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1 INLEIDING
Ruimte voor ontwikkeling
Op 28 maart 2016 is Rivierpark Ruimte voor de Waal – Nijmegen feestelijk geopend. Het nieuw ingerichte gebied zorgt
voor veiligheid bij hoge waterstanden en versterkt de identiteit van Nijmegen als stad aan de Waal. Na drie jaar van
werkzaamheden is het gebied, letterlijk, in gebruik genomen. Een plek waar mensen graag vertoeven.
Met de inrichting ten behoeve van de hoogwaterveiligheid is het gebied tegelijkertijd getransformeerd van een landelijk
gebied met een dijkdorp aan de rivier naar een rivierpark in het hart van de stad. Het gebied is klaar voor zijn primaire
functie: de afvoer van hoogwater. Daarnaast is het grotendeels een natuurgebied (onderdeel van Natura2000) en biedt
het ruime mogelijkheden voor allerlei vormen van recreatie. De komende jaren gaat het gebied zich verder ontwikkelen.
Het resultaat is een optelsom van natuurontwikkeling en initiatieven van gebruikers in het gebied. Dynamiek en
flexibiliteit zijn daarin kernbegrippen.
Dit ‘Plan gebruik en beheer’ biedt u als (toekomstig) gebruiker en als bewoner een doorkijk naar de manier waarop het
gebied gebruikt kan worden. Het geeft richting aan de gewenste ontwikkeling en het geeft richting aan overeenkomsten
met de beheerders. Het plan biedt ruimte voor initiatieven en is niet bedoeld als blauwdruk. In formeel-juridische zin heeft
het dan ook geen status. Het is geschreven vanuit actuele kennis en verwachtingen. Als in de praktijk aanpassingen
nodig zijn, dan zorgt Rijkswaterstaat in afstemming met gemeente Nijmegen voor herijking en bijstelling.
Het gebied Rivierpark Ruimte voor de Waal - Nijmegen
Rivierpark Ruimte voor de Waal – Nijmegen omvat het gebied zoals dat op onderstaande afbeelding is aangegeven. Het
zijn gronden in eigendom van de Staat, de gemeente Nijmegen en Waterschap Rivierenland. De eigendomssituatie en
de beheergrenzen zijn weergegeven in bijlage 1.

Afbeelding 1 Grenzen van het plan inclusief toponiemen
Samenwerking
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De verschillende partijen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Gemeente Nijmegen werken aan een
samenwerkingsovereenkomst die uiting geeft aan het feit dat elkaar als belangrijke, structurele samenwerkingspartners
zien en de intentie hebben de samenwerking voor verschillende onderwerpen rond RvdW verder te verbeteren en te
intensiveren Daarbij treedt Gemeente Nijmegen op als gemandateerd Gebiedsregisseur. De Gemeente Nijmegen wordt
daarmee aanspreekpunt voor burgers, bezoekers en marktpartij(en).
Samen kunnen we kansen beter benutten en meer realiseren!
Leeswijzer
Het volgende hoofdstuk schetst het toekomstbeeld voor het gebied. Vervolgens is dit beeld vertaald naar het beoogde en
verwachte gebruik van het gebied: wat mag er zeker wel en wat liever niet ? Hoe en door wie wordt hierop
gehandhaafd? Hoofdstuk 4 gaat in op het beheer: wie staat aan de lat voor het beheer en wat gaat dat, op hoofdlijnen,
inhouden? Waar u terecht kunt met vragen, opmerkingen of klachten staat in hoofdstuk 5. Afsluitend is beschreven hoe
Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen omgaan met de ontwikkeling van het gebied in de praktijk: monitoring en
evaluatie. In de diverse bijlagen vindt u achtergrondinformatie en toelichtingen.
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2 TOEKOMSTBEELD VOOR HET GEBIED
Het project Ruimte voor de Waal – Nijmegen heeft een gebied opgeleverd met kenmerkende waarden. Het is een gebied
met dynamiek, een natuurlijke uitstraling en het biedt ruimte voor initiatieven die passen bij de functie van
hoogwaterafvoer.

2.1 Dynamiek en uitstraling
Met Ruimte voor de Waal – Nijmegen komen de natuurlijke processen van de rivier de Waal tot haar recht. Door in de
uiterwaarden opnieuw ruimte te geven aan deze processen, keert een landschap terug met nevengeulen en zandige
stroomruggen, waarin de riviernatuur weer een kans krijgt. De gekozen inrichting biedt optimaal ruimte voor de afvoer
van water bij hoge waterstanden én levert een positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit. Het resultaat is een
dynamisch rivierpark bij de stad Nijmegen.
Dynamiek volgt niet alleen uit natuurlijke processen. Het gebied is ook dynamisch door:
• het varende scheepvaartverkeer op deze hoofdtransportas;
• de stedelingen die het projectgebied al hebben ontdekt als plek om individueel te recreëren of juist evenementen te
organiseren. Hier kunnen spontane initiatieven ontstaan, waarop ingespeeld kan worden;
• de tijd, die aanleiding is om ruimte te willen laten aan toekomstige generaties om de betekenis van delen van dit
gebied gaandeweg te ontdekken en in te vullen.
Het gebied is natuurlijk doordat de rivier continu zorgt voor de aanvoer van zaden en organismen op het vruchtbare
rivierslib. Het resultaat: een razendsnelle opleving van de natuur. De natuur kan, tot op zekere hoogte, haar gang gaan.
In het beheer volgen en sturen we alleen bij waar en wanneer dat nodig is. Het blijft een relatief laag en open gebied:
veel grasland met hier en daar wat ruigte, struweel en bos. Dit heeft alles te maken met de functie die dit gebied heeft
voor de waterveiligheid: bij hoge afvoeren moet het water vrijelijk kunnen afstromen. Voor het beheer worden kuddes
(grote grazers) ingezet. Het gebied is grotendeels vrij toegankelijk voor het publiek. Een deel van Veur Lent kent een
stedelijk karakter met het bijpassende gebruik en beheer.
Ten westen van de Spoorbrug en ten oosten van de Waalbrug zijn grote delen van het rivierpark onderdeel van een
gebied dat is aangewezen in het kader van Natura 2000 wetgeving (zie afbeelding 2): het gaat om Vogelrichtlijngebied,
respectievelijk Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden
op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU
voor behoud en herstel van biodiversiteit.
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Afbeelding 2 Ligging Natura2000 gebieden
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2.2 Ruimte voor initiatieven
De opgave voor het project Ruimte voor de Waal – Nijmegen is gecombineerd met de heroriëntatie op de Waalsprong,
de uitbreiding van de stad Nijmegen aan de Lentse kant van de rivier. Zo ontstond de ambitie om van het eiland dat
ontstaat een hoogwaardige openbare ruimte te maken, een eiland ingericht voor wonen, recreatie en cultuur, met water
en natuur. Met de realisatie van de Waalsprong en de projecten rondom de rivier komt de Waal in het hart van de stad te
liggen. Door de natuurontwikkelingsprojecten in de omliggende uiterwaarden ontstaat tegelijkertijd een groot
aaneengesloten riviernatuurgebied. De Waal en haar oevers en uiterwaarden vormen de grootste openbare ruimte in de
stad.
Rivierpark Ruimte voor de Waal - Nijmegen draagt bij aan de metamorfose van Nijmegen: de ontwikkeling van een stad
aan de Waal tot een stad die de Waal omarmt is in volle gang. De impact van alle ontwikkelingen rondom de Waal op de
de
stad is vergelijkbaar met die van de 19 eeuwse stadsuitleg en de wederopbouwperiode. Van over de hele wereld
komen bezoekers kijken naar het gebied als de unieke oplossing voor een waterveiligheidsprobleem. Een oplossing die
zorgt voor veiligheid én voor een goede ruimtelijke ontwikkeling midden in de stad. Voor Rijkswaterstaat, de grootste
grondeigenaar in het gebied, is het een onderdeel van het riviersysteem. Het is één van de meer dan 30
rivierverruimingsprojecten die zijn uitgevoerd waardoor Nederland veiliger en mooier is geworden.
De gemeente Nijmegen kiest voor een stapsgewijze verandering van het huidige hooggelegen deel van Veur Lent naar
een bijzondere locatie en een levendig rivierpark. Karakter bouw je niet in een dag, karakter moet groeien en
voortbouwen op het bestaande. Dit gebeurt door het tot leven brengen van de geschiedenis, het versterken van
bestaande functies en het zoeken naar unieke nieuwe programma’s. Nijmegen is zich meer aan het richten op organisch
en divers bouwen in kleine bouwstromen. Ondernemers, bewoners en bezoekers zijn uitgenodigd om middels een
ideeëncompetitie te komen met goede plannen. Dat maakt het eiland Veur Lent uniek en spannend. Het eiland Veur Lent
wordt het resultaat van een samenspel tussen de gemeente, ondernemers, bewoners en andere partijen die
geïnteresseerd zijn om in de bijzondere opgaven van deze plek te investeren. Zij vinden elkaar in de gezamenlijke
uitgangspunten en ambities die zijn geformuleerd voor het gebied.
Wie naar het gebied kijkt, ziet overal verandering en beweging: een rivier met steeds weer wisselende gezichten en
waterstanden, drukke oeververbindingen, scheepvaart en continu veranderende wensen van de stadsbewoner om te
recreëren en de rivier te beleven. Enkele malen per jaar zijn hier nu ook evenementen, zoals het festival Op ‘T eiland,
tijdens de Vierdaagse of de Lentse Oeverspelen. Er ontstaat een fascinerend recreatie- en natuurgebied op loopafstand
van het centrum van Nijmegen. Wandelen, fietsen, kanoën, zonnebaden, waterrecreatie en struinen – het zijn activiteiten
die gewoonlijk buiten het centrum van de stad plaatsvinden, maar nu mogelijk zijn op een steenworp afstand van de
binnenstad. Het volgende hoofdstuk beschrijft wat er kan en mag in het gebied. De beleving van het gebied is echter niet
in een paar woorden te vatten en gaat verder dan evenementen, horeca en waterrecreatie.
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Beleef Rivierpark Ruimte voor de Waal
Cultuur en historie bepalen de aantrekkingskracht van de stad Nijmegen. De culturele en historische instellingen, de
festivals, kunstenaars en het erfgoed bepalen in grote mate de stedelijke identiteit. Veel mensen kunnen zich Nijmegen
niet voorstellen zonder kunst, cultuur en erfgoed. Daarnaast is de economische spin-off groot. De aantrekkingskracht
van de stad neemt sterk toe door de nabijheid van cultuur en erfgoed. Een rijk cultureel en historisch aanbod bevordert
de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat voor bedrijven. Het gebied midden in de stad met een inspirerende
historische en groene enscenering leent zich bij uitstek voor culturele activiteiten, beleving van de geschiedenis van
Nijmegen en beeldende kunst. Op verschillende plekken is de (natuur)historie van het gebied nog beleefbaar te maken.
Bij de aanleg van het Stadseiland Veur Lent en het graven van de Spiegelwaal zijn resten van Fort Knodsenburg
blootgelegd, onder andere fundamenten van de toegangspoort, pijlers van een ophaalbrug en een doorsnede van de
slotgracht. Deze zijn te zien in het landschapsproject dat de contouren van de binnenring van het fort zichtbaar maakt.
De historie biedt daarnaast een uitgelezen achtergrond voor een stedelijke proeftuin, waar het tijdelijke en experimentele
ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. En dat past bij Nijmegen, want Nijmegenaren houden van culturele verrassingen en
zijn vaak op zoek naar het nog net niet ontdekte talent op speciale plekken. Het eiland is als locatie een welkome
aanvulling op het bestaande aanbod van de stad. Een proeftuin is trouwens niet voorbehouden aan jonge en
aanstormende talenten; het is ook een locatie waar de meer ervaren kunstenaar of instelling (denk aan Museum Het
Valkhof, ACN, Lux, Doornroosje etc.) kan experimenteren met programma’s en activiteiten.
Het gebied leent zich erg goed om dicht bij huis te genieten van de natuur en voor fotografie. Water, ruimte en
architectonische objecten geven een mooie enscenering en vanzelfsprekende podia en overzichtspunten op de kade en
de bruggen. Het gebied kent een duidelijke interne zonering, met zeer goed ontsloten delen tussen de drempel bij de
instroomopening van de geul en de Spoorbrug en bewust minder toegankelijke delen ten westen van de drempel in de
uitstroomopening voorbij de Oversteek. Hoewel deze delen geschikt zijn als vogelbroedgebieden is het niet de intentie
de toegang hier seizoensgebonden te verbieden; een dergelijk regime wordt wel in de delen van de aangrenzende
Bemmelse waarden en Oosterhoutse waarden toegepast. De Kolk van Wijk is op het eiland Veur Lent een groen
rustpunt, bedoeld voor natuurbeleving en niet voor sport of intensieve recreatie.
Het gebied leent zich erg goed voor hardlopen, skaten en fietsen. Nijmegen-Noord is een unieke plek in Nederland voor
sport en recreatie. Naastgelegen aan het stadshart is ruimte voor recreatie op land en water. Of je nu met de fiets,
roeiboot, of gewoon te voet dit bijzondere gebied wilt beleven, het kan allemaal. Dit geeft bewoners van Nijmegen de
kans om de natuur in te gaan om op eigen hand een sportieve invulling te geven aan hun leefomgeving. De creativiteit in
het gebruik van Rivierpark Ruimte voor de Waal - Nijmegen is aan de sporters zelf. De ruimte biedt allerlei kansen voor
het ontstaan van initiatieven, zoals hardloopclubjes, wielerrondjes, uitdagende skateplekken, maar bijvoorbeeld ook
fitness in de buitenlucht. Inmiddels hebben in het gebied al verschillende sportevenementen plaatsgehad. Watersport in
brede zin is georganiseerd onder de stichting Watersport Nijmegen (WSN). Deze stichting bestaat op dit moment uit
Phocas, De Waal, De Loefbijter, De Batavier, Aeolus, Trion, en de Nijmeegse Reddingsbrigade.
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3 GEBRUIK
Rivierpark Ruimte voor de Waal - Nijmegen ligt in een gebied met een lange geschiedenis. Vele generaties hebben hun
eigen betekenis aan het gebied gegeven en hun sporen nagelaten. De huidige generatie gaat dat op haar beurt ook
weer doen. We vinden het belangrijk om iedereen de ruimte te laten om het gebied gaandeweg te ontdekken en in te
vullen. Dit hoofdstuk geeft aan wat er wel en niet kan en mag in het gebruik.
Het rivierpark is een buitendijks gebied, grote delen van het gebied kunnen als gevolg van waterafvoer van de rivier
overstromen. Tegelijkertijd is het gebied gemakkelijk toegankelijk. De mensen zullen steeds meer de rivierdynamiek
gaan ervaren met dit rivierpark. Dit brengt enerzijds verantwoordelijkheid met zich mee voor de wisselende waterstanden
en het gebruik, anderzijds vormt het een kans voor bewustwording van natuurlijke processen.
Om Rivierpark Ruimte voor de Waal - Nijmegen aan te kunnen leggen zijn allerlei documenten opgesteld en
vergunningen aangevraagd en verleend. Het bestemmingsplan ‘Ruimte voor de Waal’ vormt een belangrijk kader.
Daarnaast is de algemene wet- en regelgeving van toepassing, zoals de algemene plaatselijke verordening (APV) van
de gemeente Nijmegen. Vanzelfsprekend past wat in dit ‘Plan Gebruik en Beheer’ staat, binnen deze kaders (een
overzicht staat in bijlage 2). Waar specifieke regels van toepassing (kunnen) zijn, hebben we dat aangegeven, zonder
volledig te willen zijn. In bijlage 3 is dit in een tabel samengevat, inclusief het bevoegde gezag en eventuele
bijzonderheden.

