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Inleiding



Inventarisatie



 De laatste versie van het rapport is onvoldoende afgestemd met 
bewoners en wijkraad

 Afspraak is dat we rapport gezamenlijk gaan herschrijven en afronden, 
waarbij zowel de wijkraad als gemeente zich maximaal zullen 
inspannen om te zorgen dat we over inhoud overeenstemming 
bereiken.

Rapport Totaal advies



Inventarisatie stand van zaken



Inventarisatie groen

Uitvoering Groenplan

Groen % voltooid Actie Stand van zaken
1. 75% Uitvoering groenplan (najaar 2021) 

waarbij ruimte is vrijgehouden voor 
eventuele latere geluidswerende 
maatregelen.

Het definitief ontwerp groenplan is afgerond en vastgesteld door de gemeente. In het groenplan is rekening gehouden 
met het plaatsen van een geluidsvoorziening in de toekomst en is voorzien in het tegengaan van sluipverkeer naar 
Griftdijk-Zuid. De aanbesteding en realisatie van het groenplan zal in het najaar 2022 plaatsvinden. De wijkraad is in 
juni geinformeerd. Een uitgebreide toelichting vindt plaats tijdens de wijkraad in september.



Inventarisatie verkeer

Verkeer % voltooid Ac tie  
2. 100% Het plaatsen  van 50-km wegmarkering 

en bebording vanaf Trianusplein tot 
noordelijke komgrens (bij VRI 
bouwweg). 

De 50 km-wegmarkering en de verkeersborden zijn in 2021. Het beoogde resultaat van deze maatregel is anno 2022, 
zo concudeert de Wijkraad, niet behaald. Er wordt nog steeds te hard gereden en ook zijn de problemen van het 
bestemmings- en sluipverkeer bij de Frankrijkstraat niet opgelost. Deze maken nu gebruik van de route Vrouwe 
UdaSingel naar de woonwijken zoals de Frankrijkstraat. 

3. 75% Tegengaan sluipverkeer Griftdijk-Zuid 
door groenherstel in de berm.

In het groenplan is het groenherstel in de berm meegenomen. Er komen bomen en heesters in de middenberm en 
bomen in de strook tussen spoor en PMS, er komt ook extra groen tussen PMS en Woonbuurt. Het effect hiervan zou 
o.a. het tegengaan van sluipverkeer. Griftdijk-Zuid moeten zijn. Realisatie zal in het najaar 2022 plaatsvinden

2. 50 km-wegmarkering
3. Tegengaan sluipverkeer Griftdijk-Zuid



Inventarisatie verkeer

4. 50% Gevolgen voor doorstroming PMS in 
kaart brengen als uitvloeisel van 
visie/verbetervoorstellen m.b.t. het 
stedelijke verkeersmanagement-
systeem. 

De vernieuwde verkeersmanagementvisie is door het college vastgesteld op 31 augustus 2021. Er is nog geen 
specifieke doorrekening gemaakt naar de gevolgen voor doorstroming op de PMS. Beleidsmatig gevolg van de 
verkeersmanagementvisie is dat we de Prins Mauritssingel beschouwen als een invalsweg. De functie van de 
invalswegen is als volgt: 
• verbindende schakels tussen provinciale en rijkswegen en de verdeelring S100 voor extern verkeer met herkomsten 
of bestemmingen in Nijmegen;
• deze invalswegen zijn lager geprioriteerd (prioriteit 4) dan de verdeelring S100 (prioriteit 2);
• deze invalswegen moeten op piekmomenten de wachtrijen bij de verkeerslichten op de kruispunten met de S100 of 
stroomopwaarts daarvan kunnen opvangen;
• op piekmomenten is enige vertraging (binnen nader te bepalen grenzen) acceptabel; de uiterste grens is dat de 
wachtrij niet mag terugslaan tot op de omliggende snelwegen.
Verkeersmanagement richt zich op:
• instroom beperken op de kruispunten met de S100 of stroomopwaarts daarvan:
- bij (dreigende) overbelasting op de kruispunten met en/of wegvakken op de S100,
- bij (dreigende) overbelasting op de verdeelwegen binnen het S100-gebied,
- optioneel op de langere termijn: bij leefbaarheidsproblemen binnen het S100-gebied;
• routering beïnvloeden: verwijzen van centrumgericht extern verkeer naar transferia (huidige en nieuw te realiseren) 
langs deze invalswegen.
Concreet betekent dit voor de PMS dat we indien nodig op de PMS het verkeer bufferen om zo gedoseerd toe te laten 
naar het splitsingspunt met de S100. Dit om het verkeer op de S100 te kunnen laten doorstromen. In de huidige 
configuratie fungeert de VRI op de kruising met de Vrouwe Udasingel als mogelijk punt voor dosering. De huidige VRI 
Bouwweg kan dat technisch namelijk niet. Bufferen voor het kruispunt met de Vrouwe Udasingel kan negatieve 
gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit langs dit bewoonde traject. Vandaar dat de verderop genoemde studie naar 
een mogelijk doseerpunt ter hoogte van de noordelijke Bouwweg interessant kan zijn als primair doseerpunt. Primair, 
want er mag geen terugslag ontstaan voorbij de splitings naar de ovotonde / Keizer Hendrik VI-Singel noch naar 
knooppunt Ressen. In de situaties waarbij daar sprake van gaat zijn, kan de VRI bij de Vrouwe Udasingel alsnog nodig 
zijn voor eventuele secundaire dosering (verschuiven doseerpunt = verlengen ruimte voor gedoseerde voertuigen).

