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1. Inleiding 

 

1. Opgave. 

In december lanceerde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur 

en Milieu het O-team. Dit team help partijen en initiatiefnemers van 

ontwikkelingen met een ruimtelijke component bij het helder krijgen van 

hun eigenlijke vraag. Het O-team laat hen als het ware door een nieuwe 

bril naar hun opgave kijken. Een van de eerste casussen betrof de 

ruimtelijke en technische integratie van een dijk die versterkt moest 

worden en de ontwikkeling van een woonwijk als deel van de Waalsprong 

in Nijmegen. 

Hoewel met de oplevering van het Nijmeegse ‘Ruimte voor de Rivier’-

project een belangrijke stap is gezet naar een veiliger rivierengebied, is 

aan de westkant van het project dijkversterking nodig in het kader van 

het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het waterschap Rivierenland is 

hiervoor verantwoordelijk. Tegelijkertijd vervolgt de stad Nijmegen de 

ontwikkeling van de Waalsprong; de crisis in de woningvraag en de 

bouwsector lijkt voorbij en nu de marktvraag weer toeneemt wil 

Nijmegen hard aan de slag.  

Door de gemeente is een ambitiedocument opgesteld voor de 

ontwikkeling van de wijk met programma, fasering, civieltechnische 

randvoorwaarden en een grondexploitatie. Het waterschap heeft in 

samenwerking met de stad ambities en randvoorwaarden voor de 

dijkontwikkeling en de waterhuishouding in het gebied ‘Hof van Holland’ 

geformuleerd. Zowel gemeente als waterschap zijn ambitieus en 

benaderden het O-team met de vraag of dit het goede startdocument 

vormde voor het benaderen van marktpartijen voor de ontwikkeling van 

de wijk, voor de uitwerking van de dijkversterking en of er nog andere 

ideeën zijn voor de combinatie veilige dijk en ruimtelijke kwaliteit. 

 

2. Overleg. 

In een aantal verkennende gesprekken met het waterschap en (specifiek 

het dijkinspiratieteam van het waterschap) is in grote lijnen de 

vraagstelling verkend; waterschapbestuur en gemeentelijke directie 

waren gecharmeerd van een scan op hun ambities. In een eerste 

workshop zijn de visies van beide partijen geëtaleerd en besproken. Het 

O_team heeft vervolgens enkele kanttekeningen geformuleerd bij de 

betreffende presentaties. 

Deze kanttekeningen zijn vervolgens voor zowel waterschap als 

gemeente aanleiding gezamenlijk met het O-team hun opgave uitgebreid 

onder de loep te nemen en door een nieuwe bril te bekijken.  

Gezamenlijk is een aantal bureaus (Urbanisten, Delva en Lint) benaderd 

met de vraag hoe zij – gegeven een aantal randvoorwaarden en 

uitgangspunten – de opgave zouden vertalen in ruimtelijke beelden en 

op welke wijze zij deze opgave zouden aanpakken.  

 

3. Ontwerp. 

Kenmerkend voor de aanpak van het O-team is het inzetten van 

ontwerpkracht om de opgave in de volle breedte te verkennen. In 
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Nijmegen is daartoe onder meer een inwerkdag met excursies en 

presentaties van het waterschap en de gemeente georganiseerd. De 

ontwerpbureaus kregen de gelegenheid vragen te stellen als: wat voor 

stad wil Nijmegen eigenlijk zijn aan de rivier? De vraag aan de bureaus 

zelf was aantal relevante intelligente doorsnedes te ontwikkelen, in de 

context van een visie op de stadsontwikkeling en de grote rivier met het 

nieuwe rivierpark en de dijkopgaven. In een tweedaags atelier 

bevroegen de ontwerpers de ambtenaren en adviseurs van het 

waterschap en de gemeente het hemd van het lijf. De schetsen – in feite 

verschillende brillen waardoor naar de opgave gekeken kan worden – 

werden gepresenteerd aan de directies; een open werkvorm die door de 

betrokken partijen – niet in de laatste plaats als methode voor het 

ontwikkelen van kennis – als waardevol werd ervaren. 

 

4. Oogst. 

De ontwerpen zijn gebundeld en toegevoegd als bijlage en voorzien van 

een serie gesprekspunten die twee weken later aan directies en 

projectleiders zijn voorgelegd door het O-team. 

