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Ruimte voor de rivier
Ons klimaat verandert. Daardoor krijgen 

rivieren steeds meer water te verwerken. 

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 ontwikkelt een inrichtings-

plan waarin veiligheid en verbetering 

van de ruimtelijke kwaliteit vooropstaan.

Het project Ruimte voor de Waal is op 

tempo. Eind 2009 presenteerde het  

college van B&W het voorontwerp inrich-

tingsplan met hun visie op het gebied: 

een stedelijk rivierpark. Tijdens de druk-

bezochte informatieavond van 9 decem-

ber werd het voorontwerp in Lent gepre-

senteerd. De reacties van de aanwezigen 

waren positief. 

In deze nieuwsbrief blikt wethouder  

Paul Depla – aan het eind van zijn ambts-

termijn – terug én vooruit op het project 

Ruimte voor de Waal.

In het artikel ‘Een avondjurk met  

rubberlaarzen’ leest u hoe horeca-

ondernemer Mike Neuij aankijkt tegen de 

dijkteruglegging. Neuij werkt al twintig 

jaar als horecaondernemer, met de Waal 

aan zijn voeten. En soms zelfs met zijn 

voeten in de Waal...

Tot slot leest u een artikel over de inter-

nationale belangstelling voor Ruimte  

voor de Waal. In december vorig jaar 

bezochten afgevaardigden van de Duitse 

gemeente Mainz onze stad om meer te 

weten over onze aanpak van 

overstromingsgevaar. 

Wilt u meer weten over dit 

omvangrijke project? Kijk dan op 

www.nijmegen.nl/ruimtevoordewaal 

en www.ruimtevoorderivier.nl.

Eind 2009 kreeg Ruimte voor de Waal Nijmegen verder kleur. Met het voorontwerp inrichtingsplan 
presenteerde het college van B&W zijn visie op het gebied: een stedelijk rivierpark met een mix 
van water, natuur, recreatie en wonen. Op 9 december lichtte Wethouder Paul Depla het plan toe 
in het Witte Huis. En nu, een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, blikt hij terug én 
vooruit op het project. ‘Ik heb respect voor de bewoners van Lent die de knop hebben omgezet en 
met ons meekijken naar de nieuwe toekomst van de noordelijke Waaloever.’

verbindende schakel tussen de stad op de 
noord- en zuidoever. Tegelijkertijd is het 
gebied ook een schakel voor natuur en 
water ten oosten en westen van Nijmegen. 
Op het kruispunt van deze twee verbin-
dingen zien wij unieke kansen om stad en 
natuur, water en recreatie met elkaar te 
combineren. Zo ontstaat een rivierpark in 
het hart van de stad, met ruimte voor wan-
delen en watersport, maar ook voor wonen.’

Hoe ziet dat er straks dan uit?
‘We hebben verschillende varianten onder-
zocht voor de inrichting van het gebied. We 
willen wonen en andere stedelijke functies, 
recreatie en natuur niet sterk van elkaar 
scheiden maar laten samengaan. Dat kan 

Hoe ver zijn de plannen nu?
‘Stap voor stap werken we toe naar een 
definitief inrichtingsplan en een vooront-
werp bestemmingsplan voor het gebied. Dat 
is een zorgvuldig proces waarin we een visie 
vormen op de nieuwe inrichting, onderzoek 
doen en overleggen met bewoners, organi-
saties en andere overheden. Eind 2009 heb-
ben we het voorontwerp inrichtingsplan 
vastgesteld en toegelicht in Lent.’

In december presenteerde u het ‘stedelijk 
rivierpark’. Wat houdt dat in?
‘De dijkverlegging vindt plaats in het hart 
van Nijmegen, midden tussen de historische 
binnenstad en het nieuwe stadsdeel Waal-
sprong. Het plangebied vormt eigenlijk de >

Wethouder  
Paul Depla

Nu al vooruitkijken 
naar uitvoeringsfase
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rond de toekomstige nevengeul en op het 
schiereiland dat ontstaat. Op het centrale 
deel van het eiland, pal tegenover de 

Nijmeegse binnenstad, is plaats 
voor stedelijke ontwikkeling. 

