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Voor u ligt het resultaat van de tweede helft van mijn afstudeerproject aan de faculteit Bouwkunde van 
de Technische Universiteit in Eindhoven. Binnen de faculteit ben ik afgestudeerd in de richting 
stedebouwkunde. 

Als eerste deel van mijn afstuderen heb ik een onderzoek gedaan naar de verschillende manieren om 
woonwijken op basis van het landschap te ontwerpen. Voor dit onderzoek, "Landschap om te wonen" 
heb ik samengewerkt met mede afstudeerders van zowel de TU in Eindhoven (stedebouwkunde) als 
de LU in Wageningen (landschapsarchitectuur). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het 
NIROV (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) dat over dit thema 
inmiddels een studiedag en ontwerp-seminar heeft georganiseerd. Naar aanleiding van de studiedag 
en het seminar is een middenkatern in "Stedebouw en Ruimtelijke Ordening" verschenen en één dezer 
dagen zal over dit onderwerp ook een boek verschijnen. 

In het tweede deel van mijn afstuderen heb ik een ontwerp gemaakt voor de VINEX locatie de 
Waalsprong bij Nijmegen. Bij mijn ontwerp heb ik gegevens en literatuur gebruikt die ik heb gevonden 
bij de gemeente Nijmegen, het projectbureau KAN (Knooppunt Arnhem Nijmegen), en het polderdistrict 
Betuwe (waterschap). Hiervoor mijn hartelijke dank aan diegenen die mij daarmee geholpen hebben. 
Met name wil ik bedanken: dhr D Vording, dhr Thijssen en dhr Gijsel van de gemeente Nijmegen voor 
de tijd die zij vrij gemaakt hebben voor het beantwoorden van mijn vragen. 

Mijn afstuderen had natuurlijk niet kunnen geschiedden zonder de hulp van mijn begeleiders Kees 
Doevendans, Han Lörzing, Herman Rikhof, en Wil Thijsen. Gesprekken met hen waren voor mij 
meestal verhelderend, zodat ik daarna vol goede moed verder kon gaan met de volgende stap in mijn 
ontwerp. Zij hebben mij op deze manier geholpen om dit resultaat te bereiken. Ik wil hen daarvoor dan 
ook hartelijk bedanken. 

Ook wil ik graag mijn mede studenten stedebouw en iedereen van VIA bedanken. Tijdens de jaren die 
ik bij de vakgroep stedebouwkunde heb doorgebracht zorgden zij ervoor dat studeren meer werd dan 
alleen leren. In het atelier en tijdens de VIA activiteiten zijn, naast gezelligheid, nieuwe ideeën ontstaan 
en bediscussieerd. Mede daardoor is de stedebouwkunde voor mijn tot leven gekomen. Ik wil iedereen 
daarvoor bedanken, en wens diegenen die nog niet afgestudeerd zijn veel succes bij het vervolg van 
hun studie en nevenactiviteiten. 
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Ten slotte wil ik een groot aantal mensen bedanken die mij geholpen hebben bij mijn studie en bij de 
totstandkoming van dit verslag. 

mijn ouders voor de bijdrage die zij geleverd hebben aan mijn gehele studie (en alles wat 
daaraan vooraf ging); 
Frank voor de hulp bij het lay-outen en voor zijn geduld; 
Leander voor het bespreken van mijn ontwerp; 
Lonneke voor het leeswerk, en alle kopjes thee; 
al mijn familie , vrienden en huisgenoten. 

maandag 19 januari 1998 
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Naar aanleiding van het onderzoek "Landschap om te wonen" heb ik een ontwerp gemaakt voor de 
VINEX locatie de Waalsprong bij Nijmegen. Ik heb voor deze locatie gekozen in verband met de 
bijzondere ligging. Het plangebied van de Waalsprong ligt op de noordoever van de Waal direct 
tegenover het centrum van Nijmegen, op de zuidoever van de Waal. Met deze centrale ligging 
onderscheidt het plangebied zich van de meeste andere VINEX locaties die een perifere ligging 
hebben. 

Houding ten opzichte van het landschap 
In het onderzoek "Landschap om te wonen" concluderen wij dat de ontwerpstrategie van de 
ontwerpers in de eerste plaats beïnvloed wordt door de houding van de ontwerper ten opzichte van het 
landschap en de tijdgeest. Deze twee aspecten bepalen de 'bril' waarmee de ontwerper naar het 
landschap kijkt en daarmee een groot deel van zijn manier van omgaan met het landschap, zijn 
ontwerpstrategie. Om duidelijk te maken met welke 'bril' ik naar het landschap heb gekeken heb ik drie 
stellingen geformuleerd die mijn houding ten opzichte van het landschap typeren : 

het landschap bestaat uit het geheel van natuurlijke, cultuurlijke en stedelijke elementen op 
een plek, zichtbaar en onzichtbaar; 
het landschap staat niet stil maar is constant in ontwikkeling. Hier dient in het ontwerp-proces 
rekening mee gehouden te worden door het landschap mee te ontwerpen. Door te ontwerpen 
'aan' een landschap in plaats van 'in' een landschap zorg je ervoor dat het landschap niet ten 
onder gaat aan het ontwerp en het ontwerp niet ten onder gaat aan het landschap; 
ontwerpen 'aan' een landschap kan als hulpmiddel worden gebruikt om tot een brede 
ruimtelijke kwaliteit te komen. 

(Bron: "Landschap om te wonen; een onderzoek naar de verschillende manieren om woonwijken op 
basis van het landschap te ontwerpen", TU Eindhoven/LU Wageningen; L. van Berkel, C. Muskens, T. 
Prinsen, A. Röwekamp, J. Spiertz en K. de Vries, 1997) 

ontwerper 

tijd eest 

[e!;Il 
1 o Ontwerp-proces uit:: "Landschap om te wonen; een onderzoek naar de verschillende manieren om woonwijken op 

basis van het landschap te ontwerpen", TU Eindhoven/LU Wageningen; L. van Berkel , C. Muskens, T. Prinsen, A. 
Röwekamp, J . Spiertz en K. de Vries, 1997 

Locatie plangebied 
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Afstanden tot het centrum 

Uitgangspunten en doelstelling 
Voor de locatie is door de gemeente Nijmegen een plan ontworpen waarvan de uitvoering in 1998 zal 
beginnen. Ik heb de literatuur die door de gemeente uitgebracht is betreffende dit plan doorgenomen. 
Hierbij is mij opgevallen dat het plan voornamelijk gebaseerd lijkt te zijn op economie en 
verkoopbaarheid . Landschap en omgeving lijken als bijzaak behandeld te worden. Ook vindt ik dat in 
dit plan te weinig gebruik is gemaakt van de bijzondere ligging van het plangebied direct tegenover het 
centrum van Nijmegen. Om deze redenen heb ik besloten een alternatief plan te ontwikkelen met de 
volgende twee uitgangspunten: 

het maken van een plan waarin het landschap mee ontworpen is; 
het maken van een plan dat profiteert van de nabijheid van het centrum en zich daarin 
onderscheidt van andere VINEX wijken. 

Mijn doel hierbij is om een plan te ontwerpen dat een brede ruimtelijke kwaliteit herbergt. 

Opzet ontwerp-proces 
Het ontwerp-proces is opgedeeld in twee delen: de planvorming en het ontwerp. 
De opzet van het proces is gedeeltelijk gebaseerd op een onderzoek naar het architectonisch ontwerp
proces van drs. A. van Bakel. Uit dit onderzoek blijkt dat in elk ontwerp-proces, hoe verschillend ook, 
de volgende onderdelen aan de orde komen: het programma, het concept en de situatie. De volgorde 
waarin deze onderdelen aan de orde komen verschilt volgens van Bakel en vaak worden prioriteiten 
gelegd bij één of twee aspecten. Volgens van Bakel vormt het concept in deze een voorstelling van de 
oplossing. In mijn ontwerp is een concept echter veel meer dan slechts een 'voorstelling' van een 
oplossing . Daarom heb ik de term concept niet gebruikt in de context die van Bakel er aan geeft. 
In de planvormingsfase wil ik in eerste instantie de prioriteit leggen bij de situatie, immers wordt in de 
situatie het landschap omschreven en dat wil ik als uitgangspunt voor mijn ontwerp nemen. Na de 
situatie omschrijf ik het programma. Hoewel ik niet de terminologie van Van Bakel aanhoudt heb ik 
toch gemeend een tussenstap te moeten maken van de situatie en het programma naar het 
stedebouwkundig concept. · in deze tussenstap formuleer ik enkele achterliggende gedachten die mijn 
ontwerp beïnvloed hebben. 
Het ontwerp is omschreven aan de hand van het stedebouwkundig concept en een uitwerking hiervan 
naar onderdelen. 
Aan het eind van het verslag geef ik een korte terugblik. 
(Bron: "Dé ontwerpmethode bestaat niet", drs. A. van Bakel in: "Bouwjaar 1993", TU Eindhoven, 
faculteit bouwkunde, 1993) 
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Ligging in groter verband 

0 30km 

(inter)nationale spoor en snelweg verbindingen 

,..._,,,,,.,.., rivier 

De ontwikkeling van de Waalsprong vormt een onderdeel van de ontwikkelingen die de komende 
decennia in de regio Arnhem Nijmegen plaats zullen vinden. Arnhem en Nijmegen zijn door het 
ministerie van VROM tot een gezamenlijk stedelijk knooppunt benoemd, het Knooppunt Arnhem 
Nijmegen; kortweg het KAN genoemd. Dit betekent dat in de regio ruimtelijke en economische 
ontwikkelingen geconcentreerd worden. De regio heeft voor deze ontwikkelingen een gunstige ligging 
wat blijkt uit: 

ligging ten opzichte van grote economische centra; 
bereikbaarheid; 
bundeling van transportassen en vervoersmodaliteiten; 
arbeidspotentieel en (internationaal) loonkosten/arbeidsrust; 
belasting- en milieuregimes en subsidiemogelijkheden; 
kwaliteit van woon- en leefmilieu; 
kwaliteit en variatie in hoogwaardige landschappen; 
stedelijke en ecologische identiteiten, binnen en in de nabijheid van de directe woonomgeving. 

Veel factoren die invloed hebben op het plangebied vinden hun oorsprong in de regio. Daarom zal in 
de omschrijving van de planvorming naast het plangebied ook het regio niveau omschreven worden. 
(Bron: "Knooppunt Arnhem Nijmegen; regionaal structuurplan 2015, voorontwerp", Projectbureau KAN, 
1996) 
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1 Situatie 
Het plangebied is gelegen in de Over-Betuwe aan de Waal. In en rond het gebied zijn een aantal dorpen 
aanwezig te weten: Lent, Ressen, Oosterhout en Bemmel. 
Lent bestaat oorspronkelijk uit twee delen: 

Veur-Lent ligt aan de dijk en is sterk gericht op Nijmegen. Hier is de veerdam waar het veer naar 
Nijmegen aanlegde en heeft een fort gelegen ter verdediging van de stad; 
Lent zelf is een kerkdorp en ligt verder van de rivier. Het dorp is altijd een 'dorp aan de overkant' 
geweest, mede omdat pas in 1936 een vaste oeververbinding is gerealiseerd. Lent heeft wel 
altijd een functie gehad in de voedsel voorziening van Nijmegen en als stedelijk uitloopgebied. Op 
dit moment is Lent te karakteriseren als 'glazen dorp' door de vele glastuinbouw bedrijven. 

Ressen is ontstaan aan een historisch wegenknooppunt en wordt vooral gekenmerkt door zijn specifieke 
vorm, bebouwing rond een open kerkenwei. 
Oosterhout en Bemmel liggen aan de dijk aan de rand van het plangebied. Aan de oost zijde van 
Oosterhout aan de dijk ligt Huis Oosterhout, een adellijk huis met bijbehorend landgoed. Door de dichte 
beplanting is het landgoed een duidelijk herkenbaar element in het landschap. · 

Naast de dorpen zijn in het gebied nog een aantal buurtschappen aanwezig. De belangrijkste zijn: 

Vossenpels; te karakteriseren als een bebouwingslint met veel glastuinbouw; 
Doornik; een landhuis, 'huize Doornik', en enkele boerderijen aan de dijk. 

De landschappelijke situatie van het plangebied is afhankelijk van twee factoren: 

de landschappelijke situatie in de regio; 
de bijzondere ligging van het plangebied in deze situatie. 

Deze twee factoren vormen dan ook de rode draad voor de omschrijving van de situatie. 

17 
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Waal bij Nijmegen 



Stuwwallen en rivieren 

Twee landschapstypen 

Stuwwallen en rivierengebied 
De regio rond Arnhem en Nijmegen wordt grotendeels bepaald door twee landschapstypen: de 
stuwwallen en hetrivierengebied met elk eigen karakteristieke kenmerken. 
Rond het KAN zijn drie stuwwallen aanwezig: de Veluwe, de Nijmeegse stuwwal en het Monferland. 
Deze stuwwallen zijn ontstaan uit door het landijs opgestuwde grond en zijn daarom reliëfrijk en 
hooggelegen. Oorspronkelijk bestaat de inrichting uit de dichte bebossing die op grote delen van de 
stuwwallen nog steeds aanwezig is. Ook de grote stedelijke concentraties zijn op de stuwwallen 
gelegen, wat het besloten karakter versterkt. 
De langzaam stromende rivieren hebben in de dalen tussen de stuwwallen zand en klei afgezet en zo 
een eigen landschap gevormd. Dit landschap is vlak en laag gelegen. Het voornaamste reliëf bestaat 
uit de door de mens aangelegde bedijking langs de rivieren. In de huidige situatie is dit landschap 
voornamelijk agrarisch in gebruik. Hierdoor is een afwisselend, halfopen landschap ontstaan. Binnen 
het rivierengebied is een onderverdeling mogelijk in uiterwaarden, stroomruggen/oeverwallen en 
komgronden. De belangrijkste karakteristieken van deze landschappen zijn in het schema 
weergegeven. 

