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 DuuRzamE staD:  
NIjmEgEN-waalsPRONg 

 Proloog

In 1995 haalt de Nijmegen de voorpagina’s van de ochtendbladen: 
‘Romeinen leggen Nijmegen bouwstop op’ en ‘Bij Lent jagen de Bataven 
Nijmegen op kosten’.1 Een van de kranten gaat verder met het suggere-
ren dat de bouw van de 12.000 woningen aan de overkant van Waal bij 
Nijmegen ‘volledig de mist ingaat’. Archeologische vondsten zijn hier 
verantwoordelijk voor: het erfgoed van de Romeinen en onze prehisto-
rische en middeleeuwse voorouders. De woningen waarover de krant 
spreekt, zullen verrijzen in de Waalsprong, de locatie die in de Vierde 
nota extra al werd genoemd als uitbreidingslocatie voor Nijmegen en 
die bekrachtigd is in het Vinex-uitvoeringsconvenant, dat de gemeente 
Nijmegen met Rijk en provincie gesloten heeft in april 1995.

De Waalsprong is het gebied dat eerder werd aangeduid als Land 
over de Waal. Zoals de naam al aangeeft, ligt het gebied ten noorden 
van Nijmegen over de Waal. Het omvat onder andere het dorp Lent, dat 
de zuidelijke grens vormt. In het westen loopt de grens langs Ooster-
hout, terwijl de lijn Ressen-Vossenpels het gebied begrenst in oostelijke 
richting. De noordgrens is de rijksweg A15. Het gebied wordt in tweeën 
gedeeld door de spoorlijn Arnhem-Nijmegen en de rijksweg A52. Het 
plangebied heeft een omvang van ongeveer 600 ha (figuur 6.1). 

Ook in dit geval is de vraag hoe gemeente, planners en archeologen 
omgaan met het ‘erfgoed’ van onze voorvaderen en de conflicten en 
spanningen die dat kennelijk met zich meebrengt. Anders dan Elst en 
Arnhem heeft Nijmegen bij de aanvang van de planontwikkeling een 
stadsarcheoloog in dienst.

1)  Respectievelijk De Telegraaf van 23 augustus en  

de Volkskrant van 7 oktober 1995.

6 )
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figuur 6.1 Plangebied Waalsprong.
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seerde amateurs presenteerde de gemeente in 1988 een nota over een 
gemeentelijk archeologiebeleid met als resultaat de aanstelling van een 
stadsarcheoloog in het jaar daarop.4 De muur werd wel afgebroken en 
het casino is gebouwd. Alleen een klein gedeelte van een hypocaustum 
(vloerverwarmingsysteem) en een stukje van de muur zijn zichtbaar 
gelaten voor het publiek in de kelder van het casino.

Met het aanvaarden van de nota en benoeming van een eigen archeo-
loog erkent het gemeentebestuur dat de zorg voor het bodemarchief 
een taak en verantwoordelijkheid voor de gemeente zelf is en niet meer, 
zoals in de periode daarvoor, vooral overgelaten kon worden aan de 
ROB, de archeologen van de Nijmeegse universiteit en niet te vergeten 
de amateurarcheologen. 

In het gemeentelijk archeologiebeleid staat bescherming van het 
archeologisch erfgoed voorop. Alleen als in situ bewaren door omstan-
digheden niet mogelijk is, wordt er opgegraven, behalve als opgraven 
niet noodzakelijk wordt geacht.5 Een archeologisch ‘aandachtsgebied’ 
wordt aangewezen: een 500 m brede strook langs de Waal met een 
omvang van circa 250 ha.

In 1995 wordt een tweede archeoloog aangesteld nadat er al eerder 
een assistent was aangewezen. Deze Sectie Archeologie maakt deel uit 
van de Afdeling Bouwkunde van de gemeentelijke Dienst Volkshuisves-
ting en Milieu. De sectie is verder gegroeid en intussen overgegaan in 
het Bureau Archeologie, met wel zestig medewerkers, van wie een aantal 
in vaste dienst; de meesten werken echter vooral op projectbasis.6

6.1 Fase 1 (1992-1996) – planvorming, verkenningen en inventarisaties

Planvorming

Nijmegen kampt al vanaf eind jaren tachtig met een groot ruimtetekort 
voor woningbouw en bovendien met een gebrek aan locaties voor bedrij-
ven. De grenzen van de stad zijn bereikt. De gemeente begint in 1988 
met het bespreekbaar maken van de ruimteproblemen met de provincie, 
de nog jonge KAN-regio en het Rijk. Als resultaat hiervan neemt de pro-
vincie in 1992 het initiatief tot het ‘vrijwillig’ opstellen van een zogeheten 
locatie-MER, het Milieueffectrapport (MER) Woningbouw Regio Nijme-

4)  Gemeente Nijmegen, 1988: In de grond van de zaak. Nota 

inzake een te voeren gemeentelijk archeologiebeleid.

5)  In 1990 krijgt de gemeente opgravingsbevoegdheid.

6)  Enckevoort & Thijssen 1999.

De gemeente Nijmegen is relatief laat met het aanstellen in 1989 van 
een eigen stadsarcheoloog.2 De directe aanleiding hiertoe was de vondst 
van een groot en indrukwekkend stuk muurwerk uit de Romeinse Tijd 
op de Waalkade. De door de gemeente voorgenomen sloop van dit 
bouwsel van tientallen meters lang, anderhalve meter breed en op 
sommige plaatsen 3 m hoog, ten faveure van een nieuw te bouwen 
casino riep bij de Nijmeegse bevolking grote verontwaardiging op. De 
landelijke en lokale pers stortten zich erop en diverse monumentenzor-
ginstanties en actiegroepen protesteerden tegen de sloop en wilden de 
resten integraal ter plekke bewaren. De gemeente werd beschuldigd van 
vandalisme (figuur 6.2).3 

Deze signalen waren voor een aantal politieke partijen voldoende 
om de aanstelling van een stadsarcheoloog te bepleiten in de raad. Na 
een haalbaarheidsonderzoek door het college van B&W, overleg met de 
ROB, de Katholieke Universiteit Nijmegen en de groep van georgani-

2)  Vergelijk bijvoorbeeld Rotterdam 1960, Amsterdam 1972, 

Breda 1981, maar Arnhem 1997.

3)  Van Enckevort & Thijssen 1999: 11-15.

figuur 6.2 Affiche tegen de voorgenomen sloop van de Romeinse muur.
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niet meer maagdelijke gebied aan de overkant van de Waal zal geleide-
lijk, in twintig tot dertig jaar veranderen in een stedelijke woonomge-
ving. Deze lange termijn, die vele onzekerheden en maatschappelijke 
veranderingen met zich meebrengt, vraagt om een fl exibele planning. 
Aanpassen aan de actualiteit in plaats van het ontwerpen van een 
eindbeeld, zal continu noodzakelijk zijn. De vraag of wat vandaag de 
dag als een aantrekkelijke leefomgeving wordt gezien ook toekomst-
waarde heeft, vergt een voortdurende maatschappelijke dialoog. De 
laatste opgave is ‘duurzaamheid’ opgevat volgens de intussen fameuze 
omschrijving van duurzame ontwikkeling in het Brundtland-rapport 
(1987): ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige 
generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties mogelijkheden 
om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. Duurzaamheid 
wordt niet uitsluitend in ecologische zin gedacht, maar wordt ook ver-
staan als sociale duurzaamheid, waarmee het streven naar een ‘sociaal 
duurzame maatschappij, waarin men verantwoordelijkheid voelt en 
neemt voor de sociale en fysieke omgeving’ wordt bedoeld. De Nij-
meegse bestuurders zijn zich ervan bewust dat daar in vele opzichten 

gen. Het Land over de Waal wordt daarin als milieuvriendelijkste locatie 
voor nieuwe woningbouw aangewezen. Op basis van dit rapport maakt 
de gemeente een eerste Concept Structuurplan Land over de Waal, dat 
aansluit bij de uitgangspunten van de Ontwikkelingsvisie KAN.7

In de zienswijze van de gemeente Nijmegen is het ontwikkelen van 
de Vinexlocatie een opgave die meer inhoudt dan het bouwen van 
12.000 woningen. Het gemeentebestuur formuleert vier ‘strategische 
opgaven’ als uitgangspunten voor de planontwikkeling. ‘Horen bij stad’ 
is de eerste strategie, waarbij de sociale component – het bestaande en 
het nieuwe op een goede manier afstemmen – verbonden moet worden 
met het ontwerp door de ontwikkeling van een nieuwe, herkenbare en 
eigen identiteit (fi guur 6.3). De tweede ontwerpopgave is ‘wervende 
woonmilieus’ te maken. Kwaliteit van woning en leefomgeving is hier-
bij de grote uitdaging. ‘Groeien in stappen’ is het motto van de derde 
opgave en heeft betrekking op het planproces zelf. Het landelijke, maar 

7)  Concept Structuurplan Land over de Waal, oktober 1994. 

Ontwikkelingsvisie KAN, provincie Gelderland, april 1993.

figuur 6.4 Schets planconcept.figuur 6.3 Toekomstig imago: nieuwe eigen identiteit en horend bij de stad.

  Stadseiland

  Landschapszone

  Dorpenzone

  Centrum

  Stadsas
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nog te graven retentieplassen die worden gekoppeld aan een gesloten 
kring van waterlopen en zuiveringsmoerassen. De plassen zullen funge-
ren als recreatiegebied, als natuurontwikkelingsproject, maar vertegen-
woordigen als zandwinningsgebied ook een hoge economische waarde.

De sterke inzet van de gemeente op duurzaamheid betekent dus voor 
de planvorming vooral aandacht voor de ecologische aspecten, waaron-
der natuurontwikkeling, terwijl de bestaande duurzame kwaliteiten in de 
zin van een cultuurhistorisch waardevolle omgeving voorlopig enigszins 
onderbelicht blijven.

Wel wordt in deze periode, waarin de gemeente Nijmegen aan het 
structuurplan werkt, een aantal initiatieven genomen op het gebied van 
de cultuurhistorie en archeologie. De gemeenten Elst en Bemmel, die de 
grond van het plangebied dan nog in eigendom hebben, nemen daarin 
het voortouw. De beide gemeenten geven een opdracht aan Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg (RDMZ) om een ‘cultuurhistorische verken-
ning’ uit te voeren in de Overbetuwe. Vervolgens verzoekt Nijmegen 
de Heidemij een inventarisatie te maken van de cultuurhistorische 
waarden, waaronder de archeologie, het landschap en milieu, in het 
plangebied. De derde actie komt van de stadsarcheoloog van Nijmegen, 
die bij de ROB bepleit een aparte projectarcheoloog aan te stellen voor 
de Waalsprong. Een vierde initiatief komt van het Gelders Genootschap, 
dat ook onderzoek doet naar het voorkomen van waardevolle cultuurhis-
torische elementen.

De RDMZ voert de cultuurhistorische verkenning uit in samenwer-
king met het Staring centrum in Wageningen.9 Een cultuurhistorische 
verkenning is een instrument dat in ontwikkeling is bij de RDMZ en 
door de minister van WVC gepropageerd wordt als een belangrijk onder-
deel van een effectief instrumentarium om de cultuurhistorische factor 
in te brengen in de ruimtelijke ordening:

Ik wil mij er voor inzetten dat de cultuurhistorische verkenning zich in 
de komende vier jaar tot ‘cultuurhistorisch argument’ in het ruimtelijke 
ordeningsproces kan ontwikkelen. Hiervoor zal een methodiek worden 
ontwikkeld, die in beperkt aantal voorbeeldgebieden op bruikbaarheid zal 
worden getoetst […]. De cultuurhistorische verkenning biedt uiteraard ook 
ruimte aan onze archeologische monumenten. Om die reden zal ik ook 
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek betrekken bij de 
ontwikkeling van het model voor de cultuurhistorische verkenningen.10

9)  Het Staring Centrum is per 1 januari 2000 opgegaan in 

Alterra, het kennisinstituut voor de groene leefomgeving, en 

maakt deel uit van Wageningen University & Research.

