie van de Europese richtlijn 'inzake de evaluatie

en de beheersing van omgevingslawaai (2002)' in de Nederlandse wetgeving. In deze richtlijn is

opgenomen dat voor weg- en railverkeer de dosismaat Laeq moet worden vervangen door de

nieuwe dosismaat Lden. De omschakeling van Laeq naar Lden is puur een berekeningswijze, de

daadwerkelijke geluidbelasting wordt hier niet anders door. Voor de bepaling van Lden worden de

bovengenoemde geluidniveaus gemiddeld.

Op dit moment is de nieuwe dosismaat Lden nog niet opgenomen in de Wgh. Voor het MER 2006

is ervoor gekozen de effecten te blijven weergeven in Laeq. De redenen hiervoor zijn:

. Er is alleen sprake van een gewijzigde berekeningsmethode (normneutraal)

. Het behoud van de vergelijkbaarheid met het MER 2004 en de projecten in de omgeving van

de Stadsbrug (MER Waalfront en MER Waalsprong)

Om verwarring te voorkomen is ervoor gekozen om de beide maten niet gezamenlijk weer te

geven.

4.1.4 Effecten geluld

Nijmegen-west
De verkeersintensiteiten uit paragraaf 3.3 vormen de belangrijkste input voor de

geluidberekeningen. Daarnaast wordt als onderdeel van de plannen voor de Stadsbrug het

onderliggende wegennet (Energieweg en Neerbosscheweg) geherstructureerd.
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Onderdeel van deze herstructurering zijn maatregelen die erop gericht zijn de geluidbelasting als

gevolg van het wegverkeer te minimaliseren. In de paragrafen 3.3.2 en 3.3.3 is beschreven welke

geluidreducerende maatregelen per wegvak voor de berekeningen zijn toegepast.

Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

. Geluidschermen

. Stil asfalt

. Brede bermen met begroeiing (groene afscherming)

. Bebouwing (drie lagen)

Met behulp van de geluidberekeningen is bepaald wat de geluidbelasting ter plaatse van

gevoelige bestemmingen is (woningen en scholen) langs de nieuwe of te wijzigen infrastructuur.

De geluidbelasting als gevolg van de verkeersintensiteiten in combinatie met de

geluidreducerende maatregelen voor de Neerbosscheweg en de Energieweg zijn weergegeven in

tabel 4.1. In deze tabel is ook het verschil weergegeven ten opzichte van de huidige

geluidbelasting of de toetswaarde.

Tabel 4.1 geeft de geluidbelasting als gevolg van het verkeer over de Stadsbrug weer.

Tabel 4.1 Geluidbelasting langs Neerbosscheweg, Energieweg na aftrek ex artikel 103 Wgh

Locatie Immissie- Huidige GeluidbelastIng Verschil Reconstructie
punt geluidbelasting / 2020 + Sladsbrug dB(A)

toetswaarde

~!_'!æs~_~~ll.!~!..___________

.iP!P_~~tr~.!t_~s_______________ 4

~f1!'!.s~~~.9S~_____________ 47

.~O!P_~~tr~!,l_eS____________ 51

.iP!P_~~tr~.!te§____________ 52

.1?!P_~~tr~.!t~______________ 53

.~f1_'!1J~'!~'!9_________________

.~!'e!.s~~~~________________ 1

~2L~Kujt~eyv_~!;L~rs_(R.Qç1__ 2-3

.Q!.:.QeJ~!e9Q~_rlêtr~_'!tiP___.. 30

.~!,-e!.s~~eíl?~UiQ_Ç__________ 34

I.:J~2PllJ~9_n_~tr~_aL~:.?_.______ 35

~________~~_________________L___-!!!_E!______________
49 ________~Q___________.~~_E!___________

SL_______s.Q____________..__ -5 n!!_E!____________

§L______1e_____________...:_-!!!_E!_____________
§L_._.___1e_____________.._-!!!_~____________

~~_____s,e______________~--!!_~_______..___
60 ~_________________..___n!!_~______________

§L_______ss_______..________ -2 _n!!_~_______.___

§L_______s~___________...__~__~!!_~_______..___
s.:_______1e.________________~_-!!!_~____________

.I.:BQPllJ§P_ri~tr~~..?_:J_e._____~__SQ________________1r_________________~____ nee
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Locatie Immissie- Huidige Geluidbelasting Verschil Reconstructie
punt geluldbelasting I 2020 + Stadsbrug dB(A)

toetswaarde

I:.J~2PIQ~si_ri~tr!l_al?':L_______ 37

Dr. De Blécourtstraat hoek 38

50

51

._____'!e________________.:L___ri~.~._________
48 -3 nee

Id~2pIQ~_ri~tr!!a.___.____.___

.~n..!.æ~~~ll1_______________ 39 58 _____~~_________________.:L__n.._"________
Id~2plQ~_ri~tr!l~t.l~~~Q9JL___ 40 54 _~~_________________..~__ri~_~________
.~n_"'.æ~~~R!L_____________ 41 59 ______¥-__________________:'!______n.._"_________

.~!le!.9~!!~~U.§_:_~!._________ 42 54 __'!e________.__________:L__-r!l_~________

.~!l_~Jl~~~?!._______________ 43 61 __~_________.___.____..L___ri!l_~________

.~n_e.~~~!!~§_____________ 44 59 _~~_________________:L____n.._e.________

.~!l_e!.9~!!~9.~~_______________ 47 SL_________~___________________:~____ri!l_~_________

_~2~~lt_uj~~..9..~________~_____S?________._____'!__________________:~_____ nee

Uit de geluid berekeningen blijkt dat als gevolg van de herinrichting van de Energieweg I
Neerbosscheweg in combinatie met geluidreducerende voorzieningen de geluidbelasting in de

zone langs de weg fors afneemt. Oe grootste afnames van de geluidbelasting worden

geconstateerd op de Energieweg, de Wolfskuilseweg en de Dorpsstraat. De afname bedraagt

hier 5 tot 6 dB(A). Ter plaatse van de Energieweg 93 is als gevolg van de Neerbosscheweg een

verslechtering van 1 dB(A) te zien. Hierdoor wordt de geluidbetasting op dit pand 50 dB(A) en

wordt nog steeds voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Omdat er geen verslechtering van 2 dB(A) of meer optreedt, is er geen sprake van een

reconstructiesituatie zoals opgenomen in de Wet geluidhinder. De voorziene geluidreducerende

maatregelen zijn hiervoor afdoende.

