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Ruimte voor de rivier
Ons klimaat verandert. Daardoor krijgen
rivieren steeds meer water te verwer
ken. Om overstromingen te voorkomen
geeft het Rijk op meer dan dertig plaat
sen, meer ruimte aan de rivieren. Voor
Nijmegen betekent dit een dijkterug
legging bij Lent en een nevengeul in
de uiterwaarden. Deze oplossing is
ingrijpend, maar duurzaam.
Op 21 maart stelde de gemeenteraad het
bestemmingsplan ‘Ruimte voor de Waal
– Nijmegen’ officieel vast. Daarmee is
de uitvoering van het project weer een
stap dichterbij gekomen. De gemeente
raad was lovend over de hoge ambities
van de plannen. In deze nieuwsbrief
leest u hierover meer.
In de rubriek Wie? Wat? Waal? vertelt
ecoloog Michel Braad over zijn werk
zaamheden en de zeldzame kamsala
mander die in de uiterwaarden leeft.
Ook leest u een artikel over de rijke
geschiedenis van Fort Knodsenburg.
Archeologische vondsten in het plan
gebied hebben nieuwe feiten aan het
licht gebracht. En: er zijn ook stoffelijke
resten van een soldaat gevonden...
Als u meer informatie wilt over het
project bent u van harte welkom in het
informatiecentrum ‘Nijmegen omarmt
de Waal’ op de benedenverdieping van
de boot Quirin’s aan de Waalkade.
En natuurlijk kunt u meer informatie
vinden op:
www.nijmegen.nl/ruimtevoordewaal
en www.ruimtevoorderivier.nl.

In het gebied van de dijkteruglegging werd in de zestiende eeuw Fort Knodsenburg gebouwd.
Het archeologisch onderzoek dat sinds september vorig jaar plaatsvindt, heeft al veel informatie
over het fort opgeleverd.

Fort Knodsenburg, een
bewogen geschiedenis
Om de geschiedenis van Fort Knodsenburg te
leren kennen, gaan we terug in de tijd. En
wel naar de Tachtigjarige Oorlog. Nadat de
calvinistische magistraten in 1585 uit de stad
waren verdreven, had Nijmegen zich
trouw verklaard aan de Spaanse
koning. Als reactie bouwden Staatse
troepen (in dienst van de
Republiek) aan de andere kant van
de Waal een schans om van daaruit
Nijmegen te kunnen bestoken. De
schans werd waarschijnlijk al snel na de
bouw ‘Knodsenburg’ genoemd. Die naam
verwijst naar de gewoonte van het
Nijmeegse volk om zich te wapenen met
knotsen. De stad Nijmegen lag direct in de
vuurlijn van het fort. Tijdens de belegering
werden er huizen kapot geschoten en brak

er brand uit in de stad. De Spanjaarden
lieten dit niet op zich zitten en deden een
uitval. Ze verjoegen de Staatse troepen uit
het fort. Met Knodsenburg beschikten de
Spanjaarden nu over een strategische
plek, van waaruit zij het oostelijke
rivierengebied konden controleren.
Stadhouder Maurits van Nassau gaf
vechtjas Maarten Schenk de opdracht
om Nijmegen te heroveren op de Span
jaarden. In 1589 viel Schenk de stad aan met
twintig schepen. De aanslag mislukte.
Schenk raakte te water en verdronk, omdat
zijn zware wapenuitrusting hem het zwemmen onmogelijk maakte. De Spanjaarden
haalden zijn ontzielde lichaam uit het water
en onthoofden het. Het hoofd werd bij de >
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Planning

2011

2012

Voorbereiding en
besluitvorming

2013

2016

Start realisatie

Gereed

voorbereidende werkzaamheden
• sloop panden, verleggen kabels en leidingen, archeologisch onderzoek

