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3e Informatieavond Verkeersstructuur Waalsprong; de westflank 

De Klif, Nijmegen d.d. 24 mei 2016 

 

 

1. Welkom door Vincent Cantrijn, onafhankelijk gespreksleider 

 

Vincent Cantrijn heet de aanwezigen van harte welkom om 19.30 uur.  

 

Hij vertelt kort wat er in de eerste twee informatieavonden is gebeurd en wat in deze derde informatie-

avond aan de orde zal zijn.  

 

Twee korte gesprekjes met personen uit de zaal: 

Mevrouw: Ik ben beide voorgaande avonden aanwezig geweest. Ik hoop dat er een goed voorstel 

komt waarin alle opmerkingen die in de vorige bijeenkomsten gemaakt zijn, verwerkt zijn. 

 

Mijnheer: Ik was er de vorige keren niet bij. Ik heb wel gehoord over plannen die er lagen, waarover op 

beide avonden gesproken is en de buurt waarin ik woon, heeft ook zelf voorstellen gedaan. Die voor-

stellen ondersteun ik van harte. Ik ben dan ook heel benieuwd naar het voorstel.  

 

 

2. Het plenaire gedeelte 

 

A. PRESENTATIE BESTUURLIJK VOORSTEL AFRONDING WEGENSTRUCTUUR WESTFLANK DOOR ERWIN 

OLZHEIM 

 

In zijn presentatie gaat Erwin Olzheim in op de volgende drie aspecten: 

- Context van het bestuurlijk voorstel verkeersstructuur westflank Waalsprong 

- Toelichting van het voorstel 

- Hoe gaat het verder na vanavond? 

 

 

B. VRAGEN VANUIT DE ZAAL NAAR AANLEIDING VAN DE PRESENTATIE 

 

Waarom is er alleen maar een noordelijk vrachtverbod en geen zuidelijk vrachtverbod?      

Als een weg een ketting is en je haalt er een schakel uit, heb je een doorbroken ketting en kan een 

vrachtwagen zijn reis niet vervolgen. Je hoeft geen twee schakels uit de ketting te halen om het te-

gengaan van het doorrijden van een vrachtwagen te realiseren. Met een tweevoudig vrachtwagenver-

bod, zou je de bereikbaarheid voor vrachtwagens die op een adres moeten zijn, verhinderen. De 

spitsknip op zichzelf is al een tweede vrachtwagenverbod. Een vrachtwagen die er niets te zoeken 

heeft, krijgt geen ontheffing.  

 

Heeft Nijmegen met de buurgemeente Overbetuwe overleg gehad en wat vindt die gemeente ervan? 

Er is een aantal keren overleg geweest met Overbetuwe. Wethouder Van Baal heeft begrip voor het 

scenario.  

 

Aanvullend op Oud Oosterhout. Zij hebben geen ontheffing. In hoeverre zijn zij bij het plan betrokken?           

Oud Oosterhout is erbij betrokken en wordt gezien als belanghebbende. Omdat Oud Oosterhout niet 

in het ontheffingsgebied zit, is berekend dat de omrijschade tot een minimum beperkt is.  

 

Hoe is dat anders ten opzichte van het Nijland? Zij hebben zelfs minder omrijtijd. 

We hebben er mee geworsteld. Het heeft te maken met het feit dat het Nijland dezelfde omrijfactor 

heeft als de bewoners aan de zuidkant van de weg. Wij willen het gebied als één geografisch geheel 

houden en in dat gebied een gelijk regime laten gelden. Daarom is ervoor gekozen Nijland erbij te 

trekken en het dorp Oosterhout niet.  
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Dit is een keuze van de gemeente. U hoeft het er niet mee eens te zijn. 

Absoluut niet. 

 

Ik zag dat het verbod voor het vrachtverkeer gepland staat binnen een half jaar en de bewegwijzering 

over anderhalf jaar. Bijt dit elkaar niet? 

Het inzetten van de bewegwijzering heeft te maken met het totaal aantal maatregelen. Het kan zijn dat 

wij met name bij het vrachtverkeer vooruitlopend wel iets moeten doen, want het kan niet zo zijn dat 

vrachtwagens het verbod inrijden.  

Dus het bord doorgaand verkeer wordt eerder geplaatst?  

Dit wordt bekeken.  

 

In aanvulling, ik snap de hele afhankelijkheid niet. Is het niet logischer om meteen te gaan bewegwij-

zeren? Daarmee ben je misschien al een deel van het verkeer kwijt en heb je de knip niet eens nodig. 

Er is veel over gesproken om de auto’s te verwijzen naar de westelijke parallelroute. Je zou daaraan 

kunnen koppelen de bewegwijzering. Maar als ik u hoor, moet je bij iedere maatregel kijken wat ervoor 

nodig is om een optimaal verkeersbeeld te krijgen. We gaan kijken wat we kunnen faciliteren aan be-

wegwijzering. 

 

Wat wordt er gedaan aan de handhaving van het vrachtwagenverbod? 

