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Samen voor het behoud van een groene stad

OPEN BRIEF

Geacht college, geachte gemeenteraadsleden,
In de beleving van veel Nijmegenaren verliest de stad stapje voor stapje haar groene
karakter. Er kan een lange opsomming gemaakt worden van alle projecten waarbij groen
wordt opgeofferd voor een school, kantoor, enkele of soms zelfs honderden woningen. Ook
particulieren maken op veel plaatsen gebruik van de mogelijkheid om een stuk tuin te
verkopen voor de bouw van een paar huizen of appartementen. Verder zien sommigen
Nijmegenaren tuinieren als een tijdrovende bezigheid en verruilen hun grasmat voor een
betegelde tuin.
Deze activiteiten verdichten en verstenen de stad, niet alleen doordat er woningen en
kantoren bij komen maar ook doordat er steeds meer parkeerplaatsen nodig zijn. Als er
bijvoorbeeld in plaats van een woning of kantoor 10 appartementen op dezelfde locatie
bijkomen, willen de bewoners hun auto natuurlijk parkeren en moeten daarvoor extra
vierkante meters verhard worden. Gelukkig worden er steeds vaker parkeerplaatsen onder
de grond voorgeschreven, maar nog lang niet altijd en overal.
Oprichting platform
De gedeelde zorg over het groen in de stad leidde ertoe dat onderstaande groepen een
platform opgericht hebben om zich in te zetten voor het behoud en het verbeteren van het
groen in de stad, zowel in omvang als in kwaliteit.
Voordat wij ons platform officieel lanceerden werden wij al verrast door een reactie van de
kant van uw wethouder, Paul Depla, namens het college van B &W. Hij gaat in zijn
ingezonden brief in de Gelderlander van 2 februari 2008 uit van de veronderstelling dat de
vereniging Leefmilieu een actie is gestart tegen het volbouwen van de stad. Dit is echter niet
het geval.
Sinds haar oprichting probeert de vereniging Leefmilieu bewonersgroepen, die met lastige
milieuvraagstukken worstelen, met raad en daad te ondersteunen. Daarbij werd zij het
afgelopen jaar regelmatig door bewonersgroepen in Nijmegen gevraagd om hen te helpen
om de verdere aantasting van het groen tegen te gaan. Daarbij werd duidelijk dat de
verschillende bewonersgroepen los van elkaar dezelfde strijd voeren, waarbij de
ontwikkelingen in de verschillende wijken natuurlijk niet los van elkaar staan. Ook werd
duidelijk dat de bewonersgroepen goed gebruik kunnen maken van elkaars deskundigheid:
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in de ene groep is veel kennis van de natuur terwijl de andere groep weet hoe je bewoners
bij je acties moet betrekken. Kortom vanuit de gedachte dat je samen sterker staat heeft de
vereniging Leefmilieu het initiatief genomen om een platform op te richten. Op 22 januari is
de eerste bijeenkomst geweest en is het platform feitelijk opgericht.
Goede inventarisatie nodig
De belangrijkste boodschap in de brief van wethouder Depla is dat (citaat) ondanks alle
bouwprojecten Nijmegen nog steeds een groene stad is. Wij juichen het toe dat uit de
ingezonden brief blijkt dat wij het college van B&W op deze ambitie kunnen aanspreken.
Dat brengt ons tot het volgende verzoek. Om helderheid in de discussie te brengen lijkt het
ons belangrijk om de ontwikkelingen van het groen in Nijmegen in kaart te brengen.
−
Hoeveel groen is er de afgelopen 15 jaar verdwenen?
−
Wat is de huidige situatie van het groen in de stad van zowel parken als tuinen en van
de "echte" natuur voor zover aanwezig?
−
Welke effecten hebben alle op dit moment bekende plannen op de omvang van het
groen in Nijmegen de komende jaren?
Als bestuur van de gemeente Nijmegen bezit u alle instrumenten om ons deze informatie te
verstrekken. Wij denken dat daarmee een goede basis gelegd wordt voor de
gedachtewisseling over de situatie van het groen in Nijmegen.
Aandachtspunten voor een goede inventarisatie zijn ons inziens: een visualisatie van de
groene oppervlakte van Nijmegen van de afgelopen 15 jaar tot en met de situatie van het
heden en een vooruitblik op de plannen die al in ontwikkeling zijn. In de ingezonden brief van
Paul Depla wordt het beeld gebruikt van 'Nijmegen in vleugelvlucht' en wij sluiten ons daarbij
graag aan. Hedendaags geformuleerd: wij denken dat een Google-earth-blik op het verleden,
heden en toekomst van het groen in Nijmegen nodig is.
Een beeld van het particulier groen evenals het gemeentegroen; het cultuur- en ook het
natuurgroen.
Gezamenlijk beleid
Wij zijn er van overtuigd dat we op basis van deze informatie en de ambities van het college
van B&W een uitstekend uitgangspunt hebben om het beleid voor de komende 10 jaar voor
het groene karakter van Nijmegen te verankeren. Een beleid dat broodnodig is omdat het
groen in Nijmegen te belangrijk is om aan de toevallige effecten van planologische
beslissingen over te laten. Een beleid dat alle onderstaande leden van het platform graag
met u gaan vormgeven: samen voor een groen Nijmegen.
Hoogachtend,

Marga Jacobs, voorzitter vereniging Leefmilieu
Leonie Dehue en Oda Fennema, Bewonerscomité Hazenkamp
Harrie Jansen, voorzitter Bewonersoverleg Heseveld
Johan van der Mee, voorzitter Dorpsbelang Hees
Alex de Meijer, secretaris Milieudefensie Nijmegen & contactpersoon Bomenstichting
Gerard van der Meulen, Bewonersvereniging Grootstal-Zuid
Hans Sprangers, bewonersgroep Batava
Gerard Rutten, voorzitter vereniging Brakkenstein Groen
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