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VOORWOORD
Beste lezer, u staat op het punt om een rapport te lezen dat is opgesteld door twee studenten van
de hbo-opleiding Land- en Water Management aan hogeschool Van Hall Larenstein. Het rapport is
opgesteld als onderdeel van het afstuderen, waarin de studenten een afstudeeronderzoek hebben
uitgevoerd voor de gemeente Nijmegen.
Tijdens het afstudeeronderzoek hebben wij (Klaas Eijkelkamp en Thijs Strating) veel nieuwe
ervaringen opgedaan op het gebied van stedelijk waterbeheer. In samenwerking met de gemeente
Nijmegen hebben wij een visie voor een klimaat robuust hemelwatersysteem voor Nijmegen-Oost
op kunnen stellen. Daarom willen wij graag dhr. Antal Zuurman en dhr. Ton Verhoeven bedanken
voor het ondersteunen en begeleiden van ons tijdens dit project. Zij hebben ons geholpen door
middel van het geven van feedback en door in een wekelijks overleg de voortgang bij te houden.
Voor de begeleiding vanuit school willen wij graag dhr. Peter Groenhuijzen bedanken. Het
opgeleverde rapport is door hem beoordeeld en ook hij heeft ons feedback gegeven.
Daarnaast willen wij ook graag alle geïnterviewde mensen, de deelnemers van de workshop en
andere mensen die ons informatie hebben gegeven voor ons onderzoek bedanken. Zonder alle
samenwerking had dit rapport niet tot stand kunnen komen. Het afstudeeronderzoek was voor ons
een belangrijk leerproces en een goede kans om te laten zien waartoe wij in staat zijn. We hebben
genoten van de samenwerking met de verschillende partijen. Wij wensen u veel leesplezier.
05 juni 2014
Klaas Eijkelkamp

Thijs Strating

SAMENVATTING
In 2009 en 2012 hebben inwoners van Nijmegen-Oost wateroverlast ondervonden als gevolg van
extreme neerslag. Het gaat hier om korte heftige buien van 5 à 10 minuten waarin 10 tot 20 mm
neerslag is gevallen. De gemeente zoekt naar oplossingen om de kwetsbaarheid van het gebied te
verminderen en een robuust watersysteem te creëren. Het doel van dit onderzoek is om een
gedragen watervisie op te stellen voor 2050 met klimaat robuuste oplossingen om
hemelwateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen.
Het onderzoek is opgedeeld in drie verschillende fasen: de inventarisatie, het analyseren van
informatie en het opstellen van de gebiedsstrategie. De informatie is verzameld door middel van een
literatuurstudie, internetstudie, veldbezoeken en interviews met interne specialisten. De verzamelde
informatie is vervolgens vertaald naar knelpunten en verwerkt naar kaartmateriaal. Om een
gedragen visie te krijgen, is een workshop gehouden met interne specialisten van de gemeente
Nijmegen. Hieruit zijn ambities en een kansenkaart gekomen. Als laatste is de strategie opgesteld.
Na aanleiding van de meldingen van wateroverlast heeft de gemeente Nijmegen onderzoek verricht
naar deze wateroverlast en er is een stroombanenkaart gemaakt. Deze kaart laat zien dat van buiten
het probleemgebied een aantal waterstromen het probleemgebied binnenstromen. Ook spelen op
de lange termijn de effecten van de verwachte klimaatveranderingen (meer extreme neerslag en
meer kans op droogte en hittestress) een rol.
De inventarisatie is opgedeeld aan de hand van de lagenbenadering. Tijdens de inventarisatie zijn de
volgende knelpunten naar voren gekomen: er is weinig openbaar groen aanwezig en veel verhard
oppervlak (voornamelijk in het probleemgebied), veel 30km/h wegen hebben asfaltverharding, bijna
alle woningen zijn in het bezit van woningbouwcorporaties, de doorlatendheid van de deklaag is in
de noordelijke helft van het plangebied slecht, er is veel lokaal hoogteverschil, Nijmegen-Oost heeft
een hoge archeologische waarde en een aantal locaties hebben mogelijk bodemverontreiniging.
Voor de korte termijn toekomst heeft de gemeente een aantal ruimtelijke plannen zoals de
herstructurering van de woningen in de Ahornstraat.
De knelpunten zijn vervolgens vertaald naar criteria, principes en kansen. Dit zijn: zichtbaar water,
kosteneffectief en meeliften, simpel en robuust, inspelen op klimaatveranderingen, sturen van
water, eerder vasthouden, behoud kwaliteit van de leefomgeving, stedelijke ontwikkelingen en
bekende systemen. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar bekende systemen.
Door de beperkte hoeveelheid beschikbare ruimte en openbaar groen is het noodzakelijk om ook
ondergrondse oplossingen toe te passen. De klimaat robuuste oplossingen die het meest geschikt
zijn om de wateroverlast in Nijmegen-Oost te voorkomen zijn: kolken met slibvang en waterberging
onder de weg, infiltratiebassins, diepinfiltratie, het afdammen en verdelen van waterstromen en het
toepassen van zaksloten en zakputten. Per deelgebied is ook de totaal benodigde berging en de
totale hoeveelheid behaalde berging berekend. Er is uitgegaan van 100mm/h en 60mm/h. De
maatregelen uit de gebiedsstrategie kunnen voldoen aan een bui van 60mm/h. Voor de 100mm/h
situatie kan vooral in deelgebieden vier, vijf en zes onvoldoende berging kan worden gerealiseerd,
tenzij er meer ondergrondse voorzieningen worden toegepast. Aanbevolen wordt om rekening te
houden met de stroombanen van hemelwater bij nieuwe projecten, de effecten van een grotere
diameter bij rioolvervanging te onderzoeken, bij nieuwbouwprojecten en herstructurering ruimte te
creëren voor water, vast te stellen vanaf welke intensiteit schade wordt geaccepteerd en innovaties
op het gebied van waterberging in de gaten houden.
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1

INLEIDING

In 2009 en 2012 hebben inwoners van Nijmegen-Oost wateroverlast ondervonden als gevolg van
extreme neerslag. Het ging hier om korte heftige buien van 5 à 10 minuten waarin 10 tot 20 mm
neerslag is gevallen. Door deze extreme neerslag is er hemelwater in de woningen terechtgekomen
via huisaansluitingen en in enkele gevallen via laaggelegen delen van de woning (souterrains en
kelders). De gemeente Nijmegen heeft onderzoek verricht naar de oorzaken van de wateroverlast.
Een belangrijke conclusie vanuit dit onderzoek is dat er geen sprake is van het disfunctioneren van
het rioolstelsel of dat op grote schaal regenwater de woningen vanaf de straat binnenstroomt. Door
klimaatveranderingen zullen dergelijke heftige buien en dus hemelwateroverlast vaker voorkomen.
De gemeente zoekt daarom naar oplossingen om de kwetsbaarheid van het gebied te verminderen
en een klimaat robuuste wijk te realiseren.

1.1 Probleemstelling
Nijmegen-Oost is gelegen op een stuwwal, waardoor het veel hoogteverschil kent. Door smeltwater
zijn er enkele dalen ontstaan in het gebied, zo ook het Hengstdal. Doordat het Hengstdal lager is
gelegen dan de omgeving, is dit een natuurlijk verzamelpunt voor hemelwater. Hierdoor wordt het
hemelwatersysteem bij extreme neerslag overbelast en ondervinden bewoners van Nijmegen Oost
wateroverlast. De gemeente heeft al met de bewoners gecommuniceerd over het realiseren van een
robuust hemelwatersysteem om wateroverlast te voorkomen. Zo zijn er enquêtes gehouden om
erachter te komen waardoor de wateroverlast is ontstaan en waar de wateroverlast zich
concentreert. Het probleemgebied wordt begrensd door de Broerdijk, Berg en Dalseweg en
Postweg. Het plangebied (116 ha.) is gebaseerd op het probleemgebied (30 ha.) en de
stroombanenkaart. . Uit de analyse is gebleken dat hemelwater vanuit de omgeving toestroomt naar
het probleemgebied en hier wateroverlast veroorzaakt. Dit onderzoek is een vervolg van afspraken
om ook op de lange termijn het gebied te versterken en de regenwateroverlast te beperken. In
overleg met de gemeente Nijmegen is een perspectief opgesteld dat zich richt op 2050, dus een
termijn van 35 jaar voor het plangebied op Figuur 1-1 en bijlage 1.

Postweg

Figuur 1-1 Het plangebied
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1.2 Onderzoeksvraag
Aan de hand van de probleemstelling is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
Welke maatregelen zijn het meest geschikt om de wateroverlast in Nijmegen-Oost te
voorkomen, waarbij ruimtelijke kansen worden benut en het hemelwatersysteem van
Nijmegen-Oost klimaat robuust wordt gemaakt in een hemelwatervisie voor de komende
35 jaar?
Om tot een antwoord te komen op de onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen beantwoord:






Wat is de huidige situatie van de hemelwaterverwerking in het plangebied?
Welke ruimtelijke plannen liggen er, die mogelijk invloed hebben op het watersysteem van
het plangebied?
Wat zijn de kansen en knelpunten voor de toepasbaarheid van maatregelen die klimaat
robuust zijn en wateroverlast voorkomen?
Wat is de ervaring die de gemeente Nijmegen heeft met maatregelen die zijn toegepast om
wateroverlast te voorkomen?
Hoeveel berging kan er worden gerealiseerd met de oplossingen uit gebiedsstrategie?

1.3 Onderzoeksdoel en ambities
Het doel is om een hemelwatervisie op te stellen voor het plangebied in Nijmegen-Oost. Uit deze
visie volgen oplossingen die wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen, zodat de klimaat
robuustheid in de komende 35 jaar wordt gewaarborgd.
Naast het doel zijn er twee hoofdambities waar in dit rapport rekening mee is gehouden



Het riool moet worden ontlast. Hemelwater moet worden opgevangen in voorzieningen
zodat er minder hemelwater in het riool terecht komt.
Hemelwateroverlast moet worden voorkomen door genoeg berging te creëren voor een
klimaat robuust hemelwatersysteem.

1.4 Doelgroep
Dit rapport is geschreven voor de specialisten van stedelijk waterbeheer en openbare ruimte van de
gemeente Nijmegen. Tevens is het rapport geschreven voor docenten en studenten van Hogeschool
Van Hall Larenstein en specialisten van stedelijk waterbeheer en hemelwateroverlast.

1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de methodiek beschreven. In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de locaties en
het ontstaan van de wateroverlast. Er is hier onder andere ingegaan op de stroombanen van het
hemelwater. Daarna wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de ondergrond, de netwerken en de
occupatie volgens de lagenbenadering. Hoofdstuk 5 bevat een onderbouwing van de
gebiedsstrategie en in hoofdstuk 6 is de gebiedsstrategie uitgewerkt. Tot slot volgt hoofdstuk 7 met
de conclusies, aanbevelingen en een reflectie.
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2

METHODIEK

Dit hoofdstuk beschrijft de gekozen werkwijze en methodes die zijn toegepast tijdens de
totstandkoming van deze visie. Het betreft een literatuurstudie, veldbezoeken, een workshop en
interviews. Deze methodes zijn toegepast om informatie te verzamelen, informatie te verifiëren en
ter ondersteuning voor het opstellen van de gebiedsstrategie.

2.1 Werkwijze
Het diagram (Figuur 2-1) geeft een overzicht van de gevolgde werkwijze voor de totstandkoming van
de visie. Er is gewerkt volgens het trechter model. Dit betekend dat in de beginfase breed is gekeken
en vervolgens steeds verder is ingezoomd naar een hoger detailniveau.

Figuur 2-1 Diagram werkwijze.

