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Informatieavond Verkeersstructuur Waalsprong, de westflank 

Citadel College d.d. 5 april 2016 

 

1. Welkom door Vincent Cantrijn, onafhankelijk gespreksleider 

 

Vincent Cantrijn heet de aanwezigen van harte welkom om 19.35 uur. De gemeente heeft alle infor-

matie die tijdens de eerste informatiebijeenkomst van 2 februari is opgehaald, verwerkt en brengt nu 

terug wat ermee gebeurd is. Vervolgens zullen twee varianten worden gepresenteerd waar de aanwe-

zigen zich in doelgroepen over zullen buigen om de voor- en nadelen ervan te bespreken. 

 

Hoe heeft u de vorige avond ervaren? En wat verwacht u van deze avond? 

Persoon 1: Het was een boeiende avond, maar wel met een aantal losse eindjes waardoor ik er nu 

ook weer bij wilde zijn! Hopelijk gaat de provincie zich actiever bemoeien met alles wat er hier gebeurt. 

Persoon 2: Het was prima om hier te zijn en ik heb een aantal dingen gehoord waarvan ik wilde weten 

hoe de gemeente het gedaan had. Ik vond het alleen jammer dat een aantal zaken afgekapt werd die 

wél van belang zijn en dat gebeurde niet per ongeluk. Ik had graag een meer integrale aanpak gezien 

en ook wat ruimer opgezet. Zo heb ik bijvoorbeeld de mensen van Slijk Ewijk die ook gebruik maken 

van alles wat hier gaande is, niet gezien. En er was te streng afgebakend waar het probleem ligt, ter-

wijl het probleem echt breder ligt.  

Vandaag is er bewust voor gekozen om mensen in doelgroepen bijeen te zetten. Wat vindt u ervan? 

Persoon 2: Op die manier kan het probleem beter in beeld gebracht worden, maar volgens mij was de 

eerste bijeenkomst daarvoor bedoeld. 

 

 

2. Gesprek met wethouder Tiemens en projectleider Erwin Olzheim 

Vanavond wordt niet gesproken over de oostflank Waalsprong. Hoe gaat u daar verder mee om? 

Wethouder Tiemens: Het is lastig om alle verkeersmaatregelen die in Nijmegen Noord genomen wor-

den, integraal af te stemmen met alle mensen in de Waalsprong. Dit wil overigens niet zeggen dat de 

mensen in stadhuis de zaak niet integraal benaderen. Vorige zomer is de hele verkeersstructuur van 

Nijmegen Noord doorgerekend qua verkeersintensiteit en er kwam een aantal belangrijke conclusies 

uit. Eén ervan was dat de verkeerstructuur van de westkant en de oostkant goed van elkaar geschei-

den kunnen worden en dat dit ook daadwerkelijk moet gebeuren, omdat men er anders qua verkeers-

intensiteiten op de respectievelijke wegen niet meer uitkomt. Nu er een onderlegger is, waaruit blijkt 

dat west en oost gescheiden kunnen worden, doorloopt de gemeente een proces voor de westkant en 

ook een proces voor de oostkant.   

De maatregelen die voor de westkant genomen moeten worden, zijn minder ingewikkeld dan die voor 

de oostkant. De oostkant loopt daarom wat achter, maar de gemeente is nu zover dat ze een soortge-

lijk proces als voor de westkant wordt doorlopen, gaat starten. Er is ook nog een andere variant uitge-

werkt, de zgn. Ressense variant, waarvan eerst onderzocht moest worden of hij financieel en inhoude-

lijk haalbaar was. Het antwoord was ‘ja’ en nu is dus het moment om deze variant verder te gaan be-

spreken met de mensen aan de oostkant van de Prins Mauritssingel. Het college wil graag nog voor 

de zomer komen tot besluitvorming voor de totale verkeersstructuur van Nijmegen Noord.  

 

Wat heeft de provincie van doen met de verkeersstructuur aan de westkant van de Waalsprong? 

Wethouder Tiemens: De provincie heeft er feitelijk niets mee te maken, want het gaat allemaal over 

gemeentelijke wegen. 

 

Na de vorige bijeenkomst is er erg veel op u en het projectteam afgekomen. Hoe kijkt u erop terug? 

Wethouder Tiemens: We waren heel blij met alle input die we hebben gekregen. Er zaten ook verras-

sende dingen bij, die wij van tevoren niet goed konden bedenken. Het geeft aan hoe belangrijk het is 

om de input van de bewoners te krijgen om zodoende de ervaring van de mensen die hier wonen en 

werken, bij de besluitvorming te kunnen betrekken. Het is allemaal verwerkt in de varianten.  

 

Waarom is ervoor gekozen om de mensen in doelgroepen bij elkaar te zetten?  
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Erwin Olzheim: Alle informatie - de grote vellen, de aantekeningen, de losse emails, de persoonlijke 

contacten met mensen – is gerubriceerd en geturfd en op basis daarvan is een aantal varianten ge-

maakt. Deze varianten hebben een raakvlak met de bepaalde plekken en daarom is het van belang 

om te weten hoe de bewoners er precies over denken. Door de tafelordening van vandaag krijgen we 

hopelijk een scherper beeld bij wat de voordelen en nadelen zijn voor de mensen die heel dicht bij de 

specifieke maatregelen wonen. 