3.1 Vormen van gebruik
3.1.1 Waterrecreatie en watersport
Varen met boten en surfplanken
De nevengeul staat in principe open voor alle schepen, tenzij de afmetingen en/of snelheid niet passen binnen de
karakteristiek en afmetingen van de Spiegelwaal en de aanwezige bruggen. Praktisch gezien betekent het dat schepen
niet langer mogen zijn dan 20 meter, omdat niet alle bruggen bestand zijn tegen een eventuele aanvaring. De diepgang
wordt beperkt door de drempel in de uitstroomopening van de nevengeul: deze ligt op NAP+2,0 m. Dat betekent dat er
bij laag water maximaal 3 meter water staat. Vanaf 2023 wordt deze drempel verhoogd tot NAP+4,0 m; in
laagwatersituaties kan de waterdiepte dan maximaal 1,0 meter zijn. Daarnaast dient u rekening te houden met de
doorvaarthoogte van de bruggen. Over de Spiegelwaal liggen vijf bruggen en een tracé van hoogspanningskabels (zie
afbeelding 1 bij hoogspanningsmasten). De doorvaarthoogte varieert per brug en per deel van de brug. De Zalige brug is
hiervan de laagste: bij een gemiddelde waterstand is de maximale doorvaarthoogte 7,40 m. Overigens gaat het bij deze
brug niet alleen om de doorvaarthoogte: bij hoogwater verdwijnt een deel van de Zalige brug onder water waardoor de
kans op beschadiging door aanvaring sterk toeneemt. De maximum vaarsnelheid is op dit moment bepaald op grond van
de veiligheid van gebruikers en bedraagt 20 km/uur (conform de richtlijnen in het Binnenvaartpolitiereglement, BPR).
Ook moet hinderlijke waterbeweging, die schade kan veroorzaken, vermeden worden.
Omwille van de veiligheid van andere waterrecreanten is het varen met waterscooters en jetski’s niet toegestaan. Ook
het varen met kites of kitetenders is verboden. Dit past niet bij het gebied met haar vele bruggen: als bij een verkeerde
manoeuvre de kite op of over een brug valt kan dit een gevaarlijke situatie opleveren voor weg- of spoorverkeer. Surfen
en suppen zijn wel toegestaan.
Rijkswaterstaat is de waterbeheerder en bevoegde autoriteit op de Spiegelwaal. Voor het varen met een vaartuig met
een afwijkend formaat op de Spiegelwaal is ontheffing nodig (van Rijkswaterstaat). Een dergelijke ontheffing is bedoeld
voor bijzondere situaties, zoals voor werkschepen zodat zij (onder voorwaarden) onderhoud uit kunnen voeren.
Het heeft de voorkeur om met betrekking tot motorvoertuigen gebruik te maken van elektrische aandrijving dit in
verband met de sport- en natuurdoelstellingen. Voor hulpdiensten kan uiteraard een uitzondering worden gemaakt.
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Trailerhelling en aanlegsteiger
Ten oosten van de Verlengde Waalbrug is aan de noordzijde van de Spiegelwaal een trailerhelling gerealiseerd. Deze is
geschikt om kleine boten te water te laten. Hier is ook een remmingswerk aangebracht. Op dit moment zijn er nog geen
permanente aanlegsteigers aanwezig in de Spiegelwaal. Bij het toekomstig Watersportcentrum (dat zich zal vestigen in
het Bastion), komen aanlegsteigers. Voor de aanleg van een steiger zijn vergunningen nodig van zowel de gemeente
Nijmegen als van Rijkswaterstaat. Voor het gebruik van staatsgrond dient een privaatrechtelijke regeling te worden
getroffen met het Rijksvastgoedbedrijf.
Passantenhaven en ligplaatsen
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om een passantenhaven aan te leggen in de Spiegelwaal. Op dit moment
zijn hier nog geen concrete plannen voor bekend.
Voor het aanleggen of voor anker gaan in de Spiegelwaal geldt het Ligplaatsenbeleidsplan voor de Waal uit 2008. Dit
betekent dat er een algemeen ligplaats- en ankerverbod geldt, net als op de Waal.
Zwemmen en onderwatersport
Zwemmen in de Waal en de Spiegelwaal is niet verboden. Zwemmen in de vaarweg in de Waal , bestemd voor de
doorgaande scheepvaart, is wel verboden. Het zwemmen in de Waal wordt sterk ontraden. Mensen die willen zwemmen
in de Spiegelwaal zijn zelf verantwoordelijk voor risico’s die zij daarmee nemen. Een zwemmer dient voldoende afstand
te houden tot een varend schip. Tevens moet een schipper van een schip / vaartuig alle voorzorgmaatregelen nemen om
te voorkomen dat het leven van personen in gevaar wordt gebracht. In de Spiegelwaal geldt een beperking in
vaarsnelheid en in grootte van het schip / vaartuig.
Zwemmen nabij bruggen en rivierobjecten zoals sluizen is eveneens verboden. Dat geldt dus ook bij de bruggen van de
Spiegelwaal. Bij de inlaatwerken is zwemmen levensgevaarlijk door de aanwezigheid van draaikolken. Daarom is
zwemmen hier verboden . Dit is met borden aangegeven. De stenige afwerking van deze drempel werkt overigens niet
uitnodigend op zwemmers.
Brugspringen
Het springen van brugspringen is levensgevaarlijk en is verboden. In artikel 8.08 van het Binnenvaartpolitie reglement
zijn bepalingen opgenomen aangaande het zwemmen nabij kunst werken. Zwemmen en onderwatersport is verboden:
Op een wachtplaats of in de onmiddellijke nabijheid van een brug of sluis. In een door de bevoegde autoriteit
aangewezen gebied. Indien men in de nabijheid van een brug of meer gelegenheid zwemt dan kan er in principe
gehandhaafd worden. RWS en politie kan bij brugspringen handhaven volgens het feiten boekje op p.W181A cat. 8.
Toezicht heeft momenteel niet de bevoegdheid om te schrijven.