4. In kaart brengen doorstroming PMS



Inventarisatie Verkeer
5. Maatregelen om doorstroming te verbeteren
6. Gedragsmaatregelen

5. 0% Onderzoek naar maatregelen om 
doorstroming te verbeteren (o.a. 
Groene Golf) en snelheidswisselingen te 
beperken

Dit onderzoek is nog niet in gang gezet en ook mede afhankelijk van uitkomsten en keuze inzake een eventuele doseer-VRI bij 
de Bouwweg. 

6. 50% Onderzoek naar effectieve 
gedragsmaatregelen weggebruikers om 
snelheid te verlagen. Gemeente 
onderzoekt maatregelen met langdurig 
effect (o.a. effect Groene 
Snelheidsmeterspaarpot);

Met de Wijkraad is nog discussie welke effectieve gedragsmaatregelen ingezet kunnen worden bij PMS. De gemeente 
onderzoekt hiertoe of toepassing van de groene snelheidsmeterspaarpot een geschikte gedragsmaatregel kan zijn. Hiertoe 
wordt in de weken 39 tot en met 42 2022 de groene snelheidsmeterspaarpot op een andere locatie in het Nijmeegse getest.  
De Wijkraad vindt dat het geld beter besteed kan worden aan andere gedragsmaatregelen, zoals digitale snelheidsweergave op 
borden, het plaatsen van flitspalen en een publiekscampagne  om rijgedrag in Lent te verbeteren. Als vervolg wordt 
voorgesteld om de verschillende te treffen verkeersmaatregelen op te sommen en hier de kosten en effectiviteit tegen elkaar af 
te wegen.



Inventarisatie Verkeer
7. Mogelijkheden handhaven VRI Bouwweg en aanpassen tot dosseer VRI

7. 100%  Onderzoek naar de mogelijkheid om de 
VRI bouwweg te handhaven en 
aanpassen tot dosseer VRI