 

Er worden straks twee varianten gepresenteerd. Heeft de gemeente een voorkeur? 

Wethouder Tiemens: De gemeente heeft wel een voorkeur voor één van de twee, maar het is belang-

rijk om eerst van de bewoners te horen wat zij ervan vinden.  

 

Wat hoopt u van deze avond? 

Wethouder Tiemens: Ik hoop dat iedereen zich weer gehoord voelt en dat iedereen zijn inbreng heeft 

in de alternatieven die de gemeente presenteert. Het is belangrijk dat die informatie tot ons komt. 

 

Kwamen er uit de vorige bijeenkomst zaken naar voren waar het team nog niet bij stilgestaan had? 

Erwin Olzheim: Door alle informatie krijgt men een verdieping op de echte problematiek. Het is wel 

hetzelfde filmpje, maar men hoort er ook de verhalen bij. Er is ook telefonisch gesproken met mensen, 

bijvoorbeeld over de vrachtwagenproblematiek, waardoor het veel meer gaat leven. Dit heeft het team 

nodig om er richting op te krijgen en om enerzijds objectief en anderzijds met gevoel voor de materie 

tot de scenario’s te komen.  

 

Wethouder Tiemens: De vorige keer is gesproken over de afsluiting van de Oosterhoutsedijk voor 

gemotoriseerd verkeer. De gemeente heeft het besluit tot verlenging tijdig genomen. Het is gedaan om 

de integrale afweging t.a.v. de hele wegenstructuur in Nijmegen Noord te kunnen maken. Het is ook 

gedaan, omdat het Waterschap volgend jaar aan de slag gaat met de dijkverzwaring. Als de gemeen-

te de Oosterhoutsedijk nu zou openstellen, zou het toch maar zeer tijdelijk zijn. Het is dan verstandiger 

om het regiem niet steeds te moeten wisselen en het besluit te verlengen. 

Publiek: 1. Waar is het besluit tot verlenging van de afsluiting van de Oosterhoutsedijk gepubliceerd? 

We hebben dit niet gezien in de Staatscourant en ook niet bij Overheid.nl. Hoe hadden we er bezwaar 

tegen kunnen maken? 2. Als de wethouder al een voorkeur heeft voor één van de varianten, wat gaat 

zij dan doen met de input op de voorkeur van haar keuze? 

Erwin Olzheim: Het besluit is heel recent genomen en wordt deze week in de Staatscourant gepubli-

ceerd. De periode is niet voorbij; men kan er gewoon op reageren.  

Wethouder Tiemens: Net als altijd presenteert de gemeente diverse varianten en haalt zij argumenten 

voor en tegen op. Als er argumenten zijn waar de gemeente nog niet aan heeft gedacht, als de voor-

keur die de gemeente niet heeft, wellicht de voorkeur van de bevolking is, als er goede onderbouwing 

voor is, moet de gemeente er op zijn minst nog eens goed over nadenken.  

Formeel neemt het college het definitieve besluit, maar bij dit soort grote besluiten vindt het college 

het erg belangrijk dat de gemeenteraad het besluit neemt.  

 

 

3. Presentatie door Leon Leferink 

INFORMATIEVE VRAGEN VAN HET PUBLIEK NAAR AANLEIDING VAN DE PRESENTATIE: 

Vraag: Wat wordt verstaan onder intern/extern verkeer en doorgaand verkeer? De percentages zijn 

onbegrijpelijk.  

Antwoord Leferink: Op de Griftdijk, op het deel tussen de rotonde Stationstraat en de Waard, rijden op 

dit moment in de spits 1.100 motorvoertuigen/uur en 10.600 motorvoertuigen/etmaal. Daarvan is 24% 

doorgaand verkeer; zij hebben noch een herkomst noch een bestemming in het gebied. 76% is ex-

tern/intern verkeer; extern betekent dat zij bijvoorbeeld in het gebied wonen en naar Arnhem gaan of 

andersom; intern betekent dat zij bijvoorbeeld van woonpark Oosterhout naar het dorp Oosterhout 

gaan of andersom.  

Het getal van 10.600 is in de week vóór 2 februari geteld met de VRI die onderaan bij woonpark Oos-

terhout staat. In het drukste spitsuur, de ochtendspits, rijden er 1.100 motorvoertuigen per uur. Het 

percentage doorgaand verkeer kon niet geteld worden, maar is geanalyseerd uit het verkeersmodel.  
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Vraag: Wat wordt de maximum snelheid voor de variant van de busbanen? 

Antwoord Leferink: De snelheid wordt niet gewijzigd en blijft 50 km/uur. 

 

Opmerking: We krijgen een keuze uit twee varianten voorgelegd, maar niemand kiest voor de ene 

variant (school, busbaan 50km, Griftdijk 30km). Dus heeft de gemeente precies de oplossing die de 

wethouder de vorige keer al aan het eind van de bijeenkomst heeft voorgezegd en die ook al in de 

krant heeft gestaan. 