KOM STILOOl11LUG V ITEIL."'Mltt> 

004L.6P~ON<..EI-UIL 
C,ece,.i ~OU-.,IUC,. bou>é1J STe:CIJ'FA"2.ll:"-""'-1J eu !,Ef)OVWltJ(.. 
11.!<c.&>JT '. &oell.Oé~IJ OPTa.'PaJ 
e.oe=eit.'J e.o uw 

E'6.>V 0~ 1 G, '. :z:eeL 011/Cl!.:, : GoVl,5""""'1) 
C.llOIJt) c.e&w1 K. 

G,IL/.!,LA~. G.2.AS - li!,OU\u'-"'IJO 

l>Ol>UUEl!.EI.Jl!,0~ GooHC.""'IU> 

1-\ÀTI a,. o,Jîl;USl'!IT ;i.eeL IIJ1"'!!:IJ61CF 
1: l(Tfft.Jlle~ •IJTli~ 1T"l!'1r 

G,E a.a.vuc" 

Oi'eJJ • ~dl'" - Q.l!ui.rre"I' 09etJ, ,ui!,. 
S'~L.IC,. ~Lë lr.,l..e16UIAUGrë, G.eD1~\J - Q..u1tiTI!:1J IN~t-1 IWlltîëLVIC..ë 
l!,o~-elJ <,,'2,Je~ TIEelU>t!' IU./lftT'!!:L~ G-IWOC2HO D0oa. 1-ilic.Jl.D. oP60UW 
IC..Ol"IPl-El<e'IJ O'Pe.<>Vw ~UE.,,DUUU .~~ 

Schema bebouwing/grondgebruik uit: "Landschapsarchitectuur tussen stedebouw en landinrichting; stadsconcepten: 
Arnhem-zuid en de Betuwe", L. van Nieuwenhuijze en D. Hamhuis, in: "Plan; maandblad voor ontwerp en 
omgeving", 11-1984 
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Het onderscheid tussen het stuwwallen systeem en het rivierklei landschap komt ook tot uitdrukking in 
het watersysteem. In grove lijnen vinden twee processen plaats: 

de neerslag die valt op de stuwwallen, infiltreert in de bodem en komt als kwel in het 
rivierengebied aan de oppervlakte.; 
rivierwater komt bij hoge rivierstanden als kwel in binnendijkse gebieden aan de oppervlakte. 

De situatie op de stuwwal wordt dus gedomineerd door inzijging en die in het rivieren gebied door kwel. 
Hierdoor is in het rivierengebied het water veel directer aanwezig dan op de stuwwal. 

De Waa/sprong 
De Waalsprong is gelegen in het rivierengebied op de grens met de Nijmeegse stuwwal. Doordat de 
Waal op dit punt de grens vormt wordt het contrast tussen de landschapstypen extra geaccentueerd . 
Vooral het reliëf en het verschil in dichtheid zijn duidelijk zichtbaar. Doordat het plangebied gelegen is 
in de bocht van de Waal is de rivier op veel punten in het plangebied dichtbij. Hieraan kunnen 
bijzondere kwaliteiten ontleend worden. Het zuidelijke deel van het plangebied is gelegen op een 
oeverwal. Meer naar het noorden toe gaat de oeverwal geleidelijk over in komgronden. 

besloten open ha~open open 

stuwwal rivier en uiterwaarden oeverwal komgrond 

Profiel situatie Waalsprong 

Kommen, oeverwallen, uiterwaarden 
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Oost-west lijnen 

weg 

Principe dijkdorp 

Proces van verstedelijking: noord-zuid en oost-west lopende lijnen 
Het huidige landschap in de Over-Betuwe wordt bepaald door het cultuur- en stadslandschap. Het 
cultuurlandschap beheerst het rivierklei landschap in oost-west richting terwijl vanaf de stuwwallen 
stedelijke noord-zuid lijnen als het ware 'over' het gebied heen liggen. Dit spel van richtingen is te 
verklaren vanuit het verstedelijkings proces in de regio. 

De stuwwallen, eerste ontwikkeling van de kernen. 
De vroegste nederzettingen in de regio zijn ontstaan op de rand van de Veluwse stuwwal (2000 v.C.). 
In de Romeinse tijd vormde de Waal de noordgrens van het Romeinse rijk. Op de strategisch gelegen 
uitloper van de Nijmeegse stuwwal heeft in die tijd een legerkamp gelegen. Later heeft Nijmegen zich 
op die plek ontwikkeld tot middeleeuwse vestingstad. Veel kernen op de stuwwallen, waaronder 
Arnhem en Nijmegen, zijn als handelsnederzetting ontstaan aan de rivier en hebben zich in de richting 
van de stuwwal ontwikkeld . Dit is duidelijk zichtbaar aan de vele plaatsen die op de helling van de 
stuwwallen liggen en hun centra aan de rivier hebben . 

Rivierengebied, oost-west lopende lijnen 
De eerste bewoning in het rivierengebied vond plaats op de oeverwallen langs de rivier. Reeds in deze 
tijd werden de oeverwallen als bouwland eri de komgronden als grasland gebruikt. Om bescherming te 
vinden tegen de rivier zijn dijken aangelegd waaruit uiteindelijk een sluitend dijk systeem is ontstaan. 
Later ontstond, met het groeien van de kernen, behoefte aan een goede verbinding . De eerste wegen 
liepen zo veel mogelijk over de randen van de oeverwallen. De dorpen hebben zich daarna 
voornamelijk ontwikkeld aan linten tussen de dijk en de weg. In de Over-Betuwe is op deze manier een 
systeem ontstaan van oost-west lopende lijnen; de rivieren, de dijken, de dorpen en de wegen. De 
centra van de kernen liggen aan de dijk. Dit systeem is in grote delen van de Over-Betuwe nog steeds 
herkenbaar. 
De functies die op dit moment in de Over-Betuwe zijn gesitueerd bestaan voornamelijk uit agrarische 
en aanverwante bedrijvigheid. 

Stuwwallen, verstedelijking en noord-zuid lopende verbindingen 
Arnhem en Nijmegen zijn na de industriële revolutie sterk gegroeid. In eerste instantie is de 
ontwikkeling van deze steden in de richting van de stuwwallen gegaan. Met de groei zijn uitgebreide 
verbindingen ontstaan tussen de twee steden. Naast een weg is in 1795 een trekvaart, de Grift, 
aangelegd. Elst heeft zich aan de weg en de vaart kunnen ontwikkelen als kern tussen de twee steden 
in. 

21 



dijk 
kavelrichting 

Dijk 

Uiterwaarden 

22 

Bebouwing binnendijks Snelweg in Lent 

Wijnfort Lent (voormalig fort boven Lent) Spoorbrug over de Griftdijk 



Noord-Zuid verbindingen over de regio 
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(Historische) lijnen in het plangebied 

In de 20e eeuw vinden in beide steden grote planmatige uitbreidingen plaats . Hierbij waagt Arnhem de 
sprong over de Rijn, terwijl Nijmegen richting het land van Maas en Waal ontwikkelt. Later zijn onder 
invloed van de suburbanisatie ook een groot aantal kleinere kernen in de nabijheid van de steden sterk 
gegroeid. 
Ook verbindingen tussen de steden zijn sterk uitgebreid met een spoorlijn (1879) en snelwegen (A325 
(1936), ASO, A15). Met de komst van de spoorlijn is de Grift overbodig geworden en gedempt, alleen 
de oude dijk is blijven bestaan. Langs de snelwegen, met name langs de A325, is een groot aantal 
activiteiten ontstaan die meer gericht zijn op de steden dan op de Over-Betuwe (industrie, perifere 
detailhandel). Het stedelijk systeem doorsnijdt zo het cultuurlijk systeem, mede doordat veel oude 
oost-west verbindingen nu dood lopen op de noord-zuid lijnen. Het stedelijke systeem in noord-zuid 
richting en het cultuurlijk systeem in oost-west richting liggen over elkaar heen, maar zijn nauwelijks 
met elkaar verbonden. 

De Waalsprong 
De situatie van oost-west lopende lijnen uit het cultuurlandschap en noord-zuid lopende lijnen uit het 
stadslandschap is ook in het plangebied herkenbaar. 
De noord-zuid richting wordt bepaald door de spoorwegen, de A325 en in mindere mate door 
hoogspanningsleidingen, de oude Griftdijk, een defensiedijk en een aantal oude routes. Het spoor ligt 
voor een groot deel op een dijk en vormt daardoor visueel en functioneel een barrière in het gebied. De 
A325 loopt dwars door het huidige dorp Lent, gedeeltelijk op het tracé van de voormalige Grift. De weg 
vormt vooral een functionele barrière. Beide lijnen lijken des te meer over het plangebied heen te 
liggen omdat zij er geen begin of einde hebben. 
De oost-west richting in het gebied wordt bepaald door de Waal, de dijk en een aantal oude routes. De 
dijk neemt een bijzondere positie in. Hij vormt een op zichzelf staande structuur die niet de richtingen 
uit het landschap volgt maar de blokverkaveling in het gebied als het ware afsnijdt. Het uiterlijk van de 
dijk is in de loop van de tijd veranderd. Een belangrijke invloed hierbij zijn de vele dijkdoorbraken 
geweest die de dijk en het achterliggende landschap getroffen hebben. Bij deze doorbraken zijn kolken 
ontstaan die vol water zijn blijven staan. Deze kolken worden wielen genoemd. Voor het herstellen van 
de dijk na een doorbraak zijn nieuwe rechte dijkvakken aangelegd die duidelijk herkenbaar zijn tussen 
de oude kronkelige dijkvakken. Het afwisselende beeld dat hierdoor is ontstaan wordt versterkt doordat 
veel bijzondere elementen aan de dijk zijn gekoppeld zoals; oude forten, landhuizen en kwel 
afhankelijke natuur. 
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2 Programma 
In het plangebied wordt de komende decennia een nieuw stadsdeel ontwikkeld . Hiervoor is een 
uitgebreid programma opgesteld. Door het inpassen van bovenlokale functies ontstaat een 
multifunctioneel geheel dat niet alleen aantrekkingskracht heeft voor de bewoners maar ook voor 
mensen van buiten het gebied. Dit is belangrijk omdat hiermee wordt voorkomen dat het stadsdeel een 
eenzijdige functie krijgt (wonen) en zo een slaapstad wordt. Immers een stadsdeel zo dicht bij het 
centrum van de stad heeft veel meer potenties. 
De belangrijkste achtergronden en bronnen voor het programma zijn: 
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De Waalsprong is door het rijk als VINEX locatie aangewezen. Dit betekent dat bij het 
ontwikkelen·van de locatie met een aantal eisen rekening moet worden gehouden, te weten; 

Een netto bebouwingsdichtheid van de woongebieden van minimaal 30 won/ha; 
De verhouding 70/30 tussen markt en gesubsidieerde woningbouw; 
Aandacht voor geleiding/beperking van de mobiliteit; 
Aandacht voor een duurzame kwaliteit van de leefomgeving (zowel gebruiks-, 
belevings- als toekomstwaarde). 

(Bron: "Vierde Nota over de Ruimtelijk Ordening extra; op weg naar 2015", 1990) 

De gemeente Nijmegen heeft in het "Concept structuurplan; het land over de Waal" en de 
bijbehorende "Nota van wijzigingen" een groot aantal programmatische gegevens verwerkt, deze 
gegevens neem ik over. Daar waar gegevens ontbraken heb ik deze aangevuld. Daarbij heb ik 
als belangrijkste bron de "Planologische Kengetallen" gebruikt. 
(Bron: "Het land over de Waal; concept structuurplan", gemeente Nijmegen, 1994 en 
"Structuurplan, land over de Waal; nota van wijzigingen", gemeente Nijmegen, 1995) 
(Bron: "Planologische kengetallen", H. Samson en T. Willink, 1976-1997) 



Woningbouw 
Hoewel het stadsdeel meer wordt dan alleen een woonwijk zal de woonfunctie de meeste ruimte in het 
plan innemen. Het uiteindelijk woningaanbod is bepaald door een aantal gegevens samen te voegen. 

Eisen en aantallen 
Belangrijke eisen waaraan het woningbouwprogramma moet voldoen zijn: 

minimaal 30 won/ha netto dichtheid; 
verhouding markt/gesubsidieerd 70/30. 

