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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 39 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 afgelopen jaren hebben de gemeente,
burgers, ondernemers en Rijkswaterstaat
hard gewerkt aan de plannen voor
Ruimte voor de Waal. Die liggen nu bij de
staatssecretaris. In deze nieuwsbrief leest
u een interview met Marijke
Bouwmeister (Platform Waalsprong),
Luciën Koridon (projectmanager Ruimte
voor de Waal) en Cor Beekmans (riviertak-manager bij Rijkswaterstaat). Hoe
kijken zij terug op de afgelopen periode?
Wat waren de hoogtepunten? En wat
verwachten zij van de toekomst?
Verder leest u een verslag van de uitreiking van de planstudie aan de programmadirecteur Ruimte voor de Rivier. Deze
feestelijke bijeenkomst vond plaats op
18 november in het Witte huis in Lent.
Tot slot vindt u nog een aantal korte
nieuwsberichten en meer uitleg over het
rode bankje op de Bemmelsedijk en de
Lentereilandbordjes die u binnenkort in
de uiterwaarden zult zien...
Wilt u meer weten over dit
omvangrijke project? Kijk dan op
www.nijmegen.nl/ruimtevoordewaal
en www.ruimtevoorderivier.nl.

‘Een project waar heel Nijmegen
trots op kan zijn!’
vlnr. Marijke
Bouwmeister,
Luciën Koridon en
Cor Beekmans

Het is zover. De plannen voor Ruimte voor de Waal Nijmegen liggen op het bureau van Joop Atsma,
de kersverse staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Eind dit jaar neemt hij een besluit over
de uitvoering. De afgelopen tien jaar hebben de gemeente Nijmegen, burgers, ondernemers en
Rijkswaterstaat hard gewerkt om van de nood een deugd te maken. Dat is gelukt. Ruimte voor de Waal is een
ambitieus plan dat de veiligheid in het gebied rondom de Waal sterk verbetert én tegelijkertijd allerlei
nieuwe kansen biedt. Hoe is het plan tot stand gekomen? En hoe ziet de toekomst eruit? We kijken terug en
vooruit met projectmanager Luciën Koridon van de gemeente Nijmegen, riviertakmanager Cor Beekmans van
Rijkswaterstaat en Marijke Bouwmeister van het Platform Waalsprong.

Marijke Bouwmeister, ondernemer en
werken. Daarom willen we niet aan de zij
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de ontwikkeling van de planstudie op zich
genomen. ‘En dat hebben ze uitstekend
gedaan’, aldus Cor Beekmans. ‘Ik vind
echt dat de gemeente Nijmegen een pluim
verdient. Als je ziet wat ze binnen twee
jaar bereikt hebben! Dat is echt een huza
renstukje. Er ligt een ambitieus plan, en
het begrip bij de bevolking is sterk toege
nomen.’ Luciën Koridon: ‘In de planstudie
hebben we nadrukkelijk contact gezocht
met de mensen die straks in het gebied
leven en werken. We hebben niet alleen
met ingenieurs en adviseurs aan tafel
gezeten, maar ook met bewoners, onder
nemers, sportverenigingen, noem maar
op. Dat zijn soms hele kritische discussies
geweest. Die gesprekken hebben we the
matisch aangepakt. Ruimte voor de Waal
is een complex project, waar heel veel
aspecten aan vastzitten. Het gaat over
kwel, techniek, bereikbaarheid, overlast
tijdens de uitvoering, natuurontwikke
ling... Al die thema’s hebben we uitvoerig
onderzocht. Daarbij hebben we veel
gehad aan het Platform. Zij zijn de ogen
en oren in het gebied. Zij hielden ons
scherp, door er steeds op te hameren wat
onze plannen concreet voor de bewoners

betekenen. Ruimte voor de Waal is een
plan geworden dat de bewoners zoveel
mogelijk oplevert en tijdens de uitvoering
zo min mogelijk overlast veroorzaakt.’

Unieke plek
Ruimte voor de Waal Nijmegen is een bij
zonder project waar ook internationale
belangstelling voor is. Luciën Koridon:
‘Zelfs uit Korea en China komen er mensen
kijken hoe het er hier uit komt te zien. We
zijn een unieke plek aan het creëren, in
het hart van onze stad. Met alle ruimte
voor wonen, recreëren, natuur en water.
Ook ben ik blij met een inspirerend project
als Lentereiland. Dat zorgt ervoor dat de

Het Plan, te downloaden via
www.nijmegen.nl/ruimtevoordewaal

plannen los komen van het papier en dat
het gebied tot de verbeelding spreekt. Het
gaat leven. Die aanpak is niet gebruikelijk
bij grote infrastructurele projecten, maar
werkt goed.’ Cor Beekmans vult aan: ‘Het
plan dat er nu ligt, is een plan waar heel
Nijmegen trots op kan zijn. In alle
opzichten.’