 

5. Overdracht 

Blijkens het gesprek zijn gemeente Nijmegen en waterschap Rivierenland 

ervan voornemens naast de eerder in de randvoorwaarden opgenomen 

variant van een klimaatdijk, ook de uitkomst van de ateliers serieus te 

onderzoeken op technische, stedenbouwkundige en financiële 

haalbaarheid. Er ligt een veronderstelling dat een groene dijk, met een  

Waalpark waar kwel wordt toegestaan met bebouwing zeker zo 

innovatief zal zijn als een klimaatdijk, en wellicht ook goedkoper en 

gemakkelijker te faseren. De gemeente en het waterschap nemen voor 

dit onderzoek drie maanden de tijd. Overwogen wordt of in dezelfde 

periode een verkenning met marktpartijen over de conceptontwikkeling 

kan plaatsvinden Daarmee is de inzet van het O_team met succes 

afgerond. 
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2. Aanbevelingen 

Proces 

 

 
1. Werkvorm 

Het interventiemoment in de vorm van de workshop maakte een 

positieve energie los bij de ontwerpers en experts van de gemeente 

Nijmegen en het waterschap Rivierenland. De samenwerking en 

kennisuitwisseling tussen beide partijen door ontwerpvoorstellen aan te 

scherpen en verder te helpen werkte enerverend. Doordat het 

ontwerpend onderzoek vroeg in het proces (voor de besluitvorming) 

plaatsvindt, staan de betrokkenen nog meer in de zgn. ‘ja-stand’. Het in 

stand houden van deze samenwerking tussen waterschap en gemeente 

is belangrijk en vraagt om een actie. Mogelijk zal de werkvorm ook 

verbreed worden (stadsbreed). 

 
2. Betrokken Partijen 

De workshop heeft laten zien dat de wijze waarop keuzes gemaakt 

moeten worden voor het type dijkoplossing, een afweging vraagt op 

grotere schaal. Dat betekent dat regionale partijen ook bij de verdere 

planontwikkeling moeten worden betrokken. Het enthousiasme dat 

ontstond in de workshop om te kijken of de nieuwe dijkoplossing een 

iconische waarde kan hebben kan interessant zijn voor het Rijk.  

De vraag doet zich wel voor of het nodig is het project op die manier op 

te schalen en of dat onnodig procestijd en mogelijk tijdverlies betekent. 

Een ontspannen oplossing voor het gebied kan wellicht door waterschap 

en gemeente samen worden aangepakt. Overigens sluit dat 

betrokkenheid en aandacht van andere overheden niet uit. 

 
3. Marktpartijen 

De gemeente staat aan de vooravond om, na besluitvorming in de 

gemeenteraad, het Hof van Holland middels marktconsultatie bij 

marktpartijen testen en verdergaand, om het centrumgebied daarbinnen 

in de markt te zetten. De resultaten van de workshop maken duidelijk 

dat er op verschillende ambitieniveaus nog kan worden ingestoken met 

de dijkzone. Het is aan de gemeente om hierin keuzes te maken 

voorafgaand aan de markttoets. Deze keuze lijkt niet weggelegd om aan 

de markt over te laten.  

Het O_team geeft als aanbeveling om de verschillende ambities voor het 

al dan niet koppelen van dijk en wijk, met oriënterende gesprekken aan 

de markt te toetsen. 

 

 

Product 

 
4. Planning 

In het huidige plandocument is een klimaatdijk opgenomen als antwoord 

op de aansluiting van wijk- en dijk. De ontwerpworkshop leert dat deze 

koppeling directe consequenties heeft voor de planning. Wanneer dijk- 

en wijk afzonderlijke vormgegeven en ontwikkeld worden, levert dit 
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ruimte op in de planning. Er moet in dit geval op een andere wijze 

antwoord worden gegeven op de aansluiting van wijk- en dijk. 

 
5. Proces Bestemmingsplan 

Zowel de gemeente- als het waterschap hebben een noodzaak bij een 

snelle uitvoering. In deze fase van het project hoeft echter niet het 

gehele plangebied vastgelegd te worden. In samenhang met de vrijheid 

die de gemeente Nijmegen en het waterschap Rivierenland nog willen 

voor de aanpak van de dijkzone moet vastgesteld worden of de formele 

procedures voor planvorming moeten worden opgeknipt, om daarmee 

vertraging in het centrumdeel te voorkomen. 

Het geplande centrumgebied aan de singel zou hiermee spoedig kunnen 

worden ontwikkeld. De invulling en aansluiting van bebouwing direct aan 

de dijk kan daarmee verder onderzocht worden.  