vervolg pagina 1 >
Antoniuspoort op een staak tentoongesteld. Schenks lichaam
werd gevierendeeld en aan galgen opgehangen. Zijn stoffelijke
resten werden twee jaar later alsnog begraven in de Sint
Stevenskerk. Dat gebeurde op bevel van Prins Maurits, die in 1590
met zijn troepen in Lent was aangekomen. Hij liet Knodsenburg
aanpassen aan de nieuwste eisen van de vestingbouw. Het fort
kreeg een driehoekige uitbouw aan de Waalzijde. Van hieruit kon
men de stad en de rivier beter onder vuur nemen. In de loop van
1591 weet Maurits Nijmegen te ontzetten.
Ook in de zeventiende en achttiende eeuw waren Nijmegen en
Knodsenburg nog verschillende malen het toneel van oorlog. In
het begin van de achttiende eeuw werd Knodsenburg opnieuw
aangepast aan de eisen van de tijd. De schans kreeg een dekkingswal in de vorm van een ster, omgeven door een gracht. In
de tweede helft van de achttiende eeuw is het gedaan met de
betekenis van Knodsenburg. De schans raakte door bezuinigingen
op defensie volledig in verval. Uiteindelijk zijn de resten van het
fort verkocht en geslecht. Alleen de stervormige gracht is nog tot
op de dag van vandaag grotendeels zichtbaar gebleven.

Archeologische excursies
In juni 2012 organiseren archeologen van de
gemeente Nijmegen excursies langs de opgravingen
in het gebied van de dijkteruglegging. De excur
sies worden gehouden op woensdagmiddag 13,
20 en 27 juni van 14.00 tot 16.00 uur en op
zaterdagochtend 23 en 30 juni van 10.00 tot
12.00 uur. Aanmelden via het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis, 024-329 3699 of
info@huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl.
U krijgt dan meer informatie.

Archeologisch
vooronderzoek
Sinds september vorig jaar doen archeologen van de
gemeente Nijmegen onderzoek in het gebied van de
dijkteruglegging. Ze hebben zowel ten oosten als ten
westen van de Prins Mauritssingel proefsleuven aangelegd om te kijken of er in het gebied archeologische resten in de bodem aanwezig zijn. Ook op de
plek van fort Knodsenburg werden dergelijke proefsleuven aangelegd. De archeologen troffen twee
stukken van de loop van een kanon aan; de twee
delen lagen op enige afstand van elkaar. Na bestudering komen de onderzoekers tot de conclusie dat het
kanon tijdens gebruik ontploft is. Tot hun verrassing
vonden de archeologen in het fort ook de stoffelijke
resten van een soldaat. Bij het verder schoonmaken
en blootleggen van de skeletresten troffen de archeo
logen drie musketkogels aan, onder de rechterarm
van de soldaat en in zijn borstkas. Ook vonden zij
veertien tinnen knopen, die mogelijk van zijn uniform
afkomstig zijn. De komende tijd proberen onder
zoekers erachter te komen uit welke tijd de soldaat
stamt, hoe oud hij is geworden, hoe hij
overleed, aan welke kant hij vocht
en waar hij vandaan kwam.
De uitkomsten van het
vooronderzoek zijn voor
de archeologen aanleiding om tot
komend najaar
het gebied
verder te
onderzoeken.

Gemeenteraad akkoord
met bestemmingsplan
Ruimte voor de Waal
Op 21 maart 2012 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Ruimte voor de Waal – Nijmegen’
officieel vast. Daarmee is de uitvoering van het project weer een stap dichterbij gekomen.
De gemeenteraad was lovend over de
hoge ambities van het plan. Het plan wil
niet alleen de hoogwaterrisico’s indammen, maar heeft ook oog voor de ruimtelijke kwaliteit. Tijdens de inspraakproce
dure werden 17 zienswijzen ingediend.
De raad heeft enkele zienswijzen overgenomen, bijvoorbeeld door de watersingel
in het gebied van de Citadel te verleggen
en door duidelijkheid te geven over het
type evenementen dat mag plaatsvinden
op het westelijk deel van het stadseiland.
De gemeenteraad heeft drie moties aangenomen voor de vervolgstappen in het
project. Rode draad is dat verschillende
belangen zorgvuldig worden gewogen.

Bommen aan de
Bemmelsedijk
Specialisten van de
Explosieven Opruimings
dienst brachten in april
een aantal bommen tot
ontploffing aan de
Bemmelsedijk. Deze
bommen werden gevonden
bij werkzaamheden in Lent.