Zoals blijkt uit tabel 4.2 heeft de aanleg van de Stadsbrug ter plaatse van de nabijgelegen

gevoelige bestemmingen geen geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) tot

gevolg. Dit betekent dat de geluidreducerende maatregelen die in het ontwerp zijn verwerkt

afdoende zijn om een acceptabel geluidniveau ten gevolge van de Stadsbrug te bewerkstellingen.
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Tabel 4.2 Geluidbelasting Stadsbrug (Inclusief aanwegen) na aftrek ex artikel 103 Wgh

Punt Omschrijving GeluidbelastIng na aanleg HGW procedure

In dB(A)

!Q_:11________2.E~e!)weg 2 - 8 _____-:Q_____________-.__
.~___________J2BJ!~..____________:5..____.________________ nee
f§._____________.~~!.~2-___-:5..___________ nee

l~_________!?.!!J~_~~~___________"5 50 ______________..~!.______________________

Uiterwaarden
Ten behoeve van het compensatieonderzoek voor de Oosterhoutse Waarden zijn de

geluidcontouren van de 5ladsbrug met en zonder geluidreducerende maatregelen berekend. In

figuur 4.1 is allereerst de situatie zonder maatregelen afgebeeld. In figuur 4.2 zijn de

geluidcontouren van de 8tadsbrug met maatregelen weergegeven.
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Figuur 4.1 Geluidcontouren Stadsbrug zonder geluidreducerende maatregelen
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Figuur 4.2 Geluldcontouren Stadsbrug met geluidreducerende maatregelen

Op basis van deze figuren kan geconcludeerd worden dat als gevolg van de maatregelen het

geluidniveau in de directe nabijheid van de Stadsbrug sterk gereduceerd wordt. Zonder het

treffen van maatregelen bedraagt het geluid niveau bij de Stadsbrug tussen de 50 - 70 dB(A),

terwijl het geluid niveau na het treffen van maatregelen in de nabijheid van de brug 50 dB(A)

bedraagt. Op grotere afstand van de brug neemt het geluidniveau als gevolg van een meer

diffuse verspreiding van het geluid toe.

De gevolgen van de geluidbelasting voor de natuurwaarden in de uiterwaarden zijn uitgewerkt in

hoofdstuk 6.
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4.2 Luchtkwaliteit

4.2.1 Terugblik MER 2004

De luchtkwaliteitseffecten als gevolg van de aanleg van de Stadsbrug zijn in het MER 2004

beschreven aan de hand van NOi en PM1Q (fijn stof). Voornaamste conclusies zijn dat de

luchtkwaliteit door de aanleg van de Stadsbrug de luchtkwaliteitssituatie voor NOi en PM,o in

Nijmegen-west verslechtert. Voor de overige beschouwde gebieden blijft de luchtkwaliteit neutraal

of wordt deze positief beïnvloed.

In het MER 2004 is getoetst aan het Besluit Luchtkwaliteit 2001. In augustus 2005 is het Besluit

Luchtkwaliteit vernieuwd. Ook is er een Wet Luchtkwaliteit in de maak. Onderstaand wordt op

deze nieuwe ontwikkelingen ingegaan.

4.2.2 Beleidskader

Ook in het vernieuwde Besluit Luchtkwaliteit 2005 zijn voor verschilende stoffen grenswaarden

en plandrempels opgenomen. Het Besluit geeft aan dat de grenswaarden van toepassing zijn op

het gehele Nederlandse grondgebied. Volgens de bij het Besluit horende 'Meetregeling

luchtkwaliteit 2005' gepubliceerd in de Staatscourant, d.d. 26 juli 2005 mag er voor PM,o een

correctie voor het aandeel zeezout worden toegepast. Deze correctie houdt in dat voor de locatie

Nijmegen de berekende jaargemiddelde grenswaarde mag worden verminderd met 4 ~g/m3.

Daarnaast mag het aantal berekende overschrijdingsdagen worden verminderd met zes dagen.

Wanneer de grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit 2005 worden overschreden, kan dit njet

alleen aanleiding geven tot gezondheidsklachten, maar zal dit ook beperkingen stellen aan

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In recente uitspraken van de afdeling Bestuursrechtspraak van

de Raad van State worden namelijk besluiten omtrent bestemmingsplannen, verkeersbesluiten

en milieuvergunningen vernietigd, omdat (op termijn) niet wordt voldaan aan de grenswaarden uit

het Besluit Luchtkwaliteit dan wel dat onvoldoende gemotiveerd is dat voldaan kan worden aan

deze grenswaarden.

Hierop zijn sinds het Besluit Luchtkwaliteit 2005 van kracht is, in overleg met het bevoegd gezag,

voor twee gevallen uitzonderingen mogelijk:

1. De voorgenomen activiteit veroorzaakt geen verslechtering, maar er is wel sprake van een

overschrijding van de normen uit het Besluit Luchtkwaliteit 2005

2. De voorgenomen activiteit veroorzakt een verslechtering van de luchtkwaliteit in het
plangebied, maar elders een verbetering. Per saldo verbetert de luchtkwaliteit
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Wet Luchtkwaliteit
Het kabinet past momenteel de luchtregelgeving aan en brengt deze onder in een nieuwe wet: de

Wet Luchtkwaliteit. Deze vormt een onderdeel van de Wet milieubeheer en treedt naar

verwachting op 1 januari 2007 in werking.

De wet maakt onderscheid tussen kleine en grote projecten. Kleine projecten die geen wezenlijke

invloed hebben op de luchtkwaliteit worden niet meer beoordeeld op luchtkwaliteit. Dit geldt ook

voor kleine projecten in gebieden waar de luchtkwaliteitsnormen overschreden worden.

Grote projecten die de luchtkwaliteit wel in bepaalde mate verslechteren worden waar mogelijk

opgenomen in de gebiedsgerichte programma's van het Nationaal Samenwerkingprogramma

Luchtkwaliteit (NSL). In de programma's staat wanneer en hoe overschrijdingen van de

luchtkwaliteit worden opgelost. Het programma houdt rekening met nieuwe ruimtelijke

ontwikkelingen, zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in het

programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de Europese normen (grenswaarden) voor

luchtkwaliteit. Het NSL vormt de kern van het wetsvoorstel.

Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit
Nijmegen heeft een uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit, waarin een breed scala aan

maatregelen wordt aangegeven om in samenhang met de rijksmaatregelen de luchtkwaliteit te

verbeteren. De meeste van deze maatregelen zijn gericht op de aanpak van verontreiniging bij de

bron. Dus het terugdringen van de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide.

Daarnaast is in Nijmegen-west een lokaal meetnet luchtkwaliteit opgezet met onder andere

meetpunten aan de Energieweg. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om bij

normoverschrijdingen direct maatregelen te nemen.

4.2.3 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen luchtkwaliteit

Regionale normoverschrijdingen
De provincie Gelder1and rapporteert elk jaar over de luchtkwaliteit van de provincie. In de
rapportage van 2004 zijn overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen geconstateerd voor

stikstofdioxide en fijn stof.

Fijn stof
In Nijmegen is de plandrempel voor fijn stof in 2004 overschreden. Ook de omliggende

gemeenten hadden met een overschrijding te maken. Deze overschrijding wordt grotendeels

veroorzaakt door het hoge achtergrondniveau. Grenswaarden voor fijn stof waaraan met ingang

van 1 januari 2005 moet worden voldaan, werden in 2004 in 21 gemeenten overschreden.
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De daggemiddelde norm voor fijn stof wordt in Nijmegen overschrijden op locaties (trottoirs van

gemeentelijke wegen) waar geen woningen staan.

Stikstofdioxide

In Nijmegen is de plandrempel tevens overschreden voor stikstofdioxide.

Lokale normoverschrijdingen
Conform het Besluit Luchtkwaliteit rapporteert de gemeente Nijmegen elk jaar over de

luchtkwaliteit in Nijmegen. Nagegaan wordt of er sprake is van overschrijdingen van de wettelijke

luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof (PM10), stikstofdioxide (N02), koolmonoxide (CO), benzeen

(C6H6) en ozon (03), In de rapportage van 2004 zijn overschrijdingen van de
luchtkwaliteitsnormen geconstateerd voor stikstofdioxide en fijn stof.