10)  Investeren in cultuur. Nota cultuurbeleid 1993-1996, 

een leerproces voor nodig zal zijn.8 De vier strategieën leiden tot een 
abstracte vertaling in de ruimtelijke hoofdstructuur (fi guur 6.4). 

Als een uitwerking van het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ ontwik-
kelde de planoloog Tjallingii de ‘stromenbenadering’, een benadering 
die beoogt voorwaarden te scheppen voor een ecologisch verantwoorde 
verstedelijking. Met het concept ‘stromen’ worden verscheidende func-
ties van een gebied gepercipieerd als stromen van verkeer, water, afval 
en energie. Het doel is de stromen zo te beheersen dat het milieu er zo 
min mogelijk schade van ondervindt.

De planners van Nijmegen werken het concept uit in de twee 
hoofdstromen ‘water’ en ‘verkeer’, die weer twee netwerken vormen: 
het ‘blauwe netwerk’ en het ‘grijze netwerk’ (fi guur 6.5). Het leidende 
principe is duurzaamheid: zuinig omgaan met schoon water, vervuiling 
tegengaan en beperking van de groei van het autogebruik. Vooral het 
blauwe netwerk heeft ingrijpende veranderingen van het plangebied tot 
gevolg. Het schone regen- en kwelwater zal worden opgeslagen in drie 

8)  Het Land over de Waal. Structuurplan, juli/augustus 1996.

figuur 6.5 De twee netwerken, blauwe en grijze stromen.

  De ‘blauwe’ stroom

     (waterinfrastructuur) met

  de watergelieerde functies

  De ‘grijze’ stroom

     (verkeersinfrastructuur) met

  de economisch-dynamische 

     functies
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doet de Heidemij een beroep op de ROB met de vraag om informatie 
over de meldingsgebieden en vondsten in het gebied van de Waal-
sprong. Naast deze informatie zou de Heidemij graag een interpretatie 
van de ROB willen zien van de waarde van deze gebieden en vondsten. 
Het is de bedoeling dat dit inventariserende onderzoek de basis wordt 
van het structuurplan waar de gemeente Nijmegen mee bezig is. De 
ROB vindt negen in het archief bekende vindplaatsen, waarvan vijf mel-
dingsgebieden die allemaal rond en in de gemeente Ressen liggen en in 
aanmerking komen voor de status van wettelijk beschermd monument. 
De andere vier vindplaatsen liggen verspreid over het plangebied.13 De 
ROB geeft echter geen uitleg van de waarde van de terreinen en herhaalt 
dat ze allemaal bescherming verdienen. Wel benadrukt de ROB dat er 
goede gronden zijn om te verwachten dat het plangebied nog veel meer 
archeologisch belangrijke terreinen zal bevatten. Mocht er een officieel 
verzoek om advies komen, dan zal de ROB aanbevelen een aanvullende 
archeologische inventarisatie te laten uitvoeren.

De stadsarcheoloog van Nijmegen neemt het derde initiatief met het 
voorstel tot een structurele aanpak van het archeologisch onderzoek in 
de Waalsprong. De grootte van het plangebied, de omvang van de tot nu 
bekende archeologische terreinen, maar ook de vele losse vindplaatsen, 
waarvan de status in de zin van waarde en datering nog onbekend zijn, 
maken dit noodzakelijk. Daarom zou er een aparte projectarcheoloog 
aangesteld moeten worden. Verder is een archeologische inventarisatie 
van het hele plangebied geboden die bijvoorbeeld door RAAP gedaan 
kan worden. Het archeologisch onderzoek van de bekende meldingsge-
bieden zou gepland en begroot moeten worden, evenals het reserveren 
van budget voor noodonderzoek.14

Het resultaat van al deze losstaande initiatieven is minimaal. De 
meeste al uitgevoerde inventarisaties kwamen te laat om nog een rol 
van betekenis te spelen in het concept-structuurplan, behalve de verken-
ning van de RDMZ. De verkenning is gepresenteerd op een persconfe-
rentie in 1993 en daarna ingebracht in de PPC. In het concept-structuur-
plan, dat in oktober 1994 verschijnt, is daar weinig tot niets van terug 
te vinden, en evenmin van de andere inventarisaties. Het structuurplan 
lokt dan ook veel reacties en kritiek uit.

13)  Bij Oosterhout ligt M(eldingsgebied) 39, in Lent M35, ten 

noorden van Lent het attentiegebied A2 en M42 op de hoogte 

van Ressen ten westen van de spoorlijn. Deze opgave, zo 

blijkt later, is niet volledig.

14)  Memorandum Archeologie & Waalsprong, Jan Thijssen, 

maart 1994. 

De ROB doet echter niet mee aan de verkenning van de Overbetuwe. 
Achteraf is een bijlage toegevoegd van Jan Thijssen, de stadsarcheoloog 
van Nijmegen, waarin een aantal archeologische vindplaatsen op de 
kaart van het concept-structuurplan is aangegeven.

De Cultuurhistorische Verkenning Overbetuwe kan gezien worden als 
zo’n voorbeeldproject. De RDMZ geeft aan dat er nog weinig ervaring 
is met cultuurhistorisch kwaliteitsbeheer in ruimtelijke ontwikkelingen, 
maar verwacht met de verkenningen gemeenten een instrument in han-
den te spelen waarmee de belangenafweging in het ruimtelijk beleid aan 
kwaliteit kan winnen. De veronderstelling daarbij is dat de kwaliteit van 
de planning wordt verhoogd door rekening te houden met de culturele 
identiteit van een gebied. De cultuurhistorische verkenning geeft in de 
eerste plaats de cultuurwaarden aan in een gebied. Daarna volgt een 
schets, uitgedrukt in ‘kansen’ en ‘risico’s’ van de locaties waar nieuwe 
ontwikkelingen wel of niet wenselijk zijn en waar combinaties door 
integratie mogelijk zijn. De RDMZ denkt niet alleen meer in objecten – 
kerken, boerderijen – maar ook in structuren en patronen. Het gebied 
kenmerkt zich door drie karakteristieke structuren: het stuwwalland-
schap en het zicht daarop vanuit de Overbetuwe, de open ruimte van 
de komgronden en de intensief en langdurig bewoonde en bebouwde 
stroomruggen. De conclusie is dat vanuit cultuurhistorische optiek 
uitbreidingslocaties vooral op komgronden gevonden zouden moeten 
worden, juist omdat er in die gebieden in het verleden nooit gewoond is. 
Het hierop gebaseerde advies stelt voor de bebouwing te plannen in een 
brede van west naar oost lopende strook van Valburg naar Bemmel, en 
verstedelijking op de Waaloever te mijden. Bovendien blijft dan ook het 
bodemarchief gespaard, door de RDMZ het rijkste bodemarchief van 
Nederland genoemd.11

Opvallend is dat dit voorstel van een west-oostgroei overeenkomt 
met de Nijmeegse plannen uit de jaren zestig van de vorige eeuw, maar 
dan ten zuiden van de Waal. De RPD staat echter in dezelfde tijd een 
soort bandstedelijke ontwikkeling van Arnhem naar Nijmegen voor, 
zoals nu de Ontwikkelingsvisie KAN en het Structuurplan Land over de 
Waal waarin de noord-zuidas de kern vormt van de nieuwe uitbreiding.12

In 1994 geeft de gemeente Nijmegen een opdracht aan de Heidemij om 
het plangebied te inventariseren. Voor de archeologische inventarisatie 

ministerie van WVC, 1992: 116.

11)  RDMZ 1993: Cultuurhistorische Verkenning Overbetuwe.

12)  Schaap 1967: 371-388.
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Door het beschikbaar komen van de studie van het Gelders Genootschap 
over de aanwezige cultuurhistorische waarden in het gebied wordt vervol-
gens rekening gehouden met ‘bestaande waardevolle elementen’, zoals 
landgoederen, forten en de kwelplassen die ook een hoge ecologische 
waarde hebben.

De ROB honoreert het verzoek van de stadsarcheoloog niet. Er komt 
geen projectarcheoloog. De stadsarcheoloog gaat het onderzoek nu zelf 
plannen. Daarvoor heeft hij wel meer gegevens nodig van de ROB, zoals 
een lijst van de archeologische monumenten, waarop ook de coördina-
ten staan aangegeven. Een dergelijke lijst is nodig om zowel het opgra-
ven als de inventarisaties en waarderingen van RAAP af te stemmen op 
de fasen van de bouw.

Archeologische inventarisaties

De gemeente heeft dus besloten om RAAP in te huren voor het ‘voor-
werk’. RAAP begint op de inmiddels bekende wijze met de inventarisatie 
van het plangebied en ‘vindt’ maar liefst 38 vindplaatsen. Deze inventa-

Peter van Dun van de RDMZ betreurt het dat de provincie geen oren 
heeft voor het cultuurhistorische argument en het structuurplan niet wil 
aanpassen. In de Cultuurhistorische Verkenning Overbetuwe is immers 
aangetoond dat de culturele factor eerder een stimulerende dan een 
remmende invloed heeft op een nieuw ontwerp. Het provinciaal bestuur 
spreekt wel over ‘identiteit’ en ‘herkenbaarheid’, maar laat het geen rol 
spelen in de besluitvorming. Het cultuurlandschap heeft toch ook ‘recht 
van spreken’. Een uiterst vrijblijvende houding, volgens Van Dun. De 
keuze voor bouwen op de ‘oude’ gronden, de stroomruggen, betekent 
bovendien dat veel archeologische vindplaatsen opgegraven zullen 
moeten worden en dus tegelijkertijd vernietigd. Wie de waarschijnlijk 
zeer hoge kosten daarvan moet betalen, is ook nog niet duidelijk.15

De kritiek van twee net afgestudeerde stedenbouwkundigen op Struc-
tuurplan Land over de Waal sluit hierbij aan. Het voornaamste bezwaar 
van het tweetal is dat het plan een integrale visie mist en uitsluitend is 
gebaseerd op zaken van economische aard. Historische en landschap-
pelijke waarden die de identiteit van de Betuwe vormen, hebben geen 
rol gespeeld bij het maken van het plan. De huidige plannen zijn achter 
de tekentafel bedacht. De twee hebben een alternatief plan gemaakt 
voor de Waalsprong. Hierin gaan ze contrair aan de RDMZ: niet bouwen 
op de komgronden – die moeten juist worden opengehouden –, maar 
bouwen langs de rivier. De dorpen zijn vroeger ook op de stroomruggen 
ontstaan: ‘Sluit aan bij die infrastructuur!’16

Het concept-structuurplan is tot 15 maart 1995 ter inzage gelegd en 
heeft 122 inspraakreacties opgeleverd. De reacties en het artikel 10 BRO 
vooroverleg hebben gezorgd voor enige bijstellingen in het structuurplan, 
zoals blijkt uit de Nota van Wijzigingen, die uitkomt in juli, en de bijbeho-
rende kaart (fi guur 6.6). Die veranderingen hebben ten eerste betrekking 
op de grenzen van het plangebied, die nu zo getrokken zijn dat Bemmel 
en Oosterhout buiten het gebied vallen.17 De totale omvang is daarmee 
kleiner geworden, waardoor sommige functies zijn aangepast.

15)  Van Dun 1995: 3-5. 

16)  Krantenartikel, aanwezig in het archief van de ROB.

17)  De gemeenten Elst, Bemmel en Valburg konden niet 

instemmen met een grotere omvang van het plangebied, 

die volgens het gemeentebestuur van Nijmegen in de 

ontwikkeling van de KAN-regio noodzakelijk was. De 

grenscorrecties waren conform de visie van de drie 

gemeenten. In het KAN-overleg bleef Nijmegen echter 

benadrukken dat een grotere omvang wenselijk was.

figuur 6.6 Structuurplan 1995.
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De conclusie is dat nader onderzoek essentieel is. De tot nu toe geconsta-
teerde opmerkelijke kwaliteit, maar ook de kwantiteit vraagt om investerin-
gen in nieuw onderzoek. Dit is de laatste kans om gegevens te verzamelen 
die ‘voor de geschiedschrijving van het toekomstige stadsgebied onmis-
baar zijn’. RAAP kan nu nog geen aanbevelingen doen over beschermen 
of opgraven. Eerst moeten de omvang en kwaliteit van de vindplaatsen, 
evenals de aard en datering zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden. Dan 
pas is het mogelijk een verantwoorde afweging te maken.21

21)  RAAP-rapport 122, 1995.

risatie is de eerste fase van de archeologische begeleiding van de Waal-
sprong, die in zijn geheel uit vijf fasen zal bestaan. RAAP voert de eerste 
twee fasen zelf uit.18

De eerste fase (A), die in twee onderdelen is gesplist, bestaat uit een 
vooronderzoek, een oppervlaktekartering, een karterend booronderzoek 
en, in overleg met de stadsarcheoloog, een waarderend onderzoek van 
een aantal op korte termijn bedreigde vindplaatsen (A1). De resultaten 
van dit onderzoek zullen bepalend zijn voor de planning en omvang 
van fase A2, die de waardering van nog te bepalen vindplaatsen zal 
inhouden.19 Nadat de RDMZ het bodemarchief van de Overbetuwe al 
als ‘zeer rijk’ had gekarakteriseerd, komt ook RAAP tot deze conclusie, 
vooral wat betreft vindplaatsen uit de late IJzertijd, Romeinse tijd en 
Middeleeuwen. Het plangebied is vanwege de ‘hoge archeologische ver-
wachting’ dan ook intensief onderzocht. Naast de vindplaatsen uit de al 
genoemde archeologische periodes zijn acht terreinen opgespoord met 
bewoningssporen uit het Neolithicum en/of de Bronstijd. RAAP noemt 
dit het opvallendste resultaat van het onderzoek, omdat er tot nu toe 
nauwelijks vondsten uit deze periode in dit gebied bekend waren.

De vindplaatsen 1 tot en met 9 zijn, gedeeltelijk, gewaardeerd.20 Het 
waarderende onderzoek op het perceel waar de vindplaatsen 4 tot en 
met 7 liggen, moest tijdelijk worden gestaakt, omdat op sommige perce-
len de zaaitijd was aangebroken. RAAP heeft op dit cluster vindplaatsen 
drie verschillende vondstniveaus aangeboord, daterend uit het Neoli-
thicum tot en met de IJzertijd. Dit cluster, ten westen van de spoorlijn 
en zuidwestelijk van Ressen (fi guur 6.7), is verreweg het belangrijkst: 
‘Hier ligt een compleet archeologisch landschap geconserveerd onder 
de komklei. Feitelijk gaat het zelfs om verschillende, in tijd van elkaar 
gescheiden, landschappen op een en dezelfde plaats.’ De omvang van 
het onderzochte terrein is circa 12 ha. Ook vindplaats 8 is bijzonder. Op 
een oppervlakte van circa 4 ha ten oosten van Oosterhout is een grote 
nederzetting uit de IJzertijd en Romeinse tijd aangetroffen; bovendien 
werden sporen uit het neolithicum gevonden. 

18)  RAAP-rapport 122, Fase A1, 1995. RAAP-rapport 175, Fase 

A/B, 1996, dl. 2. RAAP-rapport 242, Fase A/B, 1997, dl. 4.

19)  Fase B betreft de waardering van vindplaatsen, fase 

C proefsleuvenonderzoek, fase D opgravingen en fase 

E begeleiding van grondwerkzaamheden. Na het eerste 

onderzoek worden de fasen gecombineerd.

20)  Het waarderend onderzoek op de vindplaatsen 2, 3 

en 8 is voltooid, waarbij nr. 3 kan afvallen, omdat er geen 

bewoningssporen zijn aangetroffen.

figuur 6.7  Overzicht archeologische vindplaatsen in het plangebied per 1 -10-2001.
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dit een slechte zaak en zijn van mening dat het Rijk financieel moet 
bijspringen. Zij willen op korte termijn overleg over deze problematiek 
met de bewindslieden van VROM en OCW.24

Staatssecretaris Nuis, op aanraden van de directeur Cultureel Erfgoed 
van OCW, wijst het verzoek om overleg van wethouder Alofs echter af.25 
Het argument van de staatssecretaris is dat de financiële consequenties 
van de implementatie van Malta nog verre van duidelijk zijn. De behan-
deling van het Verdrag van Malta in de Tweede Kamer is daarom opge-
schort en een ambtelijke werkgroep is bezig met het bestuderen van de 
problematiek. Hij verwacht de resultaten in het najaar en verwijst vervol-
gens naar de brief van minister De Boer van VROM aan het presidium 
Randstad, die erop neerkomt dat VROM de verantwoordelijkheid voor 
knelpunten ten aanzien van de archeologie afschuift naar provincies en 
gemeenten. De minister wijst bovendien elke suggestie van de hand dat 
het departement als ‘verstoorder’ in de zin van Malta aangemerkt zou 
kunnen worden. Wat de kosten betreft van archeologisch onderzoek 
stelt de minister: ‘Evenals vele andere planuitvoeringskosten, vormen 
de eventuele kosten voor archeologisch onderzoek een normaal onder-
deel van de grondexploitatie en zullen daarin moeten worden verdiscon-
teerd.’ De rijksoverheid zal op geen enkele wijze deze kosten voor haar 
rekening nemen.26

Een niet geheel onverwachte, maar toch teleurstellende reactie 
voor Nijmegen, te meer daar de stadsarcheoloog intussen heeft bere-
kend dat de opgravingen in de Waalsprong circa ƒ32 miljoen zullen 
gaan kosten.27 Hij wijst erop dat, hoewel het archeologiebeleid van de 
gemeente is gericht op de bescherming van het bodemarchief, opgraven 
onontkoombaar is gezien de vele archeologische terreinen, die ‘een 
schat aan archeologische gegevens bevatten’. Het Structuurplan Land 

24)  Gemeente Nijmegen, ‘Grondige Aanpak Noodzakelijk’, 

persbericht nr. C/082 d.d. 11 juli 1995; brief B&W Nijmegen 

aan staatssecretaris Nuis d.d 19 juli 1995.

25)  Op 25 november zal er wel een bespreking worden 

geregeld tussen de staatssecretaris en de wethouder, geen 

‘officieel overleg’, maar ‘een gedachte-uitwisseling tussen twee 

partijgenoten’. Notitie van plv. directeur Cultureel Erfgoed G.C. 

Lodder aan staatssecretaris Nuis d.d. 22 november 1995.

26)  Brief Nuis aan B&W Nijmegen d.d. 13 oktober 1995. Brief 

minister De Boer aan de voorzitter van het Presidium Regio 

Randstad d.d. 28 februari 1995.

27)  10 miljoen komt ten laste van de grondexploitatie; om de 

overige 22 miljoen te verrekenen via de grondprijs betekent 

ƒ12 per m2 extra, waardoor de huizen te duur zullen worden.

De verstoorder betaalt?

Voor de gemeente Nijmegen zijn de eerste resultaten van het onderzoek 
van RAAP vrij alarmerend. De rijkdom van het Overbetuwse bodemar-
chief komt op gespannen voet te staan met het bouwen van woningen 
in de Vinexlocatie over de Waal. Een groot aantal archeologisch waar-
devolle terreinen zullen daardoor onherroepelijk worden verstoord. Een 
bijkomende factor die verontrusting teweegbrengt is het Verdrag van 
Malta. De op handen zijnde ratificatie van het Verdrag begint landelijk 
bekendheid te verkrijgen. Ook andere gemeenten die bezig zijn met het 
ontwikkelen van Vinexlocaties hebben problemen met de consequenties 
van het verdrag. Die problemen concentreren zich op het principe ‘de 
verstoorder betaalt’, zoals artikel 6 van het verdrag in Nederland wordt 
geïnterpreteerd. Op verzoek van de gemeente Beverwijk heeft de VNG 
deze kwestie aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer.22

Voldoende aanleiding voor het college van B&W om een persbericht 
uit te geven waarin het zijn zorgen openbaar maakt over het realiseren 
van de woningbouw in de Waalsprong. De kern van het probleem is dat 
woningbouw onmogelijk wordt als de verstoorder financieel verantwoor-
delijk wordt voor het archeologisch onderzoek, dus voor de kosten van 
opgravingen. Als het Rijk niet medefinanciert, komen er geen woningen. 
Nijmegen onderbouwt deze stellingname met de speciale positie die de 
stad in archeologisch opzicht inneemt ‘als grootste Romeinse nederzet-
ting van ons land’. Nijmegen heeft een groot aantal monumenten in de 
stad en ook de hoeveelheid opgravingen neemt jaarlijks flink toe.

Het budget dat de gemeente per jaar voor opgravingen ter beschikking 
stelt is even groot als dat van de landelijk opererende ROB. Voor de 
Waalsprong is gedurende de twintig jaar waarin het bouwprogramma 
zal worden gerealiseerd ƒ500.000 per jaar uitgetrokken. Maar dit is bij 
lange na niet voldoende gezien de eerste resultaten van het onderzoek 
van RAAP. De gemeente vreest dat de markt zal afhaken als de kosten 
van opgravingen een integraal deel moeten gaan vormen van de ‘nor-
male grondexploitatie’, zoals minister De Boer van VROM voorstaat.23 
Een andere consequentie van Malta die de gemeente voorziet is dat de 
ROB, net zoals de RDMZ, zich in de toekomst vooral op kwaliteitscon-
trole – in dit geval van opgravingen – gaat richten en het onderzoek zelf 
en de financiering ervan aan de lokale overheden overlaat. B&W vinden 

22)  Zie De Zwart 1999.

23)  B&W verwijzen hier naar het standpunt van minister De 

Boer van VROM in de kwestie Beverwijk.
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Met deze uitspraak van VRO M is het plan een structuurplan volgens
de Wet op de Ruimtelijke Ordening en kan nu ter visie worden gelegd.
De gemeente Nijmegen legt het plan op 11 april 1996 ter visie. In juli 
en augustus volgt de goedkeuring door de raden van Nijmegen, Elst en 
Bemmel.

Cultuurhistorie en archeologie – afgebeeld op een kaart (figuur 6.8) – 
hebben een plaats gekregen in het plan als onderdeel van de omgevings-
factoren, zoals bestaande bebouwing, natuurwaarden, wegen en spoor-
lijnen, die tezamen kansen maar ook belemmeringen vormen. Deze 
omgevingsfactoren zullen binnen het vastgestelde ruimtelijk beleid de 
uitgangspositie voor de verdere planontwikkeling zijn.31

structuurplan ‘Het land over de Waal’ d.d. 15 maart 1996.

31)  Structuurplan Land over de Waal, 1996.

over de Waal biedt weinig ruimte voor integratie van vindplaatsen, laat 
staan terreinen. Toch zal, voordat de deelbestemmingsplannen worden 
vastgesteld, worden bestudeerd of en hoe de archeologische gebieden 
ontzien en ingepast kunnen worden.28

Milieueffectrapportage 

Het structuurplan verkeert intussen in de fase dat het officieel ter visie 
gelegd moet worden. Voordat dit kan gebeuren, moet echter een onthef-
fing van de m.e.r.-plicht worden aangevraagd bij de minister van VROM; 
anders heeft het structuurplan geen status op grond van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. B&W van Nijmegen, mede namens Elst, Bemmel 
en Valburg, vragen deze ontheffing van het vervaardigen van een MER 
aan. De ROB tekent bezwaar aan evenals de RDMZ. Ook de werkgroep 
De Groene Long, die ijvert voor het behoud van een open Betuwe, en 
de Verenigingen Dorpsbelangen van Ressen en Lent formuleren beden-
kingen tegen het ontheffingsverzoek. De bezwaren, afgezien van de 
juridische aspecten, komen erop neer dat het niet (opnieuw) uitvoeren 
van een m.e.r. betekent dat er geen garanties zijn voor het voldoende 
meewegen van archeologische en cultuurhistorische waarden in de ver-
dere planvorming. De ROB voert daarnaast nog als argument aan niet 
betrokken te zijn geweest bij de m.e.r.-procedure.

VROM besluit de ontheffing wel te verlenen op grond van de overwe-
ging dat het eerdere locatie-MER voldoet aan de eisen van een m.e.r. zoals 
in de Wet milieubeheer is vastgelegd en het bovendien niet te verwachten 
is dat een nieuwe procedure nieuwe gegevens met mogelijk schadelijke 
gevolgen voor het milieu zal opleveren.29 Wel beveelt de minister de 
overwegingen aan van de Commissie voor de m.e.r., dat bij de besluit-
vorming over het structuurplan archeologische waarden zoveel mogelijk 
beschermd worden. Dit is mogelijk door rekening te houden met de reeds 
afgeronde studies en het onderzoek op het gebied van de cultuurhistorie 
uit te breiden. Overigens met de kanttekening van de minister dat de 
rijksdiensten (ROB en RDMZ) er zelf verantwoordelijk voor zijn dat ze 
betrokken worden bij activiteiten waar mogelijk oudheidkundige aspecten 
spelen. Dit kan niet leiden tot het niet verlenen van de ontheffing.30

28)  Land over Waal: Sprong in het diepe…?, Jan 

Thijssen, 1995. Deze notitie is later toegevoegd aan de 

Cultuurhistorische Verkenning Overbetuwe, RDMZ 1993.

29)  Op grond van art. 7.5, eerste lid onder b, van de Wet 

Milieubeheer.

30)  Ministerie van VROM, Besluit inzake ontheffingsverzoek 

figuur 6.8 Cultuurhistorische waarden in het plangebied.
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accentueren vooral het element ‘participatie’ uit het Utrechtse voorbeeld.
Een participatiebenadering betekent in dit geval dat de beschermers 

van het culturele erfgoed hun defensieve opstelling laten varen en stre-
ven naar een opbouwende en creatieve beïnvloeding van het ruimtelijk 
beleid, ook wel ‘planologische monumentenzorg’ genoemd. Het is niet 
de bedoeling van een CHER om gebouwen en archeologische terreinen 
een monumentenstatus te verlenen op basis van de inventarisaties; het 
instrument heeft dan ook geen wetenschappelijke pretenties. Helaas 
kon in de Waalsprong dit instrument niet vooraf aan de planvorming 
worden ingezet door de al genoemde tegenstellingen. Ook de resultaten 
van de later verstrekte opdrachten aan RAAP en het Gelders Genoot-
schap konden niet meer volledig worden verwerkt in het structuurplan, 
omdat de voorbereiding van het plan al in een te ver gevorderd stadium 
was. Blijft over de vraag of op dit moment binnen de vastgestelde 
kaders en de basisfilosofie van het structuurplan de cultuurhistorische 
waarden alsnog een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling: de 
verbetering van de dagelijkse woon- en werkomgeving. B&W zijn van 
mening dat het structuurplan hiertoe voldoende basis biedt, ondanks de 
‘grote offers’ die vanuit cultuurhistorische optiek gebracht moeten wor-
den als gevolg van de aanleg van de Lentse plassen.

De cultuurhistorische waarden die nu bekend zijn, bestaan uit 38 
bouwkundig waardevolle beschermde monumenten, 22 historisch geo-
grafisch belangrijke elementen (wegen, watergangen en oude kolken) 
geïnventariseerd door het Gelders Genootschap en 4 door RAAP hoog-
gewaardeerde terreinen van archeologisch belang. Daarbij komen de 
door de RDMZ in de cultuurhistorische verkenning genoemde ‘risicozo-
nes’, die vooral bestaan uit de ‘dijk- en kwelzone’ en de ‘landschapzone’.
De intussen bekend geworden ‘Aanvulling op de voorlopige vindplaat-
senkaart’ van het tweede onderzoek van RAAP laat tien nieuwe vind-
plaatsen zien.35 Het cluster 4 tot en met 7 met de steentijdvondsten is 
uitgebreid naar het zuiden; samen met een nieuw gevonden cluster aan 
de oostkant van de spoorlijn en weg vormt dit een terrein van 1 km lang 
en een omvang van 20 ha, het Zuiderveld-complex genoemd. In Zuider-

in de planvorming, waarbij het accent moet liggen op de waarde van 

de cultuurhistorie als inspiratiebron en een participerende benadering 

van de betrokken cultuurhistorici essentieel is. De tweede les is dat de 

CHER in de beginfase van een project moet starten, eigenlijk al vóór de 

planners aan de tekentafel gaan zitten en dan parallel oplopen met de 

planontwikkeling. Kylstra 1995.

35)  Dit onderzoek wordt in oktober 1996 gepubliceerd. De resultaten 

zijn al eerder bekend, in ieder geval bij de stadsarcheoloog. RAAP-

rapport 175, 1996.

6.2 Fase 2 (1996-1998) – een nieuwe aanpak:  
de workshops cultuurhistorie

Nieuwe aanpak

Door de commotie rond Malta en de aanbevelingen van de Commissie 
voor de m.e.r., gaat de gemeente serieus overwegen hoe de cultuurhis-
torische factor ingebracht kan worden in de ruimtelijke ontwikkeling van 
het Waalspronggebied. De gemeente is gaan inzien dat het beeld van 
de Overbetuwe niet alleen door ecologische en natuurwaarden wordt 
bepaald, maar ook en vooral door het in de loop van eeuwen ontstane 
cultuurlandschap. Deze verscheidenheid aan sporen in en van het land-
schap draagt bij aan de geschiedenis en identiteit van het gebied. In het 
voorstel van B&W aan de raad ontwikkelt het college, in het besef dat 
de bouw van de Vinexlocatie ingrijpende veranderingen zal betekenen 
in het cultuurlandschap, opvattingen over of en hoe cultuurhistorische 
waarden een duurzame positieve bijdrage kunnen leveren aan de iden-
titeit van de nieuwbouwlocatie en welke procedures daar het meest 
geschikt voor zijn.32

Om te beginnen legt de gemeente verantwoording af over het niet 
voldoende meenemen van cultuurhistorische waarden in het structuur-
plan: de resultaten van de inventarisaties van de ROB en Heidemij waren 
te globaal om een zinvol bestanddeel te kunnen vormen.33 Bovendien 
werd de eerste fase van de planontwikkeling en besluitvorming geken-
merkt door grote tegenstellingen. Een ander argument is dat afwegings-
vraagstukken rond de cultuurhistorie in alle Vinexlocaties spelen. Een 
oplossing voor dit probleem zou het tijdig ter beschikking hebben van 
informatie over de cultuurhistorische waarden in de plangebieden zijn.  
B&W verwijzen naar de gemeente Utrecht, die daartoe speciaal voor 
de Vinexlocatie Leidsche Rijn een nieuw instrument heeft ontwikkeld: 
de Cultuurhistorische Effectrapportage (CHER).34 B&W van Nijmegen 

32)  B&W Nijmegen, voorstel aan de raad: Cultuurhistorie in het 

‘Land over de Waal’, 20 augustus 1996.

33)  De uit het archief van de ROB afkomstige ‘puntlocaties’ worden 

expliciet genoemd.

34)  In de VROM-publicatie Kwaliteit op Locatie schetst Kylstra van de 

Dienst Volkshuisvesting van de gemeente Utrecht de ervaringen met 

dit instrument. Het doel van de Utrechtse CHER is ‘zo goed mogelijk 

omgaan met de cultuurhistorische waarden in een grootschalige 

gebiedsontwikkeling’. Het toepassen van de CHER in Leidsche Rijn 

heeft een aantal leermomenten opgeleverd. Het vervaardigen van een 

CHER mag dan een eenmalige gebeurtenis zijn, uiteindelijk komt het 

neer op het proces: het overtuigend implementeren van de resultaten 
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Het is duidelijk dat B&W in hun uitvoerige voorstel aan de raad willen 
uitsluiten dat de cultuurhistorie een belemmerende factor wordt bij 
het realiseren van de stadsuitbreiding door de nadruk op een positieve 
bijdrage te leggen. In de stukken voor de eerste workshop in decem-
ber 1996 worden de deelnemers nogmaals herinnerd aan de van hen 
verwachte opstelling: ‘Van hen die geacht worden het cultuurhistori-
sche erfgoed te beschermen wordt eerder een participerende houding 
gevraagd dan een defensieve door middel van cultuurhistorische 
randvoorwaarden.’37

Op de eerste bijeenkomst is een aantal gastsprekers uitgenodigd om 
een inleiding te houden over het omgaan met cultuurhistorische waar-
den in het ruimtelijk beleid.38 De bedoeling is om na deze inleidingen 
plenair te brainstormen en een gezamenlijke probleemdefinitie vast te 
stellen. Een van de inleiders is de stadsarcheoloog van de gemeente 
Utrecht, die de ervaringen met het instrument CHER in Leidsche Rijn 
behandelt. Ondanks het positieve effect van de CHER is ook in Utrecht 
‘niet alles rozengeur en maneschijn’. Andere inleiders stellen dat de 
aanwezigheid van cultuurhistorische waarden niet automatisch een 
krachtige identiteit garandeert: ‘Alles klakkeloos bewaren is gevaarlijk.’ 
Transformatie is onvermijdelijk, maar wel te sturen. De beperkingen die 
het structuurplan oplegt, komen in de discussie die volgt aan de orde. 
Sommigen vinden dit een probleem, anderen willen niet denken in 
termen van het oude versus het nieuwe, maar formuleren de uitdaging 
als ‘de kunst van het verantwoord vernietigen’ en hechten veel waarde 
aan het proces, ‘als er maar een zorgvuldige afweging is gemaakt en 
de dingen niet ongemerkt gebeuren’. De tegenstelling tussen ‘behoud’ 
en een nieuwe benadering, die gekwalificeerd kan worden als ‘behoud 
door ontwikkeling’, afkomstig van het Belvedere-gedachtegoed, klinkt 
duidelijk in het debat door.39 In deze zienswijze wordt ruimtelijk beleid 
gepercipieerd als een culturele opgave. De voorstanders verwoorden 
deze visie in aforismen: ‘Wij bouwen vandaag aan de cultuurhistorie van 
morgen’ en ‘archeologie als inspiratiebron’. De nieuwe stad die moet 
ontstaan, hoeft dan ook geen kopie van het oude te worden, maar een 

37)  B&W Nijmegen: Land over de Waal. Workshop 

Cultuurhistorie; programma voor de eerste workshop op 12 

december 1996.

38)  De workshops worden gehouden van december 1996 tot 

april 1998.

39)  Project Belvedere gaat in april 1997 van start. Voor die 

datum was het ARMOLA-overleg vanaf 1993 actief, waar 

Belvedere de opvolger van is.

veld-west (4 t/m 7) zijn bijna uit alle ‘archeologische’ perioden vondsten 
aangetroffen, van het Mesolithicum tot en met de Late Middeleeuwen, 
in Zuiderveld-oost (23, 39 t/m 42) alleen prehistorische sporen. Dit clus-
ter ligt precies in het gedeelte waar de plassen gepland zijn (figuur 6.6).

B&W overwegen planologische aanpassingen om een gedeelte van 
het Zuiderveld-west complex te sparen. Gezien het grote aantal vind-
plaatsen is het echter onmogelijk alles in te passen, waardoor er noodge-
dwongen veel opgegraven moet worden. De RAAP-rapporten kunnen die-
nen voor het maken van afwegingen met het oog op beschermen door 
inpassen of opgraven. Een globale berekening leert dat de kosten, als alle 
vindplaatsen opgegraven zouden worden, circa ƒ32 miljoen bedragen. 
Hoe meer vindplaatsen ontzien worden, hoe minder de opgravingkosten 
zullen zijn. Voorlopig is in de exploitatieopzet tien miljoen uitgetrokken.

Workshops cultuurhistorie

De overwegingen van het college van B&W leiden tot een concreet 
voorstel: het opzetten van een aantal workshops. Dit voorstel is in 
samenspraak met de RDMZ ontwikkeld. Doel van deze workshops is de 
cultuurhistorische factor een rol te laten spelen in het ontwerpproces. 
Die rol blijft bewust enigszins vaag; cultuurhistorie kan aandachtspunt, 
overweging, uitgangspunt of toetsingskader zijn, in ieder geval geen 
randvoorwaarde. B&W beogen een ‘vrije uitwisseling van ideeën’. Het 
resultaat van de workshops zal als een aparte paragraaf over cultuurhis-
torische waarden worden opgenomen in de bestemmingsplannen, met 
vermelding van de argumenten voor de gemaakte ontwerpkeuzes.

De deelnemers aan de workshops zullen bestaan uit deskundigen 
op het gebied van de cultuurhistorie: de RDMZ, de ROB en het Gelders 
Genootschap, aangevuld met de stadsarcheoloog en stedenbouwkun-
digen en ontwerpers van de gemeente. Ook de provincie zal vertegen-
woordigd zijn. De rol van de historische verenigingen en kringen die 
actief zijn in het plangebied, zal nog worden onderzocht. Er zijn zeven 
kringen, verenigingen en groepen actief in het gebied.36 De raad stemt 
op 25 september 1996 in met het voorstel.

36)  Historische kring Bemmel; Stichting Dorpsraad Lent; 

Historische Vereniging van Elst en Lent ‘Marithaime’; 

Historische kring Oosterhout, Slijk-Ewijk e.o.; Vereniging 

Dorpsbelangen Ressen; De Groene Long, Oosterhout; 

Werkgroep Boom, Lent. De gemeente zal later besluiten om 

voor de kringen een eigen overlegplatform in het leven te 

roepen.
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park Oosterhout verschijnen al in mei. De workshops hebben hier dus 
nauwelijks een inbreng kunnen leveren. De deelnemers maken zich daar 
zorgen over. In het vervolg zouden de ontwerpen eerder beschikbaar 
moeten zijn. Dit is een van de kwesties die de gehele periode waarin de 
workshops worden gehouden, zal blijven spelen: wat is de invloed van 
de workshops op het proces van besluitvorming?

Een andere kwestie is het meer inhoudelijke probleem van de water-
huishouding van het gebied en de daarmee samenhangende aanleg 
van de plassen in de Landschapszone. De moeilijkheid met de plassen 
heeft vele aspecten. Voor de gemeente is de aanleg ervan essentieel, de 
basisfilosofie van het structuurplan, de ‘visie ecopolis’ berust daarop. 
Dit betekent dat de hele waterhuishouding van het gebied verandert, 
omdat het een gesloten circuit wordt. Een van de gevolgen is dat de 
stroomrichting in het plangebied de andere kant op gaat lopen en als 
het ware ‘omgekeerd’ wordt ten opzichte van de bestaande richting. De 
deelnemers aan de workshop zetten er vraagtekens bij en vooral de krin-
gen vertonen een grote aversie: ‘Het systeem staat haaks op wat er altijd 
in de polder is gedaan.’ Andere consequenties zijn eventuele fluctuaties 
in het waterpeil en een mogelijke verdroging die kan optreden en niet 
alleen het bos op het Landgoed Oosterhout in gevaar brengen, maar 
ook de archeologische vindplaatsen in het bijzonder het cluster Zuider-
veld, die toch al in de knel komen door de aanleg van de plassen.

De stadsarcheoloog doet in de workshops verslag van de stand van 
zaken per masterplan, geeft mogelijke problemen aan en meldt de 
nieuwe vondsten als RAAP weer een onderzoek heeft gedaan. Zijn aan-
dacht gaat in de eerste plaats uit naar het tijdig plannen van de opgra-
vingen. De mogelijkheden voor bescherming door inpassing in de ont-
werpen zijn immers vrij beperkt en het aantal vindplaatsen neemt alleen 
maar toe. De verwachting is dat er meer vindplaatsen opgegraven zullen 
worden dan er beschermd kunnen worden. Het is dan ook zeer de vraag 
of het budget van ƒ10 miljoen wel voldoende zal zijn. In grote lijnen is 
de stadsarcheoloog tevreden met de workshops en met het overleg dat 
hij met de ontwerpers heeft. Wel benadrukt ook hij het belang van het 
verantwoorden van de gemaakte keuzes in de bestemmingsplannen. 
Hij is het niet altijd eens met de standpunten van de ROB. Zo kondigt 
de archeoloog van de ROB op een gegeven moment aan dat het clus-
ter Zuiderveld waarschijnlijk aangewezen gaat worden als beschermd 
monument. De stadsarcheoloog vraagt zich af of dat wel goed door-
dacht is; de mogelijkheid is niet ondenkbaar dat de gemeente formeel 
bezwaar aantekent tegen de wettelijke bescherming van een dergelijk 

eigentijdse stad waarin rekening is gehouden met de cultuurhistorische 
karakteristieken. Het debat leidt echter niet tot een gezamenlijke pro-
bleemdefinitie.40

De deelnemers aan de workshops komen gedurende anderhalf jaar 
bijeen in acht bijeenkomsten. De structuur van het overleg in de work-
shops ligt al snel vast. Ambtenaren van de gemeente doen verslag van de 
stand van zaken in algemene zin, ook over de voortgang van het overleg 
met de kringen waarna reacties per discipline gehoord worden en discus-
sie plaatsvindt. Daarna wordt per deelgebied dezelfde weg gevolgd. Voor 
de deelgebieden zijn ‘masterplannen’ in de maak (figuur 6.9). 

De stap tussen het vaak abstracte niveau van het structuurplan en de 
concrete uitwerking op bestemmingsplanniveau is te groot; de master-
plannen moeten die kloof via een tussenslag overbruggen. Vijf van de 
zeven masterplannen worden tegelijkertijd ontwikkeld en moeten eind 
1997 afgerond zijn. De ontwerp-masterplannen van Stadsas en Woon-

40)  Gemeente Nijmegen: Verslag workshop cultuurhistorie 

gehouden op 12 december 1996.

figuur 6.9 Overzicht masterplannen.
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lijke bescherming van Zuiderveld- west’ bekendgemaakt in juli 1998. Een 
jaar later volgt Zuiderveld-oost. De motivatie van deze voornemens bevat 
de volgende overwegingen: het Zuiderveldcomplex bevat overblijfselen uit 
het Meso- en Neolithicum: bewoningssporen uit circa 9000-2000 voor 
Christus. Vermoedelijk gaat het om resten en sporen van kampementen 
van jagers en verzamelaars die daar zo’n zevenduizend jaar geleden 
woonden. De vondsten uit het Neolithicum duiden op een latere bewo-
ning door landbouwers. Dergelijke resten zijn in Nederland zeldzaam, 
zeker in de Betuwe. Ook zijn ze goed geconserveerd, vooral het organisch 
materiaal, en daarom van grote wetenschappelijke waarde.

Er bestaat weinig kennis over dit type nederzettingsterreinen. Ken-
nis over de aard en functie van zulke vindplaatsen wordt pas door een 
opgraving verkregen. Wettelijke bescherming is noodzakelijk om deze 
potentiële kennis veilig te stellen voor toekomstig onderzoek. Boven-
dien is het mogelijk dat toekomstige generaties andere vraagstellingen 
zullen hebben en met andere, betere technieken en methoden gebruik 
kunnen maken van de informatie in de bodem. Omdat er in Arnhem een 
vergelijkbare vindplaats wordt beschermd, kunnen toekomstige archeo-
logen de relaties tussen de verschillende nederzettingen onderzoeken. 
Deze argumentatie is kennelijk voldoende om de vindplaats van natio-
naal belang te verklaren.41

De gemeente Nijmegen organiseert in september 1998 een hoorzitting 
over het voornemen van de minister om in Zuiderveld-west een archeo-
logisch monument wettelijk te beschermen.42 Het Zuiveringschap 
Rivierenland maakt bezwaar. De huidige persleiding van Bemmel naar 
Oosterhout is door het grote aantal nieuw te bouwen woningen niet 
toereikend en zal deels vervangen moeten worden en deels afgetakt. 
De bestaande leiding en het nieuwe tracé gaan dwars door de archeo-
logische vindplaats. Het nieuwe tracé is parallel aan een bestaande 
gasleiding gepland. Door de aanleg van het gas is het bodemarchief ter 
plekke al verstoord. Omlegging van de persleiding brengt extra kosten 
(ƒ300.000) met zich mee. Bovendien is het Zuiveringschap wettelijk 
verplicht bestaande leidingen te onderhouden en te vervangen.43

41)  OCW: Besluit wettelijke bescherming Zuiderveld-west 

d.d. 16 oktober 2000. Het nationale belang van het terrein 

wordt niet expliciet geformuleerd, maar vooral afgeleid uit 

eerdergenoemde argumenten.

42)  Aanwezig zijn het Zuiveringschap, de wnd. Directeur 

Volkshuisvesting & Milieu, de gemeente Nijmegen, en de 

stadsarcheoloog.

43)  Gemeente Nijmegen: verslag hoorzitting op 14 september 1998.

grote vindplaats, met als gevolg langdurige procedures en een toene-
mende kans dat de vindplaats uiteindelijk toch wordt opgegraven. Het is 
in zijn ogen verstandiger om dan maar direct uit te gaan van opgraven 
en dat op te nemen in de plannen. Omdat het over een steentijdlocatie 
gaat, is de stadsarcheoloog benieuwd of de ROB ervaring heeft met 
diepe ontzandingen van dergelijke vindplaatsen. De ROB zal binnens-
huis informeren naar specifieke deskundigheid, maar denkt ‘dat er van 
te voren weinig over te zeggen valt en dat er gewoon afgewacht moet 
worden. Ze kent gevallen waarbij de werktuigen je om de oren vlogen.’ 

De inbreng van de ROB bestaat verder vooral uit het bepleiten van 
het ter plekke refereren aan vindplaatsen die behouden blijven. Bij de 
inrichting van die vindplaatsen zouden bepaalde elementen zichtbaar 
gemaakt kunnen worden. De ROB beschikt over deskundigen op het 
gebied van terreininrichting. Hoewel de stadsarcheoloog het eens is 
met het creatief omgaan met de archeologie, wijst hij erop ‘dat je eerst 
iets interessants moet vinden, voordat je dat in het plan zichtbaar kunt 
maken’. De voorkeur van de ROB gaat echter uit naar behoud, maar in 
het besef dat het niet altijd mogelijk is.

6.3 Fase 3 (1998-2003) – wettelijke bescherming  
en de kwestie rond de ovatonde

Wettelijke bescherming Zuiderveld

Hoewel de ROB zich ervan bewust is dat er veel belangen spelen en 
wettelijke bescherming een moeizame weg zal zijn, is al in januari 1996 
overwogen het Zuiderveld-west complex wettelijk te beschermen. Het 
is daarom wenselijk contact te leggen met de gemeente om over de 
wederzijdse belangen te spreken en hoe die zich tot elkaar verhouden. 
Voor er een definitief besluit genomen kan worden, is het wel noodzake-
lijk een beter beeld te verkrijgen van de gaafheid van de vindplaats. Een 
proefsleuvenonderzoek is de beste methode om hier achter te komen. 
Dit onderzoek moet bovendien, behalve de gaafheid controleren, zeker-
heid verschaffen over de datering en de functie van de site en tevens 
inzicht geven in de conservering van zoölogisch en botanisch materiaal. 
Het einddoel van dit onderzoek is te bepalen in hoeverre de vindplaats 
of delen ervan voor behoud in aanmerking komen, en vervolgens hoe 
een representatief geacht deel effectief beschermd kan worden en welke 
delen opgegraven moeten worden.

Voordat dit onderzoek wordt uitgevoerd, en dus zonder de noodzake-
lijk geachte zekerheden, wordt desalniettemin het ‘Voornemen tot wette-
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opvattingen en prioriteiten uiteen. De eerste prioriteit is het uitvoeren 
van het structuurplan, dat inmiddels door GS is goedgekeurd. Het ver-
wezenlijken van het nieuwe stadsdeel in het Land over de Waal heeft een 
hogere prioriteit dan een archeologisch monument: ‘[Het] RO-regime is 
belangrijker dan [het] Archeologisch sub-regime.’

De aanwijzing tot monument kan niet betekenen dat er problemen 
ontstaan met vergunningen, ook niet voor opgravingen. De vergun-
ningenprocedures moeten beheersbaar blijven door het vastleggen 
van randvoorwaarden. Het bovenste niveau (IJzertijdniveau) kan beter 
worden opgegraven dan in situ behouden blijven. De mogelijkheid om 
afspraken over archeologisch onderzoek vast te leggen in een convenant 
tussen gemeente en ROB is met de ROB besproken.47

In het voorstel aan de raad over de bescherming van Zuiderveld-oost 
zijn de frustraties van B&W nog duidelijker te herkennen. Gewezen 
wordt op het feit dat de gemeente het initiatief tot inventarisatie van het 
gebied heeft genomen en niet de ROB, die eigenlijk de verantwoordelijk-
heid heeft voor de AMZ in het gebied. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de 
vergunningenprocedures en de ontheffing daarvan voor archeologisch 
onderzoek beheersbaar moeten blijven en niet aangegrepen moeten 
worden om de uitvoering van het plan te vertragen. De kosten van 
opgravingen zijn gezien de bijzondere omstandigheden zeer hoog en 
moeten zoveel mogelijk vermeden worden. De gemeente Nijmegen en 
de GEM dragen jaarlijks al ƒ500.000 bij aan archeologisch onderzoek in 
de Waalsprong.48

De gemeenteraad besluit op 15 december 1999 positief te adviseren 
over de wettelijke bescherming van Zuiderveld-west en -oost. Onder 
voorwaarden: de aanleg van infrastructurele werken (bedoeld wordt 
vooral de aansluiting van de Dorpensingel op de Stadsas middels een 
‘ovatonde’ en aanleg en onderhoud van diverse nutsleidingen) moet 
gerealiseerd kunnen worden. De archeologische belangen zullen daarbij 
zoveel mogelijk gerespecteerd worden.49

Het definitieve besluit tot wettelijke bescherming van beide terreinen 
zal de minister in oktober 2000 nemen.

47)  Voorstel aan de raad: advies voor bescherming als 

archeologisch monument, Ressen, Zuiderveld-west  

d.d. 9 november 1999.

48)  Voorstel aan de raad: Zuiderveld-oost d.d. 9 november 1999.

49)  Raadsbesluit d.d. 15 december 1999 over Zuiderveld-west 

en Zuiderveld-oost.

Als de gemeente een jaar later een hoorzitting houdt over het voorne-
men tot wettelijke bescherming van Zuiderveld-oost, laat het Zuive-
ringsschap weten deze niet te zullen bijwonen. Het schap reageert met 
een schriftelijk commentaar waarin dezelfde problemen uiteengezet 
worden. De aanwezige persleiding doorkruist het toekomstige monu-
ment. De leiding dient beschikbaar te zijn voor onderhoudsdoeleinden 
en calamiteiten. Het kan dus voorkomen dat graafwerkzaamheden 
noodzakelijk zijn. Voor dit onderhoud is een zakelijk recht van opstal 
gevestigd, waarin bepaald is dat boven de leiding geen opstallen of 
diep wortelende bomen of struiken aangebracht mogen worden. Het 
schap zegt in principe geen bezwaar te hebben tegen een archeologisch 
monument als rekening gehouden wordt met het inhoudelijke aspect 
van het zakelijk recht.44 Ook de Nederlandse Gasunie reageert nu en 
vraagt om ontheffing van de vergunningsplicht in geval van calamitei-
ten. In de betreffende percelen liggen namelijk gastransportleidingen op 
een diepte van 1.50 m onder het maaiveld, waartoe de Gasunie toegang 
moet hebben bij lekkages en dergelijke.45

Na deze initiatieven onderneemt de gemeente Nijmegen geen verdere 
actie om tot een advies over de wettelijke bescherming te komen en 
laat de adviestermijn verstrijken. Ondanks het verlopen van de termijn, 
maant de staatssecretaris de raad van Nijmegen alsnog te adviseren. 
In de brief wordt gesuggereerd dat de gemeente de termijn heeft laten 
verstrijken in de onjuiste veronderstelling dat de procedure opnieuw 
gestart moest worden.46 De gemeente antwoordt intussen begonnen te 
zijn met het voorbereiden van het advies en dat het voorstel aan de raad 
in december 1999 aan de orde zal zijn.

In dit voorstel wijzen B&W erop dat de gemeente tot nu toe zeer 
zorgvuldig met de archeologische belangen is omgegaan. Zij refereren 
aan diverse inventarisaties door RAAP, de aanpassingen in het struc-
tuurplan en de masterplannen, het opnemen van een cultuurhistori-
sche paragraaf in de bestemmingsplannen, de workshops. Dat B&W 
geen behoefte hebben aan wettelijk beschermde monumenten in het 
plangebied was al duidelijk naar voren gekomen in het raadsvoorstel 
over het instellen van de workshops. Nu zet het college nogmaals zijn 

44)  Brief Zuiveringschap (met situatietekening)  

aan J. Thijssen d.d. 28 oktober 1999.

45)  Brief Gasunie aan gemeente Nijmegen,  

directie Grondgebied d.d. 4 november 1999.

46)  Staatssecretaris van OCW aan raad van  

Nijmegen, 29 oktober 1999.
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dat plaats moet vinden.52 De vraag wat uiteindelijk duurder zal zijn, 
het verleggen van het tracé van de persleiding of opgraven, wordt niet 
expliciet gesteld en is op dit moment waarschijnlijk ook niet te beant-
woorden.

Zoals het Zuiveringschap al had voorzien, vormen de archeologische 
terreinen c.q. monumenten een groot probleem. Een overleg tussen 
het Zuiveringschap, de stadsarcheoloog en de ROB is noodzakelijk.53 
Aanwezig zijn Van Paassen van het Zuiveringschap, Schut van de ROB 
en de stadsarcheoloog van Nijmegen, Jan Thijssen. Het Zuiveringschap 
wijst er nogmaals op dat de vergunning al in juni 1999 is aangevraagd, 
maar dat daarop niet is gereageerd. De gemeente heeft verzuimd de 
aanvraag door te zenden naar de ROB. Dit betekent dat de termijn is 
verstreken en daarmee de vergunning verleend.54 Intussen is gebleken 
dat een alternatief tracé onhaalbaar is. Van Paassen wijst er ook nog 
eens op dat er al een gasleiding ligt, waardoor het archeologisch belang-
rijke terrein verstoord zal zijn. Ook is over het monument een fietspad 
en een busroute gepland. Voor de archeologen betekent dit het opgra-
ven van een deel van de vindplaats. Dit zal plaatsvinden voorafgaande 
aan de werkzaamheden ten behoeve van de persleiding, die eind 2000 
een aanvang zullen nemen. De opgraving moet voor augustus afgerond 
zijn. Het Bureau Archeologie Nijmegen zal de opgraving uitvoeren. De 
randvoorwaarden zullen echter door de ROB worden bepaald, maar – 
en dit wordt benadrukt – in samenwerking met het Bureau Archeologie 
Nijmegen, dat een eerste ontwerp maakt. Een steentijdspecialist van de 
ROB stelt het PvE op, de opgraving wordt uitgevoerd in de zomer en is 
in december 2000 afgerond.55

52)  Brief B&W Nijmegen aan Zuiveringschap d.d. 3 februari 

2000 (opgesteld door de stadsarcheoloog).

53)  Dit vindt plaats op 16 februari 2000 en betreft Zuiderveld-west.

54)  Volgens art. 17, vierde lid (dat verwijst naar art. 16.5) van de 

Monumentenwet wordt een vergunning geacht te zijn verleend als 

de termijn van advies, zes maanden, is verstreken. De directeur 

van de ROB wijst erop dat een afweging van het archeologische 

belang ter plekke niet heeft kunnen plaatsvinden. Ook kunnen er 

nu geen voorwaarden aan de vergunning worden verbonden. Zij 

verzoekt met grote klem om bij de aanleg van de persleiding het 

archeologisch belang zoveel mogelijk re respecteren. Brief ROB 

aan gemeente d.d. 2 maart 2000.

55)  Van den Broeke 2002.

Consequenties van de wettelijke bescherming

De gevolgen van de voornemens tot wettelijke bescherming worden  
al snel zichtbaar. Het BKH adviesbureau vraagt in juni 1999 een vergun-
ning aan namens Zuiveringschap Rivierenland, bij zowel directie  
Grondgebied van de gemeente Nijmegen als bij stadsarcheoloog, voor 
‘het maken, hebben en houden van de op de tekeningen aangegeven 
persleiding’, waarvan de aanbesteding eind 1999 moet plaatsvinden.50 
Dat zal helaas niet lukken.

Het Zuiveringschap heeft de kwestie van de persleiding al een jaar 
eerder bij de provincie aangekaart, die op haar beurt contact met de 
ROB heeft gezocht. In eerste instantie ging dat over een nieuw aan te 
leggen leiding langs de A325, langs de oostgrens van het plangebied 
Westeraam, gemeente Elst. De ROB is dus al op de hoogte van de pro-
blematiek en heeft besloten dat het hele gebied langs de leiding, globaal 
van het gemaal Waalsprong via Elst naar Arnhem, geïnventariseerd 
moet worden. Hoewel op advies van de provincie afgesproken was dat 
‘archeologische begeleiding’ bij de aanleg van de leiding voldoende zou 
zijn, komt de ROB daar dus op terug, zonder ook maar één inhoudelijk 
argument te noemen: ‘Bij intern overleg bleek dat het in dit geval toch 
beter zou zijn om eerst het tracé te laten verkennen.’ De kosten komen 
voor rekening van de verstoorder, hoewel dat voor het Zuiveringschap 
geenszins duidelijk is. 

Ook in de Waalsprong dreigt het Zuiveringschap in een benarde 
positie te komen en bekneld te raken tussen gemeente en ROB. De 
gemeente vraagt de ROB namelijk om pas een vergunning voor de 
aanleg van de persleiding te verlenen als de haalbaarheid van een alter-
natief tracé is onderzocht. Alleen als een ander tracé niet mogelijk is, 
kan de optie opgraven aan de orde komen. De gemeente wil kennelijk 
een opgraving voorkomen vanwege de kosten.51 Zij vraagt het Zuive-
ringschap dan ook onderzoek te doen naar een alternatief tracé en de 
meerkosten in beeld te brengen. Nijmegen kan dan bezien in hoeverre 
zij daaraan kan bijdragen. Een alternatief tracé lijkt vooralsnog de beste 
oplossing om het monument te ontzien. Opgraven brengt hoge kosten 
met zich mee, onder meer door de moeilijke omstandigheden waarin 

50)  Brief BKH adviesbureau aan Nijmegen  

(J. Thijssen, stadsarcheoloog) d.d. 1 juni 1999;  

idem aan directie Grondgebied Nijmegen.

51)  Brief B&W Nijmegen aan ROB d.d. 22 januari 2000 

(opgesteld door de stadsarcheoloog).
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inventarisatie van alle kabels en leidingen die door de ovatondelocatie 
gepland zijn.58 Het gehele leidingenpakket zal ten minste een breedte heb-
ben van 10 m. De inbreng van de ROB bestaat uit het vermelden van de 
afspraken die in het verleden zijn gemaakt – afspraken die niet stroken 
met de nu gepresenteerde plannen. De plannen houden onvoldoende 
rekening met de archeologische monumenten.59 De ROB is van mening 
dat in een eerder overleg met Gino Laurita, de projectleider Stadsas en 
Ovatonde, is overeengekomen dat de gemeente een zettingsonderzoek 
zou doen en wanneer dit nadelig voor de vindplaatsen zou uitvallen, zou 

58)  Een gasleiding, een persleiding waarvan het tracé nog 

gewijzigd moet worden, hoogspanningsleidingen, een zgn. 

nutstracé voor waterleiding, middenspanning, UPC en KPN), de 

stadsverwarming, leidingen van NUON. Daarbij gaat het om twee 

leidingentracés, een oost-westelijke en één langs de A325.

59)  In een brief aan de GEM d.d. 7 februari 2001, die bedoeld 

is als correctie op het verslag van de vergadering van 31 

januari 2001, worden alle momenten opgesomd waarop de 

ROB op het belang van de twee (toekomstige) monumenten 

heeft gewezen, zowel mondeling als schriftelijk.

Ovatonde 

Het volgende probleem dat het monument veroorzaakt na de kwestie 
van de rioolpersleiding, die overigens nog niet uit de wereld is, is de 
aanleg van de zogenaamde ‘ovatonde’, in de Stadsas. Op 9 maart 2000 
organiseert de directie Strategie & projecten van de gemeente een kick 
off-vergadering over de ovatonde om de betrokken partijen in te lich-
ten over de nieuwe plannen. Aanwezig zijn vertegenwoordigers van de 
gemeente Nijmegen,56 het Polderdistrict Betuwe Rijkswaterstaat, NS 
Railinfrabeheer en de Grontmij. De ROB en de provincie Gelderland 
laten verstek gaan.

De Grontmij heeft van de gemeente Nijmegen de opdracht gekregen 
een defi nitief ontwerp te maken voor de ovatonde, die in de Stadsas is 
gepland. Een eerder ontwerp voldoet niet meer. De ovatonde, een ovale 
rotonde, zal kleiner worden, omdat het aantal rijbanen wordt beperkt. 
Het doel van de ovatonde is ‘de snelheid richting centrum te temperen 
en vanaf de Stadsas verkeer links en rechts te leiden (bijvoorbeeld om 
verder met het openbaar vervoer te reizen)’.57 De ontwikkeling van de 
ovatonde en het aangrenzende gebied raakt de deelbelangen van de 
aanwezige instanties. Zo zal de aansluiting op de Ovatonde aan de 
westkant het spoor kruisen, terwijl aan de oostkant een aansluiting 
gezocht moet worden op het knooppunt Ressen (zie fi guur 6.10). Ook 
waterlopen en de afvoer van water zullen de ontwikkeling van de het 
gebied beïnvloeden. Een terrein van 35 ha ‘waar belangrijke archeologi-
sche vondsten in de grond zitten’ ligt voor een deel in het plangebied. 
Een grondmechanisch bedrijf voert op dit moment een onderzoek uit, 
waar met extra sonderingen gekeken wordt wat er in de buurt van de 
ovatonde in de bodem zit.

De reacties van de aanwezigen bestaan vooral uit praktische tips en 
vragen over de beschikbare gegevens en informatie en bij wie die verkre-
gen kunnen worden. Zo wijst de stadsarcheoloog erop dat tijdig bij de 
ROB duidelijkheid gevraagd moet worden over de procedures, de rand-
voorwaarden en vooral de vergunningen.

De kwestie wordt extra gecompliceerd als de gemeente de bestaande 
hoogspanningsmasten wil afbreken en de leidingen ondergronds wil 
aanleggen. Ook NUON komt het overleg hierover bijwonen. Intussen is 
er een jaar verstreken. De bespreking op 31 januari 2001 begint met een 

56)  Van de gemeente Nijmegen zijn dat de projectleider 

Stadsas, de projectadviseur, een verkeersdeskundige, de 

stadsarcheoloog en de notulist.

57)  Verslag vergadering 9 maart 2000.

figuur 6.10 Verkeerstructuur Stadsas met geplande ovatonde.

Ovatonde

  Verbindende wegen

  Ontsluitende wegen



2 7 4 E R O P  O F  E R O N D E R 2 7 5 H O O F D S T U K  6 :  N I J M E G E N - W A A L S P R O N G

het monument onder de A325 al verstoord is, maar: ‘er omheen is nog 
wel sprake van een archeologisch monument, dit levert problemen met 
de nieuwe infrastructuren die hier gepland zijn’. Ook door de aanleg van 
een gasleiding in 1991 is het monument al aangetast.63 Ook de opgra-
ving toonde aan dat in het noordoosten het mesolithische niveau niet 
overal meer aanwezig is en door natuurlijke invloeden is opgeruimd. In 
alle opgravingputten bleek de bodem tot 50 cm onder het maaiveld ver-
stoord. Dit komt in de vergadering echter niet aan de orde.

De inventarisatie wordt opnieuw aangevuld met nieuwe gegevens. 
De ROB heeft nog steeds geen randvoorwaarden bekendgemaakt. De 
gemeente en de GEM hebben vijf concrete vragen over het ophogen die 
zij niet zonder de ROB kunnen beantwoorden. Een zettingsonderzoek 
alleen is niet voldoende om antwoord op die vragen te krijgen; de gege-
vens in de vorm van getallen uit het geotechnisch onderzoek moeten 
worden vertaald naar de gevolgen voor het monument. 

De vergadering besluit dat de inventarisatie, de aanvullingen daarop 
en de afspraken over de te ondernemen acties het definitieve afspraken-
kader zullen vormen. De conclusie van de vergadering luidt: ‘ROB gaat 
officieel akkoord met de uitgangspunten. […].’64 Het overleg zal pas weer 
na een jaar, in januari 2002, voortgezet worden.

Later zal blijken dat de ROB niet in staat is op een voor de project-
leiders van de ovatonde heldere manier aan te geven wat de tolerantie-
ruimte is van bepaalde ingrepen in de grond. Op het laatste overleg had 
de ROB toegezegd kwantitatieve gegevens te leveren over de toelaatbare 
verdichting van de bodem en de hoogte van het grondwaterpeil. Zo stelt 
de ROB dat ‘een horizontale verplaatsing van 5 cm toelaatbaar is’.65 Het 
hoeft niet te verbazen dat een dergelijke uitspraak voor de projectleider 
onbegrijpelijk en onvoldoende is. Bovendien zijn de overwegingen die 
aan de eisen van de ROB ten grondslag liggen niet inzichtelijk: ‘Wij zou-
den daarom tevens van u [willen] vernemen op welke gronden de aange-
geven limieten tot stand zijn gekomen en welk archeologisch informa-
tieverlies u verwacht indien deze overschreden worden.’66

‘indien het bodemarchief behouden kan blijven op de locatie van het 

transferium […]’. De ROB wil dit veranderd hebben in: ‘Uitgangspunt 

is dat het bodemarchief behouden blijft.’

63)  Het Zuiveringschap had al eerder vastgesteld dat het monument 

door de aanleg van de gasleiding aangetast was en suggereerde 

daarmee ook de relativiteit en het nut van de bescherming.  

64)  Verslag bijeenkomst archeologisch monument ovatonde 

d.d. 28 maart 2001.

65)  Brief ROB aan directie Grondgebied gemeente Nijmegen 

d.d. 8 januari 2003.

66)  Brief directie grondgebied aan ROB d.d. 20 januari 2003.

een verplaatsing van de ovatonde overwogen worden. Staande de vergade-
ring reikt de ROB een exemplaar van de Monumentenwet uit en meldt dat 
de daarin beschreven vergunningenprocedure van toepassing is. De verga-
dering besluit een totaalplan te maken met een gedetailleerd overzicht van 
alle geplande ingrepen in het gebied in relatie tot het bodemarchief. De 
consequenties voor zowel het ontwerp als het bodemarchief kunnen dan 
zichtbaar worden. Van de ROB wordt verwacht dat hij de randvoorwaarden 
aangeeft en een samenvatting van de Monumentenwet levert.60

De gemeente zet de vaart erin en heeft de inventarisatie in vier weken 
afgerond en beschikbaar. De ingrepen ten behoeve van de ondergrondse 
infrastructuur (elf verschillende tracés) zijn voor het grootste gedeelte 
in kaart gebracht, een aantal aspecten moet nog worden uitgezocht. 
Doel is een optimaal behoud van het bodemarchief mogelijk maken. De 
ingrepen die onvermijdelijk het monument raken zijn aangegeven, de 
gevolgen daarvan en de oplossingen. In de meeste gevallen is opgra-
ven het enige alternatief, terwijl de mogelijkheden van het ophogen 
met zand op sommige plekken nader onderzocht moeten worden. De 
inventarisatie wordt tijdens een volgende bespreking aangevuld. Voor 
de voorgestelde ophogingen zal een zettingsonderzoek ondernomen 
worden. Ook RAAP zal hierbij betrokken worden.

De vergadering van 28 maart 2001 is voor de gemeente van essentieel 
belang. Alle partijen komen op volle sterkte: aanwezig zijn zes represen-
tanten van de GEM, drie vertegenwoordigers van de gemeente Nijme-
gen, en vijf archeologen.61 De gemeente wil op die dag bindende afspra-
ken maken tussen gemeente/GEM en ROB, en beslissingen nemen op 
basis van een totaalplan met betrekking tot de archeologie. Het verschil 
in zienswijzen blijkt al bij het vaststellen van de notulen van de vorige bij-
eenkomst (7 maart). Voor de ROB is het uitgangspunt dat het bodemar-
chief hoe dan ook behouden blijft, terwijl bij de gemeente het beginsel 
vooropstaat dat het ontwerp voor de ovatonde en het gebied eromheen, 
een kloppend en werkbaar geheel moet vormen. Daarbij wil de gemeente 
het monument zoveel mogelijk ontzien.62 De vergadering stelt vast dat 

60)  Verslag bespreking archeologisch bodemarchief locatie 

Ovatonde/Dorpensingel d.d. 31 januari 2001.