Sportvisserij
De verwachting is dat de Spiegelwaal voor veel vissoorten als paai- en opgroeigebied gaat dienen. Het uitgeven van
visrechten is door het rijk ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een onderdeel van het
8
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Ministerie van EZ. Omdat er al volop werd gevist in de Spiegelwaal afgelopen seizoen heeft deze Rijksdienst, mede op
verzoek van de gemeente Nijmegen, een machtiging afgegeven aan Sportvisserij Nederland die loopt tot 1 januari 2018
om visrechten te mogen uitoefenen. Deze heeft het recht om visvergunningen af te geven weer ondergebracht bij de
Hengelsportfederatie Midden-Nederland. Alle vissers kunnen dan met een vispas terecht in dit openbare water zonder
eerst lid te hoeven worden van een vereniging. Dit geldt zowel voor de vissers van vereniging De Voorn als voor die van
de visvereniging Esox uit Oosterhout. Esox heeft visrechten in een deel van de Spiegelwaal gelegen in de Oosterhoutse
Waarden. Voor de periode na 2018 zullen de visrechten uitgegeven gaan worden via de procedure zoals beschreven in
het “Visrechten-uitgiftebeleid voor de beroeps- en sportvisserij op de Staatsbinnenwateren”.
Beroepsvisserij is niet wenselijk in de Spiegelwaal omdat het bestemmingsplan alleen recreatie toestaat en geen
gemotoriseerde scheepvaart die harder dan 9 km per uur vaart. Het betreft hier voor een groot deel Natura 2000 gebied.
Georganiseerde watersport
De gemeente heeft in 2014 een intentieovereenkomst voor de realisatie van een Watersportcentrum gesloten met de
Radboud Universiteit Nijmegen. De focus is gericht op een watersportcentrum in het Bastion onder de Verlengde
Waalbrug. Vanuit het Watersportcentrum kunnen activiteiten zoals roeien, kanoën, surfen/suppen, zeilen, triatlon en
reddingsoefeningen en alle bijpassende ‘duurzame’ sporten gaan plaatsvinden. Duurzame sporten zijn sporten die
energieneutraal zijn zo min mogelijk verstoring van het natuurlijke milieu met zich meebrengen. Het streven is om in
2018 te starten met de realisatie.
Een groot deel van de watersportactiviteiten maakt gebruik van de volle lengte van de Spiegelwaal, andere activiteiten
vinden meer gezoneerd plaats. De verwachting is dat het roeien vooral plaatsvindt in het gebied tussen de Verlengde
Waalbrug en de uitstroom in de Waal . Het zeilen richt zich op het gebied tussen Spoorbrug en De Oversteek, terwijl het
kerngebied voor het kanoën tussen Verlengde Waalbrug en de drempel bij de inlaat ligt. Om elkaar niet in de weg te
zitten (in drukke periodes) dienen de verenigingen binnen het Watersportcentrum (en met de terreinbeheerder) onderling
afspraken te maken (en zich uiteraard te houden aan wet- en regelgeving). Het exclusief recht van de Spiegelwaal valt
onder “evenementen”.

3.1.2 Toegankelijkheid en bereikbaarheid
De uiterwaarden (Lentse Waard en Lentse Lotwaard) zijn zoveel mogelijk vrij toegankelijk voor uitsluitend wandelaars,
dus niet voor auto’s, fietsers, brommers of scooters. De drempel in het bovenstroomse deel van de nevengeul biedt een
wandel- en fietsverbinding van de Lentse Waard naar het eiland Veur Lent, waarbij de stroming van water door de rivier
en nevengeul beleefd kan worden. Het gehele rivierpark ligt buitendijks , grote delen daarvan kunnen bij hoge
waterstanden overstromen. De toegankelijkheid van deze laag gelegen delen (Lotwaard, Ossenwaard en Lentse
Waard), de Zalige brug en de drempel bij de inlaat is daarom afhankelijk van de waterstand. De invaarbeveiliging is niet
toegankelijk voor het publiek. Afbeelding 3 geeft de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied weer.
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Afbeelding 3 Toegankelijkheid en bereikbaarheid van het Rivierpark Ruimte voor de Waal - Nijmegen
Wandelpaden in het gebied zijn ofwel (half)verhard, ofwel uitgemaaide graspaden. Honden zijn alleen aangelijnd
toegestaan, zodat ze andere bezoekers niet hinderen en het rondlopende vee en wild niet op kunnen jagen. Voor
hondenpoep geldt een opruimplicht. Ruiters zijn niet toegestaan vanwege de aanwezige grazers in het gebied en omdat
ze de paden kunnen beschadigen.
Fietsers hebben verschillende mogelijkheden om het eiland te bereiken: zowel via de drempel bij de inlaat als via de
bruggen in het gebied. Bovendien zijn er twee nieuwe trappen gemaakt aan de Snelbinder en de Oversteek. Alle nieuwe
trappen bij de Snelbinder, maar ook bij het Bastion zijn voorzien van fietsgoten en hebben een fietsvriendelijke helling.
Klaphekken voorkomen dat de grote grazers op deze bruggen komen.
Het eiland Veur Lent wordt voor autoverkeer ontsloten via de Lentloper. De auto is hier te gast en de toegang blijft
beperkt tot bestemmingsverkeer van en naar het eiland. Op het eiland komt een keermogelijkheid. De westelijke
landtong is niet bereikbaar voor auto’s. Bezoekers van een evenement op het eiland moeten hun auto elders buiten het
gebied parkeren, bijvoorbeeld bij Knoop Lent of P&R Waalsprinter. Om overlast door evenementen te voorkomen moet
de organisator vooraf een mobiliteitsplan bij de gemeente indienen. Dit plan laat zien hoe de verkeersstromen gestuurd
worden en waar mensen kunnen parkeren: zowel voor de auto als de fiets.
De locatie is per openbaar vervoer bereikbaar vanuit station Nijmegen Lent en het centraal station van Nijmegen . Dan is
het nog ongeveer 15 minuten wandelen naar de locatie. Op de Verlengde Waalbrug is aan weerszijden van de prins
Mauritssingel een haltevoorziening voor het openbaar vervoer gerealiseerd. Het is mogelijk om bijvoorbeeld een pont in
te zetten vanaf de Waalkade, daarvoor is toestemming nodig van de gemeente Nijmegen, Rijkswaterstaat en het
Rijksvastgoedbedrijf. Bij Veur Lent kan dan de aangelegde Veerstoep gebruikt worden. De Veerstoep is in eigendom van
de gemeente, de gemeente is ook verantwoordelijk voor de bereikbaarheid ervan (vanaf land en vanaf water).
Vooralsnog is de Veerstoep nog niet optimaal bereikbaar door een verondieping nabij de ingang van de veerstoep.
Hulpdiensten hebben met hoogwater toegang tot het eiland via de Lentloper en bij gewone waterstanden ook via de
Zalige brug, de Bemmelsedijk en de drempel. Wanneer door een calamiteit de Lentloper niet beschikbaar is, kunnen
hulpdiensten gebruik maken van de afrit op/bij het Bastion (landhoofd Verlengde Waalbrug) en van de Zaligebrug. De
afrit bij het Bastion is niet bedoeld voor regulier autoverkeer, de afslag is hier niet op ingericht en ze is te steil. Deze
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toegangen voldoen aan de eisen van bereikbaarheid hulpdiensten en vluchtroutes. Vanaf de verlengde Waalbrug is een
calamiteitendoorgang gerealiseerd zodat hulpdiensten hier een extra toegang hebben.

3.1.3 Evenementen en georganiseerde activiteiten
Rivierpark, Ruimte voor de Waal biedt specifiek ruimte voor kleinschalige evenementen. Deze paragraaf schetst wat
voor soort evenementen passen bij het gebied.
Evenementenlocaties binnen Rivierpark Ruimte voor de Waal
De gemeente Nijmegen heeft in 2012 voor het hele grondgebied van de gemeente de kadernota Evenementenbeleid
Event Full vastgesteld. Hierin is afgesproken dat per locatie een Locatie-gebonden Evenementenbeleid (ook wel
locatieprofiel) wordt gemaakt. Een locatieprofiel geeft per locatie aan welke evenementen er plaats kunnen vinden en
welke voorwaarden daarbij gelden. Ook voor de gebieden binnen Rivierpark Ruimte voor de Waal - Nijmegen wordt een
locatieprofiel opgesteld. Het gaat om de aangewezen gebieden Ossenwaard, de Lentse Warande en het Stadsstrand.
Ook op de Spiegelwaal kunnen evenementen georganiseerd worden. Een locatieprofiel houdt rekening met de aard van
het terrein en de omgeving. Zo houden de profielen voor Rivierpark Ruimte voor de Waal - Nijmegen er rekening mee
dat er op dit moment geen voorzieningen zoals riolering, stromend water of elektriciteitsleidingen naar de
evenemententerreinen zijn aangelegd.
Het Bastion is een locatie waar evenementen kunnen worden georganiseerd voor ongeveer 1.500 toeschouwers. Dit
aantal is exclusief de binnenruimte van het Bastion. Met name evenementen die aansluiten bij de functies van het
Bastion, zoals watersport, en culturele en theatervoorstellingen zijn geschikt op deze locatie.
De Ossenwaard, dat op het westelijk deel van het eiland Veur Lent ligt ter hoogte van de Oversteek, maakt deel uit van
het beschermde natuurgebied Uiterwaarden Waal. Zorgvuldigheid staat daarom voorop bij het organiseren van
evenementen in dit gebied. In het bestemmingsplan zijn specifieke regels opgenomen, zoals over het aantal feesten per
jaar en het maximaal toelaatbaar geluidsniveau. Het maximum aantal bezoekers per dag bedraagt 10.000. Bijzonder aan
dit terrein is dat er tijdens evenementen in tenten gekampeerd mag worden. Evenementen die geschikt zijn voor dit
gebied zijn bijvoorbeeld meerdaagse sporttoernooien, culturele voorstellingen en kinderbouwdorpen. Niet toegestaan zijn
activiteiten die veel lage bastonen produceren, zoals dance-gerelateerde evenementen. De initiatiefnemer moet er
rekening mee houden dat de Ossenwaard in de uiterwaarden ligt en elk jaar een aantal dagen onder water kan komen te
staan. Ook in het zomerseizoen kan dit gebeuren.
Tussen de Verlengde Waalbrug en de Lentloper is aan de noordzijde van de Spiegelwaal een amfitheaterachtige kade
met trappen gecreëerd: de Lentse Warande. Op deze locatie kunnen evenementen worden georganiseerd voor
ongeveer 7.500 bezoekers, eventueel in combinatie met de Spiegelwaal. Ook hier kunnen bijvoorbeeld culturele
voorstellingen worden gehouden.
Ten oosten van de spoorbrug op het eiland Veur Lent ligt het Stadsstrand. Dit terrein is bedoeld voor cultuur en
ontspanning en ligt tussen twee natuurgebieden (Uiterwaarden Waal en de Gelderse Poort). Het terrein is geschikt voor
evenementen met ongeveer 5.000 bezoekers. De organisator moet rekening houden met de nabijheid van woningen.
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Afbeelding 4 Evenemententerreinen Rivierpark Ruimte voor de Waal - Nijmegen.
Afstemming en toestemming
De beheerder van het gebied en de gezamelijke entiteit Rivierpark zorgen voor afstemming tussen de evenementen die
gedurende het gehele jaar gaan plaatsvinden. Zij informeren welke evenementen in het volgende jaar worden
georganiseerd. Aan de hand hiervan wordt een jaarlijkse evenementenkalender opgesteld.
Voordat een evenement ook echt kan plaatsvinden, moet de organisator de benodigde toestemming van de beheerder
krijgen en over de vereiste vergunningen beschikken. Vanwege de veiligheid geldt dat evenementen op of bij het water
niet door kunnen gaan in geval van hoogwatersituaties, zodra de drempel bij de inlaat is overstroomd of dreigt te
overstromen.
Toestemming van de grondeigenaar / beheerder
Alle gronden geleden in het Rivierpark Ruimte voor de Waal zijn Staatseigendom, met uitzondering van het
hoogwatervrije deel van het eiland Veur Lent. Het recht op gebruik en beheer wordt uitgegeven aan één of meerdere
terreinbeheerders (zie hoofdstuk 4). Zij zorgen voor het (dagelijks) beheer van onder meer de evenemententerreinen.
Voor het organiseren van een evenement op één van de evenemententerreinen moet de betreffende terreinbeheerder
toestemming geven. Voor de Lentse Warande geldt aanvullend dat de combinatie i-Lent het onderhoud uitvoert voor de
komende 25 jaar. Een evenement op de kade moet rekening houden met de onderhoudskalender. Met i-Lent moeten
daarom ook afspraken gemaakt worden over hoe eventuele schade aan de kade als gevolg van evenementen wordt
afgehandeld.
Toestemming vanuit wettelijke kaders
De gemeente Nijmegen verstrekt voor evenementen een evenementenvergunning op basis van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV). De APV stelt dat een evenement tussen de 16 en 8 weken voorafgaand aan het
evenement aangevraagd moet worden. In de APV is ook bepaald wat onder een evenement wordt verstaan. Ook
het bestemmingsplan bevat hierover specifieke informatie. De gemeente geeft in het locatieprofiel een actueel
overzicht van relevante regels en beperkingen. Deze kunnen in de tijd veranderen; zo start de gemeente vanaf 2019
de ontwikkeling van de Hoge Bongerd. Dat is woningbouw langs de Lentse Warande. Vanaf dat moment kan het
locatieprofiel aangepast worden zodat het beter past bij de beoogde eindsituatie, namelijk een woongebied.
De Spiegelwaal en de kade bieden mogelijkheden voor kleinschalige evenementen op het water. Bijvoorbeeld met
een podium op het water, of watersportevenementen nabij het Bastion. Voor dergelijke evenementen is
toestemming, vergunning of ontheffing nodig van Rijkswaterstaat en/of de terreinbeheerder c.q. het
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Rijksvastgoedbedrijf. Dit geldt ook voor het (tijdelijk) plaatsen van bijvoorbeeld een ponton of schip en het uitvoeren
van werkzaamheden. Deze toestemming kan van voorwaarden en voorbehouden worden voorzien. Het is belangrijk
dat de veiligheid op en bij het water gewaarborgd is. Als algemene voorwaarde bij het verlenen van toestemming,
ontheffing en vergunning geldt dat er altijd een vaarwegbreedte van 60 m beschikbaar blijft voor de passage van het
doorgaande verkeer. Er dient voldoende begeleiding en markering te zijn, en eventueel dient de inzet van de
reddingbrigade te worden geregeld. Dit is op kosten van de initiatiefnemer. Over het algemeen is voor dit soort
initiatieven ook een evenementenvergunning van de gemeente nodig en is voor het bouwen van podia en
bouwwerken op een ponton ook een toets door de Omgevingsdienst noodzakelijk. Dit is gekoppeld aan de
evenementenvergunning. De eisen omtrent bouwwerken en activiteiten in het water in het kader van een
evenementenvergunning worden opgenomen in nadere voorwaarden.
Grote delen van het rivierpark liggen onder NAP+16 meter: voor activiteiten op deze delen is een melding in het
kader van de Waterwet nodig bij Rijkswaterstaat (afhankelijk van de activiteit), zodat de veiligheid bij hoge
waterstanden gegarandeerd blijft. Hier is ook het hoogwaterprotocol van toepassing.

3.1.4 Horeca en standplaatsen
Het huidige bestemmingsplan maakt op drie plekken een seizoensgebonden horecazaak (mei tot en met september)
mogelijk. Dit kan op het enigszins verhoogde terrein in de Ossenwaard: in de omgeving van de Zalige brug en op het
festivalterrein in de Ossenwaard (zie afbeelding 5). Voor het daadwerkelijk realiseren van de horeca-inrichting is
toestemming vereist van de gemeente die daarbij toetst aan het bestemmingsplan, APV en overige lokale beleid- en
regelgeving.
In 2016 zijn vier standplaatsen mogelijk gemaakt: één standplaats op het eiland Veur Lent, ten oosten van de Verlengde
Waalbrug en drie standplaatsen op de Lentse Warande. Om ervoor te zorgen dat de standplaatsen voor mobiele
verkoopplekken ook echt toegevoegde waarde hebben voor dit bijzondere gebied, stelt de gemeente een aantal speciale
eisen. De op de locatie aanwezige ruimtelijke kenmerken en functies (bestaand of gepland) geven richting aan een
aantal selectiecriteria. Zo moeten de plaatsen op de Lentse Warande zich richten op urban loungen en recreëren en die
op Veur Lent moet bijdragen aan de beleving van de rivier. In 2017 en verder wordt dit beleid in principe voortgezet.
Aangezien er op het eiland geen belangstelling was van standplaatshouders is er voor 2017 gekozen om 4
standplaatsen op de Lentse Warande uit te geven. Doordat de vergunning voor slechts één jaar wordt uitgegeven en
electriciteits- en watervoorzieningen ontbreken hebben twee standplaatshouders die een vergunning zouden krijgen
afgehaakt.
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Afbeelding 5 Indicatieve locatie voor seizoensgebonden horeca en standplaatsen.

3.1.5 Tijdelijk anders gebruik
De ontwikkeling van Rivierpark Ruimte voor de Waal verloopt in stappen. Op een deel van Veur Lent is woningbouw
voorzien, die pas vanaf 2023 gerealiseerd gaat worden. Planvorming start circa twee jaar voorafgaand aan de
ontwikkeling. Totdat deze gebieden ontwikkeld gaan worden wil de gemeente, op de gronden die ze in eigendom heeft,
de ruimte bieden voor tijdelijke ontwikkelingen (zie afbeelding 6). Dit valt onder de noemer Tijdelijk Anders Gebruik
(TAG). Voor TAG kan tijdelijk worden afgeweken van het bestemmingsplan. TAG is bedoeld om nu al een impuls te
geven aan de toekomstige ontwikkeling van het eiland. De juiste inspirerende initiatieven zorgen ervoor dat mensen
bekend raken met het gebied en geïnspireerd worden. De gemeente zoekt daarbij naar een interessante mix van
functies en activiteiten die positief bijdragen aan de leefbaarheid. Tijdelijke initiatieven laten ook zien welke vraag er
werkelijk is, zodat de ontwikkeling van de Waalsprong daar beter op kan inspelen. Op gronden in eigendom van de Staat
is TAG niet mogelijk: deze gronden hebben hun definitieve bestemming al bereikt.
Het eiland geniet al belangstelling van uit diverse bestaande initiatieven zoals bijvoorbeeld het Watersportcentrum en
festival op ’T eiland, festival de Oversteek en de Lentse oeverspelen. Initiatieven en groepen die nu al het plangebied
raken vormen netwerken die mogelijk iets kunnen betekenen. De gemeente ziet voor zichzelf hierbij een initiërende en
faciliterende rol en werkt als strategische partner in co-creatie met de initiatiefnemers en/of ondernemers in het gebied.
Nieuwe initiatieven moeten echt iets toevoegen aan het eiland als geheel. Marktpartijen zullen geleidelijk het eiland en
haar kansen gaan verkennen.
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Afbeelding 6 Indicatie van gebieden waar Tijdelijk Anders Gebruik mogelijk is.
Het is de bedoeling om dit gebied een bijzonder en aantrekkelijk onderdeel van de stad te laten worden. Gemeente ziet
het hoogwatervrije eiland Veur-Lent als een toekomstige locatie voor een stedelijke invulling met woningbouw, in
combinatie met enkele bijzondere functies.
Ideeëncompetitie
Om nog meer initiatieven te stimuleren en een kans te geven heeft de gemeente Nijmegen samen met Rijkswaterstaat
een ideeëncompetitie uitgeschreven. Deze competitie heeft ook betrekking op gebieden in Hof van Holland, Hoge
Bongerd en De Stelt. Inmiddels is de gemeente met de prijswinnaars van deze prijsvraag in gesprek om te onderzoeken
of realisatie van de ideeën realistisch is.
Bij het invullen van TAG op Veur Lent zijn globaal drie zones te onderscheiden:
het meest westelijke stuk van het opgehoogde deel ligt het dichtst bij de bestaande woonbebouwing;
het deel rondom het Bastion;
het meest oostelijke deel.
TAG-initiatieven moeten echt iets toevoegen aan het gebied als geheel. Deze tijdelijke invullingen dienen zo te
geschieden dat niet alleen de aantrekkingskracht maar ook de leefbaarheid van eiland wordt versterkt.. In afstemming
met de beheerder van het gebied zijn kleinschalige evenementen op een beperkt aantal van te voren aangewezen
plekken mogelijk, maar alleen indien deze van toegevoegde waarde zijn voor de stad, het gebied en de buiten dit gebied
te organiseren festiviteiten.
Duurzaamheid
Veur Lent ligt volop in beeld op de kruising van stad, rivier en natuur. Hiermee kunnen het Rijk en Nijmegen
internationaal de aandacht trekken op het gebied van duurzaamheid. Een kans voor beheerders, ontwikkelaars en
eindgebruikers om zich hier sterk op te profileren. Om te beginnen ontstaat met Veur Lent een verbinding tussen twee
natuurgebieden, waarbij de oevers en de kolk op Veur Lent stapstenen zijn. Bovendien is bij de uitwerking van het
project Rivierpark Ruimte voor de Waal - Nijmegen de mogelijkheid van een slimme, duurzame energievoorziening voor
Veur Lent geanalyseerd. Veur Lent vormt als geïsoleerd gebied in de Waal een ideaal urban lab waarin zelfvoorzienende
gebouwen neergezet kunnen worden, die voor hun energievoorziening en afvalverwerking niet meer op bestaande
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structuren aangesloten hoeven te worden. Veur Lent kan daarmee een Nijmeegs icoon voor duurzame stedenbouw
worden. De bijzondere positie van Veur Lent, een stedelijke ontwikkeling die in het rivierbed van de Waal die tussen
twee natuurgebieden van Europees belang, in relatie met een internationale wateropgave gerealiseerd moet worden,
maakt dit project uitermate interessant als voorbeeldproject op Europese schaal.

