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Zichtbare groei
Wierdy de Haan ziet net als Jules Janssen dat 
het werk zich de afgelopen maanden als een 
olievlek over het uitgestrekte bouwterrein 
heeft verspreid. “We komen met het grond
werk bijna in de achtertuinen van de bewo
ners. Gelukkig gaat het werk zich straks veel 
meer op specifieke plekken concentreren.  
Dan gaan we bouwen. Na een periode van 
afbreken en dingen ver wijderen, zien de 
bewoners dan weer iets groeien.” Het beton
werk van de Promenade brug en de kade staat 
al op de planning voor november. De nieuwe 
groene dijk ten oosten van de omleiding is dit 
jaar naar verwachting een heel eind af. “En de 
nevengeul krijgt ook al snel vorm”, legt Jules 
uit. “Als het goed is, kun je daarin straks rond 
kerst bij een lage waterstand het zand eiland 
al zien liggen.”

Scherp blijven
Wat de komende tijd spannend wordt?  
Jules: “Ik houd mijn ogen vooral gericht op de 
Verlengde Waalbrug. Die vormt voor mij de 
rode draad. Het wordt een constructief lastige 

Het is een enorme bedrijvigheid op het bouw
terrein van aannemer iLent. Overal waar je kijkt, 
wordt er gegraven, gebaggerd, geheid... 
Technisch manager Jules Janssen van iLent en 
technisch manager Wierdy de Haan van de 
gemeente Nijmegen leiden het geheel in goede 
banen. “We zijn door de opstartfase heen. Nog 
even en we beginnen aan het betonwerk.“

Wat was het eigenlijk nog simpel, vóór de 
zomer  vakantie. “Na de aanleg van de ‘knik’  
bij de Waalbrug zijn we in augustus echt los 
gegaan”, vertelt Jules Janssen. “De aanloop 
naar de Waalbrug is ontmanteld, twee andere 
bruggen zijn in aanleg, we werken aan het 
water kerende scherm, het grondwerk is gestart 
en we zijn begonnen met de definitieve 
inrichting van het bouwterrein. Er gebeurt 
heel veel tegelijkertijd en dat is goed zichtbaar 
ook. Ik snap dat het momenteel overkomt als 
één grote mierenhoop. Het ís ook heftig. Voor 
de bewoners: die zien én horen van alles ver
anderen. En voor ons: we zijn druk bezig alle 
deelprojecten op te zetten en deze op elkaar 
af te stemmen.” >

De opstartfase voorbij

"Overal waar je kijkt, wordt er  
gegraven, gebaggerd en geheid."

Ruimte voor de rivier  

Ons klimaat verandert. Daar

door krijgen rivieren steeds 

meer water te ver wer ken. Om 

overstromingen te voor komen 

geeft het Rijk op meer dan 

dertig plaatsen, meer ruimte 

aan de rivieren. Voor Nijmegen 

betekent dit een dijkterug

legging bij Lent en een neven

geul in de uiterwaarden. Deze 

oplossing is in grijpend, maar 

duurzaam.

Jules Janssen (links) en Wierdy de Haan
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brug, met feitelijk drie complexe 
bouwwerken achter elkaar. Een 
cruciale schakel in onze planning. 
Het is mijn taak iedereen scherp 
te houden om de deadline te 
halen.“ Wierdy focust zich vooral 
op de deelprojecten waar de 
omgeving last van kan hebben. 
Zoals de aanleg van de water
singel die praktisch aan de perce
len van de bewoners grenst. “Het 
is vooral mijn taak om technisch 
te toetsen of de aannemer aan de 
eisen van de opdrachtgevers vol
doet en of hij de afspraken met 
toekomstige beheerders nakomt. 
Ook let ik er op dat de bewoners 
zