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Beste VDR  leden 

In deze nieuwsbrief de laatste ontwikkelingen en plannen voor Ressen. Vanwege de COVID-19 

hebben we helaas een aantal geplande VDR bijeenkomsten in het voorjaar moeten annuleren. Zo 

hebben we  een theater 3-luik over “75 jaar Ressen bevrijd” . ( i.s.m theatergroep-schrijfhuisje Loenen 

en de Historische Kring ) in maart j.l. last minute moeten annuleren.  

In deze zomer nieuwsbrief ook  bijdragen van Melanthe Pols over de stand van zaken Skaeve Huse 

/Zonnepark de Grift,  Harold Janssen over metingen luchtkwaliteit, Edwin Schouten  over de 

Kasteeltuin en de oprichting van een hoogstambrigade 

Namens het  VDR bestuur wensen we u een prettige zomer 2020  ! 

Chris Meijs (vz. Vereniging Dorpsbelangen Ressen ) 

 

- Tracé Rijnwaalpad (RWP)  in Ressen. (Chris) 

In 2019 heeft de gemeente de regels voor het kruisende verkeer van het RWP en 

Ressensestraat tijdelijk aangepast. Er is toen ook een alternatie tracé  RWP onderzocht, 

vanuit Sportterrein haaks overstekend. Op verzoek van de VDR is een het onderzoek naar 

alternatieven uitgebreid en verdiept. In juni 2020 is daartoe een werkplaats georganiseerd 

door de Gemeente Lingewaard, waarbij naast VDR ook andere belanghebbenden  betrokken 

waren zoals de Fietsersbond, Politie, Connexxion, Wijkplatform, Provincie en Park 

Lingezegen. Tijdens deze werkplaats werden 10 alternatieven gepresenteerd,  de variant met 

tunnel door het talud, via de Hoeksehofstaat staat bij de deelnemers met stip op nr. 1 ( = exact zelfde 

variant die VDR in 2010  al voorstelde..)  Het laatste woord is nu aan de gemeente /Raad om met 

wegingsfactoren  over een definitieve optimalisatie RWP te besluiten. Definitieve besluitvorming 

waarschijnlijk nét na de zomer. 

 

- Skaeve Huse / Zonnepark  de Grift – Stationsstraat (Melanthe) 

Aan de Stationsstraat wil Gemeente Nijmegen 5 Skaeve Huse plaatsen en een ruimte voor de 

begeleiders, voor maximaal 10 jaar. De ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) had al een 

vergunning verleend. In de bezwaarperiode zijn een aantal bezwaren tegen deze vergunning ingediend 

door belanghebbenden.  Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor Zonnepark de Grift,  waarmee  

waarschijnlijk ná de zomer begonnen wordt.  

 

- Kasteelterrein Ressen (Edwin ) 

Dit voorjaar is er vanuit de werkgroep Kasteelterrein Ressen een zelfstandige Stichting tot behoud 

Kasteelterrein Ressen opgericht. Tussen Park Lingezegen en deze stichting is een 

gebruikersovereenkomst opgesteld welke na dit jaar bij wederzijds goedvinden met 5 jaar wordt 

verlengd. Een belangrijk onderdeel hiervan is het plegen van onderhoud aan het park. Door deze stap 

hebben wij als direct aanwonende inspraak over het park. Doel is de belangrijke historie kenbaar te 

maken voor de omgeving. Na de 2 knotochtenden afgelopen voorjaar vragen wij u 7 juli 19.00 uur 

deel te nemen aan de onderhoudsavond Kasteelterrein.  Vele handen maken licht werk. Denk hierbij 

aan: Boomstammen vrijmaken van opslag, markeren plantvakken, uitmaaien kasteel, amfitheater en 

wilgenpad, onderhoud paden, verwijderen overheersend onkruid. Neem zelf tuingereedschap mee als 

kruiwagen, schop, snoeischaar, evt. bosmaaier enz. Door gezamenlijk een bijdrage te leveren geven 

wij een duidelijk signaal af aan de politiek dat wij als bewoners de historie en groene ontwikkeling 

hoog op onze prioriteitenlijst hebben staan. Wij hopen u te zien en zorgen na afloop voor een 

verkoelend drankje.  
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-   Luchtkwaliteit meten in de Slenkweg Ressen (Harold) 