Fijn stof
De plandrempel voor het jaar 2004 van 42 ~g/m3 voor de jaargemiddelde concentratie van PM10

wordt op trottoirs nergens overschreden. De plandrempel van de daggemiddelde norm voor PM10

(niet meer dan 35 dagen per jaar de daggemiddelde concentratie van 55 mg/m3 overschrijden)
wordt vaker dan 35 dagen, op 42 van de 2.700 wegvakken van de trottoirs langs gemeentelijke

wegen overschreden.
Op basis van berekeningen blijkt dat in 2010 op geen enkele locatie de jaargemiddelde norm van

40 ~g/m3 voor PM10 meer overschreden wordt, maar soms wel bijna bereikt (delen van

Graafseweg). De daggemiddelde norm daarentegen zal naar verwachting langs alle hoofdwegen

overschreden worden, wanneer geen maatregelen getroffen worden.

Stikstofdioxide

De plandrempel voor het jaar 2004 van 52 mg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie van N02

wordt op trottoirs langs één wegvak langs gemeentelijke wegen overschreden. Het betreft een

wegvak van 300 m lang aan de westzijde van de Energieweg. Ter plaatse staan geen woningen.

De grenswaarde voor 2010 van 40 mg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie wordt op 146

wegvakken overschreden.

In 2004 is ingeschat dat in 2010 op 13 locaties op met name het trottoir langs gemeentelijke

wegen overschrijdingen van normen voor N02 zullen plaatsvinden. Wanneer geen maatregelen

worden getroffen, worden tevens overschrijdingen verwacht op de gevels van woningen in de

Bloemerstaat en de Prins Mauritssingel (Lent).
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Nieuwe prognoses
Het Milieu en Natuur Planbureau (NMP) heeft in 2006 nieuwe cijfers verwerkt in de diverse

rekenmodellen die in Nederland gebruikt worden om de luchtkwaliteit te berekenen.

Door deze nieuwe cijfers zullen de berekeningen voor de luchtkwaliteit in 2005 voor met name fijn

stof (PMlO) lager uitvallen dan voor 2004. Dit zal in de jaarrapportage luchtkwatiteit 2005, die in

juni 2006 verschijnt, tot uitdrukking komen.

Het aantal knelpunten zal afnemen en de voorspellngen voor 2010 zullen voor PM10 veel lager
uitvallen dan vorig jaar berekend. Wat N02 betreft zal het beeld niet beter worden en blijven er

waarschijnlijk knelpunten.

Betekenis voor dit plan
Aangezien er binnen het plangebied plandrempels worden overschreden volgens de

jaarrapportage 2004 en er lokaal verslechteringen zijn te verwachten ten gevolge van uitvoering

van het plan, zal een salderingsonderzoek moeten uitwijzen of en hoe het plan uitvoerbaar is

(uitzonderingsmogelijkheid 2 van het Besluit Luchtkwaliteit 2005).
De resultaten van dit onderzoek zijn hierna kort weergegeven. Een uitgebreide uitwerking is te

zien in het bijlagerapport woon- en leefmileu.

4.2.4 Effecten luchtkwalIteit (salderingsonderzoek)

Het gebied dat in het kader van het salderingsonderzoek centraal staat, betreft de

hoofdverkeersstructuur en de omgeving daarvan. In figuur 4.3 is het onderzoeksgebied van het

salderingsonderzoek weergegeven.

i

I

i

I
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Figuur 4.3 Onderzoeksgebied salderingsonderzoek

Saldering op de hoofdwegenstructuur is uitgedrukt in rijkilometers en kilogram uitstoot ten

gevolge van wegverkeer. Voor het oppervlak van het overschrijdingsgebied en het aantal
blootgestelde woningen I personen is gesaldeerd met de gecumuleerde resultaten. De resultaten

van deze saldering is weergegeven in tabel 4.3.
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Tabel 4.3 Resultaten salderingsonderzoek

Variant Huidig Autonoom Met Stadsbrug

A-!.n_~l!lLk.L~'!~te!..______________________..L~;,!1S;~§J_______~:.:l1ê;.?D.;~J!________~;,~~,j53.881____
Uitstoot N02 880.640 1.001.56 896.302
!!1~~29l"I!t'!~_IlJy!e9y~_rl~~rL________..._________________________..._________________________________Uitstoot PM10 54.256 52.639 49.169
!!1-!~.l!.af!_'!_'!~_Il.le9Y~_rl~~_________________________________________________________________________

Aantal m20verschrijdingsgebied 739.025 1.983.225 1.787.350
.r:Q¡l~~!9~,!j~E1~Ef~__________________________....__________________________...._____

Aantal m20verschrijdingsgebied 447.975 199.950 139.825
.i~llll~~!9~_'!lç~~l~~_________________________________________________________________________
Aantal m20verschrijdingsgebied 1.074.900 1.597.425 1.536.600
.iMlllE1_aJl9~.!.!~~1~~____________.._._____________________._....____________
Aantal bestemmingen overschrijding 41 925 831
.r:.2l1~!9~'!~t~~_____________..______________________...___________________________.___
Aantal bestemmingen overschrijding 11 16 6
.~~1Q.i~ê!9~_'!.!.~~~19~__________________________________________________________________________________________

Aantal bestemmingen overschrijding 4.515 1.179 1.099
_i:M1Q.P3'Jl9~.!ldde.!~___________________________________________________________________________

Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat:

. Het aantal rijkilometers vermindert als gevolg van de aanleg van de Sladsbrug. Het aandeel

verkeer neemt toe ten opzichte van de huidige situatie

. De hoeveelheid uitstoot door wegverkeer vermindert als gevolg van:

De verbetering van de doorstroming door de herinrichting en betere verdeling van het

verkeer over het wegennet

Oe emissiereductie die op landelijk niveau wordt bereikt door het treffen van maatregelen

zoals roetflters et cetera
. Als gevolg van de genoemde effecten neemt het aantal m2 gebied waar zich overschrijdingen

voordoen af

. Ook het aantal blootgestelde woningen neemt af. Dit houdt rechtstreeks verband met de

afname van het aantal m2 overschrijdingsgebied

Per saldo is er dus een licht positief effect te zien.

Er is echter nog steeds sprake van gebieden waar sprake is van overschrijdingen. De

overschrijdingen in deze gebieden bedragen maximaal 6 IJgr/m3 voor jaargemiddelde N02. Voor

PM,o zijn overschrijdingen voor het jaargemiddelde niet aan de orde, echter wel voor het aantal

dagen overschrijding van het 24-uurgemiddelde.

i

I
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Om deze overschrijdingen tegen te gaan, heeft de gemeente Nijmegen een maatregelenpakket

samengesteld. Het maatregelenpakket bestaat uit de onderstaande vijf maatregelen:

1. Afscherming langs Neerbosscheweg, Stadsbrug tussen rijbaan en fietsstrook
2. Afscherming in de natuurlijke afscheiding tussen verkeersgebied en sport-I schoolzone langs

Energieweg tussen Dr. De Blécourttraat en Wolfskuilseweg

3. Afscherming gecombineerd met bermbegroeiing in zij- en middenbermen langs Energieweg

en Industrieplein

4. Saneren woningen in de directe nabijheid van de geplande infrastructuur

5. Uittesten van een sproeiregime om het verwaaien van fijn stof te verminderen. Bij succes
wordt deze maatregel ingezet in die gebieden waar dit effect heeft

Deze maatregelen zijn moeiljk kwantificeerbaar op voorhand omdat er nog niet heel veel
ervaringscijfers zijn bij het toepassen van deze maatregelen. Daarom wordt het effect van deze

maatregelen op nacalculatie gemonitoord.