3.2 Veur Lent
Het eiland Veur Lent kent op dit moment zo’n 70 huishoudens en rond de 140 bewoners. De bewoners, veelal hier al
generaties woonachtig, hebben zich verenigd in een klankbordgroep Bewoners Veur Lent maar overwegen ook nog een
aansluiting bij het platform GEWA Lent. GEWA Lent behartigt al jaren de belangen van alle bewoners die te maken
hebben met het project Rivierpark Ruimte voor de Waal en blijft dat ook in de toekomst doen. De afgelopen jaren is door
de gemeente veel en zorgvuldig met de bewoners gecommuniceerd. Eerlijkheid, transparantie en duidelijkheid staan
hierbij hoog in het vaandel. Het resultaat is dat de realisatie voorspoedig verlopen is. De komende jaren blijven er
tijdelijke en definitieve plannen ontwikkeld en gerealiseerd worden. Dit kan bij de bewoners leiden tot overlast. Het is
belangrijk de bewoners goed te blijven informeren en daar waar mogelijk een stem te geven in de plannen. De
wijkbeheerder is aanspreekpunt voor de bewoners, maar zij kunnen ook bij het loket terecht (zie paragraaf 5.1). Alle
betrokken partijen stemmen met elkaar af in de communicatie naar de bewoners. Er is een klankbordgroep Rivierpark
opgericht waarin de bewoners en gebruikers van het Rivierpark zijn vertegenwoordigd. De Gemeente organiseert deze
klankbordgroep en RWS is hierin vertegenwoordigd.

3.3 Openbare orde en veiligheid
De begrippen openbare orde en veiligheid worden vaak in één adem genoemd, maar het zijn wel degelijk losstaande
belangen.
De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De politie speelt hier een belangrijke rol bij.
De beherende instantie is in principe verantwoordelijk voor de veiligheid op grond van de voor het gebied toepasselijke
regelgeving. Onderdelen van het gebied worden door verschillende partijen beheerd waarbij ze ook toezien op de
veiligheid. Op basis van het beheer van objecten is het toezien van de veiligheid als volgt verdeeld:
• Gemeente Nijmegen - verkeersveiligheid en constructieve veiligheid: Zalige brug, Lentloper, wegdek Verlengde
Waalburg, wegen en (half)verharde paden, Bastion (met ophanging en steiger pontje) en bekleding van de kade.
• Rijkswaterstaat – waterveiligheid en veiligheid scheepvaartverkeer: nautisch en sedimentbeheer van de Spiegelwaal,
natuur- en vegetatiebeheer, drempel in de uitstroomopening, invaarbeveiliging bij de instroomopening en de
constructie van de Verlengde Waalbrug
• Waterschap Rivierenland - waterveiligheid: constructie van de kade, nieuwe primaire waterkering (dijk)
Bij het verlenen van toestemming voor activiteiten kijkt het bevoegd gezag (zie bijlage 3) ook naar de veiligheid (van
gebruikers, bewoners en de omgeving). De gemeente beoordeelt aanvragen voor bijvoorbeeld evenementen, horeca en
(tijdelijke) bouwwerken op grond van lokale en landelijke wetgeving. Iedere vergunning heeft zijn eigen toetsingskader
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maar openbare orde, (verkeers)veiligheid, gezondheid en milieu zijn de meest voorkomende weigeringsgronden.
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de scheepvaartveiligheid en de hoogwaterveiligheid. Bij het uitvoeren van deze
taak toetst zij aan de Waterwet, de Scheepvaartverkeerswet en de daaronder vallende besluiten, het
Rijnvaartpolitiereglement (RPR) en Binnenvaartpolitie Reglement (BPR). Het Waterschap Rivierenland is vervolgens
verantwoordelijk voor de veiligheid van de dijken en toetst op grond van de Waterwet.
In acuut onveilige noodsituaties kan de burgemeester van Nijmegen ingrijpen op grond van de Gemeentewet. Met een
noodbevel en noodverordening kan hij alle wetgeving overrulen.

3.4 Handhaving
Onder handhaving van wet- en regelgeving wordt verstaan: “het door toezicht en door toepassen (of dreigen daarmee)
van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen bevorderen dat algemeen en individueel geldende
rechtsregels en voorschriften worden nageleefd”.
Onder toezicht wordt verstaan: “het controleren of, en in hoeverre, wettelijke bepalingen worden nageleefd”. Toezicht
vormt een belangrijk onderdeel van handhaving. Het speelt zowel een rol bij het voorkomen van overtredingen als bij het
signaleren van overtredingen. Het uitoefenen van toezicht bevordert het naleefgedrag. Een compleet overzicht van de
relevante wet- en regelgeving en het daarbij horende bevoegde gezag staat in bijlage 3.
In het hele gebied is de APV van toepassing, deze biedt ook de handvatten voor handhaving van openbare orde en
veiligheid in de publieke ruimte. Daarnaast zijn natuurlijk de in Nederland algemeen geldende regels van kracht. Dat
geldt zowel op het land als op het water. De uitvoering van de handhaving gebeurt door politie en buitengewoon
opsporingsambtenaren. De beheerder van het terrein heeft alleen contractuele en privaatrechtelijke bevoegdheden,
maar geen specifieke publiekrechtelijke. Hij kan wel bijdragen aan een positieve sfeer in het gebied door tijdig te
signaleren en mensen aan te spreken op hun gedrag.
De afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Oost-Nederland houdt toezicht op de naleving van diverse wetgevingen en
grijpt in (bestuursrechtelijk of strafrechtelijk) als de wetgeving niet wordt nageleefd. Denk hierbij aan de Waterwet, maar
ook aan nautische wetgeving zoals het binnenvaartpolitiereglement (BPR). Bijvoorbeeld: gebruik rijkswaterstaatwerken
in verband met evenementen en activiteiten, lozingen en onttrekkingen van o.a. industrie en huishoudens, Besluit
lozingen buiten inrichtingen (BLBI) bij baggerwerken en ontgravingen, Besluit Bodemkwaliteit (BBK) bij het toepassen
van bouwstoffen, grond en bagger, niet-scheepsgebonden nautische handhaving, bijvoorbeeld illegaal afmeren.
Rijkswaterstaat is bevoegd gezag voor het buitendijks gebied. Dit is het gebied tussen de buitenkruinlijn van de
waterkerende dijken aan weerszijde van de rivier de Waal. Het waterkwaliteitsbeheer van het buitendijks gebied is
ondergebracht bij Rijkswaterstaat, met uitzondering van het drogere oevergebied (aangegeven op kaarten volgens de
Waterregeling). De dienst Verkeer en Watermanagement (VWM) handhaaft de scheepsgebonden zaken en doet dit
vanaf een vaartuig. Er wordt gehandhaafd op verkeersgedrag en veiligheid. Basis hiervoor zijn de
Scheepvaartverkeerswet, het Rijnvaartpolitiereglement en het Binnenvaartpolitiereglement (Hoofdstuk 8). In de praktijk
gaat dit vooral om overtredingen rond vaarsnelheid, het niet dragen van reddingvesten, het niet hebben van een
vaarbewijs, leeftijd van de bestuurder van een schip. Deze eenvoudige overtredingen kunnen worden beboet door
middel van de ‘combibon’, een verkort proces verbaal.
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4 BEHEER
4.1 De juiste partij voor het juiste beheer
De komende jaren gaat het gebied zich ontwikkelen van een kaal en leeg terrein naar een groen en bruisend gebied.
Met het juiste beheer zorgen we ervoor dat het gebied haar kwaliteiten behoudt én de benodigde veiligheid kan blijven
bieden. Verschillende partijen zorgen voor dit beheer:
de gemeente beheert de (half)verharde wegen en paden in het gebied en draagt zorg voor het beheer van het
‘stedelijk gebied’;
Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat de geul en de drempel in de uitstroomopening op de juiste diepte blijven. Tot 2023
heeft de uitstroomopening een grotere diepte en breedte vanwege de werkhaven in de Oosterhoutse Plas. Tot die
tijd is het aan gemeente om die grotere diepte in stand te houden;
Het dagelijks beheer en het vruchtgebruik wordt uitbesteed aan één of meerdere (markt)partijen.
De Staat is met uitzondering van het hoogwatervrije deel van het eiland Veur Lent eigenaar van het gebied Rivierpark
Ruimte voor de Waal - Nijmegen. Hierop kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden, zoals beschreven in hoofdstuk
3. Het streven is om met een openbare inschrijving vanaf 2017 het recht op het gebruik van de gebieden uit te geven
aan één of meerdere partijen (terreinbeheerders). Het gaat daarbij om:
het natuur- en vegetatiebeheer waarbij grote grazers ingezet gaan worden;
het gebruik van de aangewezen evenementenlocaties (zie paragraaf 3.1.3);
het (doen) realiseren en exploiteren van de drie horecavoorzieningen en standplaatsen (voor zover deze op
staatsgrond liggen) (zie paragraaf 3.1.6);
het water van de Spiegelwaal: voor bijzondere evenementen wordt mogelijk een (tijdelijk) exclusief recht op het
gebruik van een deel van de Spiegelwaal uitgegeven (een strook langs de zuidoever van de Spiegelwaal,
aansluitend bij het Bastion of een strook langs de kade van de Lentse Warande met veel mogelijkheden voor
publiek). Hiervoor is een vergunning nodig van nautisch beheerder Rijkswaterstaat. Het RVB regelt het
privaatrechtelijk beheer namens de Staat.
Het Rijksvastgoedbedrijf regelt het privaatrechtelijk beheer namens de Samenwerkingsorganisatie Rivierpark De
gemeente Nijmegen treedt op als gebiedsregisseur. Het is denkbaar dat er meerdere contracten op de markt komen
waarbij partijen voor in kunnen schrijven op onderdelen. Waar eigendom en beheer niet bij één en dezelfde partij liggen,
worden beheersovereenkomsten gemaakt.
Bij de invulling van het beheer wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een integrale benadering. De aanbesteding van het
beheer zal dan ook niet alleen op financiële maar ook op kwalitatieve aspecten gebeuren. Er wordt afstemming gezocht
tussen de verschillende gebruiksfuncties en de afzonderlijke beheertaken, beheerpartijen en uitvoerende
beheerorganisaties. Hiervoor zal een overleg tussen de verschillende beheerders worden ingesteld.

