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Ruimte voor de rivier
Ons klimaat verandert waardoor rivieren 

steeds meer water te verwerken krijgen. 

Om overstromingen te voorkomen, geeft 

het Rijk op veertig plaatsen meer ruimte 

aan de rivieren. Voor Nijmegen betekent 

dit een dijkteruglegging bij Lent en een 

nevengeul in de uiterwaarden. Deze 

oplossing is ingrijpend maar duurzaam. 

De gemeente zet in op een plan dat goed 

uitvoerbaar is en kwalitatief hoogstaand. 

Veiligheid en verbetering van de ruimte

lijke kwaliteit staan voorop.

De planstudie voor Ruimte voor de Waal 

verloopt volgens planning. De inspraak

periode voor de Startnotitie is inmiddels 

voorbij en de inspraakreacties worden 

verwerkt. De Startnotitie werd begin mei 

toegelicht op een drukbezochte informa

tiemarkt in Het Witte Huis in Lent. In 

deze nieuwsbrief vindt u een verslag van 

deze bijeenkomst.

Met dijkgraaf Kok van Waterschap 

Rivierenland zoomen we in op de dijk

teruglegging bij Lent. Het Waterschap is 

verantwoordelijk voor een veilige dijk en 

droge voeten voor de bewoners van Lent. 

Er is ook nieuws. Royal Haskoning gaat 

de gemeente ondersteunen bij het 

maken van een inrichtingsplan voor het 

project Ruimte voor de Waal. En ook de 

benoeming van het Kwaliteitsteam is een 

feit. En in deze nieuwsbrief gaan we 

terug in de tijd, met een artikel over 

onze monumentale Waalbrug.

Wilt u meer weten over dit 

omvangrijke project? Kijk dan op 

www.nijmegen.nl/ruimtevoordewaal 

en www.ruimtevoorderivier.nl

Nederland en water. De twee zijn onlosmakelijk verbonden. Het water heeft Nederland veel  
voorspoed gebracht, maar ook de nodige rampspoed. De waterschappen spelen binnen Ruimte 
voor de Rivier een belangrijke rol. Zij zijn verantwoordelijk voor veilige dijken waar mensen met 
een gerust hart achter kunnen wonen en werken. Waterschap Rivierenland is nauw bij de Lentse 
dijkteruglegging betrokken. Een uniek project. Dijkgraaf Gerrit Kok legt uit waarom.  

stad op het gebied van wonen, natuur en 
recreatie.’ Van alle projecten in het kader 
van Ruimte voor de Rivier, is de dijkterug
legging bij Lent voor het waterschap het 
meest interessant. ‘Binnen een relatief klein 
gebied moet van alles gebeuren. Het aan
leggen van een goede en veilige waterkering 
staat voor ons voorop en dat is primair onze 
taak. Maar bij Nijmegen speelt ook de ont
wikkeling van een nieuw stukje stad en 
natuur, de aanleg van een tweede stadsbrug 
en de ontsluiting van het gebied tijdens en 
na de werkzaamheden. Het is al met al een 
boeiend proces. En dat allemaal geconcen
treerd op een paar vierkante kilometer…’ 

De aanleg van de dijk en de kade
‘Een dijk verleggen doen we vaker. Maar bij 
Lent gaat het ook om een waterkering waar
aan gewoond kan worden. Dat is een uit

Gerrit Kok is de dijkgraaf van Waterschap 
Rivierenland. Samen met het algemeen 
bestuur is hij verantwoordelijk voor het 
beleid van het waterschap. Het onderhoud 
aan onze dijken hoort daar sinds jaar en 
dag bij. ‘In het verleden werd Nederland 
regelmatig geconfronteerd met dijkdoorbra
ken. Vaak was herstel achteraf noodzakelijk. 
Met het Rijksproject Ruimte voor de Rivier 
pakt Nederland het anders aan. We kijken 
nu wat nodig is om straks de verwachte 
hoeveelheden water op een goede manier 
op te vangen en af te voeren.’ 