(Bron : "Vierde Nota over de Ruimtelijk Ordening extra; op weg naar 2015", 1990) 

Binnen deze eisen worden in totaal 12000 woningen gerealiseerd. Hierin zullen 26000 tot 28000 
nieuwe bewoners gehuisvest worden. Op dit moment telt het plangebied 1800 woningen en 5100 
inwoners, uiteindelijk zullen in het gebied dus zo'n 33000 mensen wonen. 
(Bron : "Het land over de Waal; concept structuurplan", gemeente Nijmegen, 1994 en "Structuurplan, 
land over de Waal; nota van wijzigingen", gemeente Nijmegen, 1995) 

Samenstelling van de huishoudens en woningtypen. 
De huishoudenssamenstelling wordt als volgt voorspeld: 

1 persoons huishoudens: 30 %; 
2 persoons huishoudens: 30 %; 
gezinnen 40 %. 
De eerste jaren na de realisatie van het plan zal het accent meer op gezinnen liggen . 
(Bron : "Het land over de Waal; concept structuurplan", gemeente Nijmegen, 1994 en "Structuurplan, 
land over de Waal; nota van wijzigingen", gemeente Nijmegen, 1995) 

Door de bovenstaande gegevens te combineren met gegevens over de woonvoorkeuren van de 
verschillende typen huishoudens komt de verhouding tussen laagbouw en etagebouw uit op 80/20. De 
verhouding tussen laagbouwkoop en laagbouwhuur ligt op 75/25 en die tussen etagekoop en 
etagehuur op 50/50. 
(Bron: "Woningmarktonderzoek Nijmegen 1995, samenvatting", gemeente Nijmegen enSEO, 1996) 
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Woonmilieus 
Binnen deze eisen is variatie mogelijk in woonmilieus. Uit een onderzoek onder potentiële bewoners 
blijken de woonwensen als volgt te liggen: 

40% levendig en compact woonmilieu; 
33% rustig en ruim woonmilieu; 
20% ook rust en ruimte, maar zijn eventueel bereid dit op te geven naarmate men dichter bij het 

centrum komt te wonen. 
Uit nader onderzoek blijkt dat veel mensen bereid zijn om ruimte en rust in te ruilen voor 
omgevingskwaliteit en dat ook op autoluw wonen positief gereageerd wordt. 
(Bron: "Het land over de Waal; concept structuurplan", gemeente Nijmegen, 1994 en "Structuurplan, 
land over de Waal; nota van wijzigingen", gemeente Nijmegen, 1995) 

resultaat: woningaanbod 
Uit de combinatie van bovenstaande gegevens met de ligging van het plan nabij het centrum van 
Nijmegen blijkt dat het mogelijk is om hoge dichtheden en stedelijke woonmilieus te realiseren . Het 
woningaanbod zal er uiteindelijk als volgt uitzien: 

woningtype aantal woningen totalen 

levendig woonmilieu rustig woonmilieu 

absoluut relatief absoluut relatief absoluut 

laagbouw- 3700 51% 3500 73% 
koop 
laagbouwhuur 1600 22% 800 17% 
etagekoop 1100 15% 100 2% 
etagehuur 800 12% 400 8% 

totalen 7200 60% 4800 40% 

Voor extra omgevingskwaliteit kan gebruik gemaakt worden van: 
de rivier; 

7200 

2400 
1200 
1200 

12000 

de identiteiten van de bestaande kernen en buurtschappen. 
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relatief 

60% 

20% 
10% 
10% 

100% 



Streefpunten 
De vraag naar woningen lijkt steeds breder te worden; grotere woningen in verband met thuis- en 
telewerken, maar ook kleinere woningen i.v.m. kleinere gezinnen. Om hiermee rekening te houden 
zullen woningen flexibeler moeten worden, vrij indeelbaar of opdeelbaar. Een voorbeeld hiervoor is 
gestapelde laagbouw waarbij twee woningen van elk twee lagen op elkaar staan. Deze woningen 
kunnen samengevoegd worden tot één grote woning of opgedeeld worden in 3 of 4 appartementen . 
Gestapelde laagbouw is bovendien erg geschikt voor bouwen in hoge dichtheden. 
Bij het ontwerpen van de woningen en van de woonomgeving zal rekening gehouden worden met een 
groot aantal specifieke doelgroepen zoals; kinderen, jongeren, ouderen en gehandicapten. Hierdoor 
zal de wijk een gevarieerde bevolking aantrekken, en zullen de verschillende bevolkingsgroepen 
optimaal gebruik kunnen maken van hun woning en woonomgeving. 
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Economische functies 
Bedrijven en kantoren 
In het plan zijn verschillende economische functies opgenomen. Het gaat hierbij in eerste instantie om 
bedrijven en kantoren. Deze functies zorgen ervoor dat het stadsdeel niet vervalt tot een slaapstad. Bij 
de locatiekeuze voor de functies speelt de geleiding van de mobiliteit een belangrijke rol. Bedrijven die 
veel goederen genereren komen dicht bij doorgaande vervoersassen te liggen, kantoren die veel 
personeel of bezoekers genereren dicht bij openbaar vervoer verbindingen. Daarnaast wordt met de 
keuze van de locaties aangesloten op de bestaande locaties in het plangebied en op de bestaande 
stad. Binnen het plangebied worden de volgende functies gerealiseerd: · 

+/- 1 00ha bedrijventerrein 
+/- 100000m2 kantooroppervlak (b.v.o.) 

Daarnaast zal een multimodaal transportcentrum (MTC) ontwikkeld worden bij Slijk-Ewijk. Het MTC zal 
gaan bestaan uit 200ha bedrijventerrein en 40ha spoorwegknooppunt. de bedoeling van het MTC is 
om verschillende vervoersmodaliteiten (rivier, weg en spoor (Betuwelijn)) aan elkaar te koppelen. 
Uiteindelijk zal de kantorenlocatie aan het spoor centraal in het plan liggen. De bedrijvenlocatie komt 
meer naar het noorden toe en wordt gekoppeld aan de snelwegen, de Betuwelijn en het MTC. 
(Bron: "Het land over de Waal; concept structuurplan", gemeente Nijmegen, 1994 en "Structuurplan, 
land over de Waal; nota van wijzigingen", gemeente Nijmegen, 1995) 

Agrarische functies 
Voor de agrarische bedrijvigheid in het gebied, voornamelijk glastuinbouw, is in het plan weinig plaats. 
De meeste agrarische bedrijven worden verplaatst naar locaties elders in het KAN.voornamelijk 
Huissen en een locatie van 50ha bij Oosterhout. (Bron: "Het land over de Waal, concept 
structuurplan"). 
In de open ruimte in en rond het plangebied liggen mogelijkheden voor kleinschalig agrarisch 
(mede)gebruik. Op deze manier kan het agrarische karakter van het gebied teruggebracht worden in 
de directe omgeving van de woon- en werklocaties. • kantorenlocatie 

• bedrtjven en industrie 

□ MTC 
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Bestaande werklocaties in Nijmegen en locatie MTC 

Bestaande en nieuwe werklocaties 



Nieuwe verbindingen 

railvert>inding 

- bestaande stations 

■ te realiseren (light-rail) stalions 

C ,- kabeltram 

langzaam verkeersvert>inding 

A73 

Verkeer 
Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de infrastructuur is het geleiden van de mobiliteit en in het 
bijzonder het beperken van het personenautoverkeer. Om dit laatste doel te bereiken wordt positief 
rekening gehouden met openbaar vervoer en langzaam verkeer. 
Bij het ontwikkelen van het verkeersnetwerk zijn twee aspecten van belang: verbinden en ontsluiten. 
Vooral de verbindingen met Nijmegen zijn in dit gebied essentieel. Deze verbindingen worden op vier 
manieren verbeterd: 

Het aanleggen van een light-rail systeem gekoppeld aan het spoorwegnet, met minimaal twee 
stations in het plangebied. Hierdoor wordt de rail verbinding met de stad snel en efficiënt; 
Het aanleggen van een kabeltram over de Waal tussen het centrum van Nijmegen en het 
plangebied; 
Het creëren van een langzaam verkeersroute langs de spoorbrug; 
Het bouwen van een derde brug over de Waal ten westen van het plangebied. 

Ook de koppeling van de verschillende vervoersmiddelen aan elkaar is erg belangrijk. Voor de 
koppeling van het autonetwerk aan het railnetwerk wordt een transferium ingepland. 
(Bron: "Het land over de Waal; concept structuurplan", gemeente Nijmegen, 1994 en "Structuurplan, 
land over de Waal; nota van wijzigingen", gemeente Nijmegen, 1995) 
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Voorzieningen 
In het plangebied zal een aantal uiteenlopende voorzieningen worden gesitueerd. Een belangrijk doel 
bij de ruimtelijke situering van de voorzieningen is het beperken van het personenautoverkeer. Om dit 
te realiseren is spreiding van de voorzieningen, en een optimale bereikbaarheid voor langzaam 
verkeer en openbaar vervoer essentieel. Naast bereikbaarheid is ook functiemenging van belang, dit 
wordt gerealiseerd door het clusteren van voorzieningen met elkaar, of met andere functies 
(bijvoorbeeld OV stations). De aard van de voorzieningen bepaalt de uiteindelijke spreiding. 

Detailhandel 
In het plan zullen vijf detailhandelscentra worden gerealiseerd. Een centrum van 25000m2 b.v.o. en 
vier kleinere steunpunten van elk 5500 m2 b.v.o. De locatie van de centra wordt gekoppeld aan de 
belangrijke knooppunten vooral de stations zijn hierbij van belang. 
(Bron: "Planologische kengetallen", H. Samson en T. Willink, 1976-1997) 

Recreatie en Sport 
De huidige recreatie en sport voorzieningen in het gebied zullen aangevuld worden met nieuwe 
voorzieningen. Voor al deze voorzieningen is een goede bereikbaarheid, vooral voor langzaam 
verkeer, van het grootste belang. 
Voor extensieve recreatie worden natuur en recreatie gebieden rond het stadsdeel gesitueerd. Het 
gaat hierbij om: 

Natuurontwikkeling van de uiterwaarden, beperkt toegankelijk, gekoppeld aan een recreatieve 
langzaam verkeersroute over de dijk; 
Aanleg van het Betuwekanaal om een veilige recreatieve vaarverbinding te realiseren tussen 
de Maas en de IJssel; 
Aanleg van een plassensysteem (met naast een recreatieve functie een functie als 
waterberging en zandwinning). 

Al deze functies hebben een bovenlokaal karakter, zij zullen het stadsdeel bekendheid geven en 
bezoekers aantrekken waarvan ook andere voorzieningen kunnen profiteren (bijvoorbeeld horeca). 
De locaties voor intensievere recreatie hebben een meer lokale functie en liggen in het stadsdeel. Het 
gaat hierbij om parken, horeca en natuurlijk sportgelegenheden. 
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De huidige sportvoorzieningen in het gebied worden aangevuld met nieuwe voorzieningen: 
sportvelden, binnensportvoorzieningen en zwemvoorzieningen. Hierbij wordt ook rekening gehouden 
met de opkomst van nieuwe sporten. Over het algemeen is bij de aanleg van sportvoorzieningen 
gestreefd naar flexibiliteit en multifunctionaliteit van de locaties. Ook de koppeling met 
onderwijsvoorzieningen is van groot belang om een optimaal gebruik van de faciliteiten mogelijk te 
maken. 
In totaal is in het plangebied vraag naar: 

5 gymzalen, 1250m2 b.v.o. ; 
1 Sportzaal, 2500m2 b.v.o. deze zaal is reeds aanwezig, eventueel aanpassen aan klimmen; 
1 zwembad, 3300m2 b.v.o; 
ru im 20 ha buitensport voorzieningen, inclusief voorzieningen voor bijvoorbeeld scaten. 

(Bron : "Planologische kengetallen", H. Samson en T. Willink, 1976-1997) 

Onderwijs 
In totaal is er behoefte aan 10 basisscholen, met inbegrip van de drie bestaande basisscholen . . 
Spreiding is hierbij natuurlijk zeer belangrijk met het oog op bereikbaarheid. Het draagvlak van het 
basisonderwijs is in eerste instantie zeer groot in verband met het hoge percentage gezinnen in het 
gebied. In de loop van de tijd zal de vraag echter afnemen. Mogelijkheden voor herbestemming van 
bebouwing moeten in het ontwerp worden opgenomen. 
(Bron: "Het land over de Waal; concept structuurplan", gemeente Nijmegen, 1994 en "Structuurplan, 
land over de Waal; nota van wijzigingen", gemeente Nijmegen, 1995) 

Overige voorzieningen 
In het gebied komen onder andere ook nog voorzieningen voor: 

kinderopvang: 8 dagverblijven en 6 of 7 speelzalen, elk 600m2 b.v.o. Deze voorzieningen 
zullen vooral vanuit de private sector worden geïnitieerd. Ruimtelijk worden de voorzieningen 
gekoppeld aan scholen en kantoren; 
jongerenwerk en cultuur (in aanvulling op bestaande voorzieningen). 

Belangrijk hierbij is dat er ruimte moet zijn voor initiatieven en gereageerd moet worden op de vraag 
van de bewoners. 
(Bron: "Planologische kengetallen", H. Samson en T. Willink, 1976-1997) 
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3 Achterliggende gedachten 
Bij het ontwikkelen van het stedebouwkundig concept zijn een zestal achterliggende gedachten 
ingezet. Met deze gedachten geef ik aan hoe ik de situatie en het programma in wil zetten in het plan. 
Een deel van deze gedachten vloeit voort uit de uitgangspunten de doelstelling en mijn eigen visie op 
het plangebied. Andere gedachten komen uit ideeën en theorieën van derden. 

Ontwerpen aan het landschap 
In mijn uitgangspunten heb ik gesteld dat ik het landschap mee wil ontwerpen in het plan. Dit doe ik 
door de twee belangrijkste landschappelijke kenmerken van het plangebied om te vormen tot de 
dragers van het plan. 

De ligging van het plangebied op de grens van rivierklei gebied en stuwwal wordt overgenomen door 
het contrast tussen deze landschapstypen te accentueren. Hiervoor worden de specifieke kenmerken 
van het rivierengebied omgevormd tot een ruimtelijk systeem dat zich onderscheidt van het ruimtelijk 
systeem van de stad op de stuwwal. Hierin past ook dat de identiteiten van de bestaande dorpen en 
buurtschappen in het plangebied, worden opgenomen in het nieuwe stadsdeel. De rivier de Waal ken 
ik als grens tussen de twee landschappen en als alom aanwezige natuurlijke rand rond het plangebied 
een extra waarde toe. 

Het huidige landschap in het plangebied wordt bepaald door de oost-west richtingen uit het 
cultuurlandschap en de noord-zuid richtingen uit het stadslandschap. Hierbij ligt de noord-zuid richting 
als het ware 'over' de oost-west richting heen. Door het plan te ontwikkelen aan de hand van deze 
richtingen ontstaat een vlechtwerk waarin beide richtingen door elkaar heen lopen. Hierdoor komen 
zowel de ontwikkeling van het stadslandschap als die van het cultuurlandschap in het plan tot hun 
recht, waardoor ze elkaar versterken. 
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De andere woonwijk 
Ik heb mij als doel gesteld om een woonwijk te ontwerpen die zich onderscheidt van andere VINEX 
wijken . Mijn twee belangrijkste middelen hierbij zijn: 

de inzet van het landschap; 
de ligging van het plangebied nabij het centrum van Nijmegen. 