Deze vraag om de VRI en de bouwweg te handhaven zijn door de wijkraad 2021 ingebracht bij de commissie bezwaar. Op  
basis daarvan heeft op 8 december 2021 het college het bezwaar afgewezen met de volgende motivering. "Het beleid van de 
gemeente Nijmegen op het gebied van verkeersmanagement, zoals recent ook vastgesteld in de 'Uitvoeringsagenda 
Verkeersmanagement Nijmegen (collegebesluit van 31 augustus 2021), is erop gericht de doorstroming op het 
hoofdwegennet zo goed mogelijk te laten verlopen. De Prins Mauritssingel is een van de belangrijkste invalswegen naar 
Nijmegen en als zodanig van groot belang voor de doorstroming op het hoofdwegennet. Op een dergelijke weg dient het 
aantal aansluitende wegen beperkt te worden om zodoende de doorstroming niet onnodig te belemmeren. Het afslaande 
verkeer van en naar de bouwweg zorgt ervoor dat doorgaand verkeer op de Prins Mauritssingel moet worden stilgezet. Om 
deze reden is de aanwezigheid van het verkeerslicht (de VRI) ter hoogte van de bouwweg beleidsmatig onwenselijk. De huidige 
aanwezigheid van de VRI op de bouwweg wordt op dit moment beleidsmatig echter getolereerd vanwege het belang van 
verkeersveiligheid in de wijk Lent. Dit heeft te maken met het bouwverkeer richting de drijvende woningen. In het 
'Verkeersplan Bouwverkeer Waalsprong' (collegebesluit van 2 juli 2019) wordt aangegeven dat zoveel mogelijk wordt 
voorkomen dat er menging van bouwverkeer met vooral langzaam verkeer plaats vindt. Om deze reden wordt gedurende de 
bouwde huidige VRI in standgehouden. 
In de nabijheid van de drijvende woningen worden verdere maatregelen genomen om de menging van bouwverkeer met 
langzaam verkeer te voorkomen. Ontsluiting op de Frankrijkstraat en verder richting Vrouwe Udasingel is vanuit het 
verkeersmanagement acceptabel. De Frankrijkstraat is ingericht als erftoegangsweg en heeft voldoende capaciteit om de 
verkeergeneratie van de drijvende woningen te verwerken. De Vrouwe Udasingel evenals het laatste deel George Brassenstraat 
zijn ingericht als gebiedsontsluitingsweg en kunnen in deze inrichting een hogere verkeersintensiteit verwerken. Daarbij is 
vanuit het verkeersmanagement het acceptabel als erop deze wegen wachtrijen ontstaan zolang dit geen negatieve gevolgen 
heeft voor de doorstroming op het hoofdwegennet en er geen onacceptabele gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid. Is ook 
onderbouwd in het moederplan. De kosten voor het instandhouden van een VRI bedragen naar schatting ongeveer €10.000,-
per jaar. Daarnaast is de bestaande VRI bij de bouwweg 18 jaar oud, daar waar een VR! in principe een levensduur van 15 jaar 
heeft. De bestaande installatie zou daarmee toe zijn aan vervanging, hetgeen kosten van ongeveer €150.000,- met zich mee 
brengt. Gezien de aanwezigheid van slechts 27 drijvende woningen is het buiten proportie om hiervoor een dergelijke VRI 
installatie te vervangen en vervolgens jaarlijks in stand te houden, zeker aangezien een acceptabele aansluiting op de 
omliggende wegenstructuur van de naastliggende wijk voorhanden is. Tot slot is het ook onwenselijk om de bestaande VRI in 
te zetten voor het ontsluiten van een groter deel van de wijk. Naast de genoemde kosten van het vervangen en in stand 
houden van een (extra) VRI, kan een ontsluiting van de wijk op deze locatie leiden tot ongewenst sluipverkeer en een 
disproportionele toename van verkeer op verschillende wegen in de omgeving. Dit kan het geval zijn vaar zowel de 
Frankrijkstraat (verkeer vanaf de Vrouwe Udasingel dat daar de wijk naar het noorden rijdt) als de Barbarastraat en Dalidastraat 
(verkeer dat vanuit het oostelijk deel van Lent via deze straten richting Prins Mauritssingel rijdt).



Inventarisatie Verkeer

8. 75% Onderzoek naar verbetering gebruik 
P&R Noord

Wijkcoordinator Er loopt in opdracht van de gemeente onderzoek naar het beter en efficienter gebruiken van P&R Noord. De 
uitkomsten van dit onderzoek zijn naar verwachting eind september 2022 gereed.

8. Onderzoek naar P&R Noord



Inventarisatie geluid

Geluid % voltooid Ac tie Stand van zaken
9. 25% Duidelijkheid in 2021 verschaffen over 

subsidieaanvraag bij het rijk voor 
geluidswerende maatregelen Griftdijk-
Zuid en Pastoor van Laakstraat aan de 
oudere woningen

voorbereidingssubsidie voor het treffen van geluidswerende maatregelen is toegekend. De uitvoeringssubsidie is nog 
niet toegekend. Het geluidsonderzoek hiervoor wordt geactualiseerd om de effectiviteit van deze maatregel te 
bepalen. Naar verwachting is eind september 2022 dit onderzoek gereed. 

10. 25% Het is wensel i jk  om een 
geluidsreductie van 5dB op de gevel 
van omliggende woningen te bereiken 
(maatregelpakket: snelheidsreductie, 
groenplan, diffractoren ism ionisatoren, 
geluidsisolatie 50 woningen)

Dit (5 dB reductie) geldt voor de saneringswoningen. Met snelheidsverlaging wordt gedoeld op het verlagen van de 
werkelijk gereden snelheid. Er wordt structureel te hard gereden. Omgeving roept om cameratoezicht. Met het 
Groenplan wordt de weg optisch versmalt waardoor er (hopelijk) minder hard gereden wordt. 

11. 25% Het plaatsen van geluidsschermen. 
Voordat hiervan gebruik kan worden 
gemaakt moet worden onderzocht of 
het technisch, verkeerskundig en 
stedenbouwkundig mogelijk is om 
geluidschermen te plaatsen. 
Geluidschermen moeten de 
geluidsbelasting bij de woningen met 
minimaal 5 dB verlagen om ook in 
aanmerking te komen voor 
rijkssubsidie. Het rijk heeft geld 
beschikbaar gesteld voor de 
voorbereiding van dit project. 
Gemeente Nijmegen onderzoekt de 
schermlocaties en zal uiteraard de 