Een boeiend en uniek proces
De dijkteruglegging bij Lent is uniek. 
Waarom eigenlijk? ‘In Nijmegen gaat het 
niet alleen om een teruglegging, maar ook 
om ruimtelijke ontwikkeling. Er ontstaan 
bovendien nieuwe mogelijkheden voor de >

Dijkgraaf  
Gerrit Kok van 
Waterschap 
Rivierenland
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daging. Normaal maken we dijken van klei, met een 
levensduur van ongeveer vijftig jaar. In dit geval gebrui
ken we ook beton, steen en staal om alles goed te ver
ankeren. We hebben al enige ervaring opgedaan bij 
Malburgen in ArnhemZuid. Daar legden we voor het 
eerst een nieuwe duurzame dijk aan. Dat betekent: een 
toekomstbestendige dijk waardoor het tussentijds aan
passen van de hoogte en de breedte niet meer nodig is.’ 

Met het aanleggen van de nevengeul moet ook een 
nieuwe kade gebouwd worden. ‘Ook dit is een bijzon
dere opgave. Tussen de geulbodem en de bovenkant  
van de kade is een hoogteverschil van ongeveer vijftien 
meter. De kade moet niet alleen de gronddruk op
vangen maar ook zo stevig zijn dat de rivier er niet 
door heen breekt. Dat vereist een speciale constructie. 
Al met al genoeg uitdagingen dus.’ Zowel de dijk
teruglegging, het graven van de nevengeul als de 
aanleg van een nieuwe kade zijn voor het waterschap 
geen dagelijkse kost. 

Kwelmaatregelen
Een belangrijk onderwerp voor bewoners bij Lent is het 
kwelwater. Mensen zijn bezorgd dat straks tuinen en 
kelders vol water lopen. Wat doet het waterschap om dit 
te voorkomen? ‘Veel inwoners ondervinden al heel lang 
overlast van kwelwater en daar hebben we zeker oog 
voor. Daarom zijn we er als de kippen bij, zodra er maar 
iets in de uiterwaarden gebeurt. We vinden het als 
waterschap heel belangrijk dat de kweloverlast niet toe
neemt. De dijkteruglegging is voor de Lentse gemeen
schap van enorme betekenis. Dat onderschat ik niet.  
Het maakt ons werk naast technisch werk, ook echt 
mensenwerk. Want een veilige woon en werkomgeving 
voor de inwoners staat voor op.’  

Kwel is beheersbaar als de juiste maatregelen worden 
getroffen. ‘De geul doorsnijdt de bestaande waterafdek
kende kleilaag. Om het water tegen te houden lijkt 
vooralsnog een damwand de enige haalbare optie.’ 
Maar hier zitten wel haken en ogen aan. In het zand 
kan grof grind of nog erger keien zitten. Dat maakt het 
aanbrengen van een damwand moeilijker.’ Het kwel
water oppompen en vervolgens terugvoeren naar de 
rivier, is volgens de dijkgraaf geen optie. ‘Dat is effect
bestrijding achteraf en geen echte oplossing. We kiezen 
alleen nog voor duurzame maatregelen.’ 

Kwaliteitsteam opgericht

De ingreep van de dijkteruglegging heeft een grote impact op 

Nijmegen en Lent. Een verruiming van de Waal is nodig om de risico’s bij 

hoogwater te verkleinen. Nijmegen vindt het belangrijk dat de ingreep een 

hoogwaardig nieuw gebied oplevert voor de stad. Om deze doelstelling te 

ondersteunen, roept de gemeente een adviesgroep van experts in het leven.

Het ‘kwaliteitsteam’ bestaat uit drie experts die gedurende het ontwerpproces 

hun visie geven op de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Jan Brouwer is 

voorzitter van het kwaliteitsteam. Hij is oudRijksadviseur voor de Infra

structuur, oudhoogleraar TU Delft en in Nijmegen betrokken bij de realisatie 

van de tweede stadsbrug. Eric Luiten (Nijmegenaar, landschapsarchitect en 

hoogleraar aan de TU Delft) en Bob van Reeth (oudRijksbouwmeester in 

Vlaanderen en in Nijmegen betrokken bij onder andere de Hessenberg)  

completeren het team.