Antwoord Leferink: Het is vooral de bedoeling dat u, denkend vanuit de twee varianten, aan de tafels 

aangeeft hoe de varianten geoptimaliseerd kunnen worden.  

 

Vraag: Ik woon op het eiland en zou niet in aanmerking komen voor een ontheffing. Als ik naar het 

zuiden moet, mag ik in de spits niet meer over die mooie, nieuwe brug heen rijden of anders krijg ik 

een boete of ik moet helemaal via Lent gaan rijden. 

Antwoord Leferink: In principe kan al het gebied tussen de Oude Groenestraat / Keizer Hendrik de VI 

singel en de Graaf Alardsingel straks een ontheffing krijgen.  

 

Vraag: Waarom moeten wij betalen voor onze beschikbaarheid en onze bereikbaarheid?  

Antwoord Leferink: Het moet opgenomen worden in de legesverordening en daar staan normaal gesp-

roken kosten tegenover. 

Suggestie publiek: Het kan ook symbolisch zijn: een duppie. 

 

Vraag: Ik heb een bedrijf aan de Stationsstraat en lever zand, grind, grond e.d. Als ik met mijn vracht-

wagen naar het zuiden moet, waar ik ook klanten heb zitten, zou dat niet meer over de Griftdijk kun-

nen, maar moet ik over de A15 helemaal rondrijden om naar Oosterhout te komen. 

Antwoord Leferink: Ja, dat zou de standaard zijn. Als u kunt aantonen dat u bovengemiddeld ge-

schaad wordt in uw belang, kunt u een ontheffing aanvragen voor die afsluiting.  

Vraag: Waarom maakt u het stuk bij de rotonde bij Houterman en de Total verboden voor vrachtver-

keer? Wat is de meerwaarde? 

Antwoord Leferink: De reden waarom het verbod op vrachtwagenverkeer onderaan de Griftdijk en 

bovenaan de Griftdijk niet gecombineerd is, is dat de gemeente de bovenste knip alleen in de spits wil 

hebben en de onderste gedurende de hele dag. Zoals het nu gepresenteerd wordt, is het een heldere 

situatie die niet leidt tot verwarring.   

 

Vraag: De Griftdijk moet oninteressanter worden om er heen te rijden. Ik ben het er volledig mee eens 

dat u de Griftdijk deels afsluit, maar de gemeente biedt geen fatsoenlijk alternatief voor het vrachtver-

keer en ook niet voor de mensen die om de wijk heen willen rijden. De busbaan is geen alternatief. 

Waarom maakt de gemeente de Van Mechelenweg niet interessanter voor alle verkeer dat om de wijk 

heen moet? 

Antwoord Leferink: De Van Mechelenweg is in principe het eerste alternatief voor het verkeer dat er 

niet doorheen mag om naar het zuiden te rijden. Bovendien, als de gemeente de Griftdijk bovenaan 

alleen in de spits afsluit, kunt u tenminste 20 uur van de dag gewoon rijden zoals u altijd rijdt. 

 

Vraag: Is bij de variant Infrastructuur met ruim 6.000 voertuigen die erover heen gaan, nagedacht over 

de veiligheid voor de school, het winkelcentrum, mensen langs de Groenestraat? 

Antwoord Cantrijn: Als één van de nadelige consequenties van die variant is genoemd dat het er in-

derdaad onveiliger door wordt, dat de situatie bij De Klif slechter wordt.  

 

 

4.  Bewoners gaan uiteen om een mening te geven over de oplossingsvarianten 

 

5. Plenaire terugkoppeling door Vincent Cantrijn 

* TAFEL BEWONERS DORP OOSTERHOUT 

De variant Knip: Deze variant heeft geen voordelen voor het dorp Oosterhout. Er zijn wel voordelen 

aan het plaatsen van een knip, maar die voordelen gelden niet voor Oosterhout. 
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De nadelen zijn: 1. Voor de bewoners van het dorp Oosterhout komt er geen ontheffing om ook in de 

spits door te kunnen rijden. 2. Men heeft geen garantie dat de knip alleen in de spits gehanteerd blijft 

worden, want het zou best zo kunnen zijn dat de knip op termijn een groter deel van de dag wordt 

gehanteerd, zo niet de hele dag.  

Een heel groot nadeel voor beide varianten is de plaats waar het vrachtverkeer wordt geweerd tussen 

de beide rotondes. Als de ondernemer aan de Stationsstraat met zijn vrachtwagen in Nijmegen Noord 

moet zijn, is het een heel logische beweging om bij de Stationstraat rechtsaf te gaan, door Oosterhout 

een stukje dijk te pakken, en dan de Oude Groenestraat. Dan heeft het verbod op vrachtverkeer op de 

plekken die nu staan aangegeven, geen enkel effect, maar wel een heel groot nadeel voor Ooster-

hout. Het alternatief: het verbod voor vrachtwagens is heel positief, zeker voor de mensen die aan de 

Griftdijk wonen, maar de gemeente moet het verbod net ná de rotonde bij de Oude Groenestraat laten 

ingaan. Het vrachtverkeer dat in Nijmegen Noord moet zijn, kan er dan gewoon naar toe.  

De variant Infrastructuur: Ook deze variant heeft geen voordelen voor het dorp Oosterhout.  

De nadelen zijn dat het verkeer door Nijmegen Noord heen verplaatst wordt; er is geen vermindering 

van verkeer. Een nadeel van het toestaan van gewoon verkeer op de busbaan is dat het OV veel min-

der betrouwbaar wordt. De vrije doorgang, die het OV nu heeft zowel naar Nijmegen als naar Arnhem, 

is heel belangrijk. Tenslotte, de veiligheid voor de kinderen die de busbaan moeten oversteken, als er 

auto’s zouden rijden; het is wachten op ongelukken. 

 

* TAFEL  OVERIGE BEWONERS WOONPARK OOSTERHOUT 

De variant Knip: De nadelen zijn: 1. De kosten voor de ontheffing; 2. De variant biedt geen oplossing 

voor de Terracottastraat; 3. De tijdsbeperking roept de vraag op waarom de gemeente een tijdsbeper-

king - alleen tijdens de spits - ervoor instelt. De tafel is van mening dat, als de knip wordt ingesteld, 

deze meteen voor de hele dag moet gelden, omdat dit minder verkeer geeft; 4. De oplossing is nog 

niet echt toekomstvast. Als er straks meer gebouwd wordt, zullen er in de spits waarschijnlijk dezelfde 

volumes terugkomen als er nu zijn. 5. Het is raar dat mensen die aan de ene kant bij AH wonen, wel 

mogen rijden en degenen die aan de overkant van de straat wonen, niet mogen rijden. Nijland moet 

ook een ontheffing krijgen.  

De voordelen zijn: 1. Het is snel te realiseren; 2. De uitgaven voor de gemeente zullen waarschijnlijk 

meevallen. Uitgaven zullen ongetwijfeld in de belastingdruk verdisconteerd worden; 3. De bereikbaar-

heid van het gebied Weefgewichtstraat en Volsellastraat zal beter zijn.  

De variant Infrastructuur: De nadelen: De veiligheid voor de school staat met stip bovenaan. Daar-

naast wordt de school slecht bereikbaar, het park voor de spelende kinderen, het winkelcentrum dat 

ook veel overstekend verkeer met zich mee brengt. Alles is min, min, min, min, min. Verder het geluid, 

de stof en de hinder voor de mensen aan de Terralaan en de Fruitlaan. Tenslotte, het is aangeboden 

als een alternatief, maar we vínden het geen alternatief. 

De voordelen zijn: de eventuele 30km op de Griftdijk, de bewoners hoeven geen ontheffing aan te 

vragen en ook niet te betalen, er zal minder verkeer op de Griftdijk zijn ter hoogte van woonpark Oos-

terhout en in het algemeen zal het woonpark beter ontsloten worden.  

 

* TAFEL BEWONERS GRIFTDIJK  

De variant Knip: De nadelen zijn: 1. Het opnieuw inregelen van de VRI bij het Citadel College, omdat 

de verwachting is dat er dan een grote stroom over de Van Mechelenweg gaat lopen die het fietsver-

keer daar gaat verstoren; 2. De bordjes die de gemeente voor het verbod van vrachtverkeer wil instel-

len, is onvoldoende en daardoor ontstaat er een handhavingsprobleem. Dit nadeel geldt overigens 

voor beide varianten. Een oplossing is om de knip voor de hele dag in te stellen, omdat daarmee 

voorkomen wordt dat er bordjes nodig zijn en er prima gehandhaafd kan worden.  

Het voordeel van deze variant is dat het verkeersluwer wordt en dat er minder vrachtverkeer gaat 

rijden, waardoor het wat veiliger wordt. Het is het enige voordeel, maar het is wel een groot voordeel. 

Op dit moment is het erg druk op de Griftdijk en er wordt erg hard gereden. Het vrachtverkeer is ex-

treem veel.  

 

* TAFEL BEWONERS GRIFTDIJK 

De variant Knip: Deze tafel herkent zich in wat er aan de andere tafel Bewoners Griftdijk is gezegd. 

Ook deze tafel zegt dat, als er een knip wordt ingesteld, deze 24 uur per dag zou moeten gelden. De 
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mensen aan deze tafel hebben ook erg veel last van vrachtverkeer. Zij hebben na de vorige informa-

tiebijeenkomst veel contact met elkaar gehad en hebben wat voorstellen op papier gezet die straks 

aan Erwin Olzheim overhandigd zullen worden.  

Eén van de voorstellen betreft BCTN, de containerterminal aan de overkant van de Waal. Per 1 sep-

tember is daar de capaciteit vergroot van 100.0000 naar 400.000 containers per jaar. Als de helft er-

van naar het zuiden en de andere helft naar het noorden gaat, zijn dit circa 2.000 containers per dag 

die naar het noorden gaan. De vrachtwagenchauffeurs komen de S100 over en worden via de Tom-

Tom over de Griftdijk heen geloosd. Dit kan eenvoudig worden opgelost met een flyer die bij BCTN 

wordt neergelegd.  

De nadelen zijn: 1. De mensen aan deze tafel komen met name vanuit de Griftdijk Noord en ook twee 

mensen die aan de Griftdijk zelf wonen tegenover garage Frank Pluym. Daar gaat veel gebouwd wor-

den en dit geeft een extra verkeersdruk in de toekomst. Als de knip ten zuiden ervan gelegd wordt, 

voorzien wij extra verkeerslast door de knip en in de toekomst met de uitbreiding van Zuiderveld op-

nieuw extra last. Er moet nog wel aandacht aan besteed worden. 2. De rotonde geeft voor de mensen 

die aan de rotonde wonen, wat geluidsoverlast. Ook hier moet aandacht aan besteed worden.  

De rotonde staat in beide plannen en op zich is het een goede oplossing, omdat het de snelheid uit 

het verkeer haalt. Er wordt af en toe flink gescheurd op de Griftdijk, met name door motorrijders, en 

een rotonde helpt. De rotonde moet wel meer naar het zuiden gelegd worden. 

Het voordeel is dat het rustiger wordt op de Griftdijk Noord.  

De variant Infrastructuur: De voordelen zijn de snelheidsbeperking op de Griftdijk. Omdat deze tafel 

gelooft in de variant Knip, is er niet zoveel over de variant Infrastructuur gesproken.  

 

TAFEL OVERIGE BEWONERS WOONPARK OOSTERHOUT 

De variant Knip: De nadelen zijn: 1. Het blijft uiteindelijk nog steeds druk met 9.000 per uur in 2025. 2. 

De rotonde op de Griftdijk - Oude Groenestraat blijft druk. 3. Er is gezegd dat, als men kiest voor de 

variant Infrastructuur, het erg druk is bij De Klip, maar ook nu is er een gevaarlijk oversteekpunt bij de 

dependance van De Klip. Die blijft gevaarlijk en zeker in de variant Knip wordt er helemaal niets aan 

gedaan, terwijl er juist heel veel aan wordt gedaan in de variant Infrastructuur. 4. De ontsluiting roton-

de Griftdijk - Oude Groenestraat is een lastig punt. Er moeten heel veel auto’s via dit punt de wijk uit. 

Bij een calamiteit kunnen heel veel mensen maar op één manier de wijk uit.  

Het voordeel is: minder vrachtverkeer en minder auto’s; het wordt een stuk rustiger op de Griftdijk.  

De variant Infrastructuur: De nadelen zijn: 1. De snelheid van 50km/uur over een busbaan naast een 

school park. Andere mensen zouden zeggen dat dit onhaalbaar is. Wat eventueel wel mogelijk is, is 

een lagere snelheid daar. 2. De wijken De Boomgaard en De Elten zijn nog niet gebouwd, ingericht op 

meer doorgaand verkeer, gevaarlijke situatie. 3. Er komt een grotere verspreiding van alle fijnstof, 

toename in alle huizen en scholen. 

Het voordeel is: Het wordt over het algemeen rustiger.  

Twee suggesties: 1. Splits de busbaan op in een noordelijk en een zuidelijk deel; 2. Stel de busbaan 

alleen in de spits open.  

 

TAFEL 1 BEWONERS VOLSELLASTRAAT, AQUILASTRAAT, TERRALAAN, FRUITLAAN 

De variant Knip: De voordelen zijn: 1. Het vrachtwagenverbod. 2. Geen doorgaand verkeer meer door 

de wijk. 3. Het eerste stuk van de Terralaan open en zeker in combinatie met een rotonde, omdat dit 

ook het oversteekpunt voor de fietsers verbetert, maar dan wel in combinatie met een afsluiting van de 

Volsellastraat op de Griftdijk.  

De tafel vraagt zich af waarom de knip niet 24 uur per dag en 7 dagen in de week wordt ingesteld. De 

tafel vraag zich ook af waarom wordt gekozen voor een knip en niet voor het zodanig inrichten van de 

Griftdijk over de gehele lengte dat het onaantrekkelijk wordt om die route te nemen. Dus een soort van 

optische knip bij de rotonde bij de Oude Groeneweg en meer verkeersontmoedigende maatregelen 

over het hele stuk, wellicht een gedeelte van 30km. Dan is er geen knip nodig en wordt het resultaat 

toch bereikt.  

De nadelen zijn: 1. €15 per jaar. Ondanks het feit dat het niet een heel groot bedrag is, wordt het wel 

gezien als iets raars, want waarom zouden bewoners moeten betalen om bij hun huis komen en krijgt 

het doorgaand verkeer dat al dan niet per ongeluk de Griftdijk pakt, in eerste instantie een brief en niet 

meteen een boete.  
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De variant Infrastructuur: Het voordeel is het vrachtwagenverbod, maar de vraag is waar vrachtwa-

gens gaan draaien en hoe dit precies wordt ingericht.  

Deze tafel zag geen enkel voordeel voor hun eigen straten, want het betekent heel veel auto’s voor 

hun deuren. Los van het feit dat dit een egoïstisch standpunt is, ziet deze tafel het ook voor de hele 

wijk, want iedereen steekt daar over. Het probleem wordt enkel verlegd; het is geen oplossing. 