Door landschappelijke kenmerken in te zetten als drager wordt het plan sterk aan de situatie 
gebonden. Het landschap blijft herkenbaar in het plan omdat ontworpen wordt 'aan' het landschap in 
plaats van 'in' het landschap. Zo krijgt het plan een eigen identiteit waarmee het zich onderscheidt van 
andere wijken . 
De ligging van het plan nabij het centrum van Nijmegen is opgenomen door het programma aan te 
passen aan de specifieke vraag van de situatie. Dit betekent in eerste instantie dat het programma 
voor het stadsdeel breed is. Immers zo dicht bij het centrum van de stad liggen mogelijkheden genoeg 
voor een stadsdeel dat meer is dan alleen een woonwijk. Voor de woonmilieus betekent de nabijheid 
van het centrum vooral dat er ruimte is voor bouwen in extreem hoge dichtheden. Omdat de VINEX 
opgave een gemiddelde woningdichtheid vraagt is er daarnaast dus ook ruimte voor extreem lage 
dichtheden. In de wijk kan dus een grote variatie in woningdichtheden gerealiseerd worden, terwijl in 
wijken ver van het centrum de woningdichtheden veel minder uiteen liggen. 

Flexibiliteit 
Ik streef ernaar om een plan te ontwerpen dat een grote flexibiliteit heeft. Dit wil ik doen door: 

een structuur te ontwerpen die aanleiding geeft tot een verdere ontwikkeling; 
een structuur te ontwerpen die in fasen uitvoerbaar is en waarvan de afronding van elke fase 
tot een afgerond geheel leidt; · 
een structuur te ontwerpen die zo sterk is dat het zelfs mogelijk is om de inrichting aan te 
passen zonder de structuur aan te tasten. 

33 



Ecologische ontwikkeling 
Ik heb mij ten doel gesteld om met mijn ontwerp bij te dragen aan een duurzame ecologische 
ontwikkeling. Hiervoor heb ik mij gebaseerd op de ecopolis theorie van Tjallingii. 
In de ecopolis theorie heeft Tjallingii ecologisch verantwoorde ontwikkeling vertaald naar 3 motto's 

De verantwoordelijke stad. 
Hierbij gaat het om verantwoordelijk beheer van stromen zoals water, energie, afval en 
verkeer. Het doel van de verantwoordelijke stad is om milieu problemen niet te verplaatsen 
naar later of elders. Middelen hiervoor zijn: 

brongericht milieubeleid gericht op preventie van gebruik, recycling en oplossingen zo 
dicht mogelijk bij de bron; 
de 'twee netwerken benadering': een strategie waarbij de ontwikkeling van natuur en 
rustige recreatie is gekoppeld aan het water, terwijl de stedelijke ontwikkelingen zijn 
gekoppeld aan het verkeer. Deze 'blauw-grijs' structuur is meer gericht op processen 
van milieu gebruik dan de traditionele 'rood-groen' benadering. 

De levende stad. 
Bij de levende stad gaat het om de ontwikkeling van stedelijke gebieden. Het benutten van 
ecologische potenties van de plek zoals, klimaat, reliëf, bodem, water, planten, dieren maar 
ook van cultuurhistorie, leidt tot een gezonde stad maar vooral tot identiteit. Hiermee vormt de 
levende stad de ruimtelijke vertaling van het verantwoord stromen beheer; 

De participerende stad 
Hierbij gaat het om de betrokkenheid van actoren bij ecologische ontwikkeling. Deze is 
essentieel en kan verbeterd worden door: 

meer informatie voorziening bij ontwikkeling; 
het zichtbaar maken van systemen. 

(Bron:."De ecologische stad als missie; naar een duurzame ontwikkeling van stedelijke systemen", 
Rijks Planologische Dienst, afdeling Thematische Planvorming, 1995) 
(Bron: "Ecopolis, strategies for ecologically sound urban development", S.P Tjallingii, 1995) 
(Bron: "Ecological Conditions, strategies and structures in enviromental planning", TU Delft; S.P. 
Tjallingii, 1996) 
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Deze drie motto's worden in het plan uitgewerkt in het watersysteem. In het gebied komt een gesloten 
watersysteem voor de afvoer en opvang van regen en kwelwater. Belangrijk hierbij is dat de afvoer 
geschiedt via open watergangen waardoor het systeem zichtbaar is in het plan. Dit heeft twee 
voordelen: 

Doordat de bewoners kunnen zien wat met het water gebeurt zullen zij hier verantwoordelijker 
mee omgaan; 
Met het water wordt één van de kenmerken van het landschap, de aanwezigheid van 
kwelwater, zichtbaar in het plan. 

Aan de watergangen zullen kleinschalige natuurlijke ontwikkelingen gekoppeld worden. De 
grootschalige natuurontwikkeling wordt aan de Waal gekoppeld. Hier tegenover staat de ontwikkeling 
van de verkeersstructuur. Deze wordt duidelijk gekoppeld aan stedelijke ontwikkelingen. 

De functionele eisen aan het watersysteem zijn: 
plassen oppervlak: 75-80 ha (tevens bepaald door zandwinning en eventueel levering van grijs 
water aan tuinbouw); 
zuiveringsmoeras. 

(Bron: "Waterbeheer KAN-gebied; visie op het toekomstige waterbeheer van de Over-Betuwe; 
Eindrapportage", Grontmij Gelderland en Grontmij Zeist, 1996) 
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Integratie 
Een belangrijk punt bij het ontwerp is de integratie tussen plan en de bestaande stad. De rivier vormt 
een psychologische en fysieke barrière tussen de beide delen. Naar aanleiding van de problematiek 
van de Waalsprong is aan de KUN een rapport verschenen over integratie tussen stadsdelen die 
worden gescheiden door een dergelijke barrière. In "De sprong over de rivier, een geïntegreerd geheel 
of een zelfstandig deel? de integratie tussen beide stadsdelen bekeken" van B. Scheers wordt een 
aantal steden in Nederland op dit punt met elkaar vergeleken. In haar conclusies stelt Scheers dat 
belangrijke punten voor integratie zijn: 

een positief imago en een eigen karakter creëren voor het nieuwe stadsdeel; 
bestaande identiteiten opnemen; 
een stedebouwkundige en visuele relatie leggen tussen beide stadsdelen, met een rivierfront 
op beide oevers; 
een aantrekkelijk vestigingsmilieu creëren in het nieuwe stadsdeel. Hiermee kunnen 
(boven)stedelijke activiteiten aangetrokken worden en wordt werkgelegenheid in het nieuwe 
stadsdeel gecreëerd; 
minder woningbouw in de sociale sector en meer in de private sector (in vergelijking tot de 
grote uitbreidingen in de jaren 60 en 70); 
het centrum van het nieuwe stadsdeel aansluiten op het centrum van de bestaande stad, en in 
een vroeg stadium realiseren; 
goede verbindingen leggen tussen beide stadsdelen; 
een integrale ontwikkelingsvisie opstellen voor beide stadsdelen. 

Ik streef ernaar om deze punten in het plan te realiseren . 
(Bron: "De sprong over de rivier, een geïntegreerd geheel of een zelfstandig deel?, de integratie tussen 
beide stadsdelen bekeken", KU Nijmegen; B. Scheers, 1991) 

36 
Bandstad 



'Versnipperde' bandstad 

Bandstad 
Voor de stedelijke ontwikkelingen op regio niveau baseer ik mij op het verslag "Metropolen een 
vergelijking" van J. van Boxtel en W. De Jong. In dit verslag hebben zij een aantal stadsvormen 
theoretisch omschreven en getoetst aan praktijkvoorbeelden. Hieruit blijkt dat de verschillende 
theoretische modellen op verschillende punten goed scoren. Het is nu aan de planner om te bepalen 
welke punten het belangrijkst zijn en op basis hiervan zijn keuze te maken. 
In dit geval is de keuze al gemaakt door de planners op regionaal niveau, immers: vanuit het 
perspectief van het Knooppunt Arnhem Nijmegen wordt ernaar gestreefd om Arnhem en Nijmegen 
naar elkaar toe te laten ontwikkelen. Op deze manier zou op regionaal niveau een bandstad ontstaan. 
Volgens Van Boxtel en De Jong zijn de theoretische kenmerken van een bandstad: 

zeer goede uitbreidingsmogelijkheden; 
tangentiale verkeersstructuur met als gevolg: redelijk weinig kans op verkeerscongestie en 
zeer goede mogelijkheden voor een OV-net; 
geen duidelijke structuur van de open ruimte met als gevolg: zeer goede bereikbaarheid van 
de open ruimte maar weinig groen in de directe leefomgeving; 
verspreidde ligging industrie gebieden met als gevolg: korte afstand woon- werkgebieden; 
verspreidde ligging voorzieningen met als gevolg: korte afstand vanaf de woning . 

Deze kenmerken zijn over het algemeen positief. Om de kans op verkeerscongestie nog verder te 
verkleinen is het belangrijk dat de A73 doorgetrokken wordt naar de A 15. Op deze manier zal een 
groot deel van het regionale en boven regionale verkeer via de A73 en de A50 worden afgewikkeld, 
waardoor de A325 ontlast wordt. 
Een ontwikkeling tot bandstad zal de noord-zuid richting in de Over-Betuwe versterken. Dit zou er toe 
kunnen leiden dat de oost-west richting uit het cultuurlandschap op regionaal niveau nog meer 
verdrongen wordt en het landschap nog meer versnipperd raakt. Naar mijn mening is het echter ook 
mogelijk om een situatie te creëren waarbij deze systemen door elkaar heen gaan lopen en zo elkaar 
versterken en benadrukken. Dit kan door een bandstad te ontwikkelen die bestaat uit meerdere 
kernen. De kernen zouden kunnen profiteren van elkaars nabijheid zonder hun eigen identiteit te 
verliezen. Zo kan de landschappelijke verscheidenheid blijven bestaan en tegelijkertijd worden 
mogelijkheden geschapen om structuur te brengen in de open ruimte. 
(Bron: "Metropolen een vergelijking" TU Eindhoven; J. van Boxtel en W. de Jong, feb. 1996) 
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Ontwerp 
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Ontwikkelen van losse kernen 

Naar aanleiding van de bijzondere ligging van het plangebied heb ik ervoor gekozen om mijn plan in 
eerste instantie op de bestaande stad, en daarmee ook op de rivier, te richten. Op deze manier kan de 
kwaliteit die deze uitbreidingswijk heeft vanuit zijn ligging dichtbij het centrum van de stad het beste tot 
zijn recht komen. In mijn visie van het ontwikkelen van een bandstad bestaande uit losse kernen past 
het beeld waarin de verschillende kernen in het plangebied elk afzonderlijk, maar wel in onderlinge 
samenhang, ontwikkeld worden. Het accent ligt hierbij eerst op de ontwikkelingen rond Lent. Voor dit 
gebied heb ik een ontwerp gemaakt voor ruim 8000 woningen, hetzelfde aantal dat de gemeente voor 
deze locatie hanteert en een evenredig deel van het totale aantal voorzieningen. In dit deel zijn ook de 
kantoren ingepland. Het overige deel van de woningvraag (bijna 4000 woningen) zal rond de kernen 
van Oosterhout, Ressen en Bemmel worden gerealiseerd . 
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Concept 

Dichtheden 
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• 60won/ha 
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bestaande bebouwing 

• bijlondefe bebouwing 

356 aantal woningen 



Q doomraken 

CI] oude structuur 

Oude en nieuwe structuur 

Bestaande bebouwing en nieuwbouw 

4 CONCEPT 
Het concept is gebaseerd op een vlechtwerk van noord-zuid en oost-west lopende lijnen. De meeste 
van deze lijnen zijn uitgewerkt tot een stedelijke zone met woon- of werkfunctie. Over het algemeen 
liggen de dichtheden van deze stedelijke woonzones hoog (30 tot 80 won/ha). Dit is mogelijk omdat de 
zones vrij smal zijn (max. 300m). De woonmilieus tussen de stedelijke zones zijn ontwikkeld met een 
dichtheid van max. 1 O won/ha en krijgen een groene invulling. Op deze manier staan woningen die 
gebouwd zijn in hoge dichtheden toch in een relatief rustige woonomgeving. De dichtheden van de 
zones zijn globaal gezien gekoppeld aan de ligging ten opzichte van het centrum van Nijmegen. Ten 
tweede zijn ze gekoppeld aan de ligging ten opzichte van de stedelijke as die gevormd wordt door de 
snelweg en de spoorlijn . Hoe dichter bij de stedelijke as of Nijmegen, hoe hoger de dichtheid. Zo 
komen binnen de meeste stedelijke zones meerdere woningdichtheden voor. 
In het plangebied is al een complete dorpsstructuur aanwezig. Het plan is zo gemaakt dat deze 
structuur grotendeels opgenomen kan worden in de nieuwe structuur. De bestaande structuur is echter 
in zichzelf gekeerd en zal ten behoeve van de ontwikkeling van de rest van het plangebied op enkele 
plaatsen doorbroken worden. Uiteindelijk ontstaat zo een sterk systeem waarin bestaande en nieuwe 
structuur elkaar ondersteunen. Ook kleinere eenheden als de gehuchten en bijzondere elementen 
worden in het plan opgenomen. Deze elementen zullen een bijzonder accent in de zones gaan vormen 
door de contrasten tussen de architectuur van de nieuwe woningen en de bestaande elementen. 
Met het concept en de uitwerking hiervan wordt uitdrukking gegeven aan de bijzondere ligging van het 
plangebied, bepaald door: 

de ligging op de overgang van rivierklei landschap naar stuwwal; 
het spel tussen de noord-zuid richting uit het stadslandschap en de oost-west lopende lijnen uit 
het cultuurlandschap; 
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Het contrast tussen het rivierklei landschap en de stuwwal. 
Om het contrast tussen het rivierklei gebied en de stuwwal te accentueren worden in het ontwerp die 
kenmerken van het rivierklei gebied opgenomen die dit contrast typeren : 

het halfopen karakter van de Over-Betuwe tegenover het gesloten karakter van de stad op de 
stuwwal; 
het verschil in reliëf; 
het stedelijk gebruik van de stuwwal tegenover het agrarische gebruik van de Over-Betuwe; 
de aanwezigheid van kwelwater in het rivierengebied tegenover wegzijging op de stuwwal met 
als gevolg een verschil in natuurlijke begroeiing. 