Opgemerkt moet worden dat de rijksmaatregelen, die tussen 2010 en 2020 worden getroffen,

uiteindelijk een situatie in 2020 opleveren zonder overschrijdingen (zie ook bijlage 6). Wanneer in

de periode tussen 2010 en 2020 alle overschrijdingen zullen zijn opgelost is niet zeker. Daarom is

de inzet van het maatregelenpakket gerechtvaardigd.

I
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5 Natuur

5.1 Terugblik MER 2004

In het MER 2004 wordt gemotiveerd dat de gevolgen voor de Speciale Beschermingszone op

grond van de Vogel- en de Habitatrichtlijn beperkt zijn en wordt aannemelijk gemaakt dat geen

significante gevolgen optreden voor de soorten waarvoor de Speciale Beschermingszone is

aangewezen. Daarnaast is aangegeven, dat er in combinatie met andere projecten mogelijk wel

een significant negatief effect kan optreden.

5.2 Actualisatie ecologische onderzoeken stedelijk gebied

Als gevolg van de herstructurering van de Energieweg wordt er op de kruising Energieweg I

Neerbosscheweg een rotonde aangelegd en worden er langs het gehele tracé aanpassingen

verricht. Bij deze werkzaamheden moet rekening gehouden worden met het huidige voorkomen

van beschermde soorten in het kader van de Flora- en Faunawet. Door middel van een quickscan

zijn de langs het tracé in Nijmegen-west aanwezige beschermde soorten inzichtelijk gemaakt

(Waardenburg, 2006).

Figuur 5.1 Onderzochte delen tracé ecologisch onderzoek
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Op grond van de afstand (meer dan 2 km) en de aard van de ingreep worden als gevolg van de
herinrichting van de Energieweg geen effecten op naburige beschermde natuurgebieden

verwacht.

Vleermuizen
Voor de vleermuizen zijn negatieve effecten niet uit te sluiten. Door de werkzaamheden aan de

Energieweg worden foerageergebieden en verblijfplaatsen ter plaatse van de rotonde

Neerbosscheweg I Energieweg aangetast (mogelijk verdwijnen oude bomen met holten,

barrièrewerking als gevolg van afstand, licht- en geluidverstoring). Aanvullend onderzoek wordt in

mei en juni 2006 uitgevoerd om het effect van de ingreep op vleermuizen te kunnen inschatten.

Vogels
De voorgenomen ingreep zal leiden tot een lokaal verlies aan biotoop voor broedvogels. De

gunstige staat van instandhouding van de (mogelijk) aanwezige soorten zal niet in het geding

komen. Naar verwachting betreft het voornamelijk algemeen in Nederland voorkomende soorten.

Groene specht is algemeen in de regio Nijmegen, waardoor geen effect op de lokale populatie
groene spechten wordt verwacht als gevolg van de geplande werkzaamheden. Aangezien

broedbiotoop gaat verdwijnen, wordt aanbevolen buiten het broedseizoen (15 maart -

15 augustus) te werken. Hierbij moet wel vermeld worden dat in gebruik zijnde nesten buiten dit

seizoen ook beschermd zijn. Wanneer hier rekening mee gehouden wordt, zal de voorgenomen

ingreep niet leiden tot verstoring (met wezenlijke invloed) van de aanwezige soorten. Er zijn geen

nesten waargenomen die tot de categorie vaste rust- en verblijfplaatsen behoren.

Voor de soortgroepen flora, amfibieën en zoogdieren (met uitzondering vleermuizen) worden

geen negatieve effecten verwacht.

5.3 Cumulatieve effecten natuurwaarden in de Oosterhoutse Waarden

5.3.1 Milieusituatie

Natuurwaarden in de Oosterhoutse Waarden
Op de noordoever van de Waal ligt het gebied de Oosterhoutse Waarden. De Oosterhoutse

Waarden is een gebied met (potentieel) hoge natuurwaarden en daarom opgenomen in de

Europese Vogelrichtlijn als Speciale Beschermingszone (SBZ), als onderdeel van de SBZ

Waaluiterwaarden. Een SBZ heeft als doel de instandhouding van specifieke soorten te
garanderen door leefgebieden te beschermen dan wel te (her)ontwikkelen. Hier betreft dat vooral

uitbreiding of kwaliteitsverbetering van leefgebieden van overwinterende watervogels en aan

gevarieerd ingerichte uiterwaarden gekoppelde vogel- en andere diersoorten.

Ook zijn de Oosterhoutse Waarden opgenomen in de Nederlandse Ecologische hoofdstructuur

(EHS).
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De EHS-bescherming richt zich op alle wezenlijke kenmerken van een bepaald leefgebied. Hier

betreft dat de rivier met zijn dynamiek en daarbijhorende bijzondere natuur, zoals rivierduinen,

stroomdalgraslanden, natte schraalgraslanden, hardhoutooibos en nevengeulen. Daaivoor wordt

uitbreiding van leefgebied gezocht door natuurontwikkeling. Uit de inventarisatie voor het MER

2004 bleek dat een groot aantal van de gewenste leefgebieden en soorten in de Oosterhoutse

Waarden nog niet voorkomen.

Externe milieu-invloeden op de Oosterhoutse Waarden
De Oosterhoutse Waarden staan momenteel en in 2020 reeds bloot aan tal van invloeden die

voor de natuurwaarden minder gunstig zijn. De belangrijkste in het kader van dit MER zijn:

wegverkeersgeluid van omliggende wegen, spoorweggeluid, industriegeluid, scheepvaartgeluid,

licht, trilingen, verstoring door beweging vanuit de stad en de wegen. Geconcludeerd is dat

geluid de overheersende factor is op natuur, mede omdat wetenschappelijk inzicht in het effect

van de andere invloeden ontbreekt. Verder is geconcludeerd dat voor weg- en spoorweggeluid

kwantitatieve bepalingen mogelijk zijn. De achtergrondsituatie vanuit deze bronnen is

weergegeven in figuur 5.2.
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'Cumulatle geluld wegen autonoom 2020
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Figuur 5.2 GeluidsituatIe In de autonome ontwikkeling voor verkeer- en spoolWeglawaal

(bron: gemeente Nijmegen)
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5.3.2 Mileueffecten van de Stadsbrug

De belangrijkste effecten van de Stadsbrug op de Oosterhoutse Waarden zijn drieledig:

geluidtoename, areaalgebruik en (voor sommige soorten) beperking openheid. De laatste twee

type effecten zijn direct vertaald in een vermindering van de oppervlakte geschikt leefgebied.

Voor geluid zijn kwantiatieve effectbepalingen uitgevoerd. De achtergrondinvloed van

scheepvaart en het industriegeluid is daarbij buiten beschouwing gebleven, omdat de aard van dit

geluid anders is dan verkeersgeluid en daarmee niet verrekenbaar. Dit betekent dat de effecten

van de Stadsbrug overschat worden.