Het kwaliteitsteam komt vier keer per jaar samen en rapporteert aan 

het college van B&W. In de volgende nieuwsbrief stellen we de 

heren uitgebreider aan u voor!
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Royal Haskoning verricht  
onderzoeken dijkteruglegging

Een consortium onder leiding van Royal Haskoning gaat de gemeente 

ondersteunen bij het maken van inrichtingsplan voor het project 

Ruimte voor de Waal. Haskoning gaat varianten ontwikkelen voor de 

inrichting van het gebied dat met de dijkverlegging op de schop gaat. 

Als onderdeel van de milieueffectrapportage vinden ook diverse 

onderzoeken plaats. In de zomer van 2010 moeten de onderzoeken 

en de varianten gereed zijn. 

Het inrichtingsplan dat de gemeente komend jaar opstelt, is geba

seerd op het Ruimtelijk Plan uit 2007. Om binnen de vastgestelde 

kaders varianten voor dit plan te ontwikkelen en de benodigde 

onderzoeken uit te voeren, heeft Nijmegen deskundige bureau’s 

ingeschakeld. Dit consortium staat onder leiding van het Nijmeegse 

ingenieursbureau Haskoning, dat bij deze opdracht samenwerkt met 

onder andere Oranjewoud en Stroming. 

Voor het inrichtingsplan worden verschillende combinaties gemaakt 

van wonen en voorzieningen, recreatie, natuur en cultuur. Daarbij 

gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de nevengeul en de 

inrichting van de landtong die zich in het plan uitstrekt van de 

Waalbrug naar de nieuwe stadsbrug.

De onderzoeken die hiervoor worden uitgevoerd zijn zeer divers en 

richten zich onder andere op natuurontwikkeling en ecologie,  

archeologie en recreatie. Haskoning onderzoekt ook de effecten die 

het verlengen van de geul in de Oosterhoutse Waarden heeft voor 

verlaging van de waterstanden in de Waal. Daarnaast wordt  

onderzocht of er vanuit het verleden nog explosieven in het gebied 

aanwezig zijn.

In het najaar van 2010 overhandigt Nijmegen de resultaten van de 

planstudie aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Zij 

beslist als opdrachtgever over de uitvoering van het plan. In 2015 

moet de dijkteruglegging gerealiseerd zijn. 

De informatiemarkt in het Witte Huis begint met een gemoedelij
ke inloop. Koffie, thee, koekje erbij. De aanwezigen verzamelen 
zich rond de informatieborden om zich te verdiepen in het pro
ject Ruimte voor de Waal. De meeste mensen zijn goed op de 
hoogte. En ze lijken te accepteren dat de dijkteruglegging – hoe 
pijnlijk ook – noodzakelijk is in de strijd tegen het water.

Aan het stuur
‘Wij willen de dreiging van hoog water tegengaan’, zegt wet
houder Depla. ‘Maar we willen ook ruimtelijke kwaliteit in ons 

woon en leefgebied. Dat gebied is het hart van de stad, 
de verbinding tussen Nijmegen en Lent. Dat moet 

goed zijn! Om dat voor elkaar te krijgen, kun je het 

Veel belangstelling 
voor infomarkt
Met circa honderdvijftig bezoekers was de informatiemarkt van dinsdag 19 mei 
drukbezocht. De vragen van de aanwezigen zijn alvast een goede bijdrage voor de 
inspraakreacties op de Startnotitie m.e.r. voor het project Ruimte voor de Waal. 
Aan de hand van de Startnotitie en de inspraakreacties worden richtlijnen voor de 
milieuonderzoeken opgesteld. 

Om het huidige gebied op beeld vast te leggen, maakte Royal 
Haskoning luchtfoto’s.

Wat betekent de vertraging 
van de nieuwe stadsbrug voor de 

uitvoering van het project Ruimte voor de Waal? 

In juni is gebleken dat de oplevering van de nieuwe stadsbrug eind 2012 niet 

haalbaar is. Reden hiervoor is dat er een Raad van State procedure doorlopen moet 

worden over het nieuwe bestemmingsplan. De uiterste opleveringsdatum die nu is 

meegegeven is 1 november 2013. 