De nadelen zijn: 1. Doorgaand verkeer door de wijk, terwijl de wijk juist zo is gebouwd om dit te voor-

komen. Het lost dus niets op. 2. Geluidsoverlast. 3. Verkeersonveiligheid. Er zijn alleen maar nadelen. 

De conclusie was: Als de gemeente dan toch laat discussiëren over twee alternatieven, biedt dan ook 

twee alternatieven en niet één alternatief en iets waarvan van tevoren al vaststaat dat mensen het 

toch niet willen. 

 

TAFEL TOEKOMSTIGE BEWONERS GROTE BOEL 

Grote Boel heeft momenteel 43 woningen, maar het worden er honderden. Grote Boel moet dus ook 

gehoord worden. 

De variant Knip: De voordelen zijn: 1. Het doorgaand verkeer wordt aangepakt, maar deze tafel ziet de 

voordelen hoofdzakelijk ten opzichte van woonpark Oosterhout.  

De nadelen zijn: 1. De bewoners van Grote Boel hebben het gevoel dat ze dubbel geknipt worden. 

Grote Boel krijgt een knip en het zuidelijk deel moet dan door de andere knip. Zij kunnen daarvoor een 

ontheffing krijgen, maar moeten dan betalen voor een belemmering. 2. Grote Boel wordt moeilijker 

bereikbaar voor bezoekers tijdens de spits. 3. Door de knip binnen Grote Boel worden de bewoners 

dubbel belast. 4. Verder is het de vraag wat er met pakketdiensten gaat gebeuren. 5. Als de knip voor 

de hele dag zou worden ingesteld, worden de bewoners van Grote Boel nog moeilijker bereikbaar 

voor bezoekers, want zij moeten echt een behoorlijk eind om rijden.  

De variant Infrastructuur: De voordelen zijn: 1. Geen kosten voor de knip voor de bewoners van Grote 

Boel. 2. Betere bereikbaarheid bezoekers Grote Boel. 3. Enige spreiding van het verkeer.  

De nadelen zijn: 1. Het gaat ten koste van de infrastructuur in Grote Boel. 2. Veiligheid is het belang-

rijkste nadeel. Het zou belachelijk zijn om de snelheid van 50km/uur te handhaven; overal zou 

30km/uur moeten gelden. 

Een suggestie: Grote Boel krijgt een ontsluiting voor het noordelijke deel van de wijk naar de Prins 

Hendrik singel en voor het zuidelijke deel een ontsluiting naar de Griftdijk. Waarom wordt er geen 

gebruik gemaakt van de Van Mechelenweg. Het is een mooie grote, open baan en als een deel van 

Grote Boel erover heen rijdt, wordt de Griftdijk ontlast.  

 

TAFEL OVERIG 

De variant Knip: Deze tafel ziet geen voordelen van deze variant, maar enkel nadelen zoals: 1. De 

mensen moeten ervoor betalen om de wijk uit te kunnen. 2. Familie uit Nijmegen die op de kinderen 

komen passen, kunnen ’s ochtends niet langs de knip komen en moeten ver omrijden.  

Het is een goede suggestie om de hele Griftdijk onaantrekkelijk te maken. Zo zit er in de weg van 

Ressen naar Bemmel een aantal belemmeringen en twee oversteekplaatsen waar fietsers voorrang 

hebben. Dit lijkt ook voor de Griftdijk een goede optie.  

De variant Infrastructuur: Voor deze tafel is deze variant niet van toepassing. 

 

TAFEL BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN 

De variant Infrastructuur: De nadelen zijn: 1. Het gebruik van de busbaan is onveilig, vanwege de 

school, de 50 km, uitstoot van fijnstof en geluid.   

De voordelen zijn: 1. Extern verkeer wordt gemeden. De bewegwijzering naar Nijmegen op de A15 

moet dan aangepast worden, zodanig dat de mensen niet meer afslag 38 gaan nemen.  

Suggesties: 1. De Van Mechelenweg zou aantrekkelijker gemaakt moeten worden voor het doorgaan-

de verkeer. 2. In plaats van opstelplaatsen in de zijstraten, zouden er stoplichten geplaatst moeten 

worden. De stoplichten halen de snelheid uit het verkeer op de Griftdijk.  

De variant Knip: De nadelen zijn: 1. Zoals deze tafel de afsluiting voor het vrachtverkeer ziet, zou de 

belangrijkste weg open blijven voor het vrachtverkeer. De afsluiting staat nu op de rotonde tussen 

Houterman en Total, maar vanaf Houterman richting het zuiden mogen de vrachtwagens straks nog 

wel rijden. Dit, terwijl de mensen afsluiting voor het vrachtverkeer juist op dat punt willen zien en niet 

tussen Houterman en Total, want daar vallen de vrachtwagens niet zo heel veel mensen lastig. Als de 
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afsluiting doorgevoerd wordt, zou een uitzondering gemaakt moeten worden voor de plaatselijke on-

dernemers, omdat zij anders, als zij naar het zuiden rijden, het dorp gaan gebruiken om om te rijden. 