Figuur 5.3 geeft de geluidsituatie weer bij gebruik van een Stadsbrug, in de situatie waarin

geluid reducerende maatregelen zijn getroffen.
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Figuur 5.3 Geluidbelasting door auto- en spoorverkeer in 2020 biJ gebruik van een Stadsbrug waarop

geluldreducerende maatregelen zijn genomen (bron: gemeente Nijmegen)
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5.4 Ecologische effectvoorspellng

De aanwezige natuurgebiedsbescherming, waarbij zowel voor de SBZ als de EHS

ontwikkelingsdoelen gelden, betekent dat voor de effectbepaling van de Stadsbrug vooral is

onderzocht welke beperkingen de Stadsbrug veroorzaakt op de leefgebiedpotenties. Dit is

gedaan aan de hand van verwachte effecten op de soorten die nu al in het gebied voorkomen,

namelijk kwartelkoning, grauwe gans, slechtvalk en weidevogels. Deze zijn qua leefgebiedeisen

representatief voor de soorten waarop de natuurontwikkeling in het kader van de SBZ en EHS

zich richt.

Effecten op de SBZ

Oe effectbepaling voor de SBZ is samengesteld uit de verminderde geschiktheid van de

Oosterhoutse Waarden voor de kwartelkoning, de grauwe gans en de slechtvalk. De

kwartelkoning is geluidgevoeJig en gebruikt specifieke delen van de uiterwaarden, bijvoorbeeld

schraal grasland en stroomdalgrasland. Daarom is bepaald binnen welke oppervlakte van deze

specifieke delen de geluidbelasting zo groot wordt dat ze minder of niet geschikt worden als

leefgebied. Daartij geldt: bij geluid onder 43 dB(A) zijn er geen beperkingen, boven 49 dB(A) is

een gebied ongeschikt, daartussen matig geschikt. Figuur 5.4 laat zien waar deze verandering

van de geluidsituatie optreedt, in tabel 5.1 zijn de oppervlakten aan potentieelleefgebied voor de

kwartelkoning binnen de zones uit figuur 5.4 weergegeven.
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Tabel 5.1 Effecten op de voor de kwartelkoning geschikt gebied

Habitat kwartelkoning Oppervlak habitattpe

Geluidbelasting bij gebruik

van de brug

43 dB(A)- 49 dB(A): :; 49 dB(A): :; 49 dB(A):

gedeeltelijke afname in gedeeltelijke afname in volledige afname in gebieden

gebieden die eerder gebieden die eerder die eerder onder drempelwaarde

onder drempelwaarde tussen drempel- en lagen gebieden met direct

.__w~..________.__w___.______~~!!_______________Jlr.!~~ë!~rcl~_LaJleLL_____ar_e.l!êt~!:les___________
Watervegetatie I ondiepe 0,1 1,1 0,7
2~Y!!_~2.,!e!,__________________________________________________________________________________________

§!il(~.!'!_e,ri~l!QSi.~l!IJ~~ri______1.&._________________ _2.,L_____________________a"J_____.___~_~____w__w_____.

Schraal, kruidenrijk grasland 16,0 3,3 3,4
Stroomdalgrasland

y~!L~i99_9raS~~£l_~_~___________ ~_~_~~.__ _____.__ ____________________________________________________Totaal bei'nvloed 20,7 7,1 4,2
_~P.R'!~~JI!!l

Het potentiële leefgebied van de kwartelkoning wordt dus voor 27,8 ha aangetast en voor 4,2 ha

volledig ongeschikt. In deze tabel is ook het directe areaalverlies ter plaatse van de pijlers en

onder de brug verrekend.

De grauwe gans is vooral gevoelig voor verstoring en openheid. Naast het areaalverlies door de

pijlers en onder de brug (een strook van 25 m breed) is daarom een zone van 100 m langs beide
zijden van de brug als verminderd geschikt beoordeeld.
Ook de grauwe gans gebruikt specifieke delen van de uiterwaard. Binnen de strook van 225 m

wordt daardoor 1,3 ha ongeschikt als leefgebied en 11,3 ha verminderd geschikt.

Voor de slechtvalk wordt 1,3 ha ongeschikt als jachtgebied.

Effcten op de EHS
De bescherming van de EHS geldt voor zoveel soorten, dat het hele gebied, waar de

geluidbelasting toeneemt bij de effectbepaling is betrokken. Daarbij zijn de verstoringwaarden

voor weidevogels als leidraad gehanteerd: onder 47 dB(A) is er geen verstoring, boven 54 dB(A)

is een gebied ongeschikt, daartussen matig geschikt. In figuur 5.5 is het effect van de Stadsbrug

op de verstoring van weidevogels weergegeven, in tabel 5.2 is de vertaling naar verstoord

oppervlakte leefgebied opgenomen.
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Figuur 5.5 Verandering van de ligging van de geluldklassen voor de EHS-effectbepaling door de Stadsbrug

Tabel 5.2 Oppervlak EHS met een relevante toename van de geluidbelasting

Geluidbelasting bij gebruik van de brug

Oppervlak EHS

0:47 dB(A) 47 dB(A) ,

'4dB(A)

. 54dBIA)

of gebieden

met direct

Autonome eluldbelastin

_::"!r_qêJ~)Ja~~£1~!Je~le~l_____________________ .??.!~__ _ ___ _ _ __ _ __. .~§A_.______.____

_£2_el~:_~_9!K~lJ~Ël!~l!~.£~j~t9~_~~_'i___h _: - - ___ __h - - h - h_ _?,! hh_ __ __ __ _J_L --h--------1

._?_S;_si_e.(~lJ2_1!ge~_ti~Jl~~legL______________.___ . __ _ Q~¥n¡¡CC:" 2.__===&..

._T_~al opP!rvla!J!..!L____________________~?.i~_.___._.______~.!?__________1il._____________

Groen'" geen aantasting

matige aantasting

Rood = volledige aantasting
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5.5 Mitigatie en compensatie van effecten

Binnen het beïnvloedingsgebied van de brug zijn geen verdere mitigatiemogelijkheden dan de

'bron'maatregelen die al op de brug worden getroffen. De reductie van de geluidemissie door de

ontwikkeling van het Waalfront is niet als mogelijke compensatie voor het extra geluid van de

Stadsbrug aangemerkt, omdat de uitvoeringstermijn onzeker is en er mogelijk een langere

periode optreedt waarin de Oosterhoutse Waarden vanuit beide bronnen geluid ontvangt.

Daarom zullen effecten op aangetaste leefgebieden moeten worden gecompenseerd. in principe

door buiten het invloedsgebied van de Stadsbrug leefgebied voor de betreffende soorten te

verbeteren of nieuw te realiseren. Bij de mate van compensatie is als uitgangspunt gehanteerd

dat in het gebied waar de geluidbelasting in 2020 door de Stadsbrug boven de drempelwaarde

uitstijgt, de effecten worden gecompenseerd zoals in tabel 5.3 aangegeven.