 
6. Klimaatdijk 

Door de verschillende ontwerpbureaus is onderzoek gedaan naar de 

identiteit van de dijk in het landschap en in Nijmegen. De ontwerpers 

stellen dat een klimaatdijk een interessante en nuttige typologie is en 

specifiek inzetbaar is bij een hoogstedelijke programma. De beoogde 

woningdichtheid in het ambitiedocument is echter niet als stedelijk 

omschreven. Het huidige plan voor de nieuwe wijk vraagt om een andere 

dijktypologie dan een klimaatdijk. Of andersom geformuleerd: de 

oplossing van een klimaatdijk vraagt om een ander stedenbouwkundig 

plan met meer stedelijkheid. 

Daarnaast heeft de klimaatdijk ook invloed op het landschappelijke 

karakter van de dijk. De verschijning veranderd en is minder herkenbaar 

als dijk in het landschap. 

 

7. Park 

Door verschillende ontwerpers wordt een parksituatie voorgesteld, 

grenzend aan de wijk. Buitendijks ligt eveneens een parklandschap als 

onderdeel van de Waalsprong. De opgave voor het vervolg is te 

onderzoeken wat het verschil is/kan zijn tussen het buitendijkse 

landschap met specifieke inrichtingseisen vanuit de waterveiligheid en 

het binnendijkse landschap met eisen en programma voortkomend uit de 

wijk en Waalsprong. 

 

8. Kwellandschap 

Door verschillende ontwerpers is in samenwerking met de experts van 

het waterschap geëxperimenteerd met het verwijderen van het 

kwelscherm in de dijk. De ontwerpers stellen dat door het kwelwater toe 

te laten in het achterland er een meerwaarde kan ontstaan voor de 

woonkwaliteit. Als dat een gewenste typologie is, vraagt dit om een 

verdere uitwerking in de technische haalbaarheid van deze typologie. 

Tevens heeft dat ook relevante gevolgen voor de bebouwingstypologie 

en de openbare ruimte. Deze aspecten worden in een vervolg nader 

onderzocht. 

 

 

Governance 
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9. Governance 

Bovenstaande geeft aanleiding voor een verkenning van de 

vervolgsamenwerking van de gemeente Nijmegen en het waterschap 

Rivierenland, tegelijk met de nadere uitwerking en het onderzoek naar 

het alternatief. 
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2. Betrokkenen 

Namens het O-team 

Hilde Blank, Joost Schrijnen, Geurt van Randeraat. 

In samenwerking met de Dijkinspiratietafel van Waterschap Rivierenland:  

Johanna Bouma, Harm Veenenbos, Hans Heilen, Maike van Stiphout.  

  

 

Deelnemers  

WSRL 
_ Gerjan Westerhof: technisch manager 

_ Max Slimmens: omgevingsmanager 

_ Gerben Hoekman: manager projectbeheersing   

_ Bram de Fockert: projectmanager 

_ Karin Oosters: accountmanager 

_ Myra Kremer: Adviseur programma dijkversterkingen HWBP 

_ Eric Jongmans: directeur 

 

Gemeente Nijmegen 

_ Arnoud Janson: landschapsarchitect 

_ Nico de Jong: adviseur water en Groen  

_ Ton Verhoeven: adviseur water en groen 

_ Matthijs Lenis: Projectleider Visie Hof van Holland 

_ Paul Goedknegt: Stedenbouwkundige Hof van Holland 

_ Tsjalling Hofstra: Ontwikkelaar Hof van Holland 

_ Mieke Verstappen: Planeconomoom 

_ Lucien Koridon: Gebiedsmanager Waalsprong 

_ Jos Sprangers: directeur 

 

RHDHV en Brink groep  in opdracht gemeente Nijmegen 

_ Mathijs Bos: technisch manager : mathijs.bos@rhdhv.nl 

_ Andries Krikken: geohydroloog :andries.krikken@rhdhv.nl 

 

O_team/DIT 

_ Joost Schrijnen: stedenbouwkundige 

_ Hilde Blank: directeur van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling 

_ Geurt van Randeraat: directeur SITE 

_ Ramon Rodrigo: ondersteuning O_team 

_ Harm Veenenbos: landschapsarchitect, Veenenbosch en Bosch Architecten 

_ Johanna Bouma: landschapsarchitect, RHDV 

_ Hans Heilen: proces/projectexpertise, zelfstandige 

_ Maike van Stiphout: landschapsarchitect 

 

Ontwerpbureaus 

_ Delva: Rens Akkermans, Dingeman Deijs 

_ De Urbanisten: Florian Boer 

_ LINT: Gerwin de Vries  
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Contact 

Heeft u vragen over het werk of de werkwijze  van het O-team? Neem contact met 

ons op via  oteam@minienm.nl 

 

www.oteam.nl 

 