Schermen ten noorden van de splitsing PMS en GAS zijn niet wettelijk verplicht en ook niet toegezegd. In groenplan is 
wel ruimte overgelaten voor plaatsing eventuele schermen/diffractoren

1. Plaatsen van geluidsschermen
2. Subsidieaanvraag woningen Griftdijk-Zuid en Pastoor van Laakstraat
3. 5dB Reductie



Inventarisatie luchtkwaliteit

Luc htkwaliteit % voltooid Ac tie Stand van zaken
12. 100%  Intensiveren van (burger)metingen 

rondom luchtkwaliteit (bewoners en 
gemeente samen). Denk aan het Ohnics- 
meetproject

In samenspraak met bewoners zijn twee meetpunten naar NO2 toegevoegd. Ook is door de gemeente twee maanden 
geleden opdracht gegeven voor het plaatsen van een snuffelpaal om fijnstof te meten. Deze opdracht is echter nog 
niet gerealiseerd. Daarnaast heeft de gemeente de kosten betaald voor het plaatsen van 10 sensoren door bewoners 
voor het meten van fijn stof. Deze sensoren zijn inmiddels door bewoners geplaatst en de meting vinden plaats. 

13. 75% Onderzoek naar kosten en 
mogelijkheden proefopstelling aan een 
deel van de PMS rondom diffractoren 
i.c.m. ionisatoren (dus combinatie van 
geluid en luchtverbetering). Wordt 
onderzocht door gemeente of dit een 
optie is.

Globaal is onderzocht wat hiervan de kosten zijn. Dit kan alleen met medewerking van geluid. Het betekent een 
combinatie van een geluidsscherm met een toplaag dat fijnstof afvangt. De kosten liggen hiervan naar verwachting 
tussen de € 110.000 en €150.000 ex BTW per 100 strekkende meter. Aan de Neerbosscheweg zijn diffractoren 
geplaatst. Mede op basis van ervaringen met gebruik van diffractoren zal een bestuurlijke afweging moeten worden 
gemaakt of een dergelijke investering aan de PMS zinvol is

12. Luchtkwaliteitmetingen
13. Gebruik diffractoren



Inventarisatie handhaving

Politie % voltooid Ac tie Stand van  zaken
14 0% Doorgaan met handhaving op Prins 

Mauritssingel door politie (tegen te 
hard rijden) met als uiterste 
consequentie ook rijbewijsontzegging;

Het Verkeershandhavingsteam van Oost Nederland iis gevraagd om met enige frequentie aandacht te besteden aan 
dat PMS structureel te hard word gereden.  Er zijn controles uitgevoerd op de excessen. In 2021 zijn er op de Prins 
Mauritssingel 32 rijbewijzen ingevorderd. Dit waren dus overtredingen waarbij de bestuurder meer dan 50 km/u te 
hard reed ( na correctie).  In 2022 zijn dat er tot nu toe slechts 2 geweest. Hierover is nu contact opgenomen met de 
leidinggevende van het Verkeershandhavingsteam. Zijn duidelijke uitleg: Het verkeershandhavingsteam wordt 
structureel overvraagd en er moeten keuzes gemaakt worden waar ze gaan werken. Keuzes worden gemaakt op wegen 
waar veel ongelukken gebeuren, gebieden waar veel ernstige/dodelijke aanrijdingen plaatsvinden. Die situaties doen 
zich in het district Gelderland Zuid, op het platteland veel vaker voor dan in de stad Nijmegen. Na een aanvankelijke 
stevige impuls op de Prins Mauritssingel wordt de beschikbare capaciteit van het Verkeershandhavingsteam nu vooral 
in die gebieden ingezet. In de periode vanaf 1-1-2020 tot heden (2½ jaar) vonden 58 geregistreerde 
verkeersongevallen plaats op de Prins Mauritssingel, waarvan 3 met letsel.
Uit eerdere rapportages bleek dat per etmaal 58.000 voertuigen deze weg gebruiken. Dat zijn ca 50.000.000 
voertuigbewegingen in die 2½ jaar. Het aantal verkeersongevallen is dus relatief gering.

14. Inzetten handhaving



 Afstemmen vervolgstappen met wijkraad
 Nakomen van toezeggingen college raadsbrief

 Uitvoering groenplan
 Gezamenlijk herschrijven rapport Totaal advies
 Op basis van o.a. lopend geluidsonderzoek zal bestuurlijke 

afweging plaatsvinden voor plaatsing geluidscherm
 Elke 6 maanden wordt de stand van zaken met wijkraad besproken en 

middels een voortgangsrapportage gerapporteerd
 Aanvullende wensen van bewoners / wijkraad worden op een 

wensenlijst gezet. Vervolgens zal de gemeente hierop een gemotiveerd 
antwoord geven.

Vervolgproces



Vragen


