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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.

Jan van der Meer is sinds enkele maan

den als wethouder verantwoordelijk voor 

Ruimte voor de Waal. In het artikel hier

naast vertelt Van der Meer over zijn visie 

op het project. 

Begin juli reikte wethouder Jan van der 

Meer het eerste exemplaar uit van de 

boekenreeks ‘Lentereiland’. In Lenter

eiland staan verleden, heden en toe

komst van de Lentse Waaloever centraal. 

Verderop in deze nieuwsbrief leest u 

meer over Lentereiland en de presentatie 

aan oude en nieuwe Lentenaren. Ook 

kunt u alvast een fragment uit het boek 

lezen. 

Het project Ruimte voor de Waal krijgt 

veel internationale aandacht. Na de 

Duitse delegatie, kwam zelfs de 

Koreaanse televisie langs voor opnames 

en een interview! En binnenkort vertrekt 

onze wethouder naar Parijs, om daar op 

een congres over Ruimte voor de Waal te 

vertellen. 

Tot slot leest u wat u deze zomer nog 

allemaal kunt beleven op festival 

Kunstsprong en de Oeverspelen. Komt 

dat zien!

Begin juli reikte Jan van der Meer het eerste exemplaar uit van de boekenset ‘Lentereiland’, waar
in het verleden, heden en de toekomst van de Lentse Waaloever centraal staan. Sinds een aantal 
maanden is Jan van der Meer (GroenLinks) als wethouder verantwoordelijk voor de Waalsprong en 
het project Ruimte voor de Waal. Wat is zijn kijk op de dijkteruglegging? En wat staat er met 
Lentereiland te gebeuren?

Wat mogen we daar de komende 
tijd van verwachten?
‘Naast de presentatie van het mooie boek-
werk hebben wij ook opvallende rode 
objecten langs de Waal geplaatst, zoals een 
kijktoren op het Waalstrand. Die objecten 
vertellen een verhaal over het gebied. Onze 
bedoeling is dat de komende jaren een lint 
van dit soort objecten ontstaat, zodat fiet-
sers en wandelaars op een leuke manier de 
geschiedenis en de toekomst van de Lentse 
Waaloever leren kennen. Ook horen wij 
graag van bewoners welke verhalen en 
ideeën zij hebben voor Lentereiland.’

En het plan voor de dijkteruglegging?
‘Wij zijn nu druk bezig om met alle inzichten 
die we de afgelopen twee jaar hebben ver-
zameld, het definitieve ruimtelijk plan te 
maken. In het najaar komen we onze bevin-
dingen in Lent presenteren. En in november 
bieden we het plan aan de staatssecretaris 
van Verkeer & Waterstaat aan.’

Hoe staat u in het project?
‘Ik ben natuurlijk in een rijdende trein 
gestapt. De planvorming is al een heel eind 
gevorderd. Toch vind ik het heel belangrijk 
dat we op specifieke onderdelen goede keu-
zes maken en daar richt ik mijn aandacht op. 
De invulling van het eiland Veur-Lent bijvoor-
beeld. Welke bebouwing en activiteiten wil-
len we daar in de toekomst? Daar moet je 
goed over nadenken, want het is zo’n unieke 
plek! Gelukkig hoeven we daar niet overhaast 
over te besluiten, de invulling wordt pas 
later bepaald. Ik wil daar het gesprek over 
voeren met de politiek en met de stad.’

Heeft dat ook te maken 
met ‘Lentereiland’?
‘Nee, Lentereiland is een verzonnen naam. 
Het verwoordt ons idee om bewoners van 
Lent en Nijmegen te laten kennismaken met 
de historie en het landschap van de Lentse 
Waaloever. Er zijn zoveel verhalen van 
bewoners over hun band met de Waal. Dat 
is echt indrukwekkend! En het laat zien hoe 
Nijmegen en Lent al hun hele bestaan sterk 
verbonden zijn met de rivier.’