4.2 De uitvoering van het beheer
Er ligt, net als voor het gebruik, geen blauwdruk voor het beheer van het gebied. Er is ruimte (en dus vrijheid) voor de
beheerders waarbij waterveiligheid, en kwaliteit voorop staan. Het toekomstbeeld uit hoofdstuk 2 is daarbij
richtinggevend. Ook moet het beheer passen binnen de afspraken om de waterveiligheid te garanderen en de natuur
zich te kunnen laten ontwikkelen. De zgn. interventiewaardenkaart is hierbij de norm. De beheerders moeten tijdig
inspelen op ongewenste natuurlijke ontwikkelingen zoals verregaande erosie, te veel sedimentatie en te veel dichte en
hoge vegetaties (zie tekstkader ‘Invloed van vegetatie op veiligheid bij hoogwater’). Ze moeten zich natuurlijk houden
aan de vigerende vergunningen, zoals de Natuurbeschermingswet.
Voor het bieden van waterveiligheid is het belangrijk dat de geul en de drempel in de uitstroomopening voldoende diep
blijven. Rijkswaterstaat zorgt hiervoor door op gezette tijden te baggeren, zij het dat het op grotere diepte houden van de
uitstroomopening tot 2023 de verantwoordelijkheid van gemeente Nijmegen is. Rijkswaterstaat let er, samen met
Waterschap Rivierenland, ook op dat erosie en sedimentatie niet tot ongewenste situaties leidt. Ze grijpen gericht in
wanneer:
de geul teveel richting de dijk verschuift (dit kan leiden tot een instabiele dijk of kade bij hoge waterstanden);
de landtong tussen de Spiegelwaal en de Waal te smal wordt (waardoor hij bij hoogwater doorbreekt en voor
ongewenste stromingen zorgt);
de drempel bij de inlaat te veel wegspoelt (en daardoor instabiel wordt);
er zich teveel zand in de geul ophoopt (waardoor deze bij hoog water niet meer voldoende water af kan voeren / er
sprake is van achterloopsheid bij de drempel).
Invloed van vegetatie op de veiligheid bij hoogwater
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Bij hoge waterstanden stroomt het water van de Waal deels door de Spiegelwaal en deels over de overstroomde
uiterwaarden. Dichte en hoge vegetatie belemmert deze doorstroming. De invloed van vegetatie op de doorstroming
wordt aangegeven met de ruwheid van de vegetatie. Hoe ruwer de vegetatie, hoe sterker dit de doorstroming belemmert.
Op een zogeheten interventiekaart is de maximale ruwheid aangegeven. De terreinbeheerder moet ervoor zorgen dat de
vegetatie daar niet boven komt. Grote grazers zorgen er voor een groot deel voor dat het gras en struiken laag blijven.
Maar het kan ook betekenen dat er aanvullend gemaaid wordt of dat bomen en struiken verwijderd moeten worden.
De interventiekaart, zie afbeelding 7, is opgenomen in het beheer- en onderhoudsplan en wordt verwerkt in de
vegetatielegger van Rijkswaterstaat.

Afbeelding 7 Streefbeeld vegetatie (bron: Beheer en onderhoudsplan, 2016)

4.3 Behouden van de ruimtelijke kwaliteit
Wat het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier zo bijzonder maakte, is de dubbele doelstelling van waterveiligheid en
ruimtelijke kwaliteit. Het gebied is ontworpen met veel aandacht voor de kwaliteit en de uitstraling. Dit is onder andere
terug te zien in de bruggen, zowel de vormgeving als het gebruikte materiaal. Het is dan ook belangrijk dat
voorzieningen zoals bankjes, fietsrekken en bewegwijzering dezelfde uitstraling krijgen als het reeds gerealiseerde werk.
De kwaliteitseisen zijn uitgewerkt in het Beeldkwaliteitsplan en de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit.
Wanneer iemand (de beheerder of andere gebruiker) meubilair wil plaatsen, moet hij daar goedkeuring voor vragen aan
de grondeigenaar (gemeente Nijmegen of de Staat). Zij nemen ruimtelijke kwaliteit mee in de beoordeling van een
dergelijk verzoek en stemmen hier onderling over af. Een aanvraag voor een bouwplan, horeca of andere voorziening
wordt aangevraagd wordt voorgelegd aan de Commissie Beeldkwaliteit. Zij toetst of de vergunning past binnen de
beoogde beeldkwaliteit. De ODRN beoordeelt voor bouwwerken vervolgens tijdens de uitvoering of de voorschriften ook
echt gevolgd worden.
Het verdient sterk de voorkeur dat alle (beheer)maatregelen die het integrale beeld en gebruik van het landschap
beïnvloeden in de toekomst worden besproken met alle betrokken partijen. In het te organiseren samenwerkingsoverleg
kan dit geagendeerd worden. Het kan hierbij zowel gaan om afrasteringen, vegetatiebeheer, aanleg van recreatieve
voorzieningen, voorzieningen voor natuurontwikkeling etc. In onderlinge afstemming kan gekozen worden voor bepaalde
oplossingen. De gemeente vormt hierin de schakel naar de Commissie Beeldkwaliteit.
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5 GOVERNANCE
5.1 Samenwerking Rivierpark Ruimte voor de Waal - Nijmegen
Tijdens ambtelijk overleg in maart 2017 is door de 3 partijen afgesproken dat zij samen de entiteit vormen van waaruit
gezamenlijk gestuurd gaat worden op de gewenste ontwikkelingen. Daarbij treedt Gemeente Nijmegen op als
gemandateerd Gebiedsregisseur; GN wordt daarmee aanspreekpunt voor burgers, bezoekers en marktpartij(en).
Besluitvorming over en bijsturing van ontwikkelingen gebeurt door de entiteit. Belangrijke aspecten waarop de entiteit zal
sturen zijn onder meer aard en omvang van: basisvoorzieningen, veiligheid en vermaak. Randvoorwaardelijk is dat:
geldstromen te allen tijde transparant zijn, de 3 partijen zichtbaar zijn voor publiek en dat marktpartijen voldoende
speelruimte krijgen van de entiteit ten behoeve van investeringsruimte.
De 3 partijen binnen de entiteit sluiten een samenwerkingsovereenkomst. Vervolgens zal de entiteit voor iedere periode
van x jaar een Gebiedsontwikkelingsplan opstellen waaraan de marktpartij de gewenste koers moet ontlenen. De entiteit
stuurt op rendement, zowel op maatschappelijk en economisch vlak, als op het vlak van ruimtelijke kwaliteit.
Deze Samenwerkingsovereenkomst geeft uiting aan het feit dat RWS, het RVB en GN elkaar als belangrijke, structurele
samenwerkingspartners zien en de intentie hebben de samenwerking voor verschillende onderwerpen rond RvdW
verder te verbeteren en te intensiveren. De samenwerkingsovereenkomst bevat hierover een aantal concrete afspraken.
Samen kunnen we kansen beter benutten en meer realiseren!
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft onder meer de taak om het gebruik van Rijkseigendommen door derden
privaatrechtelijk te regelen. Omdat het Rivierpark voor een belangrijk deel op Staatsgrond ligt, krijgen partijen die er
evenementen willen organiseren of andere activiteiten willen ontplooien waarschijnlijk met het RVB te maken. Het RVB
sluit namens de Staat huurovereenkomsten voor het medegebruik waar in beginsel een marktconforme tegenprestatie
voor verschuldigd is.
Er is één loket voor vragen, opmerkingen en klachten. De betrokken partijen Rijkswaterstaat, de terreinbeheerder,
gemeente Nijmegen, Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en het Rijksvastgoedbedrijf werken samen om het
gebied tot ontwikkeling te laten komen. U kunt hier terecht als u een initiatief heeft en daar vragen over heeft of als u
toestemming wilt of een vergunning wilt aanvragen. Ook voor informatie of vragen over het gebied kunt u bij dit loket
terecht. De gemeente Nijmegen verzorgt de loketfunctie.
Vanzelfsprekend blijven ook algemene nummers (zoals 0900-8844) en bestaande loketten van de gemeente Nijmegen
(Nijmegen omarmt de Waal) en Rijkswaterstaat (0800-8002 en Alarm- en Berichten Centrum) bestaan.
In noodsituaties neemt u via 112 contact op met de hulpdiensten.

5.2 Monitoring en evaluatie
Met Rivierpark Ruimte voor de Waal is een nieuwe invulling gegeven aan een bestaand gebied. Het daadwerkelijke
gebruik gaat organisch ingevuld worden. Het kan gebeuren dat er ontwikkelingen plaatsvinden die (toch) niet aansluiten
op de verwachtingen. Daarom volgen de gemeente en Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hoe het gebied zich
ontwikkelt, ze evalueren de resultaten en als dat echt nodig is, sturen ze bij. In maart 2017 hebben bestuurders van
Gemeente Nijmegen en het Rijk (Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat) gezamenlijk afgesproken dat de benodigde
samenwerking per direct invulling gaat krijgen. Alle partijen hebben hiertoe capaciteit vrij gemaakt. Voorgesteld wordt om
tweejaarlijks een Gebiedsontwikkelingsplan op te stellen. Het plan beschrijft de door de overheden gewenste
ontwikkeling voor de periode 2017 tot 2019. Het dient als basis voor de openbare uitgifte van gronden die in bezit zijn
van het Rijk en Gemeente Nijmegen en als evaluatie-instrument.

Voorliggend plan is op DATUM door de HID van Rijkswaterstaat Oost-Nederland vastgesteld, gehoord de mening van
het College van B&W van de gemeente Nijmegen, voor een periode van XX jaar. Middels monitoring wordt de
ontwikkeling van het gebied zelf en het gebruik en beheer van het gebied in de praktijk gevolgd. Na uiterlijk 5 jaar zal
een actualisatie van het plan plaatsvinden.
Veiligheid en kwaliteit