Halfopen karakter 
Het plan wordt ontwikkeld aan de hand van stedelijke zones met daartussen groene woonmilieus . Zo 
komen open en besloten en hoge en lage dichtheden in een scherp contrast naast elkaar te liggen. 
Hierdoor ontstaat een afwisselend geheel dat verwijst naar het halfopen karakter van het bestaande 
landschap. Deze afwisseling geeft het contrast aan met de bestaande stad, op de stuwwal. Deze 
bestaat immers uit een besloten stedelijk veld, met naar de randen toe geleidelijk aflopende 
dichtheden. 

Reliéf 
Het weinige reliëf in het rivierklei landschap wordt ingepast in het ontwerp door de bouwhoogte te 
beperken tot maximaal 4 bouwlagen. Dit in contrast met de stad op de stuwwal waar deze variatie veel 
groter is en bovendien versterkt wordt door het natuurlijke reliëf. 
De dijk vormt een uitzondering in het reliëf van het plangebied. Het profiel van de dijk wordt versterkt 
met hoogbouw tot 7 lagen. Door deze hoogbouw blijft de dijk, en daarmee ook de aanwezigheid van de 
rivier, op veel punten zichtbaar. In het plan zullen op verschillende punten zichtlijnen op de dijk en de 
stad behouden of gecreëerd worden. 
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Functies 

* OV-stationllransferium 
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♦ kantoren 

■ 
school 

■ school met gymzaal 

6 sportvoorziening 

• in1ensleve recreatie 

.-. 
\.) eX1ensieve recreatie 

aan agrarisch gebruik 
veJWantte functies 

Functionele relatie 
Functioneel is een contrast met het centrum van Nijmegen gecreëerd. Dit contrast ligt in het feit dat in 
het plan het accent op woningbouw ligt, in tegenstelling tot het centrum van Nijmegen waar het accent 
op kantoren en detailhandel ligt. Daarnaast zal in het plan ruimte zijn voor aan agrarisch gebruik 
verwante functies en grootschalige recreatie voorzieningen die in de stad ontbreken . De functies in het 
plangebied vormen zo vooral een aanvulling op die in de stad en viceversa. Zo ondersteunen beide 
stadsdelen elkaar met hun verschillen . 

Natuurlijke omstandigheden 
De aanwezigheid van kwelwater in het plangebied wordt duidelijk gemaakt door het afvoer systeem 
voor dit water zichtbaar te maken. Daarnaast zal de beplanting in het plangebied aangepast worden 
aan de natuurlijke, vrij natte, omstandigheden. Hiermee ontstaat een duidelijk contrast met de stuwwal. 
Immers komt op de stuwwal bijna geen oppervlakte water voor en groeit er beplanting die aan de 
drogere omstandigheden is aangepast. 
Met behulp van water en beplanting zal ook de overgang tussen oeverwallen en komgronden in het 
plangebied worden vorm gegeven . De openbare en groene ruimte in het plan zal hierom naar het 
noorden toe steeds opener ingericht worden. De situering van de plassen op de overgang naar de 
komgronden zorgt ervoor dat het landschap ter plekke een extra open karakter krijgt. 
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noord-zuid en oost-west richtingen 
Kenmerkend voor de Over-Betuwe is het spel tussen de door het stadslandschap beheerste noord
zuid richting en de oost-west richting uit het cultuurlandschap. In het plan wordt dit spel van richtingen 
uitgedrukt in het vlechtwerk van noord-zuid en oost-west lopende lijnen en stedelijke zones. 

Verschil tussen de richtingen 
De basis voor de verschillen tussen de richtingen is gelegen in het feit dat in de noord-zuid richting de 
belangrijke verbindingen in de regio gelegen zijn . Dit verschil is in het ontwerp over genomen door de 
noord-zuid lijnen zo te kiezen en te ontwikkelen dat zij een belangrijke rol spelen in de verbindingen 
van het plangebied met Nijmegen maar ook met bijvoorbeeld Elst en Ressen. Dit terwijl de meeste 
oost-west lopende lijnen aan twee zijden dood lopen (op de dijk). De dijk krijgt als enige doorlopende 
oost west lijn een bijzondere functie in het gebied, vooral op het gebied van recreatie en langzaam 
verkeer. 

Keuze van de lijnen 
Als noord-zuid lijnen zijn in eerste instantie die lijnen gekozen die de stedelijke invloeden op regionaal 
niveau dragen, de A52, de spoorlijn en de Grift. Daarnaast wordt een tweetal lijnen ontwikkeld die in 
het verleden een belangrijke functie hebben vervuld in de noord-zuid verbindingen in de Over-Betuwe, 
de Visveldsestraat/Zwarteweg en de Vossenpelsestraat/Woerdsestraat. De Visveldsestraat is in het 
ontwerp doorgetrokken tot aan de dijk. 
Als oost-west lijnen zijn die lijnen gekozen waaraan het cultuurlandschap is opgehangen, de dijk en de 
Laauwikstraat. De Laauwikstraat is in het plan aan weerszijden doorgetrokken tot aan de dijk. Hieraan 
is een derde oost-west lijn toegevoegd. Deze is gedeeltelijk gebaseerd op delen van oude oost-west 
lopende routes die nog in het gebied aanwezig zijn en loopt van dijk tot dijk. Deze lijn zal belangrijk 
worden voor de verkeersstructuur in het gebied omdat de hoofdontsluiting van de wijk via deze weg zal 
plaatsvinden. Op deze manier kunnen de bestaande lijnen in profiel en karakter zoveel mogelijk 
gehandhaafd worden. Aan de lijnen zijn dus de stedelijke zones ontwikkeld. Daarnaast zijn de lijnen 
vaak drager van de verkeersstructuur. 
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Vlechtwerk van richtingen 
Uiteindelijk ontstaat in het gebied een vlechtwerk van lijnen en stedelijke zones. Belangrijk in dit 
vlechtwerk zijn de kruispunten . Omdat de lijnen de verkeersstructuur dragen zullen de kruispunten van 
de lijnen uitgewerkt worden tot verkeersknooppunten. Met betrekking tot de stedelijke zones is er voor 
gekozen om één van beide zones te laten overheersen . De inrichtingskenmerken van die zone zijn 
bepalend voor de inrichting van het kruispunt. Daarnaast ontstaan op de kruispunten van lijnen 
bijzonder openbare ruimten en concentraties van bijzondere functies en voorzieningen. 
Welke zone overheerst is omschreven aan de hand van de ruimtelijke opbouw van het concept. 
Om het centrale deel van het plan ligt als het ware een rand die wordt gevormd door de dijkzone en de 
zone rond de hoofdontsluiting. Beide zones zijn sterk gericht op hun omgeving; respectievelijk de rivier 
en de overliggende oevers in het zuiden en de plassen en groene woonmilieus in het noorden. Deze 
rand is bepalend voor de opbouw van de rest van het vlechtwerk. Binnen de rand geldt dat de zone 
rond de hoofdontsluiting de dijkzone aan weerszijden als het ware afsnijdt. De dijk zelf loopt als lijn 
natuurlijk wel door. 
De noord-zuid lopende lijnen overheersen slechts de rand als zij ook doorlopen . Dit betekent dat in het 
noorden alle noord-zuid lopende lijnen overheersend zijn , terwijl in het zuiden alle zones, behalve het 
spoor en de snelweg, worden afgesneden door de dijk. 
De Laauwikstraat, de derde oost-west lijn wordt slechts als lijn ontwikkeld en niet als zone. 
Op deze manier wordt een evenwicht tussen de richtingen gecreëerd. Het sterk overheersende 
karakter van de noord-zuid richting dat op dit moment het plangebied bepaalt wordt ingeperkt, vooral 
door de versterking van de oost-west richting. 
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Verkeersstructuur en watersysteem 

Twee netwerken 
In de ruimtelijke situering van het watersysteem en het verkeersnetwerk is de ecopolis theorie van 
Tjallingii herkenbaar. Het verkeersnetwerk is ingepast als drager van de stedelijke structuur en het 
watersysteem is gebruikt als drager van de (kleinschalige) natuurlijke ontwikkelingen. Dit heeft geleid 
tot de volgende situatie: 

Verkeersstructuur 
De wegen vormen in de meeste gevallen het hart van de stedelijke zones. De hoofdontsluiting is 
gekoppeld aan de noord-zuid lopende lijnen met als centrale as de A325 en het spoor. Hieraan is de 
derde oost-west lijn toegevoegd om de onderlinge verbindingen te leggen. De overige oost-west lijnen 
hebben geen doorgaande functie en zijn bedoeld voor langzaam verkeer en bestemmingsverkeer. 
Hierdoor wordt met de verkeersstructuur tevens het contrast in stedelijkheid tussen de noord-zuid en 
de oost-west lopende lijnen versterkt. 

Watersysteem 
Het watersysteem kent twee belangrijke elementen: de plassen en de watergangen. De plassen zijn 
ruimtelijk gesitueerd op de overgang van de oeverwal naar het kommen landschap. De watergangen 
zijn aan de buitenkant van stedelijke zones gekoppeld . Hiermee vormen de watergangen de overgang 
tussen de stedelijke zones en de groene woonmilieus . 
Met de verkeersstructuur als ruggegraat en de watergangen als profiel van de stedelijke zones is in 
deze twee structuren een groot deel van het concept terug te vinden. 
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Proces 
Opdeling in fasen 
De realisatie van het plan is opgedeeld in een aantal stappen. Hierbij is rekening gehouden met een 
gefaseerde ontwikkeling van woningen, voorzieningen, verkeersstructuur en het watersysteem. In 
eerste instantie kan worden aangesloten op de bestaande verkeersstructuur en het huidige 
watersysteem. Hierdoor is een snelle realisatie van de eerste woningen mogelijk. De fasering van de 
uitvoering is zo gekozen dat aan het einde van elke fase een redelijk afgerond geheel ontstaat. 
Hiermee wordt voorkomen dat er een onleefbare situatie ontstaat wanneer de ontwikkeling van het 
stadsdeel tussentijds wordt stilgelegd (bijvoorbeeld wanneer de woningmarkt inzakt). Bij de indeling 
van de fasen is ook rekening gehouden met het feit dat in een vroeg stadium een redelijk gemengde 
bebouwing aanwezig is. Zo worden verkoop risico's voorkomen omdat het woningaanbod veelzijdig is. 
De stedelijke zones worden meestal in gedeelten ontwikkeld. Dit is geen belemmering voor de eenheid 
binnen de zones omdat deze door een consequente ruimtelijke opzet van de zones wordt 
gegarandeerd. 
De ontwikkeling zal als volgt plaatsvinden. 

/: 

Il: 
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In de eerste fase wordt de locatie ontwikkeld die direct tegenover het centrum van Nijmegen 
ligt. In deze fase zullen naast woningen ook kantoren, detailhandelsvoorzieningen, de light-rail 
verbinding en het eerste station worden gerealiseerd. Vooral de kantoren en het station zorgen 
ervoor dat het plan al in dit stadium op de stad wordt aangesloten. 
Voorafgaand aan deze fase wordt een begin gemaakt met het verdiept leggen van het spoor 
en de snelweg zodat dit tegelijk met het afronden van de eerste fase gereed is. De ontsluiting 
van de bebouwing en de afvoer van water vindt in deze fase nog geheel via de bestaande 
voorzieningen plaats. 
De tweede fase richt zich op het realiseren van het eerste plandeel aan de westzijde van het 
spoor. Dit is mogelijk omdat voor het ontwikkelen van dit gebied nog weinig nieuwe 
verkeersvoorzieningen nodig zijn . In dit deel van het plan staan ook een groot aantal woningen 
in een lagere dichtheid, waardoor in dit stadium al een gedifferentieerde wijk ontstaat. 
Tegelijk met de realisatie van dit plandeel wordt de westelijke retentieplas aangelegd. Hiermee 
kan het watersysteem aan deze zijde van het gebied in werking treden. Tijdens deze fase 
worden ook de langzaam verkeersverbindingen met Nijmegen uitgebreid door de langzaam 
verkeersroute langs de spoorbrug en de kabeltram aan te leggen. 

Fasering van de uitvoering 



Il/: In de derde fase wordt het plandeel direct ten oosten van de snelweg ontwikkeld terwijl 
gelijktijdig de belangrijkste onderdelen van nieuwe verkeersstructuur gerealiseerd worden, te 
weten: 

het centrale deel van de hoofdontsluiting tussen de Grift en de Visveldsestraat; 
de aansluiting van de hoofdontsluiting op de snelweg. 

De waterafvoer van dit gebied vindt voorlopig geheel plaats richting de westelijke plas. 
IV: De vierde fase bestaat uit het inrichten van het centrale deel van het plan rond de 

ontsluitingstructuur. Naast woonbebouwing worden in dit deel ook gerealiseerd: 

het wijkcentrum; 
het trasferium, bestaande uit een parkeergarage en een (light-rail) station; 
het tweede deel van de kantorenzone; 

Daarnaast wordt in deze fase de oostelijke retentieplas gerealiseerd. 
V: Nu de verkeersstructuur en het watersysteem voor het grootste gedeelte gerealiseerd zijn kan 

in de vijfde fase het oostelijke deel van het plangebied worden bebouwd. In deze fase is het 
gedeelte ten zuiden van de hoofdontsluiting aan de beurt. 

VI: Tenslotte zullen in de zesde fase de meest perifeer gelegen gedeelten van het plan worden 
ingericht. 