2.2 Methodes
Literatuurstudie
De gemeente Nijmegen heeft rapporten beschikbaar gesteld met onder andere informatie over het
ontstaan van de wateroverlast, de fysieke kenmerken van het gebied en een studie naar
afkoppelmogelijkheden. Daarnaast beschikken de verschillende afdelingen van de gemeente over
informatie. Het betreft hier informatie over het rioleringsstelsel, de woningen, openbare ruimte,
groen, verkeer en stedenbouw. Er zijn ook door gemeentelijke en externe adviesbureaus
onderzoeken uitgevoerd naar infiltratiemogelijkheden en bovengrondse afstroming van hemelwater.
De vakgroep water van de gemeente Nijmegen heeft ook een kleine bibliotheek met aanvullende
gegevens over achtergronden, projecten en infiltratietechnieken.
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Ter ondersteuning van het literatuuronderzoek is er gebruik gemaakt van internet bronnen. Op het
internet is informatie beschikbaar over allerlei relevante onderwerpen. De correctheid van de
informatie is soms discutabel. De informatie van de bron is waar mogelijk geverifieerd door gebruik
te maken van meerdere bronnen of door te overleggen met specialisten. Er is op het internet
gezocht naar informatie over infiltratiemaatregelen, bodemgegevens, hoogtegegevens, ruimtelijke
plannen en klimaatscenario’s.
Veldbezoek
Er is gekozen om minimaal één veldbezoek uit te voeren om een impressie van het
onderzoeksgebied te krijgen. Ook kan het veldbezoek dienen om informatie over het gebied te
verzamelen en om gegevens in het veld te verifiëren. Onderstaand zijn kort de uitgevoerde
veldbezoeken beschreven.
Op 4 februari 2014 is er een bezoek gebracht aan de open dag van Waterblock (type infiltratiekelder)
in Panningen. Tijdens de open dag is er een bezoek gebracht aan een infiltratiekelder in aanleg. Door
middel van een rondleiding hebben we informatie over dit systeem kunnen krijgen.
Tijdens het veldbezoek op 10 februari 2014 zijn het Grootstal, Hatert en enkele straten met
waterpasserende verharding bezocht. Dit zijn voorbeeldsituaties voor het plangebied en geven een
indruk van systemen waarmee de gemeente Nijmegen bekend is.
Het plangebied is op 14 februari 2014 bezocht om een eerste impressie van het gebied te krijgen en
om de ruimtelijke veranderingen en indeling van het plangebied te kunnen bepalen. Tevens is er
gekeken naar locaties voor oplossingen.
Begin april heeft er een veldbezoek plaatsgevonden met als doel het verifiëren van de
stroombanenkaart. Zie ook Figuur 3-3. Sinds eind april is er een nieuwe versie van de
stroombanenkaart beschikbaar. Deze is ook in het veld geverifieert vanwege mogelijk onrealistische
stromingen en onnauwkeurigheden in de AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) kaart.
Workshop
Op 01-04-2014 is er een workshop gehouden. Het doel van de workshop is om hemelwateroverlast
te voorkomen in situaties met extreme neerslag, oplossingen hiervoor dienen ingepast te worden.
De visie die is opgesteld betreft een periode van circa 35 jaar (nu tot 2050). Naast het komen tot een
visie met ambities is het opstellen van een kansenkaart het tweede doel van deze workshop. De
specialisten die zijn uitgenodigd zijn van de disciplines water en riolering.
De specialisten van andere disciplines (groenbeheer, verkeer en wonen), die niet aanwezig konden
zijn, zijn na de workshop geïnterviewd. Tijdens dit interview zijn de resultaten vanuit de workshop
besproken en afgestemd met de specialist van de desbetreffende discipline. Door middel van
afstemming met de andere disciplines is intern draagkracht gecreëerd voor de visie.
Interviews
Interne specialisten zijn geïnterviewd om informatie te verkrijgen. Het betreft onder andere
informatie over de kwaliteitsgegevens van de wegen, welke stedenbouwkundige ontwikkelingen de
wijk heeft doorgemaakt en welke plannen er op dit moment zijn. Binnen de gemeente Nijmegen zijn
specialisten geïnterviewd van stedenbouw, riolering, groen en openbare ruimte en mobiliteit.
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3

Wateroverlast

In november 2012 zijn de meldingen van hemelwateroverlast in Nijmegen-Oost geïnventariseerd en
in kaart gebracht. Het gaat hier om de meldingen van 27 juni 2009 en 28 juli 2012. De kaart geeft
een indicatie waar - tijdens extreme neerslag in 2009 en 2012 - hemelwateroverlast in NijmegenOost voor is gekomen, of in ieder geval is gemeld. Het is mogelijk dat meer bewoners te maken
hebben gehad met wateroverlast, maar dat dit niet gemeld is. Dit is niet op de kaart weergegeven.

Figuur 3-1 Meldingen wateroverlast 2009 en 2012

In Figuur 3-1 zijn de meldingen weergegeven. De blauwe stippen zijn de meldingen uit 2009 en de
groene stippen de meldingen uit 2012. Het grote aantal meldingen in de Corduwenerstraat,
Hengstdal/Ahornstraat en Abeelstraat is te verklaren doordat er een brief is gestuurd naar de
gemeente die ondertekend is door een groot aantal bewoners. In het grotere kader, niet
weergegeven in bovenstaand figuur, zijn ook een aantal meldingen van hemelwateroverlast te
vinden, dit betreft echter maar een klein aantal van het totaal aantal meldingen.
Bij ongeveer de helft van de meldingen is specifiek aangegeven, dat er overlast in de kelder of het
souterrain was ondervonden. De oorzaken verschillen, maar veelal is water binnengetreden via de
huisaansluiting. Ook zijn er gevallen waarbij hemelwater via de lager gelegen tuin de woning is
binnen gestroomd.
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3.1 De stroombanen
Het Hengstdal is het verzamelpunt van het hemelwater uit een groot stroomgebied. Op Figuur 3-3
en in bijlage 2 zijn de stroombanen te zien die richting het Hengstdal stromen. Er is bij deze
berekening uitgegaan van een bui van 60mm, waarbij 20 mm via het riool wordt afgevoerd en de
overige 40mm tot afstroming komt. De neerslag is gelijkmatig verdeeld over een tijdvak van een uur.
Deze kaart is gebaseerd op straten zonder putten. Er is bij deze berekening geen hemelwaterafvoer
meegerekend, dat op onverhard oppervlak is gevallen (Lemmen, Wodan Berekening, 2014). Zoals op
Figuur 3-3 is te zien, zijn er een aantal hoofdstromen die het probleemgebied instromen.
Tijdens een veldbezoek op 8 april 2014 is de correctheid van de
stroombanenkaart gecontroleerd. Er is hier gekeken naar eventuele
onmogelijkheden hoe het water stroomt, omdat de stroombanenkaart
is gebaseerd op AHN2, waardoor kleine muurtjes mogelijk niet zijn
meegenomen in de berekening. Uit het veldbezoek is echter gebleken
dat de stroombanenkaart over het algemeen klopt, alleen zitten hier
en daar wat onmogelijkheden in de kleinste stroompjes, dit is te
verwaarlozen. Het belangrijkste wat uit de stroombanenkaart naar Figuur 3-2 Muurtje Berg en
Dalseweg (google maps)
boven komt zijn de verzamelstromen. Deze verzamelstromen
veroorzaken problemen in het Hengstdal. Het riool komt hier vol te staan en er ontstaat een water
op straat situatie. In sommige gevallen is er wateroverlast opgetreden, doordat water de woning is
ingestroomd via een souterrain of via de huisaansluiting door overdruk in het riool.

Figuur 3-3 Stroombanenkaart (Lemmen, Wodan Berekening, 2014)
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3.2 Waterdiepte
Berekend is hoe hoog het water komt te staan en welke kant het op stroomt. Deze kaart (Figuur 3-4
en bijlage 3) geeft weer, welke kant het water op stroomt als het hoger dan bijvoorbeeld
stoepbanden of een muurtje komt te staan. Op deze kaart is te zien dat bij de Beukstraat het
hemelwater voor een deel de Abeelstraat instroomt, maar ook voor een deel naar het zuiden
stroomt richting de Hengstdalseweg. Hier stagneert het water totdat het een bepaalde waterdiepte
heeft en het verder richting het westen stroomt. Wat opvalt, is de stroom die vanaf de Berg en
Dalseweg midden door bebouwd gebied richting de Hengstdalseweg stroomt. Er is daar een
waterdiepte aanwezig van meer dan 500 mm waardoor het water over de stoep en muurtjes heen
stroomt en daarna tussen de huizen door, via een parkeerplaats op de Hengstdalseweg uitkomt.
Andere opvallende punten zijn dat het water vaak via achterpaden de tuinen instroomt (rondom de
Corduwenerstraat) en daar stagneert. Rondom de Olijfwilgstraat en Postweg valt echter op dat de
waterdiepte niet groot is en dat er weinig water stagneert, maar het water dat er valt richting de
Hengstdalseweg stroomt, zich daar verzamelt en voor problemen zorgt. (Lemmen, FlowAcc, 2014)

Figuur 3-4 Waterdiepte-kaart (Lemmen, FlowAcc, 2014)
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3.3 Klimaateffecten
Over de effecten van klimaatverandering op stedelijk
waterbeheer is nog weinig bekend. Door het KNMI zijn vier
verschillende klimaatscenario’s opgesteld. Deze scenario’s
gaan uit van een ongewijzigde of gewijzigde luchtstroom en
een temperatuurstijging van +1°C of +2°C. De
klimaatscenario’s geven een indicatie van de mogelijke
verandering van het klimaat. De veranderingen die
voortkomen uit de klimaatscenario’s zijn in de volgende Figuur 3-5 Schematisch overzicht van de vier
KNMI'06 klimaatscenario's (KNMI, 2007)
paragrafen toegelicht.
3.3.1 Neerslag
Een van de verwachte veranderingen van het klimaat is dat er meer extreme neerslag situaties zullen
ontstaan in de toekomst. Volgens de klimaatscenario’s van het KNMI zijn er op het gebied van




De winters worden gemiddeld natter en ook de extreme neerslaghoeveelheden nemen toe;
De hevigheid van extreme regenbuien in de zomer neemt toe, maar het aantal zomerse
regendagen wordt juist minder. (KNMI, 2007)

neerslag twee belangrijke veranderingen:
Het vaker voorkomen van extreme neerslag zal resulteren in het vaker voorkomen van wateroverlast
in Nijmegen-Oost, als er geen maatregelen worden getroffen. Zie ook Figuur 3-6. De huidige overlast
is er immers alleen tijdens extreme neerslagsituaties. Daarnaast zullen de overstortten vaker water
lozen op het oppervlaktewater waardoor de waterkwaliteit zal afnemen (Alterra, DHV B.V., KNMI,
Vrije Universiteit Amsterdam, 2008).

Figuur 3-6 Mogelijke toename intensiteit neerslag (Kluck, van Hogezand, van Dijk, van der Meulen, & Straatman, 2013)
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Bij een wereldwijde temperatuurstijging en een verandering in luchtstromingspatronen in WestEuropa zal de totale neerslag met gemiddeld 14% toenemen in de winter en met gemiddeld 19%
afnemen in de zomer voor het jaar 2100. Daarnaast zal bij diezelfde veranderingen de dagsom van
de neerslag die - eens in de 10 jaar wordt overschreden - toenemen met 10% voor het jaar 2100. Als
de luchtstromingspatronen niet veranderen, dan wordt een toename van 27% verwacht. (KNMI,
2007)
3.3.2 Verdroging
Door de stijging van de temperatuur zal er droogte in de stad ontstaan. Er zal meer water worden
verdampt (een toename van 3 tot 15%). De toenemende droogte zal schadelijk zijn voor het groen.
Perkjes verdorren en bomen en planten kunnen door langere tijden van droogte onherstelbaar
beschadigd raken. Daardoor zal het in steden nodig zijn dat er in tijden van droogte gesproeid wordt,
zodat het groen ook groen blijft en niet verbrand of verdort. Daarnaast kan een uitgedroogde bodem
niet goed water opnemen. De voorspelling is dat de zomers uit tijden van lange droogte zullen
bestaan afgewisseld met extreme neerslag. Deze neerslag kan dan slecht de bodem in en zal
bovengronds tot afstroming komen, waardoor het groen oppervalk hetzelfde functioneert als
verhard oppervlak. Er is dan een bergings- of infiltratiebuffer weg waardoor het watersysteem nog
meer water moet verwerken. (Groenblauwenetwerken)
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4

Gebiedskenmerken

Het gebied heeft een aantal kenmerken die via de
lagenbenadering (Figuur 4-1) zijn behandeld. Er is ingegaan op
de ondergrond, de netwerken en de occupatie. De relevante
aspecten voor de waterhuishouding tijdens korte extreme
neerslagsituaties zijn hierin meegenomen. Tevens zijn de
ruimtelijke plannen beschreven die kansen bieden om mee te
liften of waar vanaf het begin al rekening met de afwatering Figuur 4-1 Lagenbenadering
(Dauvellier/MIRUP)
van het gebied moet worden gehouden.

4.1 Ondergrond
Het eerste onderdeel van de lagenbenadering is de ondergrond. Bij de ondergrond is er gekeken
naar de bodem, de doorlatendheid van de bodem, de archeologie, bodemverontreinigingen, de
grondwaterstand en het reliëf. Deze kenmerken van het gebied kunnen van invloed zijn op de
toepasbaarheid en kosten van de maatregelen. Zo is de infiltratiecapaciteit afhankelijk van de
doorlatendheid van de ondergrond. Bij een hoge doorlatendheid is de infiltratiecapaciteit hoger.
Daarnaast kunnen gebieden hoge archeologische waarden hebben waardoor er extra onderzoek
moet worden uitgevoerd naar de archeologie, wat extra kosten met zich meebrengt. Het reliëf
bepaald in grote maten hoe het water stroomt en waar het zich verzameld, dus is het belangrijk dat
dit wordt meegenomen. Er kan dan ingespeeld worden op de natuurlijke verzamelpunten van het
plangebied.
Bodem
De ondergrond biedt mogelijk kansen voor het infiltreren van hemelwater, de bodem moet hiervoor
echter wel geschikt zijn. Binnen het onderzoeksgebied zijn een aantal geohydrologische
grondboringen uitgevoerd. Deze boringen zijn uitgevoerd tussen 2004 en 2010 en variëren in diepte
van 2,5 m – mv tot 128 m – mv. Voor dit project is de eerste 5 à 10m relevant, vanwege de
mogelijkheid voor infiltratie van hemelwater. Voor diepinfiltratie is de diepere ondergrond
interessant, maar omdat bekend is dat daar een goed watervoerend pakket aanwezig is wordt hier
niet verder op ingegaan (Heide, 2008). De samenstelling van de ondergrond bestaat grotendeels uit
zand met een aantal leem- en grindlagen. De korrelgrote van het zand varieert van matig fijn tot
uiterst grof. Matig grof komt het meest voor. (DINOloket - TNO, 2013)
Doorlatendheid
Als onderdeel van een afkoppelstudie is in 2008 is een onderzoek uitgevoerd naar de doorlatendheid
van de bodem in Nijmegen-Oost. Bij dit onderzoek zijn 13 boringen in het plangebied geplaatst met
een diepte tot maximaal 8m – MV. De samenstelling van de ondergrond komt overeen met de
gegevens van de boringen vanuit DINOloket. De waarde voor de doorlatendheid - de k-waarde - is
bepaald op een diepte van maximaal 2m – MV. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de
doorlatendheid voor het noord/noordwestelijke deel van het gebied matig tot slecht is met een kwaarde van <5 tot < 1,5m/d. De doorlatendheid van het zuidelijke en zuidoostelijke deel van het
plangebied varieert van goed tot zeer goed met een k-waarde van >5 tot >20m/dag (bijlage 4).
(Duizendstra, 2008)
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Archeologie
Het overgrote deel van Nijmegen-Oost heeft de status van zeer hoge archeologische waarde. Op de
kaart wordt dit weergeven als bruin vlak met waarde 3. In dit gebied zijn onder andere grafheuvels
uit de bronstijd en militaire resten uit de romeinse tijd. Een aantal terreinen op het kops plateau (in
het noorden van het plangebied) hebben de status ‘archeologisch rijksmonument’, deze zijn als rode
vlakken weergeven op de kaart (bijlage 5). Dit is de hoogste waarde die Nijmegen toekent aan
archeologische vindplaatsen. In een aantal straten is lichte begeleiding noodzakelijk en op een
enkele plek zware begeleiding> Dit geldt voor alle ingrepen in de bodem die gevolgen hebben voor
de archeologie (bijlage 5). Dat houdt in dat er extra kosten bij komen kijken als in deze gebieden
maatregelen worden getroffen. (Gemeente Nijmegen, Jaar onbekend)
Bodemverontreiniging
Bij de afkoppelstudie in 2008 is naast de doorlatendheid van de bodem ook de
bodemverontreiniging onderzocht. Een gebied rondom het Tiberiusplein is gesaneerd, er ligt echter
vlakbij nog wel een verdacht gebied waarbij moet worden onderzocht of er bodemverontreiniging is.
De straten rondom het Montessori College en delen van de Postweg, Cipresstraat, Corduwenerstraat
en Hengstdalseweg zijn of waren verontreinigd (bijlage 6). Als er maatregelen worden toegepast in
gebieden waar de bodem verontreinigd is, dan brengt dit extra kosten met zich mee. (Welman &
Neienhuijsen, 2008)
Grondwaterstand
De grondwaterstand in Nijmegen varieert sterk. Rond de stuwwal - waar ook het plangebied is
gelegen - bedraagt de diepte van de grondwaterstand tussen de 30 en 60 meter –MV (7,5m +NAP).
Doordat de grondwaterstand zo diep zit heeft deze geen invloed op de maatregelen en kan deze
verder buiten beschouwing worden gelaten. (Gemeente Nijmegen, Jaar Onbekend)
Reliëf
Het Hengstdal ligt, zoals de naam al aangeeft, in een dal. Het dal kent sterke hoogteverschillen zoals
is te zien in Figuur 4-2 en bijlage 7 (bron: AHN). De Hengstdalseweg, die midden door het plangebied
heen loopt, is de meest laaggelegen straat, maar niet het laagste punt van het Hengstdal.

Figuur 4-2 Hoogtekaart
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Loodrecht op de Hengstdalseweg liggen de zijstraten zoals de Corduwenerstraat. Door deze indeling
stroomt het water richting de Hengstdalseweg waarna het water via deze weg naar de lager gelegen
gebieden stroomt. De zijstraten vormen ‘dijken’ door het vroegere Hengstdal. Hierdoor liggen de
tuinen rondom de Corduwenerstraat (Berg en Dalseweg tot Hengstdalseweg) lager dan de straten.
Het hoogteverschil tussen de tuinen en de straat bedraagt 2 meter. Het plangebied heeft een
gemiddelde hoogte van 50 meter +NAP met in het oosten een hoogte van 58 meter +NAP en in het
westen een hoogte van 40 meter +NAP. Dat is een verval in hoogte van 18 meter over een lengte
van 750 meter (Actueel Hoogtebestand Nederland , 2013). De helling in het gebied heeft invloed op
de bovengrondse waterstroming. Bij extreme neerslag kan het water langs de kolken heen stromen.

4.2 Netwerken
Het tweede onderdeel van de lagenbenadering is de netwerklaag. Bij deze laag is ingegaan op de
wegen en de riolering in het gebied. Zo is van verschillende wegen de staat achterhaald en is
onderzocht wanneer een aantal straten vervangen moeten worden. Dit is van belang voor
verschillende maatregelen, omdat in sommige gevallen de weg op één oor moet worden gelegd en
er mogelijk wegen versmalt moeten worden om extra openbaar groen te realiseren. De riolering is
van invloed op hoeveel berging er gecreëerd moet worden en biedt tevens ruimte voor oplossingen.
In sommige gevallen zorgt een vergroting van de diameter van een rioolstreng voor een aanzienlijke
afname in de druk, wat voor minder water op straat zorgt.
Wegen
Tijdens het veldbezoek op 14 februari 2014, is het type verharding dat voorkomt in de straten
binnen en in de omgeving van het plangebied geïnventariseerd. Er is onderscheid gemaakt tussen
twee verschillende soorten verharding: asfalt en elementen verharding. In Figuur 4-3 zijn de
resultaten weergeven. De straten met een rode kleur bestaan uit asfalt en de straten met een
groene kleur hebben elementen verharding. Elementen verharding wordt bij 30 km/u straten
toegepast en asfalt bij 50 km/u (of meer). Het gebied rondom de Lijsterbesstraat wijkt hier echter
vanaf. Voor 2015 staan een aantal straten op de planning om vervangen te worden, zie bijlage 8. Bij
wegvervanging wil de gemeente dat bij 30km/h wegen asfalt wordt vervangen door
elementenverharding. (de Cortie, 2014)

Figuur 4-3 Type verharding

19

Gebiedskenmerken
Klaas Eijkelkamp | Thijs Strating

Hemelwatervisie Nijmegen-Oost 2014
Riolering
De wijk Hengstdal heeft grotendeels een gemengd stelsel. Alleen bij de Sophiaweg en de
Broerdijk/Cipresstraat zijn stukken infiltratieriool te vinden, met een lengte van ongeveer 50 meter
per locatie. Het hemelwater stroomt samen met het vuilwater richting het gemaal die het water
naar de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) pompt. Het riool moet voldoen aan een bui 08 van
leidraad riolering. Het stelsel voldoet aan deze eis (Zuurman, 2013).
Het hoofdriool van het plangebied ligt
onder de Hengstdalseweg en heeft een eiprofiel met als diameter 800/1200mm en
900/1350mm. Op Figuur 4-4 is voor het
gebied weergegeven welke type buizen er
liggen. Blauw betekent ei-vormig en groen
betekend rond. De zijstraten hebben een
diameter van 200, 250 of 300 mm en zijn in
sommige gevallen verbonden door middel
van valputten, zoals in bijvoorbeeld de
Corduwenerstraat. Bij de aansluiting op het
hoofdriool zijn er geen valputten gebruikt.
Valputten kunnen voor problemen met de
druk in het riool zorgen. Wat opvalt, is dat
de buisdiameter in de Olijfwilgstraat van Figuur 4-4 Type buis
400mm naar 300mm gaat in de Zilverdenstraat. Het riool onder de Hengstdalseweg is de hoofdroute
voor rioolwater.
Met een diameter van 800/1200, die buiten het plangebied toeneemt tot 1000/1500, komt deze
buiten het plangebied samen met drie andere strengen in een riool met een diameter van 800mm.
Het riool wordt hier geknepen zodat bij extreme neerslag het water richting de overstort gaat. Op
bijlage 8 is een kaart weergegeven met de diameters van alle riolen in het plangebied.
Uit het rioleringsbeheerprogramma Kikker zijn de kwaliteitsgegevens van de riolering gehaald
(bijlage 9 en 10). Deze kwaliteitsgegevens zijn bepaald aan de hand van rioolinspecties met behulp
van videobeelden. De staat van het riool is matig. Een aantal strengen dient zo snel mogelijk
gerepareerd of vervangen te worden. Het gaat hier grotendeels om delen van de Corduwenerstraat,
Berg en Dalseweg, Hengstdalseweg en Cipresstraat. Ook dienen een aantal strengen binnen tien jaar
geïnspecteerd te worden om eventuele achteruitgang te constateren.
Uit een onderzoek van de gemeente Nijmegen is gebleken dat bij een rioolvervanging van de
Corduwenerstraat het beste kan worden gekozen voor een vergroting van het riool. Het huidige riool
bestaat (van noord naar zuid) uit drie strengen van ø 200mm. Eén streng van ø 250mm en 2
strengen van ø 300 mm. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat bij een vergroting van de
laatste drie strengen van ø250 en ø300 naar ø400, de drukhoogte in het riool afneemt met
gemiddeld 0.32 meter per put. Er wordt een riool van minimaal ø 400mm aangeraden, maar bij
voorkeur een riool van ø 500mm. (Schilling, 2014).
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4.3 Occupatie
Occupatie is de laatste laag van de lagenbenadering. Bij deze laag is gekeken naar het openbare en
private groen, het verharde oppervlak, het woningbezit en de eigendommen van de gemeente. Deze
kenmerken van het gebied bepalen hoeveel ruimte er is om oplossingen bovengronds toe te passen
en bepalen tevens hoeveel hemelwater er geborgen moet worden. Zo zijn er gebieden met veel
verhard oppervlak en weinig ruimte en moeten er dus mogelijk voor duurdere ondergrondse
oplossingen worden gekozen. Tevens is het belangrijk om te weten hoeveel het verharde oppervlak
precies bedraagt, zodat de benodigde berging berekend kan worden. Daarnaast is het in sommige
gevallen noodzakelijk om samen te werken met bijvoorbeeld woningcorporaties om wijkdelen af te
koppelen, dus is ook gekeken welke woningcorporaties er in het plangebied zitten. Ook is niet al het
aanwezige groen in bezit van de gemeente, dit is ook meegenomen.
Groen
De wijk Hengstdal is een ‘punt’ aan de rand van Nijmegen en rondom deze ‘punt’ is groen aanwezig.
De norm, die is vastgesteld door de Raad, stelt dat er 0,5ha groen aanwezig moet zijn binnen een
straal van 300m. Doordat de omgeving veel groen bevat, wordt hieraan voldaan, maar in de wijk zelf
is ook openbaar groen aanwezig. Op basis van de Gemeentelijke Basiskaart Nijmegen 2014 is een
benadering gemaakt van het totale oppervlak aan openbaar groen. Hier is 2,4 ha. uitgekomen
(plangebied + omgeving). Dit is inclusief het groen van het Tiberiusplein en de andere gebieden die
aangegeven zijn als openbaar groen (bijlagen 11 en 12). Op deze bijlagen is te zien dat vooral aan de
oostkant van het plangebied openbaar groen aanwezig is. Daarnaast zit er bij de Hengstdalseweg en
Beukstraat een stuk openbaargroen waar ook een speelveldje aanwezig is. In de nota Duurzaam
Bereikbaar zijn de Berg en Dalseweg, Hengstdalseweg en Sophiaweg aangegeven als
gebiedsontsluitingswegen die gehandhaafd dienen te blijven. De Broerdijk is ook een
gebiedsontsluitingsweg, maar herinrichting staat hier voor ter discussie. (Afdeling Mobiliteit
gemeente Nijmegen, 2011) Een ander onderdeel van wegen zijn drempels. Deze hebben invloed op
hoe het water door de straat heen stroomt. Een drempel kan waterpasseerbaar zijn. In dit geval
heeft die geen invloed, maar als een drempel niet waterpasseerbaar is, dan stagneert het water voor
de drempel (bijlage 13).
Verhard oppervlak
Onder verhard oppervlak wordt het oppervlak van de daken, straten en verharding van de tuinen en
opritten verstaan. Met behulp van de Gemeentelijke Basiskaart Nijmegen 2014 is het verhard
oppervlak van de daken en straten bepaald. Voor de berekening van het verhard oppervlak aanwezig
in de tuinen wordt een aantal aannames gedaan. Er is een indeling gemaakt tussen de gebieden aan
de hand van de mate van verstedelijking. In totaal zijn er vijf verschillende typen gebieden te
onderscheiden: Hoog Stedelijk, Laag Stedelijk, Buitengebied, Groen en Overig.
De totale oppervlakte van de tuinen is als volgt berekend:
Tuin oppervlak = Totale oppervlak – dak oppervlak – weg oppervlak – openbaar groen.
Hoog stedelijk gebied
Laag stedelijk gebied
Buitengebied
Groen

50% verhard
25% verhard
5% verhard
0% verhard

Tabel 1 Verhardingspercentages tuinen en overig oppervlak
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Er is een aanname gemaakt van de verhardingspercentages, omdat er altijd een deel van de tuinen
verhard is. In overleg met de gemeente Nijmegen en uit steekproeven zijn de percentages uit Tabel 1
opgesteld. Voor de indeling van de gebieden, zie Figuur 4-5.
Het totale verharde oppervlak komt niet
volledig tot afvoer. Dit komt omdat er
binnen het plangebied een aantal huizen
en straten zijn afgekoppeld. In totaal
bedraagt dit 6.6 ha. Er is een bepaalde
hoeveelheid berging gerealiseerd. Als
deze hoeveelheid wordt overschreden
dan komt er alsnog een deel tot
afstroming. Niet alleen water wat op het
verharde oppervlak valt, komt tot
afstroming. Ook water wat op steil, niet
verhard terrein valt, komt vaak
bovengronds tot afstroming. De effecten Figuur 4-5 Percentage verhard oppervlak
hiervan zijn onbekend, daarom wordt dit
verwaarloosd. Tevens wordt verwaarloosd dat niet al het verhard oppervlak is aangesloten op de
riolering en niet al het regenwater dat op verhard oppervlak valt tot afstroming komt.
Woningbezit
In het plangebied zijn onder andere
huurwoningen
aanwezig.
Deze
zijn
eigendom van twee woningcorporaties
(paars is Standvast en blauw is De
Gemeenschap). Op Fout! Verwijzingsbron
niet gevonden. is te zien hoe de verdeling is
tussen huurwoningen en koopwoningen.
Het overgrote deel van de woningen is in
het bezit van een corporatie. Er zijn een
aantal koopwoningen te vinden bij de
Corduwenerstraat en omgeving.
Eigendommen gemeente Nijmegen
In het gebied zijn een aantal groen locaties
die niet in het bezit zijn van de gemeente en Figuur 4-6 Bezit woningbouwcorporaties
waar dus geen gebruik van gemaakt kan worden voor het toepassen van maatregelen, tenzij deze
grond wordt opgekocht. Op bijlage 15 is te zien dat het meeste groen in het stedelijk gebied
eigendom van de gemeente is. Er zijn echter een paar locaties waarvan bekend is dat dit een
participatieproject is met burgers. Het Moerbeiplantsoen tussen de postweg en Lijsterbesstraat is
hier een voorbeeld van. Ook de twee plantsoenen bij de rotonde Hengstdalseweg/Broerdijk staan
aangegeven als eigendom van de gemeente, maar hiervan is bekend dat dit valt onder de functie
vlindertuin, dus ook deze locaties met groen kunnen niet worden gebruikt.
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4.4 Ruimtelijke plannen
Voor de wijk Hengstdal is in 2011 in samenwerking met de bewoners een wijkbeheerplan opgesteld.
In het wijkbeheerplan staat, hoe de openbare ruimte er in 2016 uit moet komen te zien en welke
maatregelen daarvoor benodigd zijn. In dit maatregelenplan staan een aantal korte termijn plannen
die in de periode 2012 – 2016 worden uitgevoerd. In 2017 staat de complete herziening van het
wijkbeheerplan gepland.
De afdeling stadsbeheer heeft een Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (UPOR, bijlage 14).
Hierin staan alle geplande werkzaamheden voor wegen, riolering en groen. Onderstaand zijn de
plannen uit het wijkbeheersplan en UPOR weergegeven die mogelijke kansen bieden om mee te
liften. (Kwaliteitsbeheer Gemeente Nijmegen, 2013)
Type

Straat

Jaar

Groen

Omvorming plantsoen Ahornstraat
(middelste deel).
Cipresstraat

2014

Hengstdalseweg
Kwakkenbergweg
Berg en Dalseweg

2015
2014 + 2015
2015

Beukstraat
Corduwenerstraat (gedeelte
Hengstdalseweg/Abeelstraat)
Woningen Standvast (Ahornstraat)

2016
2014

Rioolvervanging of renovatie
(gedeeltelijk)

Rioolvervanging of renovatie + wegen
(gedeeltelijk)

Herstructurering

2014

2012-2016

Tabel 2 Werkzaamheden op korte termijn

(Stevens, 2011), (Stevens, 2014), (Bureau Kwaliteitsbeheer, 2013)
In de nabije omgeving van het plangebied worden twee terreinen, waar nu scholen staan, opnieuw
ingericht. De herinrichting bestaat voornamelijk uit woningbouw. Voor deze herinrichting is nog
geen officieel plan opgesteld. (Vossenberg, 2014)

23

Gebiedskenmerken
Klaas Eijkelkamp | Thijs Strating

Hemelwatervisie Nijmegen-Oost 2014

5

Onderbouwing gebiedsstrategie

In dit hoofdstuk is de onderbouwing van de gebiedsstrategie beschreven. Op basis van knelpunten
zijn er criteria/principes/kansen opgesteld. Deze zijn gebruikt om keuzes te maken in het toepassen
van verschillende maatregelen. Daarnaast is er aangegeven naar welke maatregelen is gekeken en
welke maatregelen de voorkeur krijgen.

5.1 Knelpunten, criteria, principes en kansen
Onderstaande knelpunten zijn naar voren gekomen uit hoofdstuk drie en vier. De knelpunten zijn
vertaald naar criteria, principes en kansen. Uit het waterplan (2001), gemeentelijk rioleringsplan
(2009), de nota afkoppelen (2013) en een workshop die is gehouden met verschillende
kwaliteitsbeheerders en beleidsadviseurs van de gemeente Nijmegen zijn ook ontwerpprincipes naar
voren gekomen. (Gemeente Nijmegen, 2013) (Gemeente Nijmegen, 2001) (Gemeente Nijmegen,
2009)
Knelpunt
Op de stroombanenkaart is te zien dat veel
hemelwater vanuit de omgeving afstroomt
richting
het
probleemgebied.
Het
probleemgebied moet dan niet alleen het
gebiedseigen hemelwater verwerken, maar ook
het water dat toestroomt van uit de omgeving.
Het gebied is op dit moment kwetsbaar voor
hemelwateroverlast. De verwachting van het
KNMI is dat buien met extreme pieken vaker
voor gaan komen. Wanneer er geen
maatregelen worden getroffen om deze pieken
op te vangen, zal de mate van
hemelwateroverlast
in
Nijmegen-Oost
toenemen.

In het noord/noordwestelijke deel van het
gebied is de doorlatendheid van de toplaag
slecht. Dit betekent dat hemelwater moeilijk
infiltreert in de bodem.
Heel het plangebied heeft een hoge
archeologische waarde. Ook zijn er enkele
plekken met de hoogste archeologische
waarde. Dit betekent dat er bij ingrepen in de
bodem archeologische begeleiding plaats moet
vinden, dit leidt tot extra kosten en mogelijk
vertraging van de uitvoering.

Criteria / Principes / Kansen
Om te voorkomen dat hemelwater vanuit de
omgeving het probleemgebied instroomt, moet
het water eerder worden vastgehouden. Ook
het sturen van water kan er voor zorgen dat
minder water in het probleemgebied terecht
komt.
Deze visie is gericht op een periode van 35 jaar.
Er dient gekeken te worden in welke termijn de
oplossingen kunnen worden uitgevoerd.
Belangrijk is hier de mogelijkheid te onderzoeken
of er kan worden meegelift met andere
projecten.
De voorkeur gaat uit naar, voor de gemeente
Nijmegen, bekende systemen. Vanwege de
bekendheid van functioneren en onderhoud. De
voorkeursvolgorde luidt als volgt: 1. Bekende
systemen. 2. Grotere, voor de gemeente,
onbekende systemen. 3. Onbekende systemen.
Bij het toepassen van infiltratievoorzieningen die
op geringe diepte infiltreren, dient de toplaag
afgegraven of doorbroken te worden. Een
andere mogelijk is om hier infiltratie toe te
passen in een diepere laag
Voor het overgrote deel geldt: onderzoek
verplicht voor bodemingrepen >50 m2 en dieper
dan 0,30m. (tenzij is gebleken dat de
archeologische resten op een dieper niveau pas
worden aangetroffen). (Gemeente Nijmegen,
2012)

Tabel 3 Knelpunten + Criteria / Principes / Kansen - I
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Knelpunt
Binnen het plangebied zijn een aantal locaties
te vinden die mogelijk vervuild zijn. Indien
bodemsanering noodzakelijk is voordat er
maatregelen toegepast kunnen worden, brengt
dit extra kosten met zich mee.
Binnen het plangebied is lokaal veel
hoogteverschil aanwezig. De natuurlijke
verzamelpunten
voor
hemelwater
zijn
kwetsbare locaties voor wateroverlast, indien
daar private functies zijn gesitueerd (wonen of
werken).

Criteria / Principes / Kansen
Bodemsanering dient plaats te vinden bij de
vervuilde locaties. Verdachte locaties dienen
verder te worden onderzocht.

Een aantal strengen van de riolering verkeert in
een matige staat en moeten gerepareerd of
vervangen worden. Het is onbekend of de
aanwezige infiltratieriolen volledig worden
benut.

De matige staat van de riolering biedt een kans
om bij een rioolvervanging mee te liften.
Mogelijk kunnen de aanwezige infiltratieriolen
beter worden benut (maximaal benutten
huidige systemen).

In het plangebied is nu weinig openbaar groen
aanwezig. Dit betekent dat er bovengronds
beperkte ruimte is om maatregelen toe te
passen om hemelwater te bergen, tenzij er
ruimte kan worden gemaakt door een andere
functie te verminderen (verharding weghalen of
bebouwing slopen en niet terugbouwen).

Aanwezig groen zo veel mogelijk benutten, zo
veel
mogelijk
zichtbaar
water
en
bovengrondse oplossingen. Het zichtbaar
maken van water kan bijdragen aan het
behoud of verbetering van de kwaliteit van de
leefomgeving. Als het niet mogelijk is om
oplossingen in openbaar groen te vinden dan
zoeken naar ondergrondse oplossingen.

Er is in het plangebied veel verhard oppervlak
aanwezig. Het gaat hier voornamelijk om het
plangebied waar veel bebouwing is te vinden.
Een groter verhard oppervlak betekent dat er
meer water tot afstroming komt en geborgen
dient te worden.

Kansen liggen hier voor het verminderen van
verhard oppervlak. Ook zijn er kansen om
oplossingen op particulier terrein toe te
passen en de totale afvoer van hemelwater te
reduceren.

De stroombanenkaart maakt deze kwetsbare
locaties inzichtelijk. Door het sturen van water
kan het hemelwater via een andere weg geleid
worden. Of het natuurlijk verzamelpunt kan
worden benut door hier een voorziening te
plaatsen.

Tabel 4 Knelpunten + Criteria / Principes / Kansen - II

5.2 Maatregelen
Uit de voorgaande paragraaf komt onder andere naar voren dat de voorkeur uit gaat naar het
toepassen van bekende systemen. In overleg met de gemeente Nijmegen en aansluitend bij
bovenstaande criteria, principes en kansen, zijn de volgende maatregelen (systemen) naar voren
gekomen (zie bijlage zestien):
Infiltratiebassin, zaksloot, diepinfiltratie, waterbergingsunit met slibvang Ubbergen, waterberging
onder het wegdek door met slibvangkolken, infiltratiekelder, straat op 1 oor aanleggen, plaatsen van
niet waterpasseerbare drempels, afkoppelen op particulier terrein en roostergoten.
In bijlage zestien is een korte beschrijving te vinden van de werking van deze systemen. Onderstaand
is een korte beschrijving waarom deze systemen zijn gekozen om mogelijk toe te passen. Deze zijn
op voorkeur gerangschikt (1= hoogste voorkeur, 8 is laagste voorkeur).
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1. Infiltratiebassins
De keuze is op infiltratiebassins gevallen, omdat de gemeente dit al veelvoudig heeft
toegepast. Het is een robuuste, zichtbare oplossing die kan bijdragen aan de verbetering van
de kwaliteit van de leefomgeving.
2. Zaksloot
Een zaksloot is voor de gemeente een bekende oplossing. Net zoals bij een infiltratiebassin is
de zaksloot een bovengrondse oplossing waarbij het water zichtbaar is. Doordat het een
bovengrondse oplossing is, is hij ook eenvoudig te onderhouden.
3. Roostergoten
Het toepassen van roostergoten is een oplossing om het water in de voorzieningen te
krijgen. Door roostergoten te plaatsen moet voorkomen worden dat het hemelwater de
voorziening voorbij stroomt. In hellend gebied stroomt er meer slib mee dan in vlak gebied
en daar komt bij dat het plangebied een bosrijke omgeving heeft. Ook hiervoor zijn
infiltratiegoten een oplossing, omdat ze ook deels kunnen dienen als slibvang.
4. Aanleggen straat op 1 oor en drempels
Het sturen van hemelwater kan onder andere door de straat op 1 oor te leggen of door
middel van niet waterpasseerbare drempels. Deze eenvoudige oplossingen kunnen
gemakkelijk worden meegenomen bij vervanging van het wegdek.
5. Waterberging met slibvang Ubbergen
In de gemeente Ubbergen is een robuuste waterberging met slibvang toegepast. Dit is een
eenvoudig systeem gemaakt van houten bakken die in serie geschakeld zijn. Het is een
bovengrondse oplossing, daardoor is het onderhoud eenvoudig en zorgt het voor zichtbaar
water.
6. Afkoppelen op particulier terrein
Naast het zoeken naar locaties in de openbare ruimte is afkoppelen op particulier terrein
een kans. Samenwerking met de woningcorporaties is hier wel vereist, omdat de meeste van
deze woningen in hun bezit zijn.
7. Diepinfiltratie
Diepinfiltratie is een ondergrondse oplossing die weinig ruimte in beslag neemt, maar een
grote hoeveelheid water kan bergen en infiltreren. Deze oplossing biedt kansen als er in het
openbaar groen geen ruimte is voor grote oplossingen.
8. Waterberging onder wegdek en infiltratiekelder
Oplossingen waarbij de ruimte multifunctioneel kan worden, zijn waterberging onder het
wegdek en gebruik maken van een infiltratiekelder. Voor gebieden met weinig ruimte in het
openbaar groen bieden deze oplossingen kansen.
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6

Klimaatbestendig Hengstdal

In dit hoofdstuk is op basis van de resultaten van de workshop (bijlage zeventien) en de voorgaande
hoofdstukken een gebiedsstrategie opgesteld. Dit is gedaan door het plangebied op te delen in
deelgebieden en per deelgebied maatregelen te bedenken om het hemelwater te bergen/infiltreren.
Per deelgebied is berekend wat de benodigde berging is, om een bui van 100mm/uur en 60 mm/h
op te vangen. Tevens is per deelgebied beschreven waar en welke maatregelen kunnen worden
toegepast. Er is berekend hoeveel de maatregelen kunnen bergen en of deze aan de benodigde
berging voldoen.

6.1 Deelgebieden
Het plangebied is verdeeld in zes deelgebieden, zie Figuur 6-1 en bijlage 18. Deze deelgebieden zijn
gebaseerd op de stromen uit de stroombanenkaart. Ieder deelgebied bevat zijn eigen hoofdstroom
die richting het Hengstdal stroomt. De deelgebieden zijn op deze manier ingedeeld, zodat het
probleem bij de bron kan worden aangepakt. Het probleemgebied is ook opgedeeld in twee
gebieden (deelgebied vijf en zes), vanwege de structuur van de wijk en de vele stromen.

Figuur 6-1 De deelgebieden
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6.2 Benodigde berging en infiltratieverliezen
Per deelgebied is berekend wat de benodigde berging is. Voor deze berekening is uitgegaan van
twee type buien. Er is een bui van 60 mm/h en een bui van 100 mm/h aangenomen. De twee buien
zijn geen eis van de gemeente Nijmegen, maar zijn wel in overleg met de gemeente vastgesteld.
Door met een extreme bui van 100 mm/h te rekenen worden de kwetsbare gebieden duidelijk, want
water wat niet geborgen kan worden, stroomt door richting een ander deelgebied en kan daar
overlast veroorzaken. Daar komt bij dat, als in een deelgebied niet kan worden voldaan aan de totale
berging, er mogelijk nog meer hemelwater bijkomt door afstroming vanuit andere gebieden.
Een andere reden om voor een bui van 100 mm/h te gaan is het klimaatscenario van het KNMI. Er
wordt verwacht dat er vaker korte hevige neerslag ontstaat. Het is duidelijk dat het systeem niet aan
een bui van 100 mm/h kan voldoen omdat de aanleg en het onderhoud ervan te duur zullen
uitvallen. Door echter uit te gaan van een bui van 100 mm/h kan worden gezorgd voor een
vertraagde afvoer van het hemelwater, waardoor het systeem het beter kan verwerken.
Een bui van 100 mm/h zal in de praktijk niet vaak voorkomen en het is daarom niet realistisch om
daarop het hemelwatersysteem te dimensioneren. Vandaar dat er ook is gerekend met een bui die
een intensiteit heeft van 60 mm/h (T=100). De modelkaarten (stroombanen/waterdiepte) gaan hier
ook vanuit.
Bij de berekeningen van de benodigde berging is geen rekening gehouden met hemelwater dat op
onverhard oppervlak valt. Er is uitgegaan van dat dit water niet tot afstroming komt en dus geen
invloed heeft op de totaal benodigde berging. De totaal benodigde berging is per deelgebied als
volgt berekend:
Totale berging =

Verhard oppervlak x (neerslag-berging riool (20 mm)) + benodigde berging
afgekoppeld opp.

Voor de berging van het afgekoppelde oppervlak is rekening gehouden met de berging van de
voorziening en het infiltratieverlies van de voorziening. De benodigde afgekoppelde berging is als
volgt berekend:
Benodigde afgekoppelde berging =

Afgekoppeld oppervlak x (neerslag-infiltratieverlies-berging)

In Tabel 5 zijn de uitkomsten van de berekeningen weergegeven. Voor meer details zie bijlage 18.

Deelgebied 1
Deelgebied 2
Deelgebied 3
Deelgebied 4

Benodigde berging 60
Benodigde berging 100
mm/h
mm/h
2270 m³
4486 m³
3434 m³
6517 m³
2211 m³
4428 m³
3700 m³
7337 m³

Deelgebied 5
Deelgebied 6

6820 m³
5696 m³

Tabel 5 Benadering berging
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Voor zes verschillende maatregelen is het infiltratieverlies berekend. Dit infiltratieverlies geeft weer
hoeveel er per uur in de bodem infiltreert, en dus hoe veel extra berging er beschikbaar is bij de
voorziening. Het infiltratieverlies hangt af van een tweetal factoren. Als eerste de
bodemdoorlatendheid (k-waarde in m/d) en ten tweede het infiltratie-oppervlak in m2. Bij de
berekeningen is uitgegaan van één dimensionering van de voorziening met bijbehorende berging en
infiltratieoppervlak.
Met behulp van de volgende formule is het
infiltratieverlies berekend.
Q =( k/2 x A)/24

Q is infiltratiedebiet in m3/h
k = bodemdoorlatendheid in m/d
A = infiltratieoppervlak in m²
2 is een reductiefactor, op de k-waarde

6.2.1 Deelgebied 1: Romeinse Veldherenbuurt
De Romeinse Veldherenbuurt is één van de toevoer gebieden van hemelwater richting het
probleemgebied. Het eerder vasthouden en sturen van hemelwater moet er voor zorgen dat het
hemelwater in dit gebied wordt vastgehouden. Door de ruime opzet van de woningen in dit
deelgebied en de aanwezigheid van openbaar groen zijn er verschillende kansen aanwezig. Het
Tiberiusplein is voor een deel beschikbaar, vanwege de aanwezigheid van bomen langs de rand, en
er is een gedeelte ingericht als speelveld. Het is hier mogelijk om een infiltratiebassin toe te passen
en op een zichtbare manier het hemelwater van de straten te infiltreren in de bodem. Dit kan in
combinatie met het afkoppelen van de voorkant van woningen, die door middel van een gootje
afwateren richting deze voorziening. De infiltratievoorziening kan op een speelse manier worden
ingericht om het grasveld om te vormen naar een meer aantrekkelijk stuk gras.
Het andere stuk groen ligt benedenstrooms aan de westkant van het deelgebied. Het water
verzamelt zich hier voor een drempel voordat het hemelwater richting de andere deelgebieden
stroomt. Hier is een kans om een roostergoot te plaatsen en het hemelwater af te voeren richting
een infiltratievoorziening in het nabije groen. Ook ligt hier de kans om een stuk groen om te vormen
tot een aantrekkelijke vorm van hemelwaterberging. Bijkomend voordeel is, dat hier veel ruimte
aanwezig is. Dit biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een grote voorziening. Bij de aanleg van
beide voorzieningen zitten mogelijk kosten voor archeologie en bodemsanering
.
De Ubbergseveldweg is de enige weg in het deelgebied met een asfalt verharding. Als de verharding
van de weg wordt vervangen is hier een kans om mee te liften. De weg kan dan op één oor worden
aangelegd en afwateren richting een zaksloot langs de weg. Het Kopse Hof is niet in het bezit van de
gemeente. Het afvoeren van hemelwater richting het Kopse Hof dient in overleg plaats te vinden
met de eigenaar of beheerder van het terrein. De woningen langs de Ubbergseveldweg kunnen ook
worden afgekoppeld richting deze voorziening.
Het Montessori College verhuist naar een nieuwe locatie en op de huidige locatie staat woningbouw
gepland. Deze nieuwbouw mag niet zorgen voor extra afwatering van hemelwater, het
watersysteem moet dusdanig worden ingericht dat al het hemelwater van de woningen en straten
kan worden geborgen binnen dat gebied. Bij de inrichting kan hemelwaterberging worden
gecombineerd met groen, maar er kan ook gekozen worden voor ondergrondse maatregelen zoals
een zakput, infiltratiebuizen of diepinfiltratie.
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Benodigde en behaalde berging
De huizen zijn ruim opgezet en dit
deelgebied heeft in verhouding tot andere
deelgebieden weinig verhard oppervlak.
De totaal benodigde berging bij de
neerslagsituatie van 100mm/h bedraagt
ongeveer 4500 m3 en bij een
neerslagsituatie van 60mm/h is dit
ongeveer 2300 m3. Tabel 6 laat zien dat
een bui van 60 mm/h volledig kan worden
geborgen.