Het is besproken met de politie. De politie is autonoom in het beoordelen of ze gaan handhaven of 

niet. De politie heeft aangegeven dat ze op basis van signalen bereid zijn om te handhaven. In het 

begin moet er een paar keer flink opgetreden worden zodat bekend wordt dat het een echt verbod is.  

Het gaat niet alleen om een vrachtwagenverbod, maar ook om de vrachtwagens eruit te krijgen. De 

containers van de dijk afhalen heeft succes gehad.  

 

Ik woon sinds enkele maanden in de Grote Boel. In de Grote Boel komt een knip. Ik moet helemaal 

omrijden via de oude snelweg om in Nijmegen West te komen. Als ik naar het zuiden moet, moet ik via 

de knip of heel erg omrijden.  

U woont in het gebied, dus u krijgt een ontheffing. 

Vorige keer is daar erg tegen geageerd, omdat je dan moet gaan betalen! De vorige avond zijn veel 

alternatieven geboden, maar ik zie ze totaal niet terug, zeer teleurstellend.  

Ik kan aan de noordkant de wijk al niet uit, dus ik moet aan de zuidkant er uit. Ik ben hier niet komen 

wonen om zo beperkt te worden. Het valt me heel erg tegen. Ik heb er ontzettend veel moeite mee dat 

wij met 40 woningen moeten spreken voor een wijk waar 850 woningen komen. 

Het is niet een binnenstedelijke situatie en je moet toch mensen laten betalen voor hun eigen bereik-

baarheid. We hebben de mogelijkheden onderzocht om het bedrag zo laag mogelijk te houden. De 

raad neemt daar een besluit over. Het zijn de kosten die de gemeente maakt om ontheffingen te ver-

lenen, puur de dienstverlening naar de burger.  

Het komt mij voor dat de gemeente de verkeersbeheersbaarheid niet kan beheersen en het wordt 

afgewenteld op de bewoners. Daar ben ik het niet mee eens. Er zijn elders knelpunten die worden 

afgewenteld op de bewoners van dit gebied. Wij moeten gaan betalen om bij ons eigen huis te komen 

en bij ons werk, schandalig! 

Er wordt op dit moment uitgegaan van € 15,-, maar het is de raad die er over besluit. Het punt is ge-

maakt en die signalen zullen ook bij de raad terechtkomen.  

In de presentatie is aangegeven dat er heel veel maatregelen zijn onderzocht. Alles wat genoemd is, 

is uitputtend bekeken. De parallelroute is in feite een extra rijbaan, die een overloopfunctie heeft.  

 

Welke functie hebben die avonden dan gehad? Wij hebben ongelofelijk goede suggesties gedaan. De 

suggesties of onderdelen ervan komen niet terug in het plan. 

Na het plenaire gedeelte kunnen straks aan de tafels zaken specifiek toegelicht worden.  

 

Ik woon aan de Griftdijk Noord en heb de vorige keer met Erwin gesproken over het terugdringen van 

het aantal containertransporten. Vanaf de maandag erop volgend is het containertransport terugge-

bracht van 1 vrachtwagen per minuut naar 5-10 vrachtwagens per dag. Compliment over de snelheid 

waarmee het opgepakt is, ik ben er heel blij mee.  
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Ik heb contact gezocht met Pim Maverik van de politie en gevraagd of er op korte termijn iets te doen 

is aan het bewaken van de snelheid, Dit was aanleiding tot meer snelheidscontrole. Vanaf begin dit 

jaar zijn er al 16 snelheidscontroles geweest. Help onze gemeente met voorstellen die op korte termijn 

te realiseren zijn!  

Uit de cijfers van de politie blijkt dat per controle tussen 10-20 % van de auto’s geverbaliseerd zijn. 

 

De knip wordt voorgesteld als een spitsmaatregel en wanneer het noodzakelijk is wordt het een per-

manente maatregel. Wanneer wordt het noodzakelijk? 

Verwacht wordt dat het op een gegeven moment sowieso noodzakelijk wordt. Wij denken vanuit het 

model dat er een moment komt dat er in een werkweek een permanente knip nodig is. Kijkend naar 

het verkeersmodel denken wij dat er een verkeersintensiteit van rond de 9.000 voertuigbewegingen 

per dag het maximale voor de Griftdijk is om de leefbaarheid en bereikbaarheid in evenwicht te hou-

den. De spitsknip zijn camera’s die ook meteen tellen. Op ieder moment zijn er juiste telgegevens om 

in de toekomst te monitoren. De spitsknip moet nu leiden tot een behoorlijke reductie.  

 

De Waalsprong wordt flink doorgebouwd en u gaat het verkeer proberen weg te houden in de spits. 

Het zou suggereren dat er buiten de spits nieuw verkeer gaat komen dat er niet hoort. Waar komt dat 

vandaan? 

Er zitten meerdere aspecten aan die afweging. Het eerste wat geconstateerd is, is dat buiten de spits 

er geen probleem is. Voor het inzetten van een maatregel als het verbieden van het doorrijden op een 

stuk weg moeten goede argumenten zijn. De grootste toename van het verkeer is inderdaad het ver-

keer uit de Waalsprong zelf. Tegelijkertijd denk ik ook dat, als je niet precies weet hoe de situatie in 

Nijmegen is, de bewegwijzering en de TomTom ervoor kunnen zorgen dat een groot deel van het 

ongewenste verkeer ook buiten de spits voor de zekerheid de doorgaande route zoekt.  

 

Als de rotonde gebouwd wordt, zal de weg gedeeltelijk of helemaal afgesloten worden.  

Hoe zit het met bezoekers? Kun je ontheffing krijgen voor bijvoorbeeld familie? 

Het vermoeden is dat er doorgereden kan worden, als de rotonde gebouwd wordt.  

Er wordt gewerkt met de spitsknip, vier uur per dag. Bezoekers en anderen moeten in die tijden omrij-

den. 

 

Wij hebben vanuit Ressen een aanvullende maaregel voorgesteld. Het korte antwoord was: Dat gaan 

we niet doen. Het voorstel was om van de Stationstraat naar de Keizer VI-singel een verbindingsweg 

te maken. Dat heeft een aantal voordelen waaronder de Margareta van Mechelenweg beter wordt 

benut door Ressen en door de bedrijven van De Grift. Het heeft ook als voordeel dat het het stuk weg 

tussen de rotonde en de A15 sterk ontlast gaat worden. Nijmegen heeft bekend gemaakt dat er wo-

ningen gaan komen in de wijk Zuiderveld. Inmiddels is ook rondgekeken bij de bedrijven in Ressen. 

Daar kwam massaal steun voor het idee.  

Het is een totaalvoorstel dat het oosten met het westen verbindt. Het heeft een paar nadelen: de weg 

die is bedoeld voor Zuiderveld is niet bedoeld om een vrachtwagenverbinding door de wijk te maken. 

Ten tweede is het de vraag of het qua verkeerstructuur een goede oplossing is. De problematiek aan 

de oostkant moet niet opgelost worden ten nadele van de westkant.  

Als het al moeite kost om de Dorpsingel te financieren, hoe moet dit dan gefinancierd worden? Voor 

de Griftdijk is het geen alternatief.  

 

Als je bij de knip komt en je kunt er niet door, kun je dan ergens anders naartoe of draaien?   

Aan de noordzijde is de rotonde waar je kunt draaien. Aan de zuidzijde kan je via de Italiëstraat er 

weer afdraaien en ga je naar de Graaf Allardsingel. Het belangrijkste is dat er geen keer- en steekbe-

wegingen gaan plaatsvinden.  

 

 

3. Vraaggesprek met wethouder Tiemens 

 

U heeft drie avonden meegemaakt, hoe kijkt u er op terug?  
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Wethouder Tiemens: Het leeft, maar ik had ook niet anders verwacht. Ik hoor wel enige verontwaardi-

ging over maatregelen als de knip en ook daar ben ik niet verbaasd over. Ik moet eerlijk zeggen dat ik 

het jammer vind, dat er geen ideale oplossing gevonden kan worden voor deze verkeerssituatie. De 

ideale oplossing was natuurlijk geweest dat je het zonder zo'n camerasysteem kan doen. We hebben 

daadwerkelijk suggesties die u heeft meegegeven bekeken, maar deze waren niet haalbaar. Het be-

sluit van de gemeenteraad om aan de noordzijde de knip te maken stamt uit de tijd dat het rekening-

rijden in zwang kwam. Men verwachtte dat er systemen voor zouden komen. Dat is allemaal niet ge-

beurd en nu zitten we met de situatie die we op moeten lossen. Qua profiel moet de weg rustiger wor-

den, het is te gevaarlijk en het wordt straks veel te druk. Met veel aanvullende maatregelen kan men 

alleen maar blij zijn zoals het vrachtwagenverbod. We zullen de kosten voor de ontheffing zo laag 

mogelijk houden. Het voelt onterecht aan, dat is begrijpelijk. Ik zelf woon in een parkeergebied. Daar 

betaal ik heel veel voor. Dat is terecht. .  

U wist het van tevoren, wij niet.  

Wethouder Tiemens: Veel mensen kennen het besluit uit 2007. Ook in andere wijken in Nijmegen 

gebeurt het met enige regelmatig dat het te druk wordt in de wijk en dat er een parkeervergunningen-

regime wordt ingevoerd en de bewoners dat niet van te voren wisten.  

Ik heb alle drie avonden heel constructief ervaren. Er is op veel aspecten met ons meegedacht en 

daar heb ik waardering voor.  

 

Is er snel duidelijkheid? 

Wethouder  Tiemens: Daar ga ik van uit.  

Worden de bewoners op de hoogte gesteld van het raadsbesluit? 

Alle raadsbesluiten staan heel snel op de website. We zullen kijken hoe we actief kunnen communice-

ren, ook naar de wijkorganisaties.  

 

Vincent Cantrijn sluit het plenaire deel af.  

 

4. ‘Doorpraten’ in de zaal/lobby  

Na het plenaire gedeelte is er voor de aanwezigen de mogelijkheid om door te praten in de zaal/lobby 

met ambtenaren van de gemeente en met wethouder Tiemens. De afsluiting van de avond is rond 

21.30 uur gepland. 