Toekomst 
De structuur van lijnen, zones en groene woongebieden vormt een makkelijk aangrijpingspunt om de 
wijk verder te ontwikkelen in de richting van Oosterhout, Ressen en Bemmel. Uiteindelijk is het zelfs 
denkbaar dat een nieuwe inrichting wordt ontworpen, mocht in de toekomst de bestaande inrichting 
niet meer voldoen. Hierbij kunnen de lijnen en zones de basis vormen en liggen alleen de 
verkeersstructuur het watersysteem vast. 
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Stedelijke bebouwing 

Stenige openbare ruimte 

52 

Minder stedelijke bebouwing 

Groene openbare ruimte 



5 Uitwerking 
Van het concept zijn verschillende onderdelen verder uitgewerkt; de zones, de groene woongebieden 
en het watersysteem. In deze uitwerking wordt het uiteindelijke beeld van het plan geschetst. 

Zones 
In de uitwerking van de stedelijke zones zal het verschil tussen de noord-zuid en oost-west richting 
(stadslandschap en cultuurlandschap) zichtbaar worden gemaakt. Dit zal gebeuren in de bebouwing 
en de inrichting van de openbare ruimte. Bij de inrichting van de openbare ruimte staat ook vooral het 
gebruiksaspect voorop. 
De noord-zuid zones zullen ingericht worden met bebouwing met voornamelijk platte daken en strakke 
gevels. In de bebouwing zullen veel harde materialen gebruikt worden als steen, beton en glas. De 
openbare ruimte wordt stedelijk ingericht met bijvoorbeeld stenige materialen, zand of grind. Groene 
elementen zullen minder voorkomen en hebben een duidelijk stedelijk karakter: bomen in spiegels, 
planten in bakken en strakke grasvelden of bloemen perken. 
De bebouwing in de oost-west zones zal een minder strak uiterlijk krijgen door variatie in de gevels (in 
vorm, rooilijn etc.), variatie in materialen en variatie in kapvormen. Ook 'zachtere' materialen als hout 
zullen in de gevels gebruikt worden. De openbare ruimte zal over het algemeen groen (hoewel 
natuurlijk nog steeds stedelijk) ingericht worden met; bomen en planten in natuurlijke ondergrond, meer 
opgaand groen, minder strakke omlijstingen en halfverhardingen. 
Naast dit verschil in uitwerking tussen noord-zuid en oost-west lopende stedelijke zones krijgt elke 
zone een eigen stedebouwkundige uitwerking. Deze uitwerking is gebaseerd op de ligging in het 
landschap of een uit het landschap afgeleid thema. Aan de hand van deze stedebouwkundige 
uitwerking worden verschillende architecten gevraagd om de bebouwing uit te werken. Om eenheid 
binnen de zone te garanderen zijn voor elke zone afzonderlijk criteria opgesteld waaraan de 
architectonische uitwerking moet voldoen. Op deze manier draagt de architectuur bij aan het contrast 
tussen de stedelijke zones. Ook binnen de zones kunnen door de keuze van architecten verschillende 
variaties op één thema ontstaan, wat bijzondere accenten oplevert. 
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Dijkzone 0penbare ruimte 
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Dijk, huidige situatie 

Binnendijks gebied, huidige situatie 

Dijkzone 
Uitgangspunt: 
Breedte: 

De dijk 
300 m 

De dijkzone vormt een belangrijk element in het plan omdat hij de grens vormt van het stadsdeel. De 
zone is sterk naar buiten gericht en wordt globaal gezien als volgt ingericht: 

aan de dijk wordt hoogbouw gesitueerd van 4 tot 7 lagen hoog (gemeten vanaf de dijk). Deze 
hoogbouw bestaat uit losse blokken. Hierdoor kan de openheid van het plangebied tot zijn 
recht komen. Door openingen tussen de hoogbouw is vanuit het plangebied contact met de 
open ruimte achter de dijk mogelijk. Bovendien is zo vanaf de stuwwal zicht op de bebouwing 
achter de hoogbouw; 
achter de dijkbebouwing ligt een openbare ruimte, waardoor de beschermende werking van de 
dijk wordt geaccentueerd; 
achter deze openbare ruimte wordt de overige bebouwing gerealiseerd. 

De inrichting van de dijkzone vormt zo een contrast met de situatie op de stuwwal aan de overzijde van 
de rivier. De stuwwal heeft een openbare kade, direct aan de rivier, met daaraan een gesloten wand (6 
tot 7 lagen). Het rivieren gebied heeft uiterwaarden, de dijk met hoogbouw in losse blokken en 
vervolgens pas de openbare ruimte. 

De openbare ruimte achter de dijk zal een open inrichting krijgen met ruimte voor de 
ontsluitingsstructuur, een watergang voor de afvoer van dijkkwel, en een parkzone. Hierdoor wordt 
deze ruimte functioneel erg belangrijk in de zone. mede omdat de dijk slechts als recreatieve route en 
langzaam verkeersverbinding dienst zal doen. Door de openbare ruimte open in te richten wordt het 
contrast met de dijk versterkt. 
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Nieuw dijkvak (recht) 

Oud dijkvak (kronkelig) 

Achter de openbare ruimte ligt een halfopen veld van (gestapelde)laagbouw (2 tot 4 lagen). De richting 
van deze bebouwing is aan de dijk gekoppeld. Hiermee komt de dijkzone in richting los te liggen van 
de rest van het gebied, net zoals de dijk in de huidige situatie. In principe is de bebouwing gesitueerd 
aan ontsluitingslijnen loodrecht op de dijk. Op deze manier komt het verschil tussen de oude 
kronkel ige dijkvakken, en de nieuwere rechte dijkvakken naar voren. Bovendien zorgen de 
ontsluitingslijnen zo voor een direct zicht op de dijk. Tussen de ontsluitingslijnen zullen een aantal half 
gesloten bouwblokken ontstaan met binnenin zowel privé als semi openbare ruimte. Deze 
bouwblokken zullen afgewisseld worden met blokken met voorzieningen of openbare ruimte. 

Uitwerking: 
Voor de uitwerking van de bebouwing zal per bouwblok één architect gevraagd worden waardoor een 
grote variatie in architectuur ontstaat. 

Aan de hoogbouw worden de volgende eisen gesteld: 

minimaal 4 hoofdmaterialen in de gevel in een verschillende kleur; 
geen strakke gevels; 
kapvorm vrij; 
koppen van de blokken een bijzonder uiterlijk; 
wonen op de rivier gericht; 
onderste 2 bouwlagen (achter de dijk) gebruiken voor parkeren en opslag; 
woningaantallen en bebouwingshoogte gegeven afhankelijk van de dichtheid. 

Aan een worden bouwblok de volgende eisen gesteld: 

minimaal 3 hoofdmaterialen in de gevel in een verschillende kleur; 
strakke gevel; 
kapvorm vrij; 
kop en hoek woningen een bijzondere uitwerking; 
woningtypen, aantallen en bebouwingshoogte gegeven afhankelijk van de dichtheid. 
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Laauwikstraat 
Uitgangspunt: 
Breedte: 

Samengaan van structuren 
wegprofiel 

De Laauwikstraat vormt de hoofdroute door Lent in de huidige situatie. In het plan vormt de straat een 
verbinding tussen de oude en de nieuwe structuren. Ook stedelijke woonzones en groen wonen, en 
open en besloten gebieden worden door de straat aan elkaar gekoppeld. Daarom wordt deze lijn niet 
als bebouwingszone, maar als verbindende route voor langzaam verkeer en bestemmingsverkeer 
ontwikkeld. Het profiel van de weg wordt hierbij geaccentueerd met hagen. Hoewel de lijn nu nog 
hoofdontsluiting is, is er bewust voor gekozen om deze functie niet te handhaven. Zo kunnen het 
bestaande profiel van de straat en het karakter van Lent behouden worden. 
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Fruitteelt 

Rijen verkaveling 

□ 
Doorsnede woonrijen 

Hoofdonts/uiting 
Thema: Fruitteelt 
Breedte: 300 m 

De zone langs de hoofdontsluiting vormt de noordelijke rand van het centrale gedeelte van het plan. 
Een rand die zich duidelijk richt op zijn omgeving: open groene gebieden en plassen in het noorden en 
meer beschutte groene binnengebieden in het zuiden. De bebouwing is aan weerszijden loodrecht op 
de weg ontwikkeld achter een transparant geluidscherm. Deze ontwikkeling is gebaseerd op de opzet 
van de laagstamboomgaarden die kenmerkend zijn voor de Over-Betuwe. De loodrechte lijnen zorgen 
voor een directe relatie tussen de woonstraten en de open gebieden. Door gebruik te maken van 
transparante geluidschermen ontstaat bovendien een zichtrelatie vanaf de weg naar de open ruimte. 
De weg zelf is slechts voor autoverkeer toegankelijk. Daar waar de weg rustiger wordt zullen de 
geluidsschermen komen te vervallen en zal de begrenzing gevormd worden door een bomenlaan. 

Uitwerking: 
De bebouwing wordt uitgewerkt in rijen met achterpaden en in twee-onder-één-kap woningen (bij 
lagere dichtheden). Verschillende architecten zullen gevraagd worden om de blokken met woonrijen te 
ontwerpen. 

Aan de bebouwing worden de volgende eisen gesteld: 

ontwalering 

minimaal 3 hoofdmaterialen (gevel), minimaal twee kleuren; 
strakke gevel; 
kapvorm vrij ; 
woningtype en aantallen gegeven afhankelijk van dichtheden . 

woonblok weg woonblok 

Profiel zone 

ontwalering 
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Griftdijk-zuid oostelijk deel 

Griftdijk-zuid westelijk deel 

weg perceel 

Griftdijk-noord 

Griftdijk 
Uitgangspunt: verbindingen in en met de regio 
Breedte: wegprofiel + 50 m 

De Griftdijk vormt de verbinding tussen Arnhem en Nijmegen via het cultuurlandschap. Daarmee vormt 
de dijk de koppel ing tussen stedelijke en 'landelijke' gebieden. In het plan is deze karakteristiek 
opgenomen door de Griftdijk maar aan één zijde te bebouwen. Aan de andere zijde kan zo vanaf de 
weg direct de open gebieden ingekeken worden. In het zuiden is de Griftdijk onderverdeeld in oost en 
west. De snelweg ligt hier op de plek van de oude trekvaart. Omdat de snelweg hier zo veel mogelijk 
verdiept komt te liggen zal het karakter van de oude Grift (de vaart lag immers ook verdiept) enigszins 
herleven. 
De percelen worden bij de Grift direct aan de weg gekoppeld. Zo wordt de gehele buitenruimte als 
privé ruimte ingericht. Dit is nodig omdat de Griftdijk, zeker in het noorden, een zware verkeersfunctie 
heeft. 

Uitwerking: 
Aan de oostzijde van de Griftdijk wordt in afwisseling met de bestaande bebouwing een 
bebouwingstype ontwikkeld dat verwijst naar de oude bebouwing aan de Grift: herenhuizen. 
Hiertoe zal één architect gevraagd worden om woningen te ontwerpen die aan de volgende eisen 
voldoen : 

gevel materiaal rood-baksteen; 
strakke gevel; 
plat dak; 
2 onder een kap met garages; 
4 bouwlagen hoog; 
perceel breedte 1 Om; 
afstand rooilijn tot de kavelgrens 4m; 
parkeren op eigen erf. 

west oost 

j 
\....-----.....f 

[ 
Verdiepte ligging snelweg op het trace van de Grift 
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Snelweg, verdiept profiel 

Snelweg in open land 

Spoorlijn en Snelweg 
Uitgangspunt: verbinding over de regio heen 
Breedte: wisselend 

De spoorlijn en de snelweg vormen de verbinding tussen Arnhem en Nijmegen die in de huidige 
situatie over de regio heen ligt. De elementen hebben uit zichzelf zo'n sterk profiel dat zij slechts 
gedeeltelijk met bebouwing ontwikkeld worden. Tussen de dijk en de hoofdontsluiting komen deze 
elementen zo veel mogelijk verdiept te liggen om zo de barrière werking te beperken. Door de 
gedeeltelijk verdiepte ligging ontstaat een hoog-laag spel : Hoog komen de lijnen vanaf de brug het plan 
in , laag liggen zij in de bebouwde zones, en op maaiveld niveau lopen zij bij de plassen. Bij de plassen 
wordt ook een spel met open en dicht gespeeld door de defensie dijk tussen de snelweg en het spoor 
te laten staan, behalve op die punten waar het water onder deze elementen door gaat. 
Het light-rail systeem kent twee stations in het plan. Aan de stations is detailhandel gebonden. De 
snelweg krijgt alleen bij de hoofdontsluiting een afslag naar het plangebied. De bestaande afslagen bij 
de Grift en aan de dijk zullen slechts toegankelijk worden voor openbaar vervoer. In de zone tussen 
het spoor en de snelweg wordt kantoorbebouwing ontwikkeld (4 bouwlagen). 
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Visveldsestraat/Z.warteweg 
Uitgangspunt: verbinding tussen dorpen 
Breedte: 300 m 

De Visveldsestraat en de Zwarteweg verbinden Lent met Ressen en leggen zo een verbinding parallel 
aan de snelweg in het cultuurlandschap. De inrichting van deze zone is afgeleid van de inrichting van 
de dorpen Lent en Ressen: 

Lent is een dorp van glastuinbouwers en kent een blokvormige verkaveling. De kavels zijn 
individueel ingericht, meestal met meerdere bouwwerken van een verschillende maat; 
Ressen is gebouwd aan een 'Kerkenwei', een open, omgrachtte ruimte waar rond de 
bebouwing gesitueerd is. 

In de zone van de Visveldsestraat en Zwarteweg worden de karakteristieken van deze dorpen tot 
uitdrukking gebracht. Aan weerszijde van de straat zijn blokken gecreëerd van 100 bij 150 meter. Deze 
blokken volgen in richting niet de straat, maar de kavelrichtingen in het landschap. 
Elk blok wordt op een verschillende wijze ingericht. Voor de inrichting van elk blok wordt dan ook een 
andere ontwerper uitgenodigd en zijn andere eisen gesteld. In de blokken komt de typologie van de 
dorpen terug: 

type Lent: per blok, meerdere bouwblokken of één groot blok, blokken van verschillende maat en 
vorm; 

type Ressen: losse bebouwing rond een open middenterrein. 