Ten oosten van de Waalbrug 
krijgen zowel de watergeul 
als het eiland een ruigere 
en meer natuurlijke uit-
straling. Ten westen van 
de spoorbrug zien we op 

de nevengeul kansen voor 
bijvoorbeeld roeien en 

‘bootje-varen’. En op het 
eiland evenementen en cultuur. 
Het moet een plek worden waar 
Nijmegenaren naartoe gaan op 

een mooie zondagmiddag. Zoals 
we dat de laatste jaren al steeds 

meer zien op het Waalstrandje.’

Na de verkiezingen draagt u als wethouder 
het stokje over. Met een tevreden gevoel?
‘Ik herinner me nog als de dag van gisteren 
dat in 2000 de bouw van de Waalsprong 
moest worden stilgelegd. Ik was nog geen 
maand wethouder toen Rijkswaterstaat 
aankondigde dat de dijk moest worden  
verlegd om het risico op overstromingen te 
verkleinen. We schrokken ons rot, zeker ook 
vanwege de enorme impact voor Lent. Het 
was na het hoogwater van 1993 en 1995 
natuurlijk wel duidelijk dat er íets moest 
gebeuren voor meer veiligheid. De jaren 
erna is er stevig gediscussieerd over de dijk-
verlegging en alternatieve oplossingen. 
Bewoners van Lent hebben zich daar met 

vervolg pagina 1  > veel inzet en betrokkenheid in gemengd. 
Toen het Rijk in 2006 definitief besloot tot 
een dijkteruglegging, hebben wij gezegd: 
‘Oké, het moet. Maar dan maken we er ook 
iets moois van!’ Het voorontwerp inrich-
tingsplan dat er nu ligt, biedt die kwaliteit. 
Ik denk dat Nijmegen met het rivierpark iets 
unieks kan toevoegen aan de stad. Maar 
voor Lent blijft het een zware ingreep. Ik 
heb respect voor de bewoners van Lent die 
de knop hebben omgezet en met ons 
meekijken naar de nieuwe toekomst van het 
gebied.’

Voor welke zaken wilt u de komende tijd 
aandacht vragen?
‘Het inrichtingsplan moet nog verder wor-
den uitgewerkt. Komende tijd gaat de aan-
dacht voor een belangrijk deel uit naar het 
ontwerpen van de kade langs de nevengeul 
en de nieuwe bruggen. Maar dat loopt wel. 
Komend najaar levert de gemeente het 
huiswerk in bij de staatssecretaris. 
Daarnaast is het nodig al verder vooruit te 
kijken: op welke wijze gaat de uitvoering 
van alle werkzaamheden plaatsvinden? Voor 
bewoners en andere belanghebbenden is 
dat heel relevant, bijvoorbeeld met het oog 
op overlast en bereikbaarheid. Eerste stap 
daarin is dat duidelijk wordt wie de uitvoe-
ring gaat doen. Daarover voeren het Rijk en 
de gemeente nu gesprekken. En tot slot 
blijft het tegengaan van kweloverlast een 
thema dat voortdurend aandacht vraagt. Het 
is een erezaak dat daar een goede oplossing 
voor komt. Een belofte aan Lent.’ 

‘Het plan- 

gebied vormt de  

verbindende schakel 

tussen de noord-  

en zuidoever’
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Een uniek rivierpark in het hart van Nijmegen. Met ruimte voor 

wonen, recreatie, cultuur, water en natuur. Dat is wat de gemeente 

Nijmegen voor ogen heeft bij het project Ruimte voor de Waal. Die 

combinatie vormt de basis voor de nieuwe gebiedsinrichting. Het 

rivierpark bestaat uit drie deelgebieden met ieder een eigen sfeer.  

Stad en natuur komen samen in rivierpark
Voorontwerp inrichtingsplan

West
Voorbij de spoorbrug strekken het eiland en de nevengeul zich uit naar het 
westen. Natuur en water bepalen de sfeer. Dit is het gebied om te wandelen 
langs de oevers van de Waal en de nevengeul. Nijmegenaren vinden hier een 
plek om uit te waaien. Er kunnen ook aansprekende culturele activiteiten 
plaatsvinden, zoals u die bijvoorbeeld de afgelopen jaren al heeft leren kennen 
op het Waalstrand. Op de nevengeul is er ruimte voor roeien en watersport.