20

PLAN GEBRUIK EN BEHEER RIVIERPARK RUIMTE VOOR DE WAAL
VERSIE 1.0 11- 5 - 2017

Rivierpark Ruimte voor de Waal - Nijmegen biedt bescherming tegen hoge waterafvoeren op de Waal. In het gebied is
dynamiek aanwezig: van de rivier, door de natuur en door initiatieven van gebruikers. Deze dynamiek kan ertoe leiden
dat over een aantal jaren het huidige beeld van het beheer en onderhoud niet meer aansluit bij de werkelijkheid. De
verschillende bevoegde gezagen in het gebied hebben elk hun eigen monitoringscycli van waaruit ze tijdig bijsturen:
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de monitoring van de waterveiligheid. Dit maakt onderdeel uit van de cyclus
Monitoring Waterveiligheid. Rijkswaterstaat zorgt dat er voldoende doorstroming mogelijk is, zelf of via de contracten
met terreinbeheerders;
de gemeente ziet toe op de ruimtelijke kwaliteit vanuit de toetsingskaders. Vanuit de beleidscyclus worden
toetskaders, zoals het Beeldkwaliteitsplan, bijgesteld of vernieuwd.
Waterschap Rivierenland controleert de veiligheid van de dijk;
de monitoring van de ontwikkeling van de natuurwaarden in de beschermde natuurgebieden vindt elke zes jaar
plaats, hiervoor staat de provincie Gelderland aan de lat. Nieuwe maatregelen landen in het Beheerplan Natura
2000; De Provincie is ook verantwoordelijk voor het aanwijzen van de Spiegelwaal als zwemwaterlocatie.
het Rijksvastgoedbedrijf sluit gebruiksovereenkomsten over gebruik / exploitatie en beheer van het gebied. Zij
controleert in samenspraak met Rijkswaterstaat of de contractuele afspraken nagekomen worden.
Elke 4 tot 6 jaar vindt een integrale evaluatie plaats van het gebruik en beheer in relatie tot de waterveiligheid en de
kwaliteit. Rijkswaterstaat, de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf trekken hierin samen op en verwerken de uitkomsten
in een herijkt plan voor gebruik en beheer. De resultaten worden besproken met de terreinbeheerder en waar nodig
worden aanvullende of vervangende contractuele afspraken gemaakt.
Gebruik en beheer
Minimaal één keer per jaar bespreken Rijkswaterstaat, gemeente Nijmegen, het Rijksvastgoedbedrijf en de
terreinbeheerder het afgelopen jaar en blikken ze vooruit naar het komende jaar:
welke evenementen hebben plaatsgevonden, hoe zijn ze verlopen en wat zijn aandachtspunten voor de toekomst?
hoe groot was de recreatiedruk en hoe sluit deze aan bij de ruimte in het gebied en de voorzieningen?
gaan het gebruik, natuurontwikkeling en natuurbeheer goed samen of zijn er veranderingen wenselijk?
ontwikkelt de ruimtelijke kwaliteit in het gebied zich zoals bedoeld en is de uitstraling van het gebied nog de juiste?
Dit overleg is bedoeld om met elkaar te volgen wat er gebeurt en elkaar op de hoogte te houden. Het is de bedoeling dat
er op onderdelen elk jaar of om de twee jaar nieuwe contractuele afspraken gemaakt worden met marktpartijen. De
marktpartijen dienen actief invulling te geven aan het Gebiedsontwikkelingsplan . De entiteit geeft in het GOP de
randvoorwaarden mee voor de invulling van gebruik en beheer. Om de marktpartijen daarbij te ondersteunen stelt de
entiteit een schouwgroep in: dit is een vertegenwoordiging van belangen in het gebied. Deze groep heeft een
signalerende en consulterende rol richting de Gebiedsregisseur die tevens zorgt voor terugkoppeling naar de entiteit.
De resultaten van het overgangsjaar 2016
Het jaar 2016, het jaar waarin het gebied is opgeleverd, is een overgangsjaar. De overeenkomsten met de dagelijks
beheerder moeten nog afgesloten worden, het locatiegebonden evenementenbeleid is nog in uitwerking en afspraken
met potentiële gebruikers zoals het watersportcentrum zijn nog in volle gang. Van de uitgifte van het gebruik in 2016
worden nieuwe ervaringen en leerpunten opgedaan die gaan doorwerken naar de toekomst.
Gemeente Nijmegen, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf evalueren begin 2017 het overgangsjaar 2016. De
uitkomsten van dit evaluatiemoment zijn verwerkt invoorliggend plan. Het “Plan Gebruik en Beheer” is nadrukkelijk geen
statisch plan of blauwdruk van het gebied; het geeft vooral richting aan toekomstige ontwikkelingen.

5.3 Promotie van het Rivierpark
De kennis en ervaring die Ruimte voor de Rivier oplevert maakt in binnen- en buitenland indruk. Delegaties vanuit de
hele wereld komen naar ons land om de projecten te bezichtigen. Ze laten zich inspireren door onze integrale
gebiedsaanpak en de manier van samenwerken. Met name het Rivierpark Ruimte voor de Waal – Nijmegen trekt veel
internationale belangstelling. We steken veel energie in het ontvangen van delegaties en het geven van presentaties en
rondleidingen. Voor allerlei doelgroepen: van internationale waterexperts tot middelbare scholieren uit de stad. Zo leidt
kennisdeling niet alleen tot trots bij de Nijmegenaren, tot begrip en inspiratie bij de nieuwe generaties, maar ook tot
nationale en internationale samenwerkingsverbanden en zet onze ‘governance aanpak’ Nederland als watermanager
goed op de kaart. Het Rivierpark Ruimte voor de Waal – Nijmegen als visitekaartje voor de waterexpertise van
Nederland.
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Bijlagen
BIJLAGE 1.

EIGENDOMSSITUATIE EN BEHEERGRENZEN

Deze bijlage bevat de volgende kaarten:
1. Eigendomssituatie (beoogde eindsituatie)
2. Grenzen verantwoordelijkheden t.a.v. beheer inclusief objecten in beheer bij i-Lent
3. Grenzen verantwoordelijkheden t.a.v. onderhoud
Kaart B1.1 Eigendomssituatie
komt deze kaart nog voor 11 mei??
Kaart B1.2 Grenzen verantwoordelijkheden t.a.v. beheer (bron: XX)
komt deze kaart nog voor 11 mei??
Kaart B1.3 Grenzen verantwoordelijkheden t.a.v. onderhoud (bron: Actualisatie Beheer- en Onderhoudsplan)
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BIJLAGE 2.

GEBRUIKTE BRONNEN

De volgende besluiten en documenten bevatten afspraken over en uitspraken die te betrekken zijn op gebruik, beheer en
onderhoud van de terreinen binnen het gebied Rivierpark Ruimte voor de Waal – Nijmegen.
Document

RWSZ2O16-00006624; verbod om de nevengeul aan de

Versie / datum

rechteroever van de Waal (Spiegelwaal) in te varen met
uitzondering van kleine schepen tot 20 m

Besluit genomen door RWS ON op 31 mei 2016 (RWS2016/23591)

Nautisch beheer en beleid Spiegelwaal (nevengeul Lent)

In prep. Versie 3 mei 2016

Totaaloverzicht BenO terreinbeheerder

26 januari 2016

Actualisatie Beheer- en Onderhoudsplan
Ruimte voor de Waal *

14 maart 2016

Bestemmingsplan Ruimte voor de Waal

Vastgesteld door de gemeenteraad op 21 maart 2012

Beeldkwaliteitsplan

Vastgesteld door college van burgemeester en
wethouders op 21 maart 2012

Projectplan Waterwet

Vastgesteld door de Staatssecretaris van I&M op 26
januari 2012

Natuurbeschermingswet vergunning (kenmerk 256645)

Vastgesteld door de Staatssecretaris van EL&I op 3
februari 2012

Natuurbeschermingswet vergunning (zaaknummer 2011007166)

Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de
provincie Gelderland op 6 februari 2012

Passende beoordeling *

1 april 2011

Ruimte voor de Waal – Nijmegen. Het Plan (februari 2011) Februari 2011
Beheer- en Onderhoudsplan Ruimte voor de Waal

29 oktober 2010

Kamervragen over zwemmen in rivieren (kenmerk
RWS/SDG/NW10/1289/93846)

Brief van Minister van V&W aan Tweede Kamer op 25
augustus 2010

Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit

Standplaatsenbeleid Ruimte voor de Waal 2016

12 februari 2014.
XX
XX22 maart 2016

* De ingediende aanvragen voor de Natuurbeschermingswetvergunningen maken onderdeel uit van de vergunning.
Zowel het beheer- en onderhoudsplan als de passende beoordeling vormen onderdeel van de aanvraag, en daarmee
van de verleende vergunning. In 2016 is het beheer- en onderhoudsplan geactualiseerd op de werkelijk gerealiseerde
situatie.
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Waterbeheer
Kwaliteit
Kwantiteit
Sediment

Natuurbeheer
Vegetatiebeheer

Regelgeving

Bevoegd gezag

Grondeigenaar

Staat

Staat

Staat

Staat

Staat
Staat

Staat

Staat

Staat

Staat

Staat
Staat

Bij natuurbeheer geldt de Nbwet-vrg van het
Ministerie EZ, niet van de provincie. Uitvoering van
het beheer zal via aanbesteding bij een
natuurbeheerder terecht komen. Rijkswaterstaat
blijft publiekrechtelijk verantwoordelijk voor het
Projectplan en de doorstroming

In bestemmingsplan staan gebruiksregels
gewassen (30 cm, m.u.v. ecotopenkaart)

Afhankelijk van locatie ook afstemmen met dijkbeheerder (Waterschap Rivierenland). Deze
passantenhaven is reeds in bestemmingsplan,
Projectplan Waterwet, (Nb-vergunning) geregeld.
Provincie wijst de zwemwaterlocatie en de beheerder van de zwemwaterlocatie aan. Rijkswaterstaat
kent de zwemwaterfunctie toe via het Beheer- en
ontwikkelplan voor de Rijkwateren. Monitoring op
waterkwaliteit zwemwater door Rijkswaterstaat
Voor handhaving openbare orde ligt de
bevoegdheid gemeente.

Eventuele bijzonderheden

BIJLAGE 3. OVERZICHT JURIDISCHE ASPECTEN BEHEER RIVIERPARK RUIMTE VOOR DE
WAAL - NIJMEGEN
Activiteiten

Nautisch beheer
Watersport

Rijkswaterstaat
Gemeente
Provincie
Rijkswaterstaat
Gemeente/ODRN
Rijkswaterstaat
Gemeente/ODRN
Rijkswaterstaat
Gemeente
Provincie

Aanlegsteiger

Scheepvaartverkeerswet
Bestemmingsplan
Natuurbeschermingswet
Rijkswaterstaat
Provincie
Rijkswaterstaat
Gemeente
Provincie
Rijkswaterstaat
Politie
Politie

Scheepvaartverkeerswet
Bestemmingsplan
Natuurbeschermingswet
Scheepvaartverkeerswet
Waterwet
Wet ruimtelijke ordening
Waterwet

Passantenhaven

Scheepvaartverkeerswet
Europese zwemwaterrichtlijn
Waterwet
Bestemmingsplan
Natuurbeschermingswet
Scheepvaartverkeerswet
Binnenvaartpolitiereglement
Rijnvaartpolitiereglement

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Gemeente
Rijkswaterstaat

Boothelling

Zwemzone instellen

Waterwet
Waterwet
Bestemmingsplan
Waterwet

Handhaving verboden

Projectplan Waterwet
Natuurbeschermingswet
Bestemmingsplan
Vegetatielegger

Kijkhut (seizoen)

Wet ruimtelijke ordening
Natuurbeschermingswet
Bestemmingsplan
Waterwet
Waterwet
Natuurbeschermingswet

Rijkswaterstaat
Ministerie EZ/Rijksdienst
voor ondernemend
Nederland
Gemeente
Rijkswaterstaat
Gemeente
Provincie
Gemeente
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Provincie