Het 'type Lent' zal over het algemeen meer voorkomen, omdat dit type meer mogelijkheden biedt voor 
bouwen in hoge dichtheden. Het type Ressen komt voornamelijk voor in het noorden van de zone, 
waar in lagere dichtheden gebouwd wordt. Behalve bij de zeer dichte woonmilieus wordt de bestaande 
bebouwing tussen de nieuwbouw opgenomen. 
De weg vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van de woonwijk. Daarom zal de weg waar 
mogelijk ontwikkeld worden met parallelwegen voor bestemmingsverkeer en langzaam verkeer . 
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Uitwerking: 
De meeste eisen aan de uitwerking zijn per blok verschillend. De enige algemene eis aan de 
bebouwing is dat alle woningen een plat dak krijgen. 
Per blok worden eisen gesteld aan: 

'type Ressen' of 'type Lent'; 
type woningen; 
aantal woningen; 
maximale hoogte; 
privé of openbaar gebruik van buitenruimte. 

Voorbeeld 'type Lent' 
80 won/ha 
4 bouwlagen 
etagebouw 

Voorbeeld 'type Ressen' 
30 won/ha 
max. 3 bouwlagen 
rijen verkaveling 

veel openbare buitenruimte privé en openbare buitenruimte 

1 1 - · 
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Vossenpelsestraat/Woerdsestraat. 
Thema: Glastuinbouw 
Breedte: 100 m 

De Vossenpelsestraat en de Woerdsestraat verbinden de buurtschappen Vossenpels en Doornik met 
Ressen. Vossenpels bestaat uit een lint van glastuinbouwbedrijven aan weerszijden van de 
Vossenpelsestraat. Hiermee vormt deze straat de minst stedelijke noord-zuid lijn. Alhoewel 
glastuinbouw gezien kan worden als een zeer stedelijke vorm van agrarisch gebruik. 
Hoewel de glastuinbouw met de aanleg van de wijk uit het gebied zal verdwijnen zal het beeld van het 
'glazen dorp' blijven bestaan door het gebruik van glas in de architectuur. De bestaande 
woonbebouwing blijft gehandhaafd. De nieuwe bebouwing komt op 10 m brede kavels aan weerszijden 
van de weg, op 5 meter van de kavelgrens. Op deze manier wordt een contrast gevormd met de 
bestaande woonbebouwing, die op wisselende kavelbreedtes, op wisselende afstand van de 
kavelgrens staat. Hetzelfde effect wordt ook op de Griftdijk gecreëerd. 

Uitwerking: 
Over het algemeen wordt aan de inrichting van de kavels de volgende eisen gesteld: 

minimaal 70% glas in de voorgevel; 
strakke gevel; 
kapvorm als bij glastuinbouw; 
perceel breedte 1 Om; 
afstand rooilijn tot de kavelgrens Sm. 
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Park 

Groene woonmilieus 
De ruimte tussen de zones krijgt een open inrichting in combinatie met woningbouw. De open ruimte 
kan op twee manieren ingericht worden: 

als openbaar park; 
als privé grond met een aan agrarisch gebruik verwante functie. 

De bebouwing aan de open ruimtes bestaat zonder uitzondering uit vrije sector bouw, met een 
maximum hoogte van 2,5 bouwlaag. 

Park-wonen 
Bij wonen aan het park zijn de woningen gelegen in of rond een openbaar park. De parken krijgen een 
open inrichting en worden ontworpen om als verblijfs- en speelruimte te dienen voor de bewoners van 
de wijk. De woningen zullen zo veel mogelijk met hun voorkant naar het park toe liggen. Zo geeft de 
woonstraat duidelijk de grens tussen privé en openbare ruimte aan. Waar dit niet mogelijk is zal met 
behulp van een watergang of een hoogteverschil het privé terrein begrensd worden. 
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Agro-wonen 
Bij wonen aan een 'agrarische' ruimte zijn de woningen gesitueerd rond een open ruimte waarvan het 
gebruik is afgeleid van agrarische functies. De open ruimte is hier volledig privé en slechts waar het 
gebruik dat toestaat toegankelijk door middel van doorkruisende paden voor langzaam verkeer. De 
bebouwing ligt met de achterzijde aan de zone. De zones worden meestal aan één zijde open 
gehouden om beleving van de ruimte vanuit aangrenzende gebieden mogelijk te maken. 
De functies in deze ruimte zijn op te delen in twee categorieën: 

functies die direct aan gebruik door de bewoners gekoppeld zijn. Deze functies zullen zo veel 
mogelijk aan de bebouwde zones gekoppeld worden. Voorbeelden van dergelijke functies zijn: 

volkstuinen; 
manege; 
kinderboerderij i.c.m. dierenbejaardencentrum; 
privé grond voor mensen die dieren willen houden. 

functies die gericht zijn op produktie en directe verkoop. Deze functies hebben meer ruimte 
nodig en hebben een minder open karakter. Zij zullen dan ook meer aan de randen van het 
plan gesitueerd worden. In verband met verkoop is ook de ligging aan (doorgaande) wegen 
van belang. Voorbeelden van dergelijke functies zijn: 

zuivel boerderij; 
fruitteelt; 
(veld)bloementeelt. 
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Watersysteem 
Het watersysteem bestaat uit drie onderdelen: 

de plassen; 
de watergangen; 
rietvelden, als waterzuivering. 

Het overschot aan water in de winter zal vanaf de dijk, via de rietvelden naar de retentiebekkens 
worden geleid. In de zomer zullen de retentie bekkens als waterbron voor de watergangen gelden en 
wordt het water rondgepompt door het gebied. De watergangen, die aan de achterzijde van de zones 
lopen zijn door het hele gebied gelijk ingericht als groene elementen. 
De plassen zijn onderdeel van een open zone die wordt doorkruist met noord-zuid lijnen. De breedte 
van deze zone verschilt van 200 meter, in het westen aan de dijk, tot 1300 meter, bij de 
Woerdsestraat. Door de wisselende breedte en de doorkruising met noord-zuid lijnen vormt de zone 
zowel een scheidende groenzone als een zone waarin verbindingen worden gelegd tussen de 
verschillende kernen in de regio. In deze zone komen ook het Betuwe kanaal, agrarisch gebied en 
'groene woonmilieus voor. 

Profiel watergang 

maaiveld 

· drainage bij hoog peil 

normaal peil 
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en en het kanaal Beelden van de plass 
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erschillende openbare oevers 

etuwe kanaal 

Plassen 
De oevers van de plassen hebben ieder een eigen inrichting. Zo zijn de oevers aan de Grift en aan de 
Woerdsestraat ingericht als privé gebied. Deze oevers zullen hierdoor een groen en besloten karakter 
krijgen. De inrichting van de zuidelijke oevers van de plassen is meer openbaar, als kade of als park. 
De noordelijke oever bestaat uit een smalle strook grond die de plassen van het Betuwekanaal scheidt. 
Op deze strook zal ruimte zijn voor een bomenlaan en een langzaam verkeersroute. Op deze manier 
komt het lineaire karakter goed tot zijn recht en wordt het ruimtelijk contrast tussen het kanaal en de 
plassen goed zichtbaar. De oever van de plas aan de Visveldsestraat bestaat gedeeltelijk uit 
verkeersruimte en gedeeltelijk uit verblijfsruimte, met behulp van steigers is het land hier het water in 
getrokken. De oever van de plas langs het spoor tenslotte bestaat uit een langzaam 
verkeersvoorziening. 

Betuwe kanaal 
Het Betuwekanaal is volledig losgekoppeld van het watersysteem in het plangebied. Dit omdat de 
waterkwaliteit in het kanaal (rivierwater) stukken lager ligt dan die in het watersysteem (kwel en 
regenwater). Van het Betuwe kanaal is ruimtelijk vooral het lineaire karakter van belang. Dit karakter 
wordt zichtbaar gemaakt door aan weerszijden van het kanaal een bomenlaan aan te planten. De 
functie van het kanaal als recreatieve route wordt versterkt door aan weerszijden van het kanaal een 
recreatieve langzaam verkeersroute aan te koppelen. 

Privé oever 
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Als uitgangspunten heb ik gesteld om: 

een plan te ontwerpen waarin het landschap mee ontworpen is (mijn houding ten opzichte van 
het landschap); 
het maken van een ontwerp dat profiteert van de nabijheid van het centrum en zich daarin 
onderscheidt van andere VINEX wijken. 

Met deze uitgangspunten denk ik te kunnen komen tot een plan met een brede ruimtelijke kwaliteit 
(gebruiks- belevings- en toekomstwaarde). Daarom heb ik mij in eerste instantie toegelegd op het 
bestuderen en omschrijven van de situatie, waarin beide uitgangspunten aan de orde komen. 

Achteraf gezien kan gesteld worden dat de ruimtelijke kwaliteit niet in eerste instantie voortkomt uit 
deze omschrijving van de situatie. De ruimtelijke kwaliteit komt namelijk uit de achterliggende 
gedachten die ik gebruikt heb om vanuit de situatie en het programma te komen tot het concept. In de 
achterliggende gedachten komen in eerste instantie de twee uitgangspunten terug: 'ontwerpen aan het 
landschap' en 'de andere woonwijk'. Maar in deze gedachten komen ook andere aspecten aan de 
orde: 'flexibiliteit', 'ecologische ontwikkelingen', 'integratie' en 'bandstad'. Door deze uiteenlopende 
gedachten op te nemen in het ontwerp is de brede ruimtelijke kwaliteit uiteindelijk ontstaan. 
De inlassing van 'ontwerpen aan het landschap' en 'de andere woonwijk' leiden tot een sterk ruimtelijk 
beeld. Daarmee leveren deze aspecten belevingswaarde op in termen van identiteit en herkenbaarheid 
van de plek. De inzet van 'flexibiliteit' leidt tot aanpasbaarheid van het plan. Het rekening houden met 
ecologische ontwikkelingen levert duurzaamheid op. Daarmee hebben deze twee gedachten geleid tot 
toekomstwaarde in het plan. Het inpassen van 'integratie' zorgt ervoor dat de stad en het stadsdeel 
onderling goed bereikbaar zijn en dat de functies in beide delen elkaar aanvullen. De inlassing van de 
gesnipperde bandstad tenslotte leidt ertoe dat de verbindingen en voorzieningen op regionaal niveau 
goed op elkaar afgestemd zijn. Samenvattend leiden 'integratie' en 'bandstad' dus tot gebruikswaarde 
in het ontwerp. 
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Samenvatting 
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Inleiding 
Ik heb een ontwerp gemaakt voor de VINEX locatie de Waalsprong bij Nijmegen. Deze locatie is in 
tegenstelling tot andere VINEX locaties dicht bij het centrum van de stad gelegen. Voorafgaand aan dit 
ontwerp heb ik, samen met anderen, het onderzoek "Landschap om te wonen" uitgevoerd. Hierin 
hebben wij onderzocht hoe verschillende ontwerpers omgaan met het landschap bij het ontwerpen van 
woonwijken. Uit dit onderzoek blijkt dat de manier van omgaan met het landschap niet zozeer afhangt 
van de plek, als wel van de houding van de ontwerper ten opzichte van het landschap. 
Mijn houding ten opzichte van het landschap is: 

het landschap bestaat uit het geheel van natuurlijke, cultuurlijke en stedelijke elementen op 
een plek; 
het landschap staat niet stil maar is constant in ontwikkeling. Hier dient in het ontwerp-proces 
rekening mee gehouden te worden door het landschap mee te ontwerpen. Door te ontwerpen 
'aan' een landschap in plaats van 'in' een landschap zorg je ervoor dat het landschap niet ten 
onder gaat aan het ontwerp en het ontwerp niet ten onder gaat aan het landschap; 
ontwerpen 'aan' een landschap kan als hulpmiddel worden gebruikt om tot een brede 
ruimtelijke kwaliteit te komen. 

Vanuit het bovenstaande heb ik de volgende twee uitgangspunten voor mijn plan geformuleerd: 

het maken van een plan waarin het landschap mee ontworpen is; 
het maken van een plan dat profiteert van de nabijheid van het centrum en zich daarin 
onderscheidt van andere VINEX wijken. 

Mijn doel hierbij is om een plan te ontwerpen dat een brede ruimtelijke kwaliteit herbergt. 
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Planvorming 
1 Situatie 
Het plangebied is gelegen in de Over-Betuwe aan de Waal. In en rond het gebied zijn de dorpen Lent, 
Ressen, Oosterhout en Bemmel en de buurtschappen Vossenpels en Doornik gesitueerd. De 
ontwikkeling van de Waalsprong vormt een onderdeel van de ontwikkelingen die de komende decennia 
in het Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN) plaats zullen vinden. Veel factoren die invloed hebben op 
het plangebied vinden hun oorsprong in de regio. 
Het ruimtelijk beeld van de regio wordt grotendeels bepaald door twee landschapstypen: 

de stuwwallen zijn reliëfrijk en hebben door bebossing en bebouwing een besloten karakter; 
het rivierklei landschap is vlak en halfopen, het enige reliëf wordt gevormd door de dijk. In het 
gebied komt water aan de oppervlakte in de vorm van kwel. Het land is voornamelijk agrarisch 
in gebruik. Binnen het rivierengebied is een onderverdeling mogelijk in uiterwaarden, 
stroomruggen/oeverwallen en komgronden. 

De Waalsprong is gelegen in het rivierklei landschap op de grens met de Nijmeegse stuwwal. Doordat 
de Waal op dit punt de grens vormt wordt het contrast tussen de landschapstypen extra 
geaccentueerd. Vooral het reliëf en het verschil in dichtheid zijn duidelijk zichtbaar. 
Het landschap in de Over-Betuwe wordt daarnaast bepaald door het cultuur- en stadslandschap. 

het cultuurlandschap beheerst het rivierengebied in oost-west richting door middel van dijken 
en wegen; 
vanaf de stuwwallen liggen stedelijke noord-zuid lijnen zoals de spoorlijn en de A325 als het 
ware 'over' het cultuurlandschap heen. Langs de A325, is een groot aantal activiteiten ontstaan 
die meer gericht zijn op de steden dan op de Over-Betuwe (industrie, perifere detailhandel). 

