
Gelderlander, 27 juni 2009, ingezonden brief Vereniging Dorpsbelang Hees: 
 
Vertraging tweede waalbrug 
 
Afgelopen zaterdag lichtte wethouder Depla in de Gelderlander toe, waarom de tweede 
Waalbrug alweer een jaar vertraagd is. Dat was de schuld van een onrealistische milieuclub. 
Plus van een paar bedrijven die slechts uit zijn op eigengewin. Omdat deze enkelingen naar de 
Raad van State stapten, moet heel Nijmegen nog langer wachten op die verlossende brug. 
 
De waarheid is een geheel andere. Iedereen is voor een tweede Waalbrug, wij ook. Maar dat 
mag niet ten koste gaan van de gezondheid van een deel van de Nijmeegse bevolking. Dat 
effect wordt door de gemeente echter voortdurend verdoezeld. Ze spreekt steeds over een  
‘Stadsbrug’. Dat is het niet. De brug verbindt de A73 en A50 met de A325. De gemeente haalt 
een snelweg voor doorgaand verkeer de stad binnen, met alle gevolgen van dien.  
 
Nijmegen West is het kind van de rekening. De gemeente weet heel goed dat hier de normen 
voor schone lucht ernstig overschreden worden. Daarom zette ze onlangs een stolp op verdere 
vervuiling. Maar zogauw het tracé van de tweede Waalbrug bekend werd, zag de gemeente 
zich genoodzaakt die beschermende stolp er weer van af te halen. Wethouder Depla weet ook 
wel dat de luchtkwaliteitsnormen een vervuilende snelweg van het niveau A73/A50 nooit 
toelaten in de stad. Daarom neemt de gemeente in al haar duur betaalde plannen en rapporten 
een loopje met de werkelijkheid. Door bijvoorbeeld te stellen dat doorgaand verkeer géén 
gebruik zal maken van deze route maar gewoon in de files bij Valburg en Ewijk blijft 
aanschuiven. Door te stellen dat het planten van bermgroen en het rijden met een sproeiwagen 
de luchtproblemen wel zal oplossen. Door zodanig met rekenmodellen te goochelen dat het 
verkeer op de Energieweg zal afnemen door de aanleg van de Stadsbrug. U leest het goed.  
 
Zulke argumenten zijn ronduit ongeloofwaardig. Het is om dié reden dat bewoners en de 
Vereniging Dorpsbelang Hees de gang naar de Raad van State maakten. En dat Leefmilieu 
daarbij de bewoners met raad en daad ondersteunt. Vanaf het begin heeft Leefmilieu 
aangegeven dat de wetgeving niet toestaat dat de brug wordt aangelegd. De Raad van State 
zal straks beoordelen wie er gelijk heeft. Hoe eerder hoe beter, wat ons betreft. Want op een 
tweede Waalbrug zitten ook wij al jaren te wachten, maar niet op een aanslag op onze 
gezondheid.  
 
Ton van Seters, namens Vereniging Dorpsbelang Hees 
 
 
 
 