Struinpaden

0

Eigenaarsrol Staat der
Nederlanden

Gemeente
Rijkswaterstaat
Ministerie EZ
Gemeente Nijmegen
Rijkswaterstaat
Ministerie I&M
Ministerie EZ
Gemeente
Gemeente
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Onderhoud

Handhaving

Bestemmingsplan
Projectplan Waterwet
Natuurbeschermingswet
Bestemmingsplan
Vegetatielegger
Flora- en faunawet
Natuurbeschermingswet
APV
Bestemmingsplan

Algemeen (onder 16 M +
NAP)
Eigenaarsrol gemeente
Nijmegen

Beheer gebruik openbare ruimte

Algemeen (boven 16 m +
NAP)
Provincie
Ministerie EZ
Gemeente
Rijkswaterstaat
Provincie
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Rijkswaterstaat
Provincie
Gemeente
Gemeente
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Provincie
Gemeente
Gemeente
Rijkswaterstaat
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat

Recreatie

Vissen
Jacht
Kamperen

(Tijdelijke) Kunst

Zwemmen

Stedelijk beheer
Huidige bewoning

Privaatrechtelijk:
Rijksvastgoedbedrijf (Min
BZK)
Privaatrechtelijk: Staat
c.q. gemeente

Evenementen

Natuurbeschermingswet
Bestemmingsplan
APV
Waterwet/projectplan
Natuurbeschermingswet
Bestemmingsplan
Beeldkwaliteitsplan
APV-Drank- en Horecawet
Waterwet
Natuurbeschermingswet
APV
Bestemmingsplan
Waterwet/projectplan
Visserijwet
Jachtwet
Natuurbeschermingswet
Bestemmingsplan
APV
Waterwet /projectplan
Bestemmingsplan
Beeldkwaliteitsplan
Wet ruimtelijke ordening
Waterwet
Binnenvaartpolitiereglement
(BPR)

Gemeente
Gemeente
Rijkswaterstaat

Horeca
(seizoensgebonden)

Bestemmingsplan
Beeldkwaliteitsplan
Waterwet

Staat

Staat

Staat
Staat, op grond
overeenkomst over te
dragen aan gemeente
Staat

Dit onderhoud betreft het jaarlijks schoonhouden en
ontdoen van groen van objecten. Het onderhoud
betreffende aanzanding blijft bij Rijkswaterstaat e.a.
conform Onderhouds- en Beheerplan revisie mei
2012

Deels nog door gemeente over te dragen aan Staat

Door Staat aan gemeente over te dragen

Wandelaars, picknicken, barbecueën etc.

Provincie geeft gedetailleerde aanwijzingen in NBvergunning t.a.v. evenementen, niet voor beheer,
dat staat in Nbwet-vrg

Staat

Staat

Staat
Staat
Staat

Eigenaar geeft visrechten uit
Eigenaar geeft jachtrechten uit
Privaatrechtelijke bevoegdheid als beheerder is bij
Rijkswaterstaat, de publiekrechtelijke bevoegdheid
ligt al bij de gemeente

Particuliere eigenaren
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Omgevingsvergunning
Waterwet
Bestemmingsplan
Beeldkwaliteitsplan
Bestemmingsplan
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Tijdelijk Anders
Bestemmen
Woningbouwontwikkeling
Duurzame
energievoorzieningen

Gemeente
Rijkswaterstaat
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Rijkswaterstaat en gemeente
Gemeente
Rijkswaterstaat
Gemeente
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BIJLAGE 4. DE OMGEVING VAN RIVIERPARK RUIMTE VOOR
DE WAAL - NIJMEGEN
De Oosterhoutse Waarden vormen het uiterwaardengebied tussen de Waaldijk in Oosterhout en de Waal, ten westen
van het plangebied Rivierpark Ruimte voor de Waal - Nijmegen. Het gebied is een belangrijke schakel tussen
verschillende natuurgebieden langs de rivier. Dit gebied wordt tussen 2016 en 2023 opnieuw ingericht ten bate van
natuurontwikkeling. Ter hoogte van Oosterhout wordt in het verlengde van de nevengeul een deel van de uiterwaard
uitgegraven. Hiermee ontstaat een waterrijk landschap als overgang van de nevengeul naar de Waal. Ook wordt het
buitendijkse grasland ingericht met wandelpaden, zodat het gebied beter toegankelijk wordt.
De Oosterhoutse Waarden worden ingericht als een logische voortzetting van Rivierpark Ruimte voor de Waal Nijmegen, zodat een ecologische en recreatieve verbinding ontstaat midden door het stedelijke gebied van Nijmegen en
de Waalsprong. Het gebied fungeert ook als uitloopgebied voor de kern Oosterhout. Het hoog-dynamische deel van de
uiterwaard staat in open verbinding met de rivier. Het minder dynamische noordelijke deel van de uiterwaard wordt zo
ingericht dat de invloed van de rivier beperkt is tot vooral de waterstandschommelingen die optreden als het hoogwater
is.
Een belangrijk raakvlak betreft het gebruik van de nevengeul en dan specifiek de invaartopening. In de Oosterhoutse
Waarden is een overslaghaven gevestigd tot 2023. Tevens is er een overnachtingsplaats aanwezig voor de scheepvaart
op de Waal en schepen bestemd voor overslag. Toestemming tot gebruik overnachtingsplaatsen wordt verleend door de
Verkeerspost Nijmegen van Rijkswaterstaat. Gemeente Nijmegen is nautisch beheerder van de Oosterhoutse waarden.
Er dient nader onderzocht te worden of het nautisch beheer van de Oosterhoutse plas gecombineerd kan worden met
het beheer van de Spiegelwaal.
De gemeente Nijmegen heeft in 2012 een belangrijk deel van de gronden van de Oosterhoutse Waarden in eigendom
overgenomen van Dienst Landelijk Gebied. Nijmegen heeft daarmee de verplichting op zich genomen om de locatie als
natuurontwikkelingsgebied in te richten. In principe worden de gronden na inrichting aan Staatsbosbeheer over
gedragen, mits dit niet in strijd is met Europese richtlijnen (staatssteun).
De drempel in de uitstroomopening aan de westzijde bij de Oosterhoutse Waarden ligt op een hoogte van NAP + 2,00 m.
Bij laagwateromstandigheden is de huidige diepte boven deze drempel 3,00 m. In 2023 wordt na het sluiten van de
overslaghaven en overnachtingsplaats voor de beroepsvaart de drempel in de uitstroomopening verhoogd naar NAP +
4,00 m. Bij laagwateromstandigheden is de diepte dan nog 1,00 m. Het verhogen van de drempel is nodig om te hoge
dwarsstroming en aanzanding op de rivier te voorkomen.
Ontwikkelingsgebieden Nijmegen
De ontwikkeltijd van Nijmegen omarmt de Waal is lang en niet alles zal tegelijk in ontwikkeling komen (zie onderstaande
ontwikkelingskaart, kaart B4.1). Nijmegen omarmt de Waal zal een continu proces blijven. De komende jaren is echter
wel sprake van een piek in de ontwikkelingen. Met de oplevering van het Rivierpark Ruimte voor de Waal - Nijmegen is
een belangrijk raamwerk klaar en kan meer gedacht worden aan de invulling van de deelgebieden (mozaïek). Daarbij
zijn verbindingen tussen de deelgebieden van groot belang om gebieden aan elkaar knopen.
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Kaart B4.1. Overzicht ontwikkelgebieden in het kader van de Waalsprong (gemeente Nijmegen)
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BIJLAGE 5. HET BEGRIP ‘EVENEMENT’
Met het begrip ‘evenement’ wordt niet altijd hetzelfde bedoeld. De APV geeft een duidelijke afbakening van wat wel en
wat niet een evenement is. De Scheepvaartverkeerswet is hier niet duidelijk in, maar geeft wel aan welke
belangenafweging moet plaats vinden. In deze bijlage staan de relevante onderdelen uit de relevante wet- en
regelgeving.
Algemene plaatselijke verordening
De APV verstaat onder een evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:
a. bioscoop-, theater- en schouwburgvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d. het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen, indien dit onderdeel
uitmaakt van de reguliere bedrijfsvoering van de inrichting en gedurende minimaal 40 weken per jaar plaatsvindt;
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
f. voetbalwedstrijden als bedoeld in artikel 2.2.6 tot en met 2.2.11 van de APV;
g. activiteiten als bedoeld in artikel 2.1.2.1, 2.1.4.1 en 2.3.3.1 van de APV.
Onder evenement wordt mede verstaan:
h. een herdenkingsplechtigheid;
i. een braderie;
j. een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2.1.2.1 van de APV;
k. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg, behoudens straatmuziek;
l. een straatfeest of buurtbarbecue.
Scheepvaartverkeerswet
Voor het houden van sportevenementen, festiviteiten te water en andere evenementen, die de veiligheid en de vlotte
afwikkeling van het scheepvaartverkeer in gevaar kunnen brengen, is toestemming nodig van Rijkswaterstaat conform
het Rijnvaart Politie Reglement (RPR). In dit reglement is geen definitie of nadere omschrijving gegeven van ‘evenement’
of ‘festiviteit’. De essentie van dit voorschrift is dat het een georganiseerde activiteit betreft, die invloed kán hebben op de
veiligheid of de doorgang van het scheepvaartverkeer. Voorschriften, toestemmingen en vergunningen kunnen door de
Rijkswaterstaat van voorwaarden en voorbehouden worden voorzien. In sommige situatie kan met een melding worden
volstaan. In het proefjaar 2016 wordt alles met vergunning/ontheffing geregeld.
De effecten van een evenement toetst Rijkswaterstaat aan de Scheepvaartverkeerswet (artikel 3) waarbij gekeken wordt
naar het belang van:
a. het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;
b. het instandhouden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
c. het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en
waterkeringen, of werken gelegen in of over scheepvaartwegen;
d. het voorkomen of beperken van externe veiligheidsrisico’s in verband met schepen;
e. het voorkomen of beperken van verontreiniging door schepen.
In de beoordeling wordt tevens beoordeeld of er sprake is van:
a. hinder of gevaar door het scheepvaartverkeer voor personen die zich anders dan op een schip te water bevinden;
b. schade door het scheepvaartverkeer aan de landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden van een gebied
waarin scheepvaartwegen zijn gelegen.
Vanuit het Rijnvaartpolitiereglement is artikel 1.06 relevant: bij het beoordelen of het evenement de veiligheid en of vlotte
afwikkeling van het scheepvaartverkeer in gevaar kunnen brengen wordt ook getoetst aan artikel 1.06 van het RPR. Hier
staat dat de lengte, de breedte, de hoogte boven water, de diepgang en de snelheid van een schip of samenstel
verenigbaar moeten zijn met de karakteristiek en de afmetingen van de vaarweg en van de kunstwerken.
En vervolgens stelt de Richtlijnen Vaarwegen + supplement dat moet worden beoordeeld of het evenement voldoet aan
de karakteristiek van de vaarweg.
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