Veur-Lent
Het eiland Veur-Lent ademt een 
stedelijke sfeer. Het gebied vormt 
de schakel tussen de Nijmeegse 
binnenstad en de nieuwe woon-
gebieden in de Waalsprong. Op 
het eiland komen hier ook 
nieuwe woningen en stedelijke 
bebouwing. Aan de kade zijn er 
mogelijkheden om gezellig te 
vertoeven op terrasjes of bij de 
aanlegsteigers voor bootjes. Op 
het water tussen het eiland en 
de Lentse kade kunnen jong en 
oud zich vermaken met een 
bootje of kano.
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Stad en natuur komen samen in rivierpark

Oost
Ten oosten van de Waalbrug zijn het schiereiland en de 
nevengeul wat ruiger. Met laarzen aan kun je hier prima 
langs de oevers struinen. Vogels kijken vanaf de dijk, 
vissen langs de Waal: hier ontdek je de rivier, flora en 
fauna vlak buiten de stad.

Informatieavond 9 december
Op woensdag 9 december vond in het Witte huis in Lent de 
informatieavond plaats over het voorontwerp inrichtingsplan.  
Op de drukbezochte avond presenteerde de gemeente Nijmegen 
in aanwezigheid van wethouder Paul Depla het voorontwerp 
inrichtingsplan. De gemeente liet schetsen, sfeerbeelden en een  
3D-animatiefilm zien van het toekomstige gebied. De plannen 
werden positief ontvangen door de aanwezigen. 

U kunt de presentatie van 9 december bekijken op  
www.nijmegen.nl/ruimtevoordewaal. De animatiefilm is nog in 
ontwikkeling en later te zien op deze site. 
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Een serre met witte eenden en koikarpers 
‘Het was kerstavond. We hadden de zaak vol zitten met 
reserveringen. En we hadden 70 cm water in onze serre 
staan!’ Mike Neuij kan er nog steeds om lachen. ‘Tja, 
da’s even slikken. Wat doe je dan? We hebben al onze 
gasten opgebeld en gerustgesteld. We gingen gewoon 
open. Wel hebben we de mensen geadviseerd om laar-
zen aan te trekken. Dat was een prachtig gezicht. Al die 
mensen in hun chique avondkleding met die rubberen 
laarzen eronder! Ik heb toen ook drie witte eenden en 
een paar koikarpers in onze serre losgelaten. Het leek 
net alsof die vanuit de Waal regelrecht ons restaurant in 
zwommen! Het zag er geweldig uit.’ 

Droge voeten
Neuij is blij met het project Ruimte voor de Waal. 
‘Beaubourg is nu drie keer onder water komen staan. 
Dat gaat je natuurlijk niet in de kouwe kleren zitten. 
Met de dijkteruglegging is de 
Waal beter onder controle. 
Houden wij straks in La Pasta 

De Waalkade. De plek waar je op een van de talloze terrasjes geniet van het prachtige uitzicht  
over de rivier. En natuurlijk de plek waar je de Vierdaagsefeesten viert. ’s Zomers houdt de Waal zich meestal 
gedeisd. In de winter niet altijd. In 1995 stond het water van de Waal tot in de cafés en restaurants. Mike 
Neuij, eigenaar van restaurant Beaubourg (vanaf 1 maart La Pasta) weet het nog als de dag van gisteren. 

Een avondjurk met rubberlaarzen

tenminste droge voeten! Ik heb een waterbouwkundige 
achtergrond, dus ik volg de ontwikkelingen op de voet. 
Ook ben ik een van de woordvoerders van de Vereniging 
van Ondernemers aan de Waalkade. We denken met de 
gemeente mee over de gevolgen en kansen van het pro-
ject Ruimte voor de Waal voor ondernemers aan de 
kade.’ 
Want kansen zijn er zeker. ‘Mensen hebben vaak een 
verkeerd beeld van wat er aan de overkant gaat gebeu-
ren. Wij kunnen de geul en de nieuwe kade vanaf hier 
niet zien. Ons uitzicht zal dus niet veel veranderen. Maar 
het is duidelijk dat Nijmegen zich steeds meer op de 
Waal gaat richten. Mensen die dadelijk aanmeren op het 
eiland, maken misschien een uitstapje naar de 
Waalkade. Dat zou zo maar extra klandizie kunnen 
opleveren!’  

