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Arnhem ‘raar bezig’ in Stadsblokken-Meinerswijk: 
‘Waarom bouwen in de uiterwaarden?’ 

 
Hoogwater in de 'Groene Rivier’ tussen Stadsblokken en Malburgen-West in januari 2018. © Rolf Hensel 

ARNHEM - Hij zou zo in Stadsblokken-Meinerswijk willen wonen, emeritus hoogleraar 
klimaatverandering Pier Vellinga. ,,Het is de meest begeerde bouwlocatie van Arnhem.” En 
tegelijk is het heel onverstandig om juist daar huizen neer te zetten, vindt hij. 

Marco Bouman 22-11-18, 22:40 Bron: De Gelderlander 

Ik snap niet dat Rijkswaterstaat dit goed vindt 

Pier Vellinga, Klimmaatwetenschapper 

Dat betoogde Vellinga donderdagavond op een bijeenkomst in Focus Filmtheater Arnhem die was 
belegd door Milieudefensie Arnhem en Stichting Kloppend Stadshart, tegenstanders van de 
woningbouwplannen in het Arnhemse uiterwaardengebied. 
 
Plannen die Vellinga ‘ronduit onverstandig’ vindt, gezien het razende tempo waarin de 
klimaatverandering zich voltrekt, voerde hij aan; de stijging van de zeespiegel, de toename van de 
neerslaghoeveelheid, de stijging van de gemiddelde temperatuur. 

,,Waarom zou je willen bouwen in de uiterwaarden?”, vraagt Vellinga zich af. ,,Elders worden 
bomen gekapt om juist ruimte te maken voor de rivier bij hoogwater. We geven als land miljarden uit 
aan waterveiligheid. Arnhem benadeelt heel Nederland.” 
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Want de circa 430 woningen die KondorWessels Projecten (KWP) er wil realiseren, zetten het 
gebied ‘op slot’, stelt Vellinga. Daardoor ontstaan elders problemen. We moeten rekening houden 
met veel hogere waterstanden dan de getallen die nu in de beleidsstukken staan, betoogt hij. 

Onbegrijpelijk 
Op grond van dat beleid acht Rijkswaterstaat de plannen van KWP ‘kansrijk’. ,,We neigen naar een 
ja”, liet de rijksdienst deze krant weten. Vellinga vindt dat standpunt onbegrijpelijk: ,,Ik snap niet dat 
Rijkswaterstaat dit goed vindt.” Hij noemt het KWP-plan ‘een desinvestering’. 

,,We weten nu al dat het huidige beleid niet voldoende is”, stelt de wetenschapper. Het plan voorziet 
in het vergroten van de ruimte voor de Nederrijn. ,,Maar je weet nu al dat je vastloopt in de 
volgende fase. De gemeente Arnhem trekt een wissel op de toekomst. Hier ga je spijt van krijgen.” 

‘Raar bezig’ 
Waar er in Arnhem mogelijk (er moeten nog allerlei procedures worden doorlopen) 430 buitendijkse 
woningen bij komen, worden elders in Nederland in de uiterwaarden huizen gesloopt, voerde 
Vellinga aan. De bewoners krijgen een zakje geld mee. 

Milieudefensie en Kloppend Stadshart kunnen hem altijd bellen voor steun, gaf Vellinga nog even 
mee. ,,Arnhem is raar bezig.” 

 

Lees ook: Arnhems college niet unaniem voor plan Meinerswijk; GroenLinks is tegen 
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