Wethouder  
Jan van der Meer

Oog voor historie en toekomst 
van Lentse waaloever
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Tot zomer 2010 - uitwerken inrichtingsplan

Begin 2011 - staatssecretaris neemt besluit inrichtingsplan

Najaar 2010 - inrichtingsplan naar staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat

Lenteruitje

   Onder de zon, in de uiterwaarden tussen de koeien, vond op 8 juli het 
Lenteruitje plaats. Een feestje om Lentereiland te introduceren en de 
Lenterboeken en de Lenterkaart te presenteren.

   Voor het Lenteruitje begon was er een cultuurhistorische wandeling. Frans 
Mikx en Cees Jan Frank vertelden honderduit over de rijke geschiedenis van 
het gebied.

  De eerste exemplaren van de boeken werden door wethouder Jan van der 
Meer uitgereikt aan de oude en de nieuwe generatie Lentenaren. 
Lentenaren die ook in het boek ‘Lentereiland’ 
staan. Van links naar rechts de heer Reuser, 
wethouder Jan van der Meer, Jules en Sjors 
Coenen.

   Er waren genoeg Lenterverhalen om te delen. Heeft 
u ook een mooi Lenterverhaal om te delen  
of heeft u een ander idee? Mail naar  
lentereiland@nijmegen.nl.
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Lentmarks
Misschien heeft u ze al gezien. De eerste 
Lentmarks, een kijktoren en een kubus op het 
Waalstrandje. De komende jaren zullen er 
meer Lentmarks in het gebied verschijnen. 
Heeft u een leuk idee voor een Lentmark? Mail 
naar lentereiland@nijmegen.nl.

Festival Kunstsprong  
en Oeverspelen
De leukste dag van Lent is er een om in stand 
te houden. En leuk wordt het op zondag  
5 september tijdens de Oeverspelen aan de 
Veerdam! Zeker voor wie wil genieten van uit-
eenlopende muziek, de kunstmarkt op de dijk 
en de van huis meegenomen taarten en vlaai-
en. Voor de amateurfotografen onder ons is er 
de fotowedstrijd ‘Lent in Kleur’. Bovendien 
vindt de wereldpremière plaats van de Waal-
sprongfilm. Komt dat zien! 
www.oeverspelen.nl

Daarnaast vindt dit najaar van vrijdag 3 tot en 
met woensdag 8 september voor de derde 
keer Festival Kunstsprong plaats. Met onder 
meer spannend locatie-theater op en rond het 
Stadsstrand, een filmfestival in huiskamers in 
Lent en een straattheater in samenwerking 
met de Lentse Oeverspelen. Mis het niet! 
www.kunstsprong.nl

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

Colofon
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Ruimte voor de Waal 
gaat internationaal
Het project Ruimte voor de Waal Nijmegen 
staat volop in de internationale belangstel-
ling. Eerder vertelden wij u al over het bezoek 
van een Duitse delegatie die het project 
bezocht. De afgelopen maanden gaf omge-
vingsmanager Pim Nijssen lezingen op inter-
nationale congressen over watermanagement 
in Edinburgh en Dublin. In september spreekt 
Jan van der Meer over Ruimte voor de Waal 
Nijmegen op een internationaal congres over 
hoogwaterveiligheid in Parijs. En in oktober 
presenteren we het project tijdens de ‘Open 
Days’ in Brussel. Dit is een jaarlijks congres 
van de Europese Commissie. Professor Toine 
Smits van de Radboud Universiteit verzorgt er 
een lezing en aanwezigen kunnen twee dagen 
lang kennismaken met de plannen.

Maar ook buiten Europa is er belangstelling. 
Een grote groep medewerkers van het Chinese 
ministerie van Verkeer en Waterstaat is op 
bezoek geweest om te zien hoe Nijmegen de 
strijd tegen de klimaatverandering en stedelij-
ke ontwikkeling combineert. Daarnaast heeft 
de Koreaanse televisie opnamen gemaakt in 
het plangebied en Pim Nijssen gëinterviewd.