2. Het omrijden wordt duidelijk méér dan 1 minuut. Het zal minimaal 5 minuten zijn, hetgeen zeer 

schadelijk zal zijn voor het milieu. 3. Het stuk tussen de rotonde Total en de A15 wordt door de afslui-

ting maar drukker, want de vrachtwagenchauffeurs, komende vanaf het industrieterrein, gaan allemaal 

richting A15. Dit stuk is nu al een erg hinderlijk stuk voor de plaatselijke ondernemers die op het indu-

strieterrein zitten en straks wordt het voor de bewoners ook alleen maar drukker. 4. De afsluiting is 

zeer onduidelijk voor het vrachtverkeer. Zo is het niet duidelijk waar de vrachtwagens zullen moeten 

gaan draaien.  

Als de Griftdijk zou worden afgesloten zoals is aangegeven, hoeven de vrachtwagens niet te draaien 

en kunnen ze gewoon doorrijden, de andere kant op.  

 

TAFEL  OVERIGE BEWONERS WOONPARK OOSTERHOUT 

Optie 2 is geen realistische variant vanwege de veiligheid van de kinderen bij De Klif. Optie 1 met de 

knip alleen tijdens de spits gaat met de 4.000 woningen die er straks in de omgeving bijkomen, buiten 

de spits nog steeds een gigantisch probleem opleveren op de Griftdijk. Deze tafel heeft beide opties 

verworpen en heeft een veel logischere, eigen variant bedacht. In de variant Infrastructuur is één ding 

zwaar onderbelicht gebleven: de S100. Waarom wordt er niet veel meer verkeer over de Margaretha 

van Mechelenweg gestuurd door die veel aantrekkelijker te maken, zodat het verkeer niet meer over 

de Griftdijk wíl rijden? De gemeente kan de S100 veel betere aansluitingen geven, ook naar de brug, 

een veel betere bewegwijzering, en wellicht een verbreding indien nodig. Geluidswallen kunnen nog 

aangelegd worden, want het gaat om een wijk in aanbouw. In het hele land ziet men dat doorgaande 

routes worden gebundeld en ook hier ligt al een spoorlijn en een snelweg, zodat er sowieso iets ge-

daan moet worden tegen het geluid. Als dit geconcentreerd wordt, kan het tevens voor een deel een 

ontsluitingsweg voor Grote Boel zijn, zodat een groot deel van dit verkeer niet over de Griftdijk hoeft. 

De Griftdijk wordt er gigantisch door ontlast en, als de Griftdijk dan ook nog extra onaantrekkelijk wordt 

gemaakt door stoplichten, rechts voorrang, 30km, is dit misschien wel voldoende.  

Tenslotte, de afsluiting voor het vrachtverkeer op een punt waar het niet een probleem is, is wat 

vreemd. De gemeente moet de afsluiting zetten op het punt waar zij geen vrachtverkeer wil.  

 

TAFEL OVERIGE BEWONERS WOONPARK OOSTERHOUT 

De variant Knip: Deze tafel ziet heel veel voordelen aan de Knip. De belangrijkste zijn dat er minder 

vrachtverkeer en verkeer komt en dat de hele wijk bereikbaar blijft.  

De nadelen die hieraan zitten, zijn opgeschreven en er is geprobeerd om er een soort van oplossing 

bij te geven: 1. Betalen voor de ontheffing is een probleem. Dit is gemakkelijk op te lossen: niet heffen!  

2. Er is geen verbod voor vrachtverkeer, maar er zou wel een permanente knip voor vrachtwagens 

moeten zijn. Naast deze kerstbal van een permanente knip voor vrachtverkeer, zijn nog de volgende 

kerstballen genoemd om deze variant zo aantrekkelijk mogelijk te maken: 1. aanpassing van het fiets- 

en voetgangersverkeer, want dit blijft een probleem. 2. de uitritten.  

De variant Infrastructuur: Het voordeel is simpelweg dat er minder verkeer op de Griftdijk komt. Voor 

de rest zijn er geen voordelen. 

De nadelen zijn: 1. Vanwege de auto’s op de busbaan is het onveilig voor de kinderen. 2. Meer geluid 

in dit stuk van de woonwijk. 3. Het trekt vrachtverkeer aan.  

 

TAFEL BEWONERS VOLSELLASTRAAT, AQUILASTRAAT, TERRALAAN, FRUITLAAN 

Deze tafel had liever een andere variant voorgelegd gekregen dan de variant waar de busbaan bij 

betrokken was. Deze tafel is blij met de variant van de Van Mechelenstraat.  

Als suggestie geeft men bij de variant Knip mee dat de bewoners van Oosterhout gebruik mogen ma-

ken van de Oosterhoutsedijk en kunnen aansluiten op de busbaan van de Italiëstraat.  

De variant Knip: Een nadeel is dat het probleem van de Oude Groenestraat niet wordt opgelost. Het 

blijft er druk. Er zou een 30km zone van gemaakt moeten worden.   

Een voordeel is dat de wijk niet wordt belast.  

