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Agenda 

20.00 uur Opening (Léonie Schuijt)

20.05 uur Inleiding (Remco Blom)

20.20 uur Resultaten van uitgevoerde onderzoeken (Bas van de Riet)

20.45 uur pauze en uw zorgen/vragen delen

21.10 uur Forum (vragen beantwoorden, meedenken mee, waar 
mogelijk procedures toelichten, risico’s duiden)

21.45 uur afsluiting

22.00 uur einde



Doel van vanavond is informeren, zorgen en risico’s 
inventariseren en daarmee beweging krijgen

Vanavond geen oplossingen

Wijkraad Lent en Schone Waaijer gaan gesprek aan met gemeente, 
provincie, waterschap en politici. En wellicht dat ze (her)overwegen…

• Wel/geen verondieping en hoeveel?

• Waarmee te verondiepen?

• Hoe rekening te houden met de risico’s die bewoners en experts zien?

• Hoe bewoners veel vaker en beter te informeren over doel, materiaal, 
uitvoering, risico’s en maatregelen? 



Het is geen gemakkelijk onderwerp

Ecologie, ontzanding, verondieping, belangen, politiek

Maar ook dan moeten we helder krijgen of de voorgenomen 
verondieping van de Oosterhoutse- en Zandse Plas niet scadelijk is 
voor… 

- …de (aanstaande) omwonenden en recreanten

- …de volgende generatie die hier komt wonen en recreëren

- …het zwemwater in de Lentse Plas

- …de gemeentelijke financiën op lange termijn











Toepasbare 
grond??? 
Industrieel slib 
klasse B!



In eerste instantie was 1.500.000 m3 klasse B slib 
begroot om de “benodigde” natuurwaarde te 
realiseren

Klasse B i.v.m. ambitie in 2020 klaar te zijn

Bron bedrag: schriftelijke reactie gemeente Nijmegen op vragen bij eerste informatiebijeenkomst over verondieping
Bron plaatje: Nieuwe normen Waterbodems; Normen voor verspreiden en toepassen op bodem onder oppervlaktewater, Min VWS

500.000 m3

500.000 m3

500.000 m3 Extra opbrengst max €3.750.000,-*

https://www.wrlent.nl/wp-content/uploads/2015/03/Vragen-van-bewoners-en-antwoorden-van-Provincie-Waterschap-en-Gemeente.pdf












500.000 m3

500.000 m3

500.000 m3





500.000 m3

500.000 m3

500.000 m3

Al het 
verontreinigde slib 
dat men niet in de 
Lentse Plas kwijt 
kan, gaat nu naar de 
andere twee 
plassen.

Daartoe is deze 
zomer een Nota 
Bodembeheer 
vastgesteld door 
gemeente Nijmegen 
en Waterschap 
Rivierenland

750.000 m3

750.000 m3

http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1719665/Nota_Bodembeheer_Landschapszone_Nijmegen.pdf


Truck-file van Lyon tot Lent. Iedere 5 minuten 
dumpt er een zijn lading in de plassen

1.500.000 m3 

Trucks van 20 m3

75.000 trucks

750 km aan trucks

Tot 2026 zo’n 40 per dag 

“Vanuit de zorgplicht Bbk zal in perioden 
zonder aanvoer van bagger en grond, de plas 
worden afgesloten, zodat er geen toegang 
voor derden mogelijk is.”

NB: bij de nevengeul is zo’n 4 a 5 miljoen kuub grond verzet
Bron: Expertise Bodemonderzoek spreekt van 4,2 mio m3 en De Gelderlander spreekt men van 5 mio m3

http://www.expertisebodemenondergrond.nl/1238
http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/zand-in-overvloed-in-lent-1.4009359


Maar de plassen zijn toch verbonden?

500.000 m3 meer slib nodig dan eerder begroot om dezelfde 
gewenste natuurwaarde te creëren in de Oosterhoutse- en 
Zandseplas? 