Luchtkwaliteit in de regio Nijmegen Arnhem staat al een tijdje 

onderdruk, en er zijn ontwikkelingen (bebouwing /doortrekken A15) 

waardoor het in de toekomst verder dreigt te verslechteren. Monitoring is 

daarom belangrijk. Door overheid / EU zijn grenswaardes zijn 

vastgesteld secundaire fijnstof (PM 10 ) jaargemiddelde 40 µg/m 3 en 

voor ultra fijnstof (PM 2,5 ) jaargemiddelde 25 µg/m 3 . Gezien de 

regionale ontwikkelingen en omdat er regionaal een aantal projecten zijn 

gestart heb ik besloten een luchtkwaliteitmeter te bouwen conform 

“luftdata.info” handleiding. Kosten hiervan waren ongeveer € 25,=. Een 

voordeel van een eigen luchtkwaliteitmeter is de directe toegang tot 

constante meetgegevens . Hieronder wat data verzameld de afgelopen 

maand: 

 

 
       - “Tiny Forest”  in de oksel A325/A15  (Chris ) 

In samenwerking met IVN (Instituut Voor Natuuredactie ), afdeling Gelderland, wordt de aanleg van 

een Tiny Forest in Ressen gepland. Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte 

van een flinke tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine 

zoogdieren, maar past ook prima binnen een groene inpassing van een doorgetrokken A15. 

 

- Bestemmingsplan vestiging Hornbach / vlek14 - werkgroep Vlek14 (Chris) 

Sinds 2011, toen de gem. Nijmegen met de eerste plannen kwam, om ruim 20 ha. ‘vlek14’ , tussen de 

Ovotonde en de Kern Ressen helemaal vol te bouwen, zijn we hierover in gesprek  met de gemeente 

Nijmegen en provincie. De VDR organiseerde vorige jaar een infoavond over het ontwerp 

bestemmingsplan vestiging Hornbach, waarnaast ruim 13 ha. vanaf de Kern Ressen een definitieve 

groene bufferfunctie zal krijgen. Het gepubliceerde ontwerp bestemmingsplan heeft nog wel geleid tot 

diverse zienswijze’s van belanghebbenden. De reactienota en de behandeling in de Gemeenteraad 

Nijmegen zijn een paar keer uitgesteld, en is nu in het 3e kwartaal 2020 te verwachten. 

Er is een VDR werkgroep vlek14 in oprichting, die de ontwikkeling in de groene buffer zal oppakken. 

Interesse om mee te doen ? Meld je aan via vdressen@gmail.com of onze secretaris. 

 

- Hoogstambrigade Ressen ( Edwin )  

De gemeente Lingewaard is akkoord met de oprichting van een Hoogstambrigade. Vrijwilligers die 

hun bijdrage willen leveren tot het instant houden van het cultuurhistorisch landschap graag 

aanmelden bij mij,  via: 06-37393744. De cursus voor maximaal 12 personen zal bestaan uit 4 theorie 

avonden en 4 praktijkdagen. De kosten worden vergoed door de gemeente Lingewaard en wordt 

gegeven door Stichting Landschapsbeheer Gelderland.  

 

Ten slotte…. Als u ideeën of initiatieven hebt voor de Ressense gemeenschap (in Lingewaard / 

Nijmegen) en de VDR kan daarbij een rol spelen, dan horen we het graag. Ook nieuwe aanmeldingen 

als lid VDR  (of afmelden) kan via het secretariaat. 

mailto:VDRessen@gmail.com
mailto:vdressen@gmail.com