De variant Infrastructuur: De nadelen zijn: onveiligheid, geluidsoverlast, leefbaarheid, fijn stof, ge-

zondheid, ontevreden bewoners, onuitvoerbaar, veel planschade, het lost niets op.  

Het enige voordeel is dat de Griftdijk 30km wordt. 
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TAFEL BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN 

Alle voor- en nadelen zijn genoemd. Deze tafel bestaat uit ondernemers. De bereikbaarheid van de 

bedrijven voor de klanten die hen bezoeken, mag er niet onder lijden. De ondernemers willen kunnen 

ondernemen, zoals zij hier begonnen zijn.   

De variant Infrastructuur is niet echt een optie. De variant Knip blijft dan over, maar daarmee worden 

de ondernemers benadeeld.  

 

6. Afsluiting met wethouder Tiemens, Erwin Olzheim en Leon Leferink 

Heeft u een reactie op de avond?  

Wethouder Tiemens: Het was een enerverende avond. Aan veel tafels is goed gesproken over beide 

varianten en waar zaken te combineren zijn. Het wordt allemaal op het stadhuis bekeken en gewogen 

op bruikbaarheid. Het wordt een hele klus.  

De ene doelgroep denkt diametraal anders dan een andere. Hoe moet het straks gewogen worden? 

Wethouder Tiemens: Het is altijd erg ingewikkeld. Het goede van de avond is dat de inwoners in doel-

groepen zijn opgesplitst, zodat de verschillende belangen duidelijk naar voren komen. Helaas is er 

geen oplossing die voor iedereen fantastisch zal zijn. Er zal altijd een keuze gemaakt moeten worden. 

 

Er zijn ook nieuwe ideeën, tips en suggesties naar voren gekomen? 

Leon Leferink: We gaan alles bestuderen. Alle argumenten moeten weer op een rijtje worden gezet en 

er moet gekeken worden of ze, alles gehoord hebbende, anders gewogen moeten worden. 

 

Het projectteam gaat weer aan de slag. Hoe ziet het vervolgproces eruit?,  

Erwin Olzheim: In aanvulling op wat Leon Leferink zei, er is ook een aantal zaken waar wel al aan 

gedacht is maar waar misschien m.b.t. verkeersintensiteiten toch nog een keer extra aan gerekend 

moet worden. Het projectteam gaat nu dus een aantal zaken opnieuw bekijken en dit wordt toege-

voegd aan de al bestaande informatie. Tegelijkertijd is het team ook bezig met de oostflank. Het leidt 

uiteindelijk tot een trechter, waar een eenduidig advies uit moet komen. Voordat dit eindadvies naar 

het college gaat, is het de bedoeling om een derde bijeenkomst te beleggen om de bewoners te ver-

tellen wat het advies is en om hen uit te leggen wat er is gedaan met alles wat deze avond naar voren 

is gebracht en ook om de uitslagen in aantallen en tabellen te geven van de achterliggende bereke-

ningen. De mening van de bewoners op de derde bijeenkomst wordt meegenomen naar het college 

en de gemeenteraad. De doelstelling is dat besluitvorming voor de zomer plaatsvindt, maar de raad 

bepaalt zijn eigen agenda.  

Het advies van het projectteam is om bij de besluitvorming een uitvoeringsaanpak (kerstballen) mee te 

nemen. Het gaat over allerlei verschillende maatregelen met verschillende impact, over maatregelen 

die een bestemmingsplanwijziging vergen, maatregelen die simpelweg een softwareaanpassing ver-

gen of een bordje of wat dan ook. Het is de bedoeling om in de besluitvoering een duidelijk perspectief 

op de uitvoering te hebben.   

 

Hoe vond u deze avond? 

Publiek 1: Het was verhelderend, met name een aantal creatieve ideeën die erbij gekomen zijn. Ik mis 

nog steeds de ‘bereidheid’ om met provincie en buurgemeenten te overleggen over hoe elke vierde 

auto van de Griftdijk te weren. 

Wethouder Tiemens: De gemeente doet heel veel aan spits mijden, aan veranderen van modaliteit 

van auto naar OV of naar fietsen. Nijmegen is er met de provincie druk mee aan de slag. En natuurlijk 

overleg Nijmegen zeer frequent met Lingewaard en Overbetuwe over de hele verkeerssituatie van 

Nijmegen Noord. Overigens, wethouder Jan van Baal van Overbetuwe is ook deze avond aanwezig.  

 

Publiek 2: Het is heel verstandig om mensen te betrekken bij alle plannen die er gemaakt gaan wor-

den. Ook deze avond is er weer veel input naar voren gekomen. Het is jammer dat niet alle input van 

de vorige keer gebruikt is om plannen uit te werken, omdat dit heeft veroorzaakt dat de plannen op-

nieuw gepresenteerd zijn. De vraag aan de wethouder en het projectteam is om er serieus naar te 

kijken, want het probleem is zo ingewikkeld dat het niet op te lossen is met het huidige verhaal, met 
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alle beperkingen die er zijn. Er moeten dus andere oplossingen bedacht worden en men moet out of 

the box denken.  

 

 

Sluiting om  22.00 uur.  