Deelgebied 1: Romeinse Veldherenbuurt
Oplossing
Benadering berging in m³
Tiberiusplein
550
Caesarstraat
1500
Zaksloot
175
Afkoppelen op eigen
100
terrein
Overig
250
Totaal
2575
Tabel 6 Benadering berging

6.2.2 Deelgebied 2: Kwakkenberg
Deelgebied twee, de Kwakkenberg, is een van de grootste toeleveringsgebieden van het
probleemgebied. Met het oog op het principe verdeel en heers, moet het hemelwater worden
vastgehouden waar het valt. In dit geval dus deelgebied twee. De kansen in dit deelgebied liggen in
de openbare ruimte, de bestaande voorzieningen en het verminderen van verhard oppervlak. Er zijn
in dit deelgebied grote stukken aaneengesloten groen aanwezig waar de gemeente Nijmegen
infiltratiebassins kan realiseren.
Bij deze infiltratiebassins is het belangrijk dat er een goede manier van het opvangen van water
wordt gerealiseerd door de helling in het gebied. Met roostergoten kan worden gezorgd voor de
opvang van het hemelwater in dit gebied, waarna het de infiltratiebassins in kan stromen. Er ligt in
dit gebied al een bestaande voorziening die benut kan worden. Het probleem is dat er voor deze
voorzieningen kolken gebruikt zijn. Bij normale neerslag kunnen de kolken het hemelwater goed
verwerken, maar bij extreme neerslag kunnen de kolken niet meer al het hemelwater verwerken.
Dat komt in dit gebied door de helling en doordat het een bosrijke omgeving is waardoor er
bladeren en ander strooisel de instroom van de kolk blokkeren. Door voor de voorziening
roostergoten aan te leggen, kan er meer hemelwater worden afgevangen tijdens extreme neerslag
en wordt de voorziening beter benut. Daar komt bij dat de roostergoten als slibvang dienen voordat
het water het infiltratieriool in stroomt en wordt voorkomen dat het water langs de kolken/goten
stroomt. Hiermee wordt het dichtslibben van de voorziening geremd.
Een andere oplossing die voor dit gebied mogelijkheden biedt, is het verminderen van het verharde
oppervlak. De gemeente kan overwegen om aan het einde van de Sophiaweg de weg minder breed
te maken. Hier dient rekening gehouden te worden met de lijnbussen die hier rijden en het
infiltratieriool dat onder deze weg ligt.
De locaties voor het infiltratieveld betreffen het Pegasusveldje en het plantsoen aan de
Hengstdalseweg/Sophiaweg. Het Pegasusveldje is een ideale locatie voor het plaatsen van een
infiltratiebassin en een diepinfiltratie unit, doordat het is gelegen naast de hoofdstroom van dit
deelgebied.
Voor het plantsoen aan de Hengstdalseweg geldt, dat er eerst een maatregel moet worden getroffen
om het water hierheen te sturen. Door een drempel of verhoging aan te brengen in de Sophiaweg,
kan het hemelwater worden gestuurd richting het plantsoen waar het via roostergoten kan worden
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opgevangen en het bassin in kan stromen. Er kan in plaats van drempels ook gewerkt worden met
roostergoten aan de Sophiaweg, maar dit houdt wel in dat het water via een leiding naar het
plantsoen moet worden geleid. Er kan voor worden gekozen om in plaats van het water van de
Sophiaweg, het hemelwater van de voorkant van de daken af te koppelen op het plantsoen. Voor
het hemelwater van de Sophiaweg kan de gemeente Nijmegen in de berm een bergingsunit met
slibvang realiseren. Het water kan hier met een roostergoot naartoe geleid worden, of de weg kan
op 1 oor worden gelegd zodat het water hier direct in stroomt.
Benodigde en behaalde berging
Ook dit is een van de deelgebieden met
Deelgebied 2: Kwakkenberg
relatief weinig verhard oppervlak. In dit
Oplossing
Benadering berging in m³
deelgebied is veel groen aanwezig, dit is
Maximaal benutten ITonbekend
echter grotendeels niet openbaar. De riool
totaal benodigde berging bij de Verminderen verhard
onbekend
neerslagsituatie van 100mm/h bedraagt oppervlak
ongeveer 6500 m3 en bij een Pegasusveld
1850
neerslagsituatie van 60mm/h is dit Veld Hengstdalseweg
1100
ongeveer 3400 m3. Tabel 7 laat zien dat Berm Sophiaweg
300
een bui van 60 mm/h bijna volledig kan Totaal
3250
worden geborgen.
Tabel 7 Benadering berging
6.2.3 Deelgebied 3: Het Rode Dorp
Dit deelgebied is gelegen aan de noordkant van het probleemgebied en is net zoals deelgebieden
één en twee een toeleveringsgebied van het probleemgebied. Er stroomt, ondanks dat er in dit
deelgebied is afgekoppeld, alsnog hemelwater richting het probleemgebied. De huidige
voorzieningen kunnen tussen de 10 en 30 mm bergen en infiltreren en kunnen een bui van 60 mm/h
niet verwerken, laat staan een bui van 100 mm/h. Hierbij moet worden opgemerkt dat de huidige
voorzieningen ook niet op die buien zijn gedimensioneerd en dat er meer maatregelen nodig zijn om
zulke buien aan te kunnen.
De grootste kansen voor het vasthouden van hemelwater liggen in de het openbaar groen, de
pleinen en onder de weg. Zo is het Esdoornplein al is afgekoppeld, maar hier kan een veel grotere
berging worden gerealiseerd. Daarnaast zijn de wegen niet afgekoppeld en zijn er enkele locaties
met groen, zoals het plantsoen ten noorden van het wilgplein waar maatregelen getroffen kunnen
worden. Om het water in de voorzieningen te krijgen ligt de voorkeur bij roostergoten of een directe
afstroming van de straat in de voorziening, omdat dit goedkoop en simpel is.
In het noorden van het deelgebied ligt de Ubbergseveldweg met openbaar groen eraan grenzend.
Deze weg kan op één oor worden gelegd zodat het water richting het openbaar groen afstroomt.
Met de eigenaren van de woningen aan de Ubbergseveldweg kan in overleg een voorziening worden
gerealiseerd waar de huizen op afgekoppeld kunnen worden. Het water van de voorkant van de
daken moet dan bovengronds worden aangeleverd op de straat, via een gootje in de tuin. De
grasvelden bieden de ruimte voor een zaksloot of infiltratiebassin waar de straat en de huizen op
afgekoppeld kunnen worden.
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Van het Esdoornplein kan een waterplein worden gemaakt zoals in Rotterdam is toegepast. Er kan
dan gebruik worden gemaakt van de bestaande voorziening die er al ligt om dit plein af te koppelen.
Er moet echter berging en een infiltratiemogelijkheid bij worden gerealiseerd, omdat het huidige
systeem geen bui van 60 mm/h kan bergen.
De bestaande voorzieningen kunnen beter worden benut. Deze zijn berekend op circa 35 mm
berging (15mm berging en 20 mm infiltratieverlies). Dit houdt in dat voor een bui van 100 mm/h er
45 mm te weinig berging is (100-35-30=45). De voorzieningen kunnen worden aangepast zodat deze
meer kunnen bergen en of een groter infiltratieverlies hebben. Daarnaast kunnen huidige
voorzieningen worden gecombineerd met nieuwe voorzieningen, zoals bij het Esdoornplein wordt
aangeraden.
Ten noorden van het Wilgplein is een plantsoen waar een infiltratiebassin kan worden toegepast. Dit
kan gebeuren in de vorm van een groen waterplein, zodat de groene ruimte een functie krijgt. Het
bassin kan worden ingericht met hoogteverschillen, zodat het er niet als een vlak grasveld bij ligt.
Een andere locatie waar maatregelen getroffen kunnen worden is de jeugdgevangenis de
Hunnerberg. Dit is een groot terrein met een groot gebouw wat op eigen terrein kan worden
afgekoppeld. Hierbij mag de functie van jeugdgevangenis niet in gevaar worden gebracht.
Benodigde en behaalde berging
De huizen in dit deelgebied zijn in Deelgebied 3: Het Rode Dorp
de jaren ’90 afgebroken en opnieuw Oplossing
gebouwd. Hierbij zijn de huizen Zaksloot Ubbergseveldweg
afgekoppeld van de riolering. De
Afkoppelen richting voorziening
totaal benodigde berging bij de
Esdoornplein
neerslagsituatie van 100mm/h
Maximaal benutten IT-riool
bedraagt ongeveer 4428m3 en bij
Plantsoen wilgplein
een neerslagsituatie van 60mm/h is
Totaal
dit ongeveer 2200 m3. Tabel 9 laat
Tabel 8 Benadering berging
zien dat een bui van 60 mm/h
volledig kan worden geborgen.

Benadering berging in m³
175
onbekend
1850
onbekend
300
2325

6.2.4 Deelgebied 4: Mariënboom
Van af de zuidkant komt er ook een stroom water vanuit deelgebied 4 naar het probleemgebied.
Ook hier geldt, net zoals bij de voorgaande deelgebieden, dat het hemelwater in het deelgebied
vastgehouden moet worden. In dit gebied liggen een aantal kansen betreft het verminderen van
verhard oppervlak, benutten van bestaande voorzieningen, aanwezigheid van voetbalvelden en er is
een locatie aanwezig waar een herinrichting plaats gaat vinden. De aansluiting van de Postweg met
de Kwakkenbergweg is afgesloten voor motorvoertuigen. De oude straat ligt hier nog wel. Het
verhard oppervlak kan hier verminderd worden door deze weg te verwijderen en deze te vervangen
door een fietspad. Deze eenvoudige oplossing kan leiden tot een vermindering van het verhard
oppervlak met ongeveer 200 m2.
Onder de Sleedoornstraat en de Meidoornstraat ligt een infiltratieriool. Door het water via deze
straten te sturen kan de capaciteit van het infiltratieriool optimaal worden benut. Om het water
door deze straten te sturen, dienen de nu aanwezige drempels waterpasseerbaar worden gemaakt.
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Door middel van een kleine aanpassing kunnen de infiltratieriolen maximaal worden benut. Het
plaatsen van extra kolken is hier extra maatregel om te voorkomen dat het overgrote deel van het
hemelwater niet in het infiltratieriool terecht komt. Bij werkzaamheden aan deze straten kan deze
oplossing meeliften.
Op de kruising van de Kwakkenbergweg en de Bosweg komen twee kleinere stromen van
hemelwater bij elkaar. Aan deze kruising liggen ook een aantal voetbalvelden. De voetbalvelden en
de omgeving zijn in het bezit van de gemeente. Dit maakt het eenvoudiger om hier een oplossing toe
te passen. Er is hier een combinatie van oplossingen mogelijk. Aan beide kanten van de
Kwakkenbergweg ligt een onverhard voetpad. Een kans is hier om het onverharde voetpad aan de
kant van de voetbalvelden te vervangen door een zaksloot. Door de weg op 1 oor aan te leggen en
kolken aan deze zijde te plaatsen kan het water in deze voorziening terecht komen. Een mogelijkheid
is om onder de voetbalvelden infiltratiebuizen of een infiltratiekelder aan te leggen. Deze kan dan
geschakeld worden aan de zaksloot. De doorlatendheid van de bodem is hier niet bekend, wel is de
verwachting dat de doorlatendheid hier hoog is omdat dit in het bovenliggende gebied
(Kwakkenbergweg, Broerdijk, Postweg) wel het geval is.
Net zo als in deelgebied 1, gaat ook hier het Montessori College naar een andere locatie en worden
er 30 nieuwe woningen voor in de plaats teruggebouwd. Deze nieuwbouwlocatie biedt kansen om
mee te liften met het watervraagstuk. Volgens de Wodan kaart stroomt het hemelwater via de
Vlierestraat langs dit terrein. Tijdig overleg met woningcorporatie Standvast is noodzakelijk om er
voor te zorgen dat er ruimte wordt gecreëerd voor hemelwaterberging. Een grote ondergrondse
voorziening, zoals een infiltratiekelder of diepinfiltratie, biedt hier kansen.
Het grootste deel van de woningen in dit deelgebied zijn in het bezit van de woningbouwcorporatie
Standvast. De woningen zijn gebouwd in de jaren ’30 en bij renovatie of verbetering van de
woningen, kan in samenwerking met de gemeente worden besloten om deze woningen af te
koppelen. Het gaat hier om afkoppelen waarbij de voorzieningen op eigen terrein worden geplaatst
en niet richting een voorziening van de gemeente. Een andere mogelijkheid is om het terugbouwen
van woningen te voorkomen.
Benodigde en behaalde berging
Deelgebied 4 is een combinatie van
hoog stedelijk gebied en laag
stedelijk gebied met groen. Toch
bedraagt de totaal benodigde
berging bij de neerslagsituatie van
100mm/h ongeveer 7300 m3 en bij
een neerslagsituatie van 60mm/h is
dit ongeveer 3700 m3. Tabel 9 laat
zien dat een bui van 60 mm/h
volledig kan worden geborgen.