Zoals de vraag hoe waterrecreatie in de
nevengeul verenigd kan worden met de
natuurdoelstellingen voor het gebied. Een
andere motie had betrekking op de watersingel in de Stelt. De gemeenteraad wil dat
bewoners goed worden betrokken bij de
verdere planuitwerking van de Stelt. De
eerste gesprekken met de bewoners starten voor de zomer.
Een derde motie had betrekking op bomen
in Lent. De gemeenteraad wil dat de linde
bomen aan de oostzijde van de Griftdijk
Zuid, waar mogelijk, gespaard of verplaatst
worden. Onderzoek hiernaar loopt nog.
Als er meer nieuws is, leest u hierover in
een van de volgende nieuwsbrieven.

Werkzaamheden
Als voorbereiding op de dijk
teruglegging worden momenteel kabels en leidingen verlegd en vijf huizen aan de
Griftdijk Zuid gesloopt.

Informatie
centrum
geopend
Sinds half maart is het
informatiecentrum Nijmegen
omarmt de Waal geopend voor
publiek. Het informatiecentrum
bevindt zich op de beneden
verdieping van restaurant
Quirin's aan de Waalkade in
Nijmegen. U vindt er informatie over de dijkteruglegging en
stadsbrug De Oversteek. Ook
kunt u er een maquette van
het gebied, foto's en filmpjes
bekijken. Vanaf de boot heeft
u een verrassend zicht op de
Waal en het projectgebied. Het
informatiecentrum is geopend
van woensdag tot en met
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur
en op zondag van 11.00 tot
17.00 uur. De toegang is gratis.

Informatie
Wie?
Wat?
Waal?

Ruimte voor de
Waal maken,
dat doe je niet
in je eentje. Daar
zijn een heleboel
mensen voor nodig.
Bouwvakkers, slopers, ingenieurs,
archeologen, enzovoort. Maar
wie zijn dat eigenlijk? Wat doen
ze precies? En wat is hun binding
met de Waal? Deze keer: Michel
Braad, ecoloog. ‘We zorgen voor de
beschermde kamsalamander die
anders verloren gaat’.

Informatiecentrum Nijmegen
omarmt de Waal, op de
benedenverdieping van
restaurant Quirin’s aan
de Waalkade 100.

Wie? Michel Braad, ecoloog
Wat? De ruimte die we maken voor de Waal is een groot
gebied met een divers aanbod aan flora en fauna. Met niet
alleen veel voorkomende planten en dieren, maar ook
beschermde diersoorten. Zo zitten er in het gebied
bijvoorbeeld tientallen kamsalamanders – een soort die
een strikte bescherming kent. Die willen we natuurlijk
graag in veiligheid brengen, voordat we het gebied aan de
rivier geven. De kamsalamander wordt verplaatst naar
twee geschikte poelen in de directe omgeving. Ze gaan
naar de nieuw te graven poel in het Spiegelbos of naar de
bestaande poel in de Landschapszone. Ze gaan dus wel
van hun plek, maar blijven bewaard voor de omgeving.

Waal? Ik woon in Utrecht, maar ik vind het prettig om in
Nijmegen aan het werk te zijn. Het is uiterwaardengebied
en dat is bijzonder waardevol en vaak ook verrassend. De
kamsalamander die we nu veilig stellen is een strikt
beschermde soort. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak.
Dat is het mooie van mijn werk.

Openingstijden
wo t/m za: 13.00 - 17.00 uur
zo: 11.00 - 17.00 uur
Groepen op afspraak via
06-11700733 of
nijmegenomarmtdewaal@
nijmegen.nl

Meer informatie
tel. 14 024
www.nijmegen.nl/
ruimtevoordewaal
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Nieuwsgierig?

Rutger Hollander, Thea van den
Heuvel, Bureau Archeologie en
Monumenten/RM

Lentse basisschool op pad
Basisschool het Talent uit Lent
maakte in maart kennis met Ruimte
voor de Waal-Nijmegen. De smalle
bocht in de Waal, bijna om de hoek
van de school, kan problemen geven
bij hoog water. De leerlingen kregen
tijdens de les uitleg over de nevengeul en gingen op pad om te
kijken waar deze geul komt.

Bent u ook zo nieuwsgierig waar de nevengeul
precies komt te liggen? Vanaf eind juni kunt u
vanaf de Bemmelsedijk alvast een kijkje in de
toekomst nemen. Daar worden namelijk de
oevers van de geul een aantal weken zichtbaar
gemaakt met vlaggetjes. Hou het in de gaten!
Kijkhut Lentereiland

Bemmelsedijk
Waalbrug
vlaggetjes

drukwerk Trioprint

