Hoogwater in Arnhem
De watersnood in Limburg van juli 2021 werd op social media aangegrepen om de plannen voor
Stadsblokken Meinerswijk opnieuw ter discussie te stellen. Hier geven we je graag uitleg over
het feit dat dit geen problemen geeft voor Stadsblokken Meinerswijk.

Geen problemen in Arnhem

Eilanden in een dynamisch rivierenlandschap

Dat Arnhem de afgelopen jaar geen problemen
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Nederland wonen, waarbij we oog houden voor
de ruimte die de rivier nodig heeft.

Nevengeul meest zichtbare in het oog
springende klimaat adaptieve maatregel

Waterstanden

Dankzij de aanleg van een nieuwe nevengeul,
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Wil je meer informatie
Wil je meer weten over het thema water binnen de plannen voor Stadsblokken
Meinerswijk, bekijk dan dit filmpje of neem bij vragen contact met ons op.