 

De uitvoering van de dijkteruglegging start naar verwachting in 2012, als de planuitwerking klaar is en 

de benodigde procedures zijn doorlopen. Het project Ruimte voor de Waal moet in 2015 gereed te zijn 

en dat doel blijft gehandhaafd. Ook al is de oplevering van de nieuwe stadsbrug vertraagd. Het is wel 

zo dat de verlenging van de Waalbrug pas start als de nieuwe stadsbrug in gebruik is. De overige  

uitvoeringswerkzaamheden, zoals het graven van de nevengeul, hoeven niet te wachten op de  

oplevering van de nieuwe stadsbrug en starten naar verwachting al voor 2013.



beste zelf aan het stuur zitten. Dan heb je de meeste invloed op 
de plannen. Toen de staatssecretaris ons vroeg of wij het plan 
namens het rijk verder wilden uitwerken, hebben wij dan ook ja 
gezegd.’

Inspraakreactie
In de Startnotitie staan de belangrijkste onderzoekthema’s en 
onderzoeksvragen. Kwelwater en bereikbaarheid zijn in ieder 
geval aandachtspunten. Depla: ‘We willen graag van alle betrok
kenen horen wat zij belangrijk vinden, dat wordt onderzocht tij
dens de planstudie. Alle inwoners kunnen daarom een inspraak
reactie insturen. Dat kan op de informatiemarkt, maar ook later. 
Tot uiterlijk vrijdag 12 juni 2009.’

Nieuwsgierigheid
Wat iedereen in Lent wil weten: wat gaat er nou concreet gebeu
ren? De nieuwsgierigheid van de aanwezigen lijkt moeilijk te 
bedwingen. Wat gebeurt er exact op die plek? En wat komt daar? 
De gemeente Nijmegen, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat 
en provincie Gelderland zijn met voldoende deskundigen aan
wezig om een groot deel van de vragen te beantwoorden. Maar 
omdat de plannen nog verder moeten worden uitgewerkt, is nog 
niet op alle vragen een antwoord mogelijk. De vragen die men
sen hebben, zijn relevant. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van 
het uitgraven van de uiterwaarden? Depla adviseert de vrager 
deze inspraakreactie officieel in te dienen.

Spiegel
Projectmanager Luciën Koridon is verwikkeld in een boeiend 
gesprek met een betrokken bewoner over de vraag: hoe zit het 
met de afstemming op andere plannen in het gebied? ‘Dat is een 
belangrijk onderwerp’, zegt Koridon. ‘Ruimte voor de Waal staat 
niet op zichzelf, maar houdt rekening met de projecten in de 
omgeving, zoals de Waalsprong en de nieuwe stadsbrug.’ Hij 
raadt aan de vragen die leven vooral nu te stellen, zodat ze  
adequaat beantwoord kunnen worden en meegenomen kunnen 
worden in de plannen. Lucien Koridon is tevreden over de infor
matiemarkt. ‘Je krijgt een spiegel voorgehouden en dat is goed 
tegen bedrijfsblindheid. Hier hoor je wat mensen belangrijk vin
den. Ik kan de plannen fantastisch vinden, maar we doen het 
voor de mensen die hier wonen en leven.’

FloodResilienCity 
Europese samenwerking tegen overstromingen

In de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering werkt de gemeente 

Nijmegen samen met de steden Bradford, Brussel, Dublin, Leuven, Mainz, 

Orléans en Parijs. Gezamenlijk zoeken de steden naar de beste oplossingen 

om hun stad te beschermen tegen overstromingen. ‘FloodResilienCity’ bete

kent letterlijk ‘Overstromingsbestendige Stad’. 

Door de dichte bebouwing in de vaak historische steden, is het lastig struc

turele aanpassingen door te voeren. Daarbij willen mensen in de stad graag 

aan het water wonen. De projectpartners uit de verschillende steden leren 

van elkaars aanpak. Ze kijken niet alleen naar de technische aspecten, maar 

ook naar de manier waarop inwoners betrokken kunnen worden bij de 

waterveiligheid. Ook het herstelproces na een eventuele overstroming staat 

op de agenda. Meer informatie op www.floodresiliencity.eu.

Ondertussen 
rondom de Waal...
Locatie Lent
Van juni t/m november 2009 tonen acht kunstenaars/
ontwerpers hun schetsen, plannen, ideeën en pro
ducten tijdens presentaties en exposities in Ubbergen, 
Nijmegen en Lent. www.locatielent.nl

Nijmeegse Vierdaagsefeesten: Habana
Van 18 juli t/m 24 juli Habana op het Waalstrandje bij 
Lent. Overdag een oase van rust, maar ‘s avonds ver
andert Habana in dé plek om van prachtige poëzie, 
spannend locatietheater of pure jazz te genieten. 
www.deaffaire.nl
Tijdens Festival De Affaire is opzichter Ties van Dijk 
aanwezig op het Waalstrandje. Ties coördineert vanaf 
Habana de noodzakelijke voorbereidingen voor de 
dijkteruglegging. Ties is ook inhoudelijk expert. Wil je 
meehelpen, iets vragen of gewoon een kijkje nemen? 
Zijn waterbestendige emmerhuisje is de hele week 
geopend. Ties zelf is aanwezig op zondag 19, 
woensdag 22 en donderdag 23 juli.

Jubileumvoorstelling Nijmegen Blijft in Beeld 
Thema: Lent en de Waal. Maandag 12 oktober 2009, 
20.00 uur Witte Huis Lent. 
www.nijmegenblijftinbeeld.nl

De cultuurhistorie van Nijmegen komt  
boven water
In het najaar wordt een tentoonstelling over de 
cultuurhistorie van Nijmegen als stad aan 
de Waal georganiseerd. Informatie vindt 
u in de volgende nieuwsbrief.



Uitdagingen
Hoofdarchitect G. Schoorl zag zich met het ontwerpen 
van de brug voor diverse uitdagingen geplaatst. Doordat 
de brug moest aansluiten op het bestaande wegennet 
was de brede bocht in de rivier de enige logische bouw
plek. Hierdoor was een extra grote doorvaartbreedte van 
220 meter noodzakelijk. Om ook bij hoog water een 
goede doorstroom te garanderen, werden bovendien de 
brugpijlers van de aanbruggen verder dan normaal uit 
elkaar geplaatst. Ook werd de noordelijke bandijk 80 
meter naar achteren verlegd.

Bogen
Voor zowel de hoofdoverspanning als de overspannin
gen van de aanbruggen werd gekozen voor boogbruggen 
zonder trekbanden. Hierdoor moest de overspanning 
wel verlengd worden naar 244,1 meter. Daarmee was de 
Waalbrug indertijd de grootste boogbrug van Europa. 
Nog steeds is de brug uniek omdat alle kracht ook daad
werkelijk op de twee pijlers rust, in tegenstelling tot bij
voorbeeld de Arnhemse Rijnbrug.

Constructie
Op 23 oktober 1931 startte de bouw van de brug. Eerst 
werden de brugpijlers van gewapend beton gestort. Het 

Er was een tijd dat je voor vier cent met de pont naar 
de overkant van de Waal kon. Drie eeuwen lang 

zette de zogeheten gierpont mens, dier en later 
ook fiets over. Al in 1648 wordt er geschreven 
over een brug over de Waal, maar Nijmegen 
moet nog tot 1936 wachten voordat het ein
delijk zover is.
Op 15 januari 1906 wordt de Nijmeegsche 
Burgerijcommissie voor Waaloverbrugging 

opgericht. Voorzitter is fotokunstenaar C.A.P. 
Ivens – de vader van ‘onze’ beroemde regis

seur Joris Ivens. De commissie zette zich bijna 
dertig jaar lang onvermoeibaar in voor de aanleg 

van een vaste oeververbinding over de Waal. Ivens sr. 
kreeg voor zijn werk een gedenkteken in het Hunner
park: een stenen bank.