Het waterschap gebruikte in maart 2015 een argument t.a.v. 
dichtbevolkt gebied (onafhankelijk van wel/geen zwemwater) 
om verondieping van de Lentse Plas ter discussie te stellen…

Geldt een groot deel van de zorgen over verondieping in Lentse Plas ook voor 
de andere plassen…



Prof. dr. J.G.M. Roelofs (Jan)

Radboud Universiteit Nijmegen 

Hoogleraar biochemisch 
onderzoek

Specialisatie in aquatische 
ecologie

2009-2015 Hoofd van de 
afdeling Aquatische Ecologie en 
Milieubiologie

Specifieke kennis van diepe 
plassen en kringlopen in natte 
gebieden 

Betrokken bij ecologisch 
onderzoek in Oudkerkerplas bij 
Amsterdam



Verdieping op de onderzoeken - Bas van de Riet

Lentenaar

Bioloog

Onderzoeker

Legt aantal aspecten uit plannen voor de landschapszone en de nota 
bodembeheer uit



Zorgen en vragen delen op de borden

1. Nut en noodzaak van verondiepen

2. Risico’s bij toepassing van vervuilde grond

3. De effectiviteit van de genoemde maatregelen

4. Overig (bijv. financiële consequenties)



Gemeente en politiek zijn aan zet

Wijkraad Lent en Schone Waaijer gaan het gesprek aan met gemeente, 
provincie, waterschap en politici. En wellicht dat ze (her)overwegen…

• Wel/geen verondieping en hoeveel?
• Waarmee te verondiepen?
• Hoe rekening te houden met de risico’s die bewoners en experts zien?
• Hoe bewoners veel vaker en beter te informeren over doel, materiaal, uitvoering, 

risico’s en maatregelen? 

Resultaten koppelen we naar u terug 

Schone Waaijer en Wijkraad Lent blijven scherp! U ook?



Links naar meer informatie
• Blauwalg gedijt bij baggerstort, volkskrant, sept 2010 http://www.volkskrant.nl/archief/blauwalg-

gedijt-bij-baggerstort~a1017963/

• Reactie op vragen die zijn gesteld bij de 1e informatiebijeenkomst in maar 2015. Deze zijn inmiddels 
deels achterhaald omdat er een nieuw plan is goedgekeurd door het Waterschap, maar deels ook nog 
wel actueel https://www.wrlent.nl/wp-content/uploads/2015/03/Vragen-van-bewoners-en-
antwoorden-van-Provincie-Waterschap-en-Gemeente.pdf

• Website gemeente over De Waaijer
http://www2.nijmegen.nl/wonen/ontwikkeling/Waalsprong/groen_en_water/landschapszone

• Nota Bodembeheer op basis waarvan Waterschap vergunning heeft verleend 
http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1719665/Nota_Bodembeheer_Landschapszone_Nij
megen.pdf

• Zwemwaterprofiel Lenste Plas 
http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1719679/Zwemwaterprofiel_Lentse_Plas.pdf

• Inrichtingsplan Landschapszone 
http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1719700/Inrichtingsplan_Landschapszone_Nijmegen
_Definitief_V4_19052016_%282%29.pdf

• Acceptatie en verwerkingsprotocol 
http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1719693/Acceptatie_en_Verwerkingsprotocol_Lands
chapszone_Definitief_v4_19052016.pdf

http://www.volkskrant.nl/archief/blauwalg-gedijt-bij-baggerstort~a1017963/
https://www.wrlent.nl/wp-content/uploads/2015/03/Vragen-van-bewoners-en-antwoorden-van-Provincie-Waterschap-en-Gemeente.pdf
http://www2.nijmegen.nl/wonen/ontwikkeling/Waalsprong/groen_en_water/landschapszone
http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1719665/Nota_Bodembeheer_Landschapszone_Nijmegen.pdf
http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1719679/Zwemwaterprofiel_Lentse_Plas.pdf
http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1719700/Inrichtingsplan_Landschapszone_Nijmegen_Definitief_V4_19052016_%282%29.pdf
http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1719693/Acceptatie_en_Verwerkingsprotocol_Landschapszone_Definitief_v4_19052016.pdf
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