Deze situatie van oost-west lopende lijnen uit het cultuurlandschap en noord-zuid lopende lijnen uit het 
stadslandschap is ook in het plangebied herkenbaar. 

de noord-zuid richting wordt bepaald door de spoorwegen, de A325 en in mindere mate door 
hoogspanningsleidingen, de Griftdijk (dijk langs een voormalige trekvaart), een defensiedijken 
een aantal oude routes. Vooral de snelweg en het spoor lijken over het plangebied heen te 
lopen omdat zij geen begin of einde hebben in het plangebied; 
de oost-west richting in het gebied wordt bepaald door de Waal, de dijk en een aantal oude 

routes. Vooral de dijk is belangrijk omdat hij een op zichzelf staande structuur vormt en veel bijzondere 
elementen verbindt (wielen, forten, landhuizen, natuur). 
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2 Programma 
In het plangebied wordt de komende decennia een nieuw stadsdeel ontwikkeld. Hiervoor is een 
uitgebreid programma opgesteld . Door het inpassen van bovenlokale functies ontstaat een 
multifunctioneel geheel dat niet alleen aantrekkingskracht heeft voor de bewoners maar ook voor 
mensen van buiten het gebied. Dit is belangrijk omdat hiermee wordt voorkomen dat het stadsdeel een 
eenzijdige functie krijgt (wonen) en zo een slaapstad wordt. Immers een stadsdeel zo dicht bij het 
centrum van de stad heeft veel meer potenties. 
In het plan zal uiteindelijk het volgende programma gerealiseerd worden: 

12000 woningen; 
+/- 1 00ha bedrijventerrein; 
+/- 100000m2 kantooroppervlak (b.v.o.); 
een light-rail systeem met minimaal twee stations in het plangebied; 
een kabeltram over de Waal tussen het centrum van Nijmegen en het plangebied; 
een langzaam verkeersroute langs de spoorbrug; 
5 detailhandelscentra; 
natuurontwikkeling van de uiterwaarden; 
het Betuwekanaal; 
een plassensysteem 75-B0ha(met een recreatieve functie een functie als waterberging en 
zandwinning); 
5 gymzalen, 1250m2 b.v.o.; 
1 zwembad, 3300m2 b.v.o; 
ruim 20 ha buitensport voorzieningen; 
10 basisscholen (inclusief 3 bestaande); 
8 dagverblijven; 
6 of 7 speelzalen. 
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3 Achterliggende gedachten 
Bij het ontwikkelen van het stedebouwkundig concept zijn een zestal achterliggende gedachten 
ingezet. Een deel van deze gedachten vloeit voort uit de uitgangspunten de doelstelling en mijn eigen 
visie op het plangebied. Andere gedachten komen uit ideeën en theorieën van derden. 
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Ontwerpen aan het landschap: 
In mijn uitgangspunten heb ik gesteld dat ik het landschap mee wil ontwerpen in het plan. Dit 
doe ik door de twee belangrijkste landschappelijke kenmerken van het plangebied om te 
vormen tot de dragers van het plan. Deze kenmerken zijn: 

De ligging van het plangebied op de grens van rivierklei gebied en stuwwal; 
De oost-west richtingen uit het cultuurlandschap en de noord-zuid richtingen uit het 
stadslandschap. 

De andere woonwijk: 
Ik heb mij als doel gesteld om een woonwijk te ontwerpen die zich onderscheidt van andere 
VINEX wijken. Mijn twee belangrijkste middelen hierbij zijn: 

de inzet van het landschap; 
de ligging van het plangebied nabij het centrum van Nijmegen. 

Flexibiliteit: 
Ik streef ernaar om een plan te ontwerpen dat een grote flexibiliteit heeft. Dit wil ik doen door: 

een structuur te ontwerpen die aanleiding geeft tot een verdere ontwikkeling; 
een structuur te ontwerpen die in fasen uitvoerbaar is en waarvan de afronding van 
elke fase tot een afgerond geheel leidt; 
een structuur te ontwerpen die zo sterk is dat het zelfs mogelijk is om de inrichting aan 
te passen zonder de structuur aan te tasten. 



Ecologische ontwikkeling: 
Ik heb mij ten doel gesteld om met mijn ontwerp bij te dragen aan een duurzame ecologische 
ontwikkeling. Hiervoor heb ik mij gebaseerd op de ecopolis theorie van Tjallingii waarin 
ecologisch verantwoorde ontwikkeling is vertaald naar 3 motto's: 

De verantwoordelijke stad: het verantwoordelijk beheer van stromen. Middelen: 
brongericht milieubeleid; 
de 'twee netwerken benadering': een strategie waarbij de ontwikkeling van 
natuur en rustige recreatie is gekoppeld aan het water, terwijl de stedelijke 
ontwikkelingen zijn gekoppeld aan het verkeer. 

De levende stad: de ontwikkeling van stedelijke gebieden m.b.v. potenties van de plek; 
De participerende stad: de betrokkenheid van actoren bij ecologische ontwikkeling. 

Integratie 
De rivier vormt een psychologische en fysieke barrière tussen de beide delen van de stad. Om 
tot integratie van beide delen te komen heb ik mij gebaseerd op "De sprong over de rivier, een 
geïntegreerd geheel of een zelfstandig deel?", B. Scheers/KUN. Belangrijke punten voor 
intergratie zijn volgens dit onderzoek: 

een positief imago en een eigen karakter creëren voor het nieuwe stadsdeel; 
bestaande identiteiten opnemen; 
een stedebouwkundige en visuele relatie leggen tussen beide stadsdelen; 
een aantrekkelijk vestigingsmilieu creëren in het nieuwe stadsdeel; 
minder woningbouw in de sociale sector en meer in de private sector; 
het centrum van het nieuwe stadsdeel aansluiten op het centrum van de stad; 
goede verbindingen leggen tussen beide stadsdelen; 

Bandstad 
Vanuit het perspectief van het Knooppunt Arnhem Nijmegen wordt ernaar gestreefd om 
Arnhem en Nijmegen naar elkaar toe te laten ontwikkelen. Op deze manier zou op regionaal 
niveau een bandstad ontstaan. Een ontwikkeling tot bandstad zal de noord-zuid richting in de 
Over-Betuwe versterken en de oost-west richting nog meer verdringen. Het is echter ook 
mogelijk om een situatie te creëren waarbij deze systemen elkaar versterken en benadrukken. 
Dit kan door een bandstad te ontwikkelen die bestaat uit meerdere kernen. 
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ONTWERP 
In mijn visie van het ontwikkelen van een bandstad past het beeld waarin de verschillende kernen in 
het plangebied elk afzonderlijk ontwikkeld worden. Het accent ligt hierbij op de ontwikkelingen rond 
Lent. Voor dit gebied heb ik een ontwerp gemaakt voor ruim 8000 woningen en een evenredig deel van 
het totale aantal voorzieningen. 

4 CONCEPT 
Het concept is gebaseerd op een vlechtwerk van noord-zuid en oost-west lopende lijnen. De meeste 
van deze lijnen zijn uitgewerkt tot een stedelijke zone met woon- of werkfunctie. Over het algemeen 
liggen de dichtheden van deze stedelijke woonzones hoog. Dit is mogelijk omdat de zones vrij smal 
zijn. De woonmilieus tussen de stedelijke zones zijn ontwikkeld met een zeer lage dichtheid en krijgen 
een groene invulling. Op deze manier staan woningen die gebouwd zijn in hoge dichtheden toch in een 
relatief rustige woonomgeving. Het plan is zo gemaakt dat de bestaande dorpsstructuur opgenomen 
wordt in de nieuwe structuur. Met dit concept en de uitwerking hiervan wordt uitdrukking gegeven aan 
de bijzondere ligging van het plangebied. 

Juist die kenmerken van het rivierklei gebied worden opgenomen die het contrast met de 
stuwwal typeren : 

het halfopen karakter; 
het weinige reliëf; 
het functionele verschil met de stuwwal; 
de aanwezigheid van kwelwater in het rivierengebied. 

Het spel tussen de noord-zuid richting uit het stadslandschap en de oost-west richting uit het 
cultuurlandschap wordt uitgedrukt in het vlechtwerk van lijnen en stedelijke zones. 

Aan het concept is de ecopolis theorie van Tjallingii gekoppeld: het verkeersnetwerk is ingepast als 
drager van de stedelijke structuur en het watersysteem is gebruikt als drager van de (kleinschalige) 
natuurlijke ontwikkelingen. Ruimtelijk gezien vormen de wegen vaak het hart van de stedelijke zones 
terwijl de watergangen aan de buitenzijde van deze zelfde zones lopen. 

De realisatie van het plan is opgedeeld in een aantal stappen. Hierbij is rekening gehouden met een 
gefaseerde ontwikkeling van woningen, voorzieningen, verkeersstructuur en het watersysteem. De 
fasering van de uitvoering is zo gekozen dat aan het einde van elke fase een redelijk afgerond geheel 
ontstaat. 
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5 UITWERKING 
Van het concept zijn verschillende onderdelen verder uitgewerkt. 
In de uitwerking van de stedelijke zones zal het verschil tussen de noord-zuid en oost-west richting 
(stadslandschap en cultuurlandschap) zichtbaar worden gemaakt. De noord-zuid zones zullen 
ingericht worden met stedelijke bebouwing en stenige openbare ruimten. In de oost-west zones komt 
minder stedelijke bebouwing en zal de openbare ruimte een groen karakter krijgen. Naast dit verschil 
in uitwerking tussen noord-zuid en oost-west lopende stedelijke zones krijgt elke zone een eigen 
stedebouwkundige uitwerking. Deze uitwerking is gebaseerd op de ligging in het landschap of een uit 
het landschap afgeleid thema. Aan de hand van deze stedebouwkundige uitwerking worden 
verschillende architecten gevraagd om de bebouwing uit te werken. De drie belangrijkste zones zijn : 

Dijkzone 
Uitgangspunt: 
Breedte: 

De dijk 
300 m 

Deze zone is sterk naar buiten gericht en wordt globaal gezien als volgt ingericht: 

aan de dijk wordt hoogbouw gesitueerd van 4 tot 7 lagen hoog (gemeten vanaf de 
dijk). Door openingen tussen de hoogbouw is vanuit het plangebied contact met de 
open ruimte achter de dijk mogelijk; 
achter de dijkbebouwing ligt een openbare ruimte; 
achter deze openbare ruimte wordt de overige bebouwing gerealiseerd. 

De inrichting van de dijkzone vormt zo een contrast met de situatie op de stuwwal aan de 
overzijde van de rivier. De stuwwal heeft een openbare kade, direct aan de rivier, met daaraan 
een gesloten wand. Het rivieren gebied heeft uiterwaarden, de dijk met hoogbouw in losse 
blokken en daarna pas de openbare ruimte. 

Hoofdontsluiting 
Thema: Fruitteelt 
Breedte: 300 m 
In het noorden van het plangebied is een nieuwe oost-west lopende lijn ingepast om de 
ontsluiting van de wijk te completeren. De bebouwing in deze zone is aan weerszijden 
loodrecht op de weg ontwikkeld. Deze ontwikkeling is gebaseerd op de opzet van de 
laagstamboomgaarden die kenmerkend zijn voor de Over-Betuwe. 
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Visveldsestraat/Zwarteweg 
Uitgangspunt: verbinding tussen dorpen 
Breedte: 300 m 
De Visveldsestraat en de Zwarteweg verbinden Lent met Ressen. In deze zone worden 
blokken gemaakt die zijn gebaseerd op de maat en de richting van de bestaande kavels. Elk 
blok wordt op een verschillende wijze ingericht, door steeds een andere ontwerper, aan de 
hand van steeds wisselende eisen. In de blokken zullen ook de verschillen tussen de dorpen 
terugkomen. 

De ruimte tussen de zones krijgt een open inrichting in combinatie met woningbouw. De open ruimte 
kan op twee manieren ingericht worden: 

als openbaar park. De woningen zullen zo veel mogelijk met hun voorkant naar het park toe 
liggen. Zo geeft de woonstraat duidelijk de grens tussen privé en openbare ruimte aan; 
als privé grond met een aan agrarisch gebruik verwante functie. De open ruimte is hier volledig 
privé en slechts waar het gebruik dat toestaat toegankelijk voor langzaam verkeer. De 
bebouwing ligt met de achterzijde naar het 'agrarische' gebied. 

Het watersysteem bestaat uit drie onderdelen: 

de plassen; 
de watergangen; 
rietvelden, als waterzuivering. 

Het overschot aan water in de winter zal vanaf de dijk, via de rietvelden naar de retentiebekkens 
worden geleid. In de zomer zullen de retentie bekkens als waterbron voor de watergangen gelden en 
wordt het water rondgepompt door het gebied. De oevers van de plassen hebben ieder een eigen 
inrichting. 
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TERUGBLIK 
Als uitgangspunten heb ik gesteld om: 

een plan te ontwerpen waarin het landschap mee ontworpen is (mijn houding ten opzichte van 
het landschap); 
het maken van een ontwerp dat profiteert van de nabijheid van het centrum en zich daarin 
onderscheidt van andere VINEX wijken . 

Met deze uitgangspunten denk ik te kunnen komen tot een plan met een brede ruimtelijke kwaliteit 
Achteraf gezien kan gesteld worden dat de ruimtelijke kwaliteit niet in eerste instantie voortkomt uit 
deze omschrijving van de situatie. De ruimtelijke kwaliteit komt namelijk uit de achterliggende 
gedachten die ik gebruikt heb om vanuit de situatie en het programma te komen tot het concept. Door 
deze uiteenlopende gedachten op te nemen in het ontwerp is de brede ruimtelijke kwaliteit ontstaan . 
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