Pas in 1927, met de totstandkoming van het Rijkswegen
plan, worden de plannen voor een brug over de Waal bij 
Nijmegen realistisch. Het Rijk spreekt in het plan de 
wens uit voor twaalf vaste bruggen over de grote rivie
ren. Voor de Waalbrug wordt voor het eerst een architect 
ingehuurd als esthetisch adviseur. Het is mede aan deze 
A.J. van der Steur te danken dat het historische stads
park het Valkhof en het vergezicht over de Ooijpolder 
intact zijn gebleven.

De dijkteruglegging heeft ook gevolgen voor de Waalbrug.  
Door de aanleg van de nevengeul moet de Waalbrug verlengd  
worden. Daarom staan we in deze nieuwsbrief stil bij de  
bewogen ontstaansgeschiedenis van de Waalbrug.

De Waalbrug, 
een bewogen 
geschiedenis

lees verder op pagina 6 >



Informatie
Meer informatie
Gemeentelijk Informatie
centrum Open Huis 
Stadswinkel
Mariënburg 75 
Nijmegen

tel. 024  329 90 00

Openingstijden 
ma/wo/vr: 9.00  17.00 uur 
di: 9.00  12.30 uur 
do: 9.00  20.00 uur 

openhuis@nijmegen.nl

www.nijmegen.nl/ruimtevoor
dewaal

colofon
Juli 2009

Uitgave van gemeente Nijmegen

oplage 6.000

tekst gemeente Nijmegen,  

Einder Communicatie

eindredactie gemeente Nijmegen

vormgeving Einder Communicatie

fotografie Dennis de Kok, Tefke van 

Dijk, Erik Schoeber

drukwerk Trioprint Nijmegen

> betoncement werd via rails en een kabelbaan aange
voerd. De grote bovenspanning werd aan de zuidoever 
in elkaar gezet en met behulp van drijvende blokken op 
zijn plaats gezet. Het brugdek van de hoofdoverspan
ning was met oog op gewicht aanvankelijk van hout. 
Op 16 juni 1936 opent koningin Wilhelmina vijf jaar 
later de Waalbrug, in het bijzijn van 200.000 
belangstellenden. 

Oorlog
10 mei 1940, 4.30 uur in de ochtend. Een donde
rend geraas schrikt Nijmegen op. De Nederlandse 
genie blaast de Waalbrug op om de opmars van 
de Duitse bezetters tegen te houden. Tijdens de 
oorlog wordt de brug hersteld en in 1943 weer in 
gebruik genomen. In 1944 proberen ditmaal de 
Duitsers de brug op te blazen om zo de opruk
kende geallieerde troepen te stoppen. Student en 
lid van de Geheime Dienst Nederland Jan van Hoof 
krijgt lucht van de plannen en maakt in zijn eentje de 
explosieven onschadelijk. Een dag later komt Van Hoof 
tijdens een vuurgevecht om het leven.

Bron: Bruggen over Nijmegen/Nijmegenaren over bruggen.  
2000 jaar bruggenbouw in Nijmegen en omstreken. 
Architectuurcentrum Nijmegen 2003 

De geschiedenis van Nijmegen komt boven water
Voor het project Ruimte voor de Waal kijken we vaak naar de toekomst. Maar 
Nijmegen en Lent leven al hun hele bestaan met de Waal. Die historie levert bij
zondere verhalen op. De gemeente doet op het moment onderzoek naar de cultuur
historie van het gebied. Na de zomer willen we u daar meer van laten zien.

De brug in het kort

Start bouw 23 oktober 1931

Architect G. Schoorl

Uitvoering staalconstructies  o.a. Werkspoor Amsterdam

Opening 16 juni 1936

Volle lengte 604 meter

Hoogte 65 meter (midden van de grootste boog)

Kleur aanvankelijk donkergroen, nu gebroken wit

Kosten 5 miljoen gulden (betaald door het Rijk)

Feestlied ter gelegenheid van de opening 
van de Waalbrug in 1936, gezongen door 
Nijmeegse schoolkinderen:

‘De brug is open,
Het is feest in het land,
Nu kun je lopen,
Naar de overkant,
Brede brug, brede brug,
Jij draagt alles op je rug,
Vroeger kon het tijden duren,
Voor je in Lent was bij de buren,
Nu gaat alles vlot en vlug,
Over de nieuwe brug.’ 