Goede samenwerking
‘Natuurlijk ben ik trots op het resultaat’,
vervolgt Koridon. ‘Toen de eerste contou
ren van de plannen eind vorig jaar aan de
Lentse bevolking werden gepresenteerd,
kregen we zelfs applaus. Dat hadden we
tien jaar geleden niet durven dromen. Dat
applaus betekende veel. Het was de kroon
op onze samenwerking. Zowel met de
burgers als met Rijkswaterstaat.’ Marijke
Bouwmeister: ‘Samen zijn we erin geslaagd
om de grootste gemene deler te vinden en
er het beste uit te halen. Als mensen
bereid zijn om naar elkaar te luisteren,
elkaars meningen te respecteren en daar
wat mee doen, dan kom je een heel eind.
Dat vraagt iets van beide partijen, dus ook
van bewoners en ondernemers. Je moet
verder kijken dan je voortuin en je kelder.’ >

> Nog niet klaar
De planstudie ligt nu dus bij de staats
secretaris. ‘Maar het werk is nog niet af’,
aldus Koridon. ‘Zodra we groen licht krij
gen van de staatssecretaris moeten we
doorpakken. Het is pas klaar als we het
uitgevoerd hebben. De komende jaren
zullen we steeds scherp moeten blijven.
Klopt het nog? Wat is de beste uitvoering?
Marijke Bouwmeister beaamt dat. ‘Het
plan zoals het er nu ligt, is goed. Maar je
hebt natuurlijk altijd met voortschrijdend
inzicht te maken. En: nieuwe heren han
gen nieuwe hekken. Je kunt nooit voor
spellen wat de politieke verschuivingen
voor het plan betekenen. Maar het staat
vast dat we elkaar de komende tijd nog
vaak tegen zullen komen. Het project
Ruimte voor de Waal staat niet op zichzelf.
We hebben ook te maken met projecten
rondom bereikbaarheid, de citadel, de
landschapszone... De grootste uitdaging is
om die projecten goed op elkaar af te
stemmen. Zodat wij er zo min mogelijk
hinder van ondervinden. Natuurlijk:

uiteindelijk wordt iedereen er beter van,
maar het zijn grote operaties in een rela
tief klein gebied. En wij willen in de tus
sentijd wel gewoon kunnen blijven leven
en werken. We blijven de plannen en de
uitvoering dus actief volgen. Met een kri
tische blik en een gezonde achterdocht.’

wat moet je daar nou? Maar hij heeft me
geleerd om er anders naar te kijken. En
inderdaad: het gebied eromheen is prach
tig. We hebben het nooit zo bekeken. De
dijk beschermde ons tegen water. Meer
niet. Het gebied dat dadelijk ontstaat
biedt geweldige kansen.’

Toekomst
‘Hoe het er hier precies uit komt te zien?
Dat zal de tijd leren’, aldus Marijke
Op 9 november stelden B&W
Bouwmeister. ‘Kijk, het is niet meer het
de planstudie vast en stuurden de
Lent van mijn jeugd waar ik ‘s avonds
resultaten naar de staatssecretaris van
een spelletje kon badmintonnen in de
Infrastructuur en Milieu. Rond de jaarwisseling
Laauwikstraat. Maar dat hoeft ook niet.
besluit de staatssecretaris of we de plannen zo
Als het maar een plek wordt waar
kunnen uitvoeren. De gemeente heeft de
mensen zich prettig voelen en vooruit
hoofdlijnen van de planstudie samengevat in Het
kunnen. Dan hebben we het goed
Plan. Wilt u meer weten over de toekomstige kade?
gedaan.’ Luciën Koridon: ‘Het gezicht
Over hoe de geul zal lopen? In de volgende
van Nijmegen zal fundamenteel veran
nieuwsbrief staan we stil bij de inhoud van
deren als je over de Waalbrug rijdt. Ook
Het Plan. Op www.nijmegen.nl/
de Waalsprong zal een metamorfose
ruimtevoordewaal kunt u Het Plan
ondergaan!’ Marijke Bouwmeister besluit:
bekijken.
‘Als mijn schoonzoon op bezoek is, gaat hij
vaak naar de dijk. In het begin dacht ik:

Internationale
aandacht

Overhandiging planstudie

Overhandiging planstudie
Op 18 november overhandigde de wet
houder de planstudie aan programmadirecteur Ruimte voor de Rivier Ingwer
de Boer. De mensen die nauw betrokken
waren bij de planstudie waren erbij. De
programmadirecteur was erg te spreken
over het plan: ‘Nijmegen geeft het goede
voorbeeld, ook wat betreft samenwer
king. Nijmegen weet techniek, project
beheersing en lokaal DNA te verbinden.’
Het Platform Waalsprong werd extra in
het zonnetje gezet en ontving een

Lentereilandcheque. Daarmee mogen
ze iets organiseren in het kader van de
campagne Lentereiland. Het moet in
ieder geval iets zijn dat de identi
teit van het (toekomstige) gebied
versterkt. Inspiratie was er al
volop. ‘We zitten te denken aan
iets wat erg dicht bij ons ligt.
Misschien nemen we het woord
“platform” wel heel letterlijk’,
aldus Peter Laukens van het
Platform Waalsprong.

De afgelopen tijd was er weer volop
internationale aandacht voor het pro
ject Ruimte voor de Waal Nijmegen. Zo
bezochten in september bijvoorbeeld
zes leden van de Huaihe river commis
sion uit China het gebied en gaven wij
een presentatie over het project in
Bonn.

Platform
Waalsprong
ontvangt
Lentereilandcheque

Informatie

Lentermijmeren
Op de Bemmelsedijk staat een nieuwe Lentmark: een bankje. Om lekker op te rusten, naar
de schepen te kijken en te mijmeren over het gebied. Ook komt u binnenkort tijdens het
wandelen in de uiterwaarden Lentereilandbordjes tegen.
Afgelopen zomer hebt u misschien op het
Waalstrandje de eerste Lentmarks gezien. De
uitkijktoren en informatiekubus gaven zicht op
het project en de omgeving. Leuke bijkomstig
heid: de uitkijktoren leverde een prettige
schaduwplek tijdens al te warme dagen!
De Lentmarks konden niet op deze plek bij het
water blijven staan. Ze staan daarom tijdelijk

in de opslag. In het voorjaar krijgen ze een
veilige hoogwatervrije plek op de picknick
plaats bij het Wijnfort. Daarvoor loopt een
vergunningentraject. Tot 1 april kunnen ze niet
worden geplaatst omdat er, vanwege mogelijk
hoogwater, niet in de dijk mag worden gegra
ven. Na 1 april hopen we dat u weer van het
uitzicht vanaf de toren kunt genieten!

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

Op zoek naar verhalen en beelden
Lentereiland is een
initiatief waarmee de gemeente
een podium biedt voor de verhalen
van Nijmegen en Lent aan de Waal, van
vroeger, nu en in de toekomst. Met
Lentereiland wil de gemeente meer mensen
bewust maken van de kansen en het unieke van
Nijmegen aan de Waal. Lentereiland zal in de
loop van de jaren, met behulp van inwoners,
ndernemers en bezoekers meer vorm
krijgen. Voor meer informatie zie
www.nijmegen.nl/lentereiland.

Het gebied rondom de Waal zal voor altijd
veranderen; een nieuw landschap wordt
gecreëerd. We zijn op zoek naar verhalen
en beelden van nu voor Lentereiland
activiteiten en voor de website. Dit kunnen
bijvoorbeeld foto’s, gedichten, filmpjes of
tekeningen zijn.

openhuis@nijmegen.nl
www.nijmegen.nl/
ruimtevoordewaal

Colofon
Mail uw ideeën naar
lentereiland@nijmegen.nl of kijk op
www.nijmegen.nl/lentereiland.

december 2010
uitgave van gemeente Nijmegen
oplage 6.000
tekst gemeente Nijmegen,
Einder Communicatie
eindredactie gemeente Nijmegen
vormgeving Einder Communicatie

Wandelen

fotografie Dennis de Kok, Paul Rapp,
gemeente Nijmegen
drukwerk Trioprint Nijmegen

De gemeente organiseerde in november ver
schillende wandelexcursies in het plangebied.
Zo was er een wandeling met de wethouder
Jan van der Meer, een cultuurhistorische
wandeling en een natuurwandeling.
De groepen trotseerden de kou en
‘Ik wandel
trokken door het gebied. In het
hier vaak, maar heb nog
voorjaar organiseren we waar
nooit op deze manier
schijnlijk weer wandelingen.
naar het gebied gekeken.
Wat gaat er veel veranderen in Nijmegen!’