Deelgebied 4: Mariënboom
Oplossing
Vermindering verhard opp.

onbekend

Maximaal benutten IT-riool

onbekend

Zaksloot

90

Voorziening voetbalveld

1000

Voormalig Montessori College

2325

Afkoppelen eigen terrein
Totaal
Tabel 9 Benadering berging
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6.2.5 Deelgebied 5: Hengstdal I
Dit deelgebied is onderdeel van het gebied waar de problemen voorkomen. In dit gebied dient
rekening te worden gehouden met een kleine aanvoer van hemelwater vanuit de andere
deelgebieden. Maar ook het hemelwater wat in dit deelgebied op verhard oppervlak valt te worden
moet worden verwerkt. De kansen in dit deelgebied richten zich voornamelijk op ondergrondse
oplossingen omdat het openbaar groen beperkt is. De belangrijkste kansen zijn waterberging onder
de weg, diepinfiltratie en afkoppelen op eigen terrein. De woningen zijn in dit deelgebied
grotendeels in bezit van woningcorporaties.
Er liggen al plannen om de woningen in de Ahornstraat, Olijfwilgstraat en Lijsterbesstraat af te
breken en opnieuw op te bouwen. Hier liggen kansen om af te koppelen. Daarnaast is er gekeken
naar de kansen voor berging onder de weg. De Ahornstraat en Corduwenerstraat zijn 2 lange straten
die dwars liggen op de Hengstdalseweg en daarop afstromen. Van de Corduwenerstraat zijn veel
meldingen van wateroverlast binnengekomen
Het project ‘Standvast: Ahornstraat/Olijfwilgstraat/Lijsterbesstraat’ biedt kansen voor de gemeente
Nijmegen om af te koppelen. Het grote voordeel van dit project is dat er in één keer veel vierkante
meters afgekoppeld kunnen worden en dat er kan worden meegelift op het project, wat de kosten
drukt. De gemeente kan overwegen om te onderhandelen met Standvast om grond over te nemen
waarop een voorziening kan worden gerealiseerd. Daarnaast kan ook rekening gehouden worden
met wat de bewoners graag zouden willen zien. In dit gebied zijn mensen die wateroverlast hebben
ondervonden tijdens de extreme neerslagsituaties van 2009 en 2012, de inwoners hebben er belang
bij dat er oplossingen voor komen. De gemeente kan het initiatief nemen om samen met de
bewoners iets op te zetten.
In de Lijsterbesstraat en Olijfwilgstraat zijn plantvakken aanwezig waar een deel van het hemelwater
langs stroomt (waterdieptekaart). Op deze locaties kunnen zakputten worden toegepast zodat de
plantvakken grotendeels hun functie behouden, maar ook de waterstromen die hier langs komen
kunnen worden geborgen. Een andere optie is het omvormen van de plantvakken tot een
infiltratiebassin, maar hierover zal goed gecommuniceerd moeten worden met de omwonenden of
hier draagvlak voor is. Het water kan hier richting de voorzieningen worden gestuurd met behulp
van drempels of roostergoten.
In de Ahornstraat en Corduwenerstraat kan de gemeente Nijmegen kiezen voor waterberging in de
fundering van de weg. Er kan hier veel water worden geborgen en door het water via
slibsedimentkolken in de fundering te laten stromen, slibt de voorziening niet snel dicht en is er geen
openbaar groen nodig om hier maatregelen in te treffen. Op die manier behoud de wijk zijn groene
karakter. Aangezien de Hengstdalseweg het centrale verzamelpunt van het plangebied is, is het
handig om ook hier maatregelen toe te passen. Vanwege de beperkte hoeveelheid openbaar groen
in dit gedeelte van de wijk, wordt hier aangeraden om diepinfiltratie toe te passen. Op een bron kan
circa 1 ha. worden afgekoppeld. Een bron verwerkt dan 500 m³/h. Door meerdere bronnen
trapsgewijs aan te leggen kan hier een groot deel van het stagnerende water (waterdieptekaart)
worden geïnfiltreerd. Het Zilverdenplantsoen is een locatie met relatief veel openbaar groen waar
volgens de stroombanenkaart een deelstroom langs stroomt.
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Hierdoor is dit een goede locatie om maatregelen toe te passen die bovengronds zijn. Daar komt bij
dat de straat in slechte conditie verkeert. Er zitten gaten in het wegdek en het is ook asfalt
verharding terwijl dit elementverharding moet worden. Bij de wegvervanging kan de weg op één oor
worden gelegd en kan het water via een roostergoot naar een infiltratiebassin worden geleid. Langs
de postweg is een strook openbaar groen aanwezig waar het water vanaf de straat direct in kan
lopen, mits de straat op één oor wordt gelegd en de stoepbanden verwijderd worden. Er kan
worden gekozen voor een serie van kleine oplossingen zoals zakputten of verticale permeobuizen,
die tussen de bomen in geplaatst kunnen worden. Door met stoepbanden het water tegen te
houden en openingen te maken bij deze oplossingen kan worden voorkomen dat er teveel vervuild
hemelwater vanaf de straat bij de bomen terecht komt.
Benodigde en behaalde berging
In dit hoog stedelijke deelgebied
bedraagt de totaal benodigde berging bij
de neerslagsituatie van 100mm/h
ongeveer 13500 m3 en bij een
neerslagsituatie van 60mm/h is dit
ongeveer 6820 m3. Tabel 10 laat zien dat
een bui van 60 mm/h volledig kan
worden geborgen.

Deelgebied 5: Hengstdal I
Oplossing
Afkoppelen project
Ahornstraat
Plantvakken LijsterbesOlijfwilgstraat
Berging onder de weg
Diepinfiltratie
Overig
Totaal

De behaalde berging kan in de toekomst
meer zijn dan hier is uitgerekend, Tabel 10 Benadering berging
doordat er in de toekomst mogelijk meer
projecten als in de Ahornstraat zullen komen.

Benadering berging in m³
2350
1000
1500
1500
500
6850

6.2.6 Deelgebied 6: Hengstdal II
Deelgebied zes is - net zoals deelgebied vijf - onderdeel van het probleemgebied. Er dient rekening
gehouden te worden met een aanvoer van hemelwater uit de aangrenzende deelgebieden. De
kansen van dit gebied zijn uiterst beperkt, wat voornamelijk komt door het weinige openbaar groen
wat aanwezig is. De kansen zitten dus in ondergrondse oplossingen en in berging op eigen terrein.
Het gaat hier om waterberging in de tuinen, openbaar groen Beukstraat/Hengstdalseweg en simpele
oplossingen zoals het sturen van water en het plaatsen van drempels.
De Abeelstraat is in de jaren ’80 heringericht tot een woonerf (De wijkkrant voor Nijmegen-Oost Ahornstraat: Erfstraat: Abeelstraat: Woonerf, 1983), maar dit betekent dat de berging tussen de
stoepbanden is weggevallen. Dit is een van de weinige straten in het deelgebied die relatief vlak is
en waar berging tussen de stoepbanden mogelijk is. Er kan hier voor worden gekozen om een
berging van 15 cm tussen de stoepbanden te realiseren, met een escape richting de
Corduwenerstraat. Daarnaast zijn er in deze straat een aantal groenvlakken aanwezig die zijn
afgesloten door een muurtje van circa 20 cm hoog. In deze groenvlakken is ruimte voor kleine
voorzieningen zoals verticale infiltratie met een permeobuis. Daarnaast kunnen deze muurtjes
worden verlaagd of weggehaald zodat er meer water direct het openbaar groen in kan stromen en
infiltreren.
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Een andere kans in dit deelgebied bestaat uit berging in de tuinen. De huizen hebben hier relatief
grote en diepe tuinen. In samenwerking met de bewoners en woningcorporaties kunnen er mogelijk
maatregelen worden genomen achter in de tuinen. Er kan worden gekozen voor één grote
gezamenlijke oplossing waar ook een deel hemelwater vanaf de straat in kan lopen. Daar komt bij
dat de achtertuinen lager liggen dan de weg en het water hier gemakkelijk naartoe te leiden is met
gootjes in de achterpaden. Daarnaast kunnen de daken van de huizen worden afgekoppeld. Op die
manier wordt de druk van het riool gehaald en wordt de kans op wateroverlast via de
huisaansluitingen verminderd.
Een andere kans die hier ligt, is het veldje aan de Beukstraat/Hengstdalseweg. Dit is een van de
weinige stukken openbaar groen. Van beide straten is bekend dat hier veel hemelwater op afkomt
(stroombanen/waterdiepte). Op dit veldje is een speeltuin, een voetbalveld (kunstgras) en een vak
met planten en struiken aanwezig. Er zijn hier meerdere oplossingen voor mogelijk. Zo kan er
worden gekozen om de plantvakken om te vormen naar infiltratiebassins en onder het voetbalveldje
berging te realiseren. Er kan ook worden gekozen om het gehele oppervlak van het veldje te
gebruiken voor een infiltratiekelder. Doordat een infiltratiekelder een ondergrondse oplossing is kan
het gehele veld worden gebruikt en kunnen de huidige functies van het veldje behouden worden.
Deze functies moeten echter wel na de aanleg van de voorziening opnieuw worden gerealiseerd.
Benodigde en behaalde berging
In dit deelgebied is veel verhard
oppervlak aanwezig en weinig ruimte
voor de berging van hemelwater. De
totaal benodigde berging bij de
neerslagsituatie van 100mm/h bedraagt
ongeveer 11300m3 en bij een
neerslagsituatie van 60mm/h is dit
ongeveer5700 m3. Tabel 11 laat zien dat
een bui van 60 mm/h volledig kan

Deelgebied 6: Hengstdal II
Oplossing
Benadering berging in m³
Berging tussen
225
stoepbanden Abeelstraat
Groen abeelstraat
10
Afkoppelen eigen terrein
1000
Veld
6000
Beukstraat/Hengstdalseweg
Totaal
7235

worden geborgen.

Tabel 11 Benadering berging

6.3 Toepasbaarheid in termijnen
Voor de verschillende maatregelen is bekeken of ze op de korte, middellange of lange termijn
inzetbaar zijn. Sommige maatregelen zijn specifiek behandeld, anderen vrij globaal. Dat komt omdat
sommige maatregelen bijvoorbeeld een hoge urgentie hebben in verband met de locaties van de
wateroverlast of omdat er een verzamelstroom langs stroomt bij extreme neerslag.
Korte termijn
De korte termijn houdt in dat de maatregelen binnen vijf jaar gerealiseerd kunnen worden. Deze
maatregelen zijn simpel en vragen weinig verandering van de openbare ruimte.
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Roostergootjes
Deze maatregel is algemeen en kan snel worden toegepast. Het is een ruimtelijk kleine
oplossing om het water in de bergende/infiltrerende maatregel te krijgen.
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Drempels
Deze maatregel kan snel worden toegepast om het water richting minder kwetsbare
gebieden te sturen, zoals bij de Beukstraat. Er kan hier worden meegelift met de vervanging
van het wegdek of andere werkzaamheden waarbij de straat moet worden opengebroken.
Verminderen verhard oppervlak
Deze oplossing kan in enkele gevallen snel worden toegepast om ervoor te zorgen dat er
minder hemelwater bovengronds tot afstroming komt.
Infiltratiebassin Berg en Dalseweg/Caeserstraat
Deze maatregel heeft een hoge urgentie in verband met de hoofdstroom die vanuit
deelgebied één hierlangs stroomt. Deze hoofdstroom stroomt verder richting de beukstraat
waar wateroverlast is ondervonden.
Infiltratiebassin Pegasusveld
Net zoals de vorige oplossing, heeft ook deze oplossing een hoge urgentie in verband met
een hoofdstroom die hierlangs stroomt.
Herinrichting Abeelstraat
Door hier het openbaar groen te benutten wordt in het probleemgebied zelf een deel van
het hemelwater geborgen. Hiermee kan de gemeente laten zien dat ze bezig is met het
oplossen van de problemen met het hemelwater. Daarnaast is het een simpele oplossing en
kan het mogelijk tegelijk worden gerealiseerd met de rioolvergroting van de
Corduwenerstraat.

Middellange termijn
De middellange termijn houdt in dat de maatregelen in de periode van vijf tot vijftien jaar
gerealiseerd kunnen worden. Deze maatregelen zijn van groter effect op de openbare ruimte, maar
zullen ook een groter effect op het hemelwatersysteem hebben.
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Infiltratieveld plantsoen Hengstdalseweg/Sophiaweg & bergingsunit met slibvang
Deze maatregel kan worden toegepast op de middellange termijn, omdat de urgentie
hiervan niet hoog is aangezien er ook al bij het Pegasusveld een voorziening kan worden
gerealiseerd waarin een hoofdstroom kan worden geborgen. Er kan voor worden gekozen
om deze maatregel toe te passen om het water te verdelen over deze twee locaties met
openbaar groen. Dit hoeft echter niet op hetzelfde moment te gebeuren. Het is aan de
gemeente Nijmegen om dit te beslissen.
Infiltratiebassins Lijsterbesstraat en Olijfwilgstraat
Bij deze groenlocaties verzamelt zich een deel van het water van deelgebied vijf. De urgentie
om dit te bergen is niet hoog omdat het een kleine hoeveelheid betreft in vergelijking met
de andere verzamelstromen.
Zaksloten
Voor deze maatregel kan worden meegelift met andere projecten, het gaat hier
voornamelijk om wegvervanging. De verwachting is dat in de komende vijf tot vijftien jaar
deze vervanging plaats zal vinden.
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Lange termijn
De lange termijn houdt in dat de maatregelen pas over vijftien jaar of later gerealiseerd kunnen
worden. Dit zijn maatregelen waar eerst goed naar de effecten moet worden gekeken en of het
daadwerkelijk de moeite waard is om ze toe te passen in verband met kosten en onderhoud.