61)  Van de gemeente en de GEM zijn dat projectleiders 

en coördinatoren op het gebied van de relevante (beleids)

terreinen; van de archeologen de ROB, RAAP en een 

archeoloog van het Bureau Archeologie van de gemeente.  

De GEM is opgericht in juli 1997. 

62)  In de passage over het aan te leggen transferium, waarin 

duidelijk wordt dat de gemeente naar vermogen het behoud van het 

bodemarchief ter plekke wil bewerkstelligen, komt de zinsnede voor: 
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maken van de resultaten van de opgravingen door middel van persbe-
richten, open dagen en publicaties. Het tentoonstellen van de vondsten 
is een ander middel om een breed publiek te trekken. In het museum 
van de Stichting Historische Tuin in Lent is een vast expositiepunt 
opengesteld om de resultaten van de opgravingen te laten zien, terwijl 
de meer bijzondere vondsten in het museum het Valkhof in Nijmegen 
tentoongesteld worden68. 

B&W besluiten naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van 
State alsnog een MER op te stellen, te beginnen met een startnotitie. Nu 
had de gemeente, een half jaar voor de beslissing van de Raad van State, 
een evaluatie laten uitvoeren van de milieueffecten in de Waalsprong. 
Het rapport geeft een overzicht van de milieueffecten bij de ontwikke-
ling van de woningbouw en hoe daar in de planvorming rekening mee 
is gehouden. Sinds 1990 zijn deze effecten geïnventariseerd en gewaar-
deerd.69 De conclusies van het rapport zijn dat de in 1992 opgestelde 

68)  Van den Broeke 2002b: 33.

69)  Afdeling Milieu, Bureau Duurzame Ontwikkeling: 

Evaluatie Milieueffecten Waalsprong. De doorwerking van de 

Uitspraak Raad van State

Inmiddels heeft de Raad van State het hoger beroep van de Stichting 
Werkgroep Groene Long gegrond verklaard. B&W van Nijmegen hebben 
in strijd met art. 7.27 van Wet Milieubeheer gehandeld door het verlenen 
van een aantal vrijstellingen waarvoor een MER gemaakt had moeten 
worden. De ontheffi ng van de m.e.r.-plicht door de minister in 1996 
(zie hiervoor) is ‘zinledig’, omdat voor het structuurplan waar de onthef-
fi ng voor werd aangevraagd, geen verplichting bestond. B&W moeten 
opnieuw beslissen over de ingebrachte bezwaren.67

De uitspraak van de Raad van State heeft vele gevolgen voor de 
planvorming. Een van de consequenties is dat de bouwwerkzaamheden 
worden stilgelegd. Een gevolg daarvan is dat er voldoende tijd is om een 
eerder ontdekt grafveld in Lent op te graven (fi guur 6.11 en 6.12). Het 
Bureau Archeologie Nijmegen hecht veel waarde aan het toegankelijk 

67)  Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak; uitspraak 

d.d. 3 mei 2001. LJN nr. AB1717.

figuur 6.12 De Man van Lent, een impressie van een bewoner in zijn woonomgeving, 
een boerengehucht op de Betuwse kleigronden.

figuur 6.11 Plattegrond van het grafveld in Lent. In de Romeinse tijd is een skeletgraf verstoord bij 
het graven van een van de afwateringssloten op het terrein. Vijfde eeuw voor Chr.
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  crematiegraf
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gepresenteerd wordt op een persconferentie, nadat in de zomer het MER 
voorgelegd is voor de inspraak.72 De belangrijkste nieuwe elementen 
in vergelijking met het structuurplan van 1996 zijn meer ruimte voor 
groen, meer aandacht voor cultuurhistorie, een betere bereikbaarheid en 
meer differentiatie in de woongebieden. Voor de archeologie betekent 
dit het behoud van de monumenten Zuiderveld-west en -oost. Om na 
te gaan welke ontwikkelingen op het monument kunnen plaatsvinden 
zonder de waarde van de vindplaatsen aan te tasten, wordt onderzoek 
gedaan. Zo zal bekeken worden of op het monument ‘weideachtige 
vegetaties te ontwikkelen zijn, al dan niet in de vorm van speel- en lig-
weiden’. Het woonpark Ressen zal niet ontwikkeld worden, mede om 
archeologische vindplaatsen te ontzien. Dit betekent wel dat er meer 
woningen gebouwd moeten worden bij Oosterhout, waar ook archeolo-
gische vindplaatsen ontdekt zijn. De gemeente denkt dat een belangrijk 
deel van deze vindplaatsen desondanks behouden kan blijven.73

72)  Een inspraakavond over het MER vindt plaats op 3 juli 

2002. De persconferentie is op 3 oktober.

73)  Gemeente Nijmegen, oktober 2002: Voorkeursmodel: 5.

locatie-MER en al het (deel)onderzoek dat daarna heeft plaatsgevonden 
voldoende en toereikend zijn als grondslag voor de ruimtelijke planont-
wikkeling en dat er geen relevante milieuaspecten over het hoofd zijn 
gezien.70 Vanuit de planvorming bezien, is steeds geprofi teerd van de 
beschikbare kennis van de milieueffecten. De plannen zijn waar nodig 
en wenselijk aangepast. Er is dan ook geen grond voor het idee dat de 
locatie-MER achterhaald zou zijn. De ROB is het hier niet mee eens:

In de eerste plaats is de achterstand – die is opgelopen door het aspect 
archeologie niet vanaf het begin systematisch in de planvorming mee te 
nemen – nooit meer ingelopen. Juist daardoor kon nooit een algehele 
afweging tussen belangrijke en minder belangrijke vindplaatsen tegenover 
de andere belangen gemaakt worden en konden slechts op enkele plek-
ken archeologische vindplaatsen worden ingepast in de inrichting van het 
gebied. Met andere woorden: er zijn slechts enkele archeologische vind-
plaatsen in situ behouden gebleven. Zo is inderdaad ten behoeve van een 
vindplaats de noordgrens van de Lentse plassen verlegd en is deze vind-
plaats inmiddels wettelijk archeologisch beschermd volgens de Monumen-
tenwet 1988, maar zouden de ten noorden daarvan gelegen oost-west ver-
binding (met ovatonde) en aan te leggen leidingen zeer veel schade aan 
de in de bodem aanwezige archeologische waarden toe kunnen brengen.71

De ROB vergeet de uitspraak van de Commissie m.e.r. dat de ROB, 
evenals de RDMZ, zelf initiatief had moeten nemen om betrokken te 
worden bij de m.e.r. (zie hiervoor). Bovendien vergeet de ROB dat het 
jaren heeft geduurd voor het hele gebied geïnventariseerd was. Afwe-
gingen kunnen daar niet op wachten en staan haaks op het beleid van 
het Bureau Archeologie dat juist tijdig afwegingen wil maken om de 
noodzakelijk geachte opgravingen voor de bouw uit te kunnen plannen 
en uitvoeren. De reactie van de ROB kwam hoe dan ook te laat om nog 
meegewogen te worden in de aanbevelingen voor de gemeenteraad, en 
is door de uitspraak van de Raad van State niet meer aan de orde. 

B&W laten weten dat de startnotitie ten behoeve van de m.e.r.-proce-
dure te zijner tijd ter inzage gelegd zal worden. De uitkomst van de pro-
cedure is het ‘voorkeursmodel’ (fi guur 6.13), dat in het najaar van 2002 

Milieu Effect Rapportage Woningbouw Regio Nijmegen in de 

ontwikkeling van de Waalsprong, oktober 2000.

70)  Er zijn vier aspecten van de doorwerking van milieueffecten 

bekeken: 1. landschappelijke waarden, waaronder cultuurhistorie 

en archeologie, 2. abiotische kwaliteit (bodem en water), 3. 

ecologische factoren, 4. woon- en leefmilieu.

71)  ROB: inspraakreactie evaluatie MER Waalsprong 

d.d. 31 januari 2001.

figuur 6.13 Voorkeursmodel Waalsprong 2002.
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De Grift, is hier voorgesteld als een intensief te bebouwen locatie met 
grootschalige voorzieningen en kantoren. Deze discrepantie is voor 
de ROB aanleiding genoeg om te dreigen met het niet verlenen van de 
noodzakelijke vergunningen.74Andere reacties op het voorkeursmodel 
hebben betrekking op de bereikbaarheid, de identiteit van met name het 
dorp Lent en de waterhuishouding, vooral de aanleg van de plassen. De 
reacties leiden tot heroverweging en herbezinning op het voorkeursmo-
del. Een nieuw voorkeursmodel ziet het licht (fi guur 6.14).75 De belang-
rijkste verandering is de locatie van het centrumgebied. Dat is verplaatst 
van Lent naar het zuidwesten, waardoor een betere aansluiting bij de 
bestaande stad ontstaat en de nieuw te bouwen brug het stedelijk cen-
trum verbindt met de oude stad. 

Een beter model dan ooit, is de mening van wethouder Paul Depla van 
ruimtelijke ordening over het nieuwe voorkeursmodel. Om te beginnen 
is er een betere bereikbaarheid vanuit het centrumgebied ten opzichte 
van Nijmegen, met de rivier als verbindend element. Het dorp Lent is 
beter in staat een eigen identiteit te ontwikkelen.

De plassen kunnen wellicht kleiner worden en een betere en meer 
verfi jnde vormgeving krijgen. Beter passend bij de traditionele cultuur-
historie van het gebied is ook de ontwikkeling van woningdichtheden 
die vanaf het centrum steeds minder dicht worden. Het actief betrekken 
van bewoners is door de gemeente altijd gestimuleerd en hun inbreng 
gehonoreerd: ‘Juist doordat we veel reacties hebben gekregen en die zo 
goed mogelijk in de plannen hebben verwerkt, ligt er nu een beter model 
dan ooit.’76

74)  ROB aan B&W Nijmegen, reactie op voorkeursmodel 

d.d. 23 oktober 2002.

75)  Het nieuwe voorkeursmodel wordt in juli 2003 

goedgekeurd door de gemeenteraad.

76)  Paul Depla in: Spronglevend, informatiebulletin over de 

Waalsprong, juli 2003, online publicatie.

Ondanks de grote inzet van de gemeente is de ROB niet tevreden en 
blijft van mening dat er te weinig archeologische vindplaatsen in situ 
beschermd zijn, en er te veel is opgegraven. Deze diskwalifi catie van het 
opgraven, dat ‘weliswaar veel nieuwe feiten aan het licht heeft gebracht 
over de bewoningsgeschiedenis van dit gebied’, vloeit voort uit het 
‘behoud in situ-beleid’ van de Rijksdienst, gebaseerd op ‘een van de 
hoofddoelstellingen van het Verdrag van Malta’. Toch ziet de ROB nog 
mogelijkheden voor behoud in situ: 

Ik spreek dan ook mijn verwachting uit dat de gemeente met name in het 
noordelijk en noordoostelijke plandeel, waar de archeologische terreinen 
nog niet zijn aangetast/opgegraven, aantoonbare inspanningen zal ver-
richten om archeologische vindplaatsen niet te verstoren, maar op een 
goede manier in te passen in de ruimtelijke plannen.

De ROB constateert vervolgens een verschil tussen tekst en plankaart 
in het voorkeursmodel. Hoewel er staat geschreven dat het behoud van 
het archeologisch monument uitgangspunt is, laat het kaartbeeld een 
andere werkelijkheid zien. Het gebied rond de ovatonde, het knooppunt 

figuur 6.14 Voorkeursmodel Waalsprong 2003.
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