Tabel 5.3 Oppervlaktecompensatie in relatie tot geluldbelasting

Oppervlaktecompensatie in relatie tot Autonome geluidbelasting

geluidbelasting Onder drempelwaarde Tussen drempel- en Boven

Geluldbelasting .Q.fJ9!ln1re!!l!~1'!y~_ar,q~_

Autonoom + Tussen drempelwen

Stadsbrug .9!~n~_~~~!sJ_e.__________

_____________ Bove!!re.Ð~.!e.

renswaarde renswaarde

Compensatie met 50 % houdt in dat elders een gebied geschikt gemaakt wordt voor de

betreffende soort of natuurdoeltype met een omvang van de helft van het oppervlak van het

gebied bij de brug, waar deze geluidbelasting optreedt. In het gebied waar de geluidbelasting

door de komst van de Stadsbrug van minder dan de drempelwaarde tot boven de grenswaarde

uitstijgt, wordt het oppervlak elders volledig (100 %) gecompenseerd. In feite worden de effecten

dan overgecompenseerd, omdat de grenswaarde is gelegd op het niveau, waarbij de

populatiedichtheid in onderzoek (Sieben, 2003) is afgenomen met 25 %.

Hieronder worden de compensatieregimes voor saz en EHS afzonderlijk uitgewerkt.

Uitwerking SBZ
De compensatie is in principe afzonderlijk voor de kwartelkoning, -de grauwe gans en de

slechtvalk uitgewerkt. Daarbij bleek dat een belangrijk deel van het voor de grauwe gans te

compenseren oppervlak reeds wordt gerealiseerd via de compensatie voor de kwartelkoning.

De effecten voor de slechtvalk kunnen geheel binnen het compensatiegebied voor de

kwartelkoning worden gecompenseerd. Het gecombineerd te compenseren oppervlak is

samengevat in tabel 5.4.
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Tabel 5.4 Totaaloverzicht van het te compenseren oppervlak

Habitattpe Compensatie voor

kwartelkoning

Compensatie voor grauwe Totaal te compenseren

voor kwartelkoning en

grauwe gans

.13!~~erEr~!ldj~_______________~iS__.__________________--i?________________ _____3..~_____________________

.sp..!~J!I_~r~~eten!ij~Jl~~~~!L.?it___________________~?____________.._.____~.1_________________

.s~r1~.a_rr_ra~!9r'!~~~'2~____:_____________...______~le__________________.i&____.________

.S!r£Q!QQêlg~§!!an£I__________.?i§__________..________Jlle______________ ______ 2,8_________.________

y~_'!!:!9i;_9r~~!~lJ~__________1i?___________._________=____________________LL________________

g_t!q~..e_Q~y~_rtE.lJe~________Ji§_________________=___ ____ _______________.1.&____________________

.!~_~!lJ_~~_rr.P..!l..'!!.~!)___l l,l________ ______________ 6,9 2.~~~___________________.__

gans

In totaal moet voor de effecten op de (beoogde ontwikkeling van de) SBZ dus 22,7 ha worden

gecompenseerd, grofweg verdeeld over leefgebieden, zoals in tabel 5.4 genoemd.

Compensatie EHS

In tabel 5.5 is de vertling gemaakt van aangetast gebied naar de compensatieopgave voor de
EHS.

Tabel 5.5 Vertling aangetast gebied naar compensatieopgave voor de PEHS

Geen aantasting Gedeeltelijke aantasting Volledige aantasting

.~_l!_~e,Q~_QPP_e,~êlç_f~êJ_____~?i.'!______________________§.~!_______________________._ 1,3

.çE.rr.P!!§!~JLeta~t.qr._________Q_______________________j)i§___________.__._____._ 1

.ç2_rr.P!!~~1~~la~'!!.l~c&__Q___________~.£'~________..._____________.1_______

De compensatieopgave die voortloeit uit de effectbepaling op de EHS bedraagt 34,2 ha. Dit is

groter dan de opgave vanuit de SBZ, omdat de EHS-bescherming zich niet beperkt tot specifieke

habitats voor enkele soorten.

Deze oppervlakte is grotendeels te combineren met de oppervlakte compensatie, benodigd voor

de kwartelkoning en de grauwe gans. Immers, voor de EHS moeten habitattypen gerealiseerd

worden die voorkomen in uiterwaarden en nevengeulen en dat zijn tevens de habitats voor

kwartelkoning en grauwe gans. In het kader van de EHS is echter de opgave circa 10 ha groter.

Naar verwachting kan de compensatieopgave gerealiseerd worden in het westelijk deer van de

Oosterhoutse Waarden, omdat daar nog circa 44 ha zoekgebied voor nieuwe natuur ligt.

MER Stadsburg 200 59\70



Kenmerk R002-4421228GGV~nva.V01~NL

Nadere uitwerking op grond van aanwezige waarden en nadere afstemming met lopende

ontwikkelingen moeten duidelijk maken welke aanpassingen (aankoop gronden, herzien

inrichting, aanpassen beheer) nodig zijn om aan de compensatieverplichting te voldoen.

"
/) ~

ì

.

..

~l004 cOw*~1 CC) .I
: lIi h.e u..I1... de Op!bi~ f!jl..1 Ap! (Z00~

Figuur 5.3 Uitsnede kaart gebiedsplan
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6 Stand van zaken overige mileuaspecten

Naast de In het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. aangeven nader uit te
werken aspecten Is ook voor de andere mIleuthema's bekeken in hoeverre de in het MER
2004 opgenomen Informatie geactualiseerd moet worden.

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde:

. Bodem

. Water

. Archeologie

. Externe veiligheid

6.1 Bodem

6.1.1 BodemkwalIteit

Huidige situatie
De bodemkwaliteit ter plaatse van het toekomstige tracé van de Stadsbrug is in beeld gebracht

door middel van verschillende bodemonderzoeken bij de desbetreffende bedrijven. Op basis van

deze onderzoeken is een drietal locaties ter plaatse van het toekomstige tracé naar voren
gekomen waar de bodem (ernstig) verontreinigd is door bedrijfsactiviteiten uit het verleden. Het

gaat hier om de volgende locaties:

. Koopvaardijweg 2/3: grondwater sterk verontreinigd als gevolg van gebruik olie

. Mercuriusstraat 3 - 7: grond en grondwater sterk verontreinigd als gevolg van gebruik olie

. Wjnselingseweg 39: grond is matig verontreinigd met zware metalen en PAK

Verder zijn er in het plangebied meerdere lichte verontreinigingen van de grond en het

grondwater aangetroffen en zijn er nog een aantal locaties verdacht, te weten:

. Koopvaardijweg 8

. Winselingseweg 12

. Winselingseweg 41

. Weurtseweg 263

Voor deze locaties moet nader bodemonderzoek uitsluitsel geven over de mate van vervuilng in

de bodem en de eventueel te treffen maatregelen.
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Effecten
De verontreinigde locaties van het toekomstige tracé worden gesaneerd. Voor de locaties waar

nog geen duidelijkheid is over eventuele verontreinigingen worden, voordat werkzaamheden met

grond worden verrcht, bodemonderzoeken uitgevoerd. Als gevallen van ernstige boem- of

grondwaterverontreinigingen worden aangetroffen, worden deze eveneens gesaneerd.

De grond die zal worden gebruikt voor de aanleg van de Stadsbrug is minimaal even schoon als

de huidige bodem. De bodem- en grondwaterkwaliteit zal dus in ieder geval niet verslechteren en

mogelijk lokaal verbeteren.