Ondernemen aan de Waal 

Mike Neuij Hoogwater op de Waalkade in 1995

‘Met de dijkteruglegging is de 

Waal beter onder controle. 

Houden wij straks tenminste 

droge voeten!’



We maken De Oversteek
 
Vanaf november 2013 ligt tussen Nijmegen-West 
en de Waalsprong ‘De Oversteek’. Deze nieuwe 
verkeersbrug zorgt niet alleen voor een betere 
bereikbaarheid van Nijmegen maar ook voor  
een betere spreiding van het verkeer over de 
stad. Vorige maand is het ontwerp van de brug  
bekend gemaakt. De bouw start naar verwachting 
eind 2010. 

Het ontwerp voor De Oversteek is gemaakt 
door de Belgische architecten Laurent Ney en 
Chris Poulissen. Voor de aanbruggen op de 
noord- en de zuidoever wordt traditioneel 
baksteen gebruikt. De hoofdoverspanning 
wordt gemaakt van staal en is vanaf het weg-
dek bijna 60 meter hoog. 
De nieuwe brug is in totaal bijna 1,5 kilometer 
lang, de overspanning van de boog is 285 
meter. Op de brug komen 2x2 rijstroken, een 
gecombineerd fiets-voetpad in twee richtin-
gen en ruimte voor een 5e rijstrook die kan 
worden ingezet voor openbaar vervoer. 

Op de plek van de nieuwe brug vond in sep-
tember 1944 de heldhaftige oversteek van de 
geallieerden plaats, in het kader van operatie 
Market Garden. Als eerbetoon aan de bevrij-
ders van Nijmegen wordt de naam van de 
nieuwe brug De Oversteek.  

Kijk voor meer informatie op  
www.nijmegen.nl/stadsbrug

De maquette van de stadsbrug is in februari  
te bekijken in de hal van het stadhuis.

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

tel. 14 024

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
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Duits bezoek
Op vrijdag 11 december bezochten medewerkers 
van de Duitse gemeente Mainz het project Ruimte 
voor de Waal en het project Waalfront. Dit bezoek 
vond plaats in het kader van FRC (FloodResilien-
City). FRC is een door de EU gefinancierd uitwisse-
lingsproject voor Europese steden. Het doel: beter 
leren omgaan met overstromingsgevaar.

Al wandelend door het gebied lieten we zien 
waar we mee bezig zijn en hoe we te werk 
gaan. Onze oosterburen waren bijzonder geïn-
teresseerd in onze aanpak. Vooral de manier 
waarop we in Nijmegen omgaan met de ver-
schillende belangen, vonden ze boeiend. Ook 
waren ze te spreken over de ruimtelijke kwali-
teiten van onze plannen. 

Uitwisseling
In Mainz zijn ze druk bezig met de herstruc-
turering van een industriële haven (Zollhafen). 
In de toekomst komt daar een nieuw stedelijk 
district met ruimte voor wonen, werken,  
cultuur en recreatie. Het district wordt een  
mix van historische en moderne architectuur. 
Binnenkort brengt de gemeente Nijmegen een 
bezoek aan Mainz. We zijn vooral geïnteres-
seerd in de manier waarop zij de kade hebben 
vormgegeven. Welke keuzes zijn daarbij lei-
dend geweest? En hoe zijn zij te werk gegaan? 
Deze inzichten helpen ons bij de vormgeving 
van de kade langs de nevengeul.

Wilt u meer weten?
Kijk dan op www.floodresiliencity.eu. Ook 
kunt u zich aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief van FRC door een e-mail te sturen 
naar communications@the-blue.net.

beeld door BMD