Diepinfiltratie
Deze maatregel kan als noodoplossing worden toegepast als er met de andere maatregelen
niet genoeg berging kan worden gerealiseerd. Het is een dure maatregel dus moet goed
worden overwogen of deze moet worden toegepast of niet.
Infiltratiekelder
Ook voor deze maatregel geld dat het een relatief dure oplossing is. Daarnaast is het een
oplossing die erg ingrijpend is voor de ondergrond en is het speelveld aan de
Hengstdalseweg (een van de locaties voor een infiltratiekelder) recentelijk aangepast.
Berging in de tuinen
Voordat dit gerealiseerd kan worden moet er eerst goed worden overlegd met de bewoners
en woningcorporaties over deze maatregel. Daarnaast is dit een maatregel die goed kan
meeliften bij herstructureringen en heropbouw projecten. Aangezien ook deze plannen voor
de lange termijn zijn is dit een oplossing voor op de lange termijn. Behalve voor de eerder
genoemde berging in de tuinen van de huizen aan de Corduwenerstraat.
Waterplein Esdoornplein
Het waterplein in Rotterdam is een vrij nieuw concept. De werking op de lange termijn is
nog niet bekend. Vandaar dat wordt geadviseerd om de ervaring van de gemeente
Rotterdam af te wachten en als deze positief is, zelf toe te passen.

Overig
Onder overig vallen de maatregelen waarvan het onbekend is op welke termijn het mogelijk is.




Waterberging onder de weg
Dit is afhankelijk van wanneer de wegen vervang worden. Dit kan dan meeliften wat de
kosten drukt. Per weg verschilt het wanneer deze vervangen moet/gaat worden.
Nieuwbouwprojecten
Voor nieuwbouwprojecten geld dat er vanaf het begin rekening gehouden kan worden met
het hemelwatersysteem. Voor de huidige staat van het plangebied zou het betekenen dat op
de lange termijn maatregelen worden getroffen, maar voor de nieuwbouw is het er al vanaf
het begin.

Beter benutten bestaande voorzieningen
De bestaande systemen kunnen met simpele maatregelen beter worden benut, zoals het plaatsen
van meer kolken. Dit is echter in een aantal gevallen afhankelijk van wegvervanging of het plaatsen
van een andere infiltratie of bergingsvoorziening.
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7

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Dit hoofdstuk geeft het antwoord op de hoofdvraag uit hoofdstuk één. De belangrijkste conclusies ,
aanbevelingen en een reflectie zijn verderop in het hoofdstuk beschreven.

7.1 Conclusies
De meest geschikte oplossing om de wateroverlast in Nijmegen-Oost te voorkomen en het klimaat
robuust te maken, is het verdelen van het water over verschillende delen van het plangebied. Per
deelgebied moeten er maatregelen worden genomen om het hemelwater te bergen. Bovengrondse
maatregelen krijgen de voorkeur over ondergrondse in verband met onderhoud en beheer- en
aanlegkosten. Er is echter beperkt ruimte in het Hengstdal aanwezig om bovengrondse maatregelen
toe te passen. Compacte oplossingen zoals diepinfiltratie en berging onder de weg bieden hiervoor
de oplossing. Bij waterberging onder de weg wordt geen infiltratieverharding geplaatst in verband
met dichtslibben. Door de steile wegen en de bosrijke omgeving verzamelt het hemelwater slib,
waardoor maatregelen met een slibvang de voorkeur krijgen. Dat geeft bij waterberging onder de
weg de voorkeur aan het plaatsen van kolken met een slibvang. Maatregelen die het meest geschikt
zijn om de wateroverlast in Nijmegen-Oost te voorkomen en die bijdragen aan een klimaat robuust
hemelwatersysteem zijn:







Kolken met slibvang en waterberging onder de weg
Infiltratiebassins
Diepinfiltratie units
Afdammen en verdelen waterstromen
Zaksloten
Infiltratiekelder

Bij de bergingsberekening van de oplossingen uit paragraaf 6.2 is gerekend met een bui met een
intensiteit van 100mm/h en een bui van 60 mm/h. Dit zijn extreem hoge intensiteiten, maar door de
effecten van klimaatverandering gaan deze mogelijk vaker voorkomen. Uit paragraaf 6.2 komt naar
voren dat er in deelgebieden vier, vijf en zes een groot tekort aan berging aanwezig is bij een bui van
100 mm/h. Daar komt bij dat het hemelwater wat niet geborgen kan worden in deelgebied een,
twee en drie tot afstroming komt richting deelgebied vijf en zes. Met een combinatie van
bovengrondse en ondergrondse oplossingen kan het Hengstdal een klimaat robuust
hemelwatersysteem krijgen wat een regenbui van 60 mm/h kan verwerken. Dit geldt voor alle
deelgebieden. Drastische maatregelen als bergingskelders en diepinfiltratie zijn dan noodzakelijk. In
enkele gevallen kan de gemeente Nijmegen extra en voornamelijk ondergrondse berging realiseren
om problemen bij een hogere neerslagintensiteit te voorkomen.
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7.2 Aanbevelingen
Aan de hand van deze hemelwatervisie zijn er in deze paragraaf een aantal aanbevelingen gedaan.










De gemeente beschikt op dit moment over een stroombanenkaart. Deze kaart laat zien hoe
het hemelwater tot afstroming komt. Bij toekomstige projecten moet rekening worden
gehouden met de invloed van de ruimtelijke veranderingen op de bovengrondse afstroming
van het hemelwater. Wanneer hier geen rekening mee wordt gehouden kan het zijn dat de
stroombaan veranderd en meer of op een andere locatie hemelwateroverlast voor komt.
Bij rioolvervanging kan gekeken worden wat de effecten zijn van een grotere diameter op de
drukhoogtes. Om zo water op straat te verminderen en te voorkomen dat op andere locaties
de hemelwateroverlast toeneemt.
Er zijn in het gebied twee locaties waar nu scholen staan, die worden vervangen door
woningbouw. In overleg met de desbetreffende woningbouwcorporaties kan er gekeken
worden of er mogelijkheden zijn om af te koppelen. Ook bij nieuwbouwprojecten dient
overleg met de woningbouwcorporaties plaats te vinden over het creëren van ruimte voor
hemelwater.
Voor de visie is uitgegaan van een extreem scenario. Voor een verdere uitwerking van de
oplossingen dient te worden vastgesteld door de gemeente aan welke neerslagintensiteit
getoetst wordt en vanaf welke neerslagintensiteit schade door hemelwateroverlast
toelaatbaar is.
Deze visie is opgesteld voor een termijn van circa 35 jaar. In die tijd zullen er nieuwe
oplossingen en technieken worden ontwikkeld om hemelwater te kunnen bergen/infiltreren.
Houd innovaties op het gebied van hemelwaterberging in de gaten om te kijken of hier
betere alternatieven tussen zitten dan de huidige oplossingen.

7.3 Reflectie
Er zijn onderdelen van het onderzoek waarin fouten zitten of methodes die niet zo zijn gegaan zoals
ze hadden moeten gaan. Hier is uitgelegd waarom en hoe het beter zou kunnen en er is aangegeven
waarom op sommige punten het onderzoek afwijkt van het plan van aanpak. Daarnaast is ingegaan
op de samenwerking en het persoonlijke functioneren.
De methode
Er zijn verschillinde methodes die tijdens het project niet goed verliepen. De belangrijkste hiervan is
de workshop. Deze was niet goed in te plannen. Er waren altijd wel mensen die de workshop niet
konden bijwonen, terwijl het belangrijk was dat ze wel aanwezig waren. Uiteindelijk is er voor een
oplossing gekozen om met alleen de discipline water de workshop te houden en dan de resultaten in
overleggen met andere disciplines te bespreken. Hierdoor is toch de invloed van bijvoorbeeld de
afdeling wonen in de resultaten van de workshop teruggekomen.
Bij het organiseren van een volgende workshop is het beter om eerder van te voren de uitnodiging
te versturen, bijvoorbeeld een maand van te voren of nog eerder indien mogelijk. Het duidelijk
maken van het belang voor jou, maar ook voor de uitgenodigden, moet duidelijker naar voren
komen. Dit was nu nog niet het geval. Ook is het goed om nog een keer persoonlijk langs te gaan bij
de desbetreffende collega’s om deze op jouw uitnodiging te attenderen als ze nog niet gereageerd
hebben.
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Er zijn aannames gedaan bij de berekeningen van de totaal benodigde berging. Er is hier uitgegaan
van een geschatte afmeting, ook bij de infiltratieverliezen is een gemiddelde genomen aan de hand
van deze afmeting en k-waarden. Hier zit een stuk onnauwkeurigheid, maar omdat dit een visie is en
geen ontwerp, levert dit geen problemen. Daarnaast is de stroombanenkaart door middel van een
model tot stand gekomen. Bij deze modellering is getracht zo dicht mogelijk bij de waarheid te
komen hoe het water door het gebied stroomt. Om te kijken of de stroombanenkaart klopt zijn er
veldbezoeken gedaan en is er gekeken of het mogelijk is dat het water zo stroomt als op de
stroombanenkaart is aangegeven.
Het werkproces
Tijdens het project was er een wekelijks overleg tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. In dit
overleg is de voortgang van het project bijgehouden en is overlegd hoe het werk verbeterd kon
worden. Een onderdeel waar problemen mee waren, was de planning. Er is in de beginfase door de
opdrachtgever veel gehamerd op het opstellen van een goede planning.
Aan het begin van het project bleek dat de planning te ruim was opgezet waardoor er erg veel tijd
over was om in het voren te werken. Later in het project kwamen bleek dat er te weinig tijd voor
enkele onderdelen was ingepland en dat daardoor de werkdruk hoog was.
Deze planning heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de werkzaamheden voor beide partijen duidelijk
zijn, wanneer welke tussenresultaten worden opgeleverd en dat het project op tijd afgerond kon
worden.
Samenwerking
Tussen de studenten is de samenwerking goed verlopen. Afspraken werden nagekomen en
producten voor het project werden op tijd opgeleverd. De producten zijn door beide studenten
nagelezen, verbeterd en aangevuld. Daarnaast is ook de samenwerking tussen de opdrachtgever en
de studenten goed verlopen. Als om informatie of feedback werd gevraagd, dan werd dit gegeven.
Verbeterpunt is hier wel dat wij - als studenten - wat meer initiatief mogen nemen in het vragen
naar feedback en informatie.
Persoonlijk functioneren
Door beide studenten is hieronder persoonlijk ingegaan op het functioneren binnen de gemeente
Nijmegen en tijdens het afstudeeronderzoek.
Reflectie Thijs Strating
Wat betreft het persoonlijk functioneren binnen de gemeente Nijmegen en binnen het kader van de
afstudeeropdracht zijn er voor mij een paar punten die naar voren zijn gekomen. Een van de
aandachtspunten is dat ik te zelfstandig wil werken en dus in plaats van het raadplegen van een
collega of deskundige het zelf probeer uit te zoeken. Dit heeft ook wel te maken met het feit dat ik
niet zo gemakkelijk op mensen af stap om informatie te achterhalen.
Een van de grootste valkuilen is voor mij de tussenstap tussen de inventarisatie en de visie geweest.
Het verwoorden en onderbouwen van deze tussenstap vond ik redelijk lastig.
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Omdat je er zelf diep in zit is het logisch, maar voor iemand die niet bekend is met het rapport, is de
structuur niet logisch en is het rapport onvolledig.
Het overbrengen van een professionele uitstraling en deskundigheid is volgens mij goed gelukt. Ik
werd door de collega’s serieus genomen en kon ook meepraten over verschillende onderwerpen.
Het presenteren, van tussentijdse resultaten of bij de workshop, gaat me wel steeds beter af en ik
merk wel een lichte vooruitgang.
Reflectie Klaas Eijkelkamp
Tijdens het afstudeeronderzoek bij de gemeente Nijmegen zijn er enkele punten in mijn
functioneren die mij zijn opgevallen en waarop ik nog vooruitgang kan boeken. Het eerste punt
daarvan is dat ik meer initiatief mag tonen. Ik ben terughoudend als het aankomt op het vragen om
informatie bij collega’s. Hierdoor duurde het soms lang om achter specifieke informatie te komen.
Dat resulteerde in een langzame start van het project. In het vervolg moet ik meer initiatief tonen en
naar dingen vragen als ik iets niet weet.
Bij de gemeente Nijmegen heb ik enkele keren gepresenteerd. De presentaties gingen goed, maar er
zaten een aantal verbeterpunten in. Zo kwam ik enkele keren niet uit mijn woorden. De reden
hiervoor is dat ik mijzelf niet genoeg heb voorbereid. Desondanks is het overbrengen van de
informatie wel goed gelukt. Daarnaast gaf de gemeente Nijmegen een minicollege waar ik
presentatietechnieken heb opgepikt.
Het functioneren van mijzelf binnen de organisatie ging goed. Ik voelde dat er serieus naar me werd
geluisterd. Collega’s behandelden mij als een mede-deskundige op het gebied van waterbeheer.
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Bijlagen
Zie document “Bijlagen Hemelwatervisie Nijmegen-Oost”.
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