6.1.2 Bodemkwantiteit

In het rapport 'Geotechnisch onderzoek plangebied Stadsbrug, Nijmegen' (Oranjewoud, 2006) is

beschikbare informatie opgenomen over de bodem ter plaatste van het plangebied op basis van

archiefonderzoek. Deze informatie wordt te zijner tijd gebruikt voor het ontwerp van de brug en

het berekenen van zettingen.

6.2 Water

6.2.1 Rivierkundige compensatie

In het MER 2004 is ten onrechte de indruk gewekt dat er ten behoeve van de Stadsbrug mogelijk

pijlers in het zomerbed van de Waal zouden komen te staan. Dit is echter nooit de bedoeling

geweest. De randvoorwaarden van het brugontwerp in het programma van eisen geven

eveneens aan dat er geen pijlers in het zomerbed worden gerealiseerd. De doorstroming in het

zomerbed wordt door de aanleg van de Stadsbrug nimmer beïnvloed. Als gevolg van deze

randvoorwaarde is het uitwerken van rivierkundige compensatie in dit MER niet aan de orde.

Wanneer het ontwerp van de Stadsbrug bekend is, wordt de invloed van de brugpijlers op de

doorstroming en het waterpeil inzichtelijk gemaakt ten behoeve van de vergunningverlening door

Rijkswaterstaat. Eerste globale berekeningen hebben aangetoond dat als gevolg van de pijlers

van de Stadsbrug een effect te verwachten is in de orde van grootte van maximaal 0,2 mmo

6.2.2 Waterkwantiteit en .kwaliteit

Ten behoeve van de plannen voor de Stadsbrug heeft de gemeente Nijmegen een

waterhuishoudkundig plan laten opstellen. Eén van de doelstelling van het waterhuishoudkundig

plan is het betrekken en toetsen van het plan door het waterschap Rivierenland en

Rijkswaterstaat. De overleggen die tijdens dit proces hebben plaatsgevonden met het waterschap

Rivierenland en Rijkswaterstaat zijn daarbij input geweest voor de watertoets.
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Het volledige waterhuishoudkundigplan Stadsbrug,4 is opgenomen in het bijlagerapport water. In
dit MER 2006 wordt ingegaan op de gevolgen van de Stadsbrug op de waterhuishouding. Hierbij

komen achtereenvolgens de waterkwantiteit en de waterkwaliteit aan de orde.

Het wegdek van de Stadsbrug zorgt voor een toename van het verhard oppelvlak in het gebied.

Dit wordt gecompenseerd door het creeren van extra waterbergîngscapaciteit in Nijmegen-west.

Het hemelwater dat op het wegdek van de Stadsbrug terecht komt, stroomt af naar Nijmegen-

west of de Waalsprong waar het opgevangen moet worden in waterbergingsgebieden. Voor het

zuidelijke deel van de Stadsbrug gaat het om een omvang van 236 m3, Voor het noordelijke deel

van de Stadsbrug gaat het om een volume van 140 m3 water. Vanuit de bergingsvijvers infiltreert

het water naar de ondergrond. De toplaag van de vijvers functioneert daarmee als een

bodempassage.

Het afstromende hemelwater van het zuidelijk deel van de Stadsbrug wordt opgevangen in een

aantal bergingsvijvers in Nijmegen-west en het toekomstige Waalfront. Het afstromende

regenwater van het binnendijkse deel van de brug wordt volledig geborgen in de bergingsvijvers.

Van het buitendijkse deel wordt alleen het hemelwater dat met de afvoergoot (met een inhoud

van 4 mm) in de brug in zuidelijke richting stroomt, geborgen. Het overige hemelwater van het

buitendijkse deel is schoon en loost rechtstreeks op de WaaL. Bij het ontwerp van de brug moet

rekening worden gehouden dat het gehele wegdek onder afschot ligt en dat voorkomen moet

worden dat al het water (dus wat meer is dan de 4 mm van de afvoergoot) in Nijmegen-west c.q.

de Waalsprong terecht komt. Het watersysteem aan weerszijden van de brug is niet berekend op

die hoeveelheden water.

Voor de berging en zuivering van hemelwater dat in noordelijke richting afstroomt, moet in de

Waalsprong ruimte worden gezocht. Het gaat om een volume van 140 m3 water (dit komt overeen

met ongeveer 6 mm neerslag) dat via een afvoergoot met een inhoud van 4 mm afgevoerd wordt.

Voor de invulling van deze waterbergingscapaciteit wordt verwezen naar het plan proces met
betrekking tot de Waal sprong.

De aansluiting van de brug op de bergingsvijvers en het ondeniggende watersysteem wordt

verder uitgewerkt in het ontwerp van de brug (programma van eisen)

4 Royal Haskoning, Nijmegen 2006
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6.3 Archeologie

Om de archeologische waarden van het plangebied in beeld te brengen is een inventariserend

archeologisch onderzoek uitgevoerd5. Het plangebied heeft een middelmatige tot hoge

verwachtingswaarde. Uit dit onderzoek blijkt dat het plangebied ondanks de ligging in de

nabijheid van Ulpia Noviamagus weinig vindplaatsen kent. Tijdens het veldonderzoek zijn geen

archeologische indicatoren aangetroffen.

Dit houdt in belangrijke mate verband met de aangetroffen bodemverstoringen in het plangebied

als gevolg van bouwactiviteiten. Aangenomen mãg worden dat in de gebieden waar

bodemonderzoek niet mogelijk was door aanwezige bebouwing de bodem evenzeer of mogelijk
nog ingrijpender verstoord is. Er is dan ook geen aanleiding om (intacte) archeologische

vindplaatsen in het gebied te verwachten.

6.4 Externe veilgheid

De gemeenteraad van Nijmegen heeft in 2005 de huidige routes voor het vervoer van gevaarlijke

stoffen bevestigd. Hierbij is nogmaals benadrukt dat de Sladsbrug geen onderdeel van deze

routes zal worden. De Energieweg is het enige onderdeel van de infrastructuur die is

aangewezen als route voor gevaarlijke stoffen. In de toekomst zal, door de uitvoering van het

Waalfront, de situatie op de Energieweg nog gunstiger worden doordat een deel van het vervoer

van gevaarlijke stoffen weg zal vallen.

5 Plangebied Stadsbrug-Westtangent, Raap. Archeologisch vooronderzoek: bureau- en een inventariserend

veldonderzoek
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7 Leemten in kennis, evaluatieprogramma

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke onderdelen kennis of gegevens ontbreken ten
tijde van het opstellen van het MER, de zogeheten leemten In kennis. Deze genoemde
leemten In kennis vormen tevens aandachtspunten voor het evaluatieprogramma, dat In
het kader van m.e.r. moet worden uitgevoerd tijdens en na realisatie van het voornemen.

7.1 Leemten in kennis

Dit MER is inhoudelijk afgesloten in mei 2006. Op dat moment was nagenoeg alle benodigde

informatie voor het MER en het bestemmingsplan beschikbaar. In dit hoofdstuk wordt

aangegeven op welke onderdelen kennis of gegevens ontbreken op het moment dat het MER

inhoudelijk werd afgesloten. Alleen voorzover deze zogenaamde leemten in kennis leiden tot niet

volledig of beperkt onderbouwde beschrijvingen, zijn zij in dit hoofdstuk opgenomen.

Er zijn dus geen belangrijke kennisleemten blijven bestaan, die de besluitvorming in de weg

staan.

Ecologie algemeen en woon. en leefmileu
Effecten door de aanleg van de Stadsbrug op ecologie en woon- en leefmileu zijn zeer

afhankelijk van de gekozen bouwmethode, bouwlocatie en tijden waarop het werk wordt

uitgevoerd.

Vleermuizen
Ten tijde van het MER was nadere informatie over vleermuizen in het plan- en studiegebied niet

beschikbaar. Veldonderzoek om deze informatie te verkrijgen staat in de maanden mei en juni

2006 gepland. De resultaten van dit vleermuizenonderzoek worden in het verdere

bestemmingsplantraject betrokken.

Waterbergingscapaciteit noordzijde Stadsbrug
In het waterhuishoudkundig plan is aangegeven dat er als gevolg van het verhard oppelvlak

(wegdek) van de Stadsbrug aan de noordzijde van het tracé extra waterberging moet worden
gerealiseerd. Het gaat hierbij om een waterbergingscapaciteit van 140 m3. De Waalsprong maakt

geen onderdeel uit van het bestemmingsplangebied waar dit MER voor wordt opgesteld. Daarom

wordt de toewijzing van deze waterberging in het plan proces omtrent de Waal sprong opgepakt.
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Zettingen
Ten tijde van het opstellen van dit MER was er nog niet voldoende duidelijkheid over het ontwerp

van de Stadsbrug om inzicht te geven in de mogelijke effecten als gevolg van zettingen.

Dit aspect wordt meegenomen tijdens de verdere detaillering van het ontwerp en de uitvoering

van de werkzaamheden.

7.2 Evaluatieprogramma

Op grond van de m.e.r.-regeling moet de gemeente onderzoeken of de daadwerkelijk optredende

milieueffecten overeenkomen met dat wat is voorspeld. Hiervoor moet een evaluatieprogramma

worden vastgesteld. In het evaluatieprogramma ligt de nadruk op aspecten waar tijdens de

uitvoering en in de gebruiksfase nog bijsturing mogelijk is. Onderstaand wordt een aanzet voor dit

evaluatieprogramma gegeven.

Verkeer en vervoer

De feitelijke ontwikkeling van verkeers- en vervoersstromen kan afwijken van de prognoses,

bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in het verkeers- en vervoersbeleid. Om de feitelijke

ontwikkeling van het verkeer te volgen is monitoring vereist. Het gaat hierbij om periodieke

mechanische verkeerstellngen. De verkeersgegevens zijn tevens nodig voor de evaluatie van

(verkeersgebonden) milieueffecten. In verband daarmee moet bij de tellngen onderscheid
gemaakt worden in verschilende voertuigcategorieën en perioden (dag, avond en nacht).

Woon- en leefmilieu
. In geval van een sterk afwijkende ontwikkeling van de verkeersintensiteiten dient ook de

werkelijke geluidbelasting als gevolg van wegverkeer getoetst te worden aan de berekende

geluidbelasting
. Dit geldt ook voor de luchtkwaliteit (N02 en PM1o). Voor wat betreft luchtkwaliteit geldt dat in

het kader van het plan van aanpak luchtkwaliteit gemonitoord zal worden. Het m.e.r.-

evaluatieprogramma hoeft geen aanvullend onderzoek voor te schrijven

Ecologie
Indien de geluid effecten op basis van monitoring anders blijken te zijn dan in dit MER

gepresenteerd, dan moeten de effecten op de natuur in de omgeving van de Stadsbrug (SBZ,

PEHS, soortenbescherming Flora- en Faunawet en Gelderse soortenbeleid) opnieuw beoordeeld

worden.
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ArcheologIe
Wetenschap van de oude historie op grond van bodemvondsten en opgravingen.

Aspect
Te onderzoeken thema dat relevant wordt geacht voor het beoordelen van alternatieven.

Autonome ontwikkelingen
Plannen die te maken hebben met de voorgenomen activiteit die in dit MER wordt beoordeeld op

milieueffecten. Het betreft plannen die onafhankelijk van de ontwikkeling van de Stadsbrug

worden gerealiseerd.

Bevoegd gezag

Overheidsorgaan dat bevoegd is (in dit geval de gemeenteraad van de gemeente Nijmegen)

besluit te nemen over de voorgenomen activiteit van de initiatiefnemer (in dit geval het College

van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen).

Capaciteit
De maximale hoeveelheid verkeer die een weg of kruispunt binnen een bepaalde tijdseenheid

kan verwerken.

Cumulatieve effcten

Gezamenlijk effect van verschillende vormen of vergelijkbare vormen (bijvoorbeeld

industrielawaai en verkeerslawaai) van hinder en/of aantasting van het (woon)milieu.

Congestie
Snelheidsverlaging en fievorming met als gevolg daarvan tijdverlies.

Decibel (dB(A))

Eenheid van geluiddrukniveau. De toevoeging A duidt erop dat een frequentieafhankelijke

correctie is toegepast in verband met gevoeligheid van het menselijk gehoor.

Doorgaand verkeer
Verkeer zonder herkomst en zonder bestemming in een gebied waarin de weg ligt.

Ecologie
Wetenschap die de relaties bestudeert van levensvormen en hun omgeving.

Emissie
Hoeveelheden stoffen of geluid die door bronnen in het milieu worden gebracht.

Etmaalintensiteit
De hoeveelheid verkeer op een weg in 24 uur.



Externe veiligheid
Beleidsveld dat zich bezig houdt met de beheersing van activiteiten die een risico voor de

omgeving met zich mee brengen. In bedrijven kunnen namelijk ongevallen voorkomen met

effecten binnen en buiten het bedrijfsterrein. Het gaat vaak om kleine kansen op ongevallen,

maar soms met grote gevolgen. Het begrip 'risico' drukt deze combinatie van kans en effect uit.

Fauna
Verzmeling van diersoorten die in een gebied wordt aangetroffen.

Flora
Verzameling van plantensoorten die in een gebied wordt aangetroffen.

Gevoelige bestemmingen
Bestemmingen waaraan getoetst wordt in het kader van zonering; bestemmingen waar hinder

kan worden ervaren bij het oprichten van nieuwe inrichtingen en dergelijke.

Initiatiefnemer
Rechtspersoon die de m.e.r.-plichtige activiteit wil ondernemen.

MER

Het milieueffectrapport.

M.e.r.

Milieueffectrapportage (de procedure).

Mobilteit
Aantal en lengte van verplaatsingen per inwoner en tijdseenheid.

M.v.t.

Motorvoertuigen.

Plangebied
Het gebied waarin de voorgenomen activiteit wordt ondernomen.

Studiegebied
Het gebied tot waar de mileugevolgen ten gevolge van de ontwikkeling van de Stadsbrug reiken.

Verkeersafwikkeling
Doorstroming en verwerking van verkeersstromen.



Verkeersintensiteit
Aantal voertuigen dat per etmaal een bepaald punt op een wegverbinding passeert.

Waterkwaliteit
Chemische samenstelling van water.

Waterkwantiteit
De hoeveelheid water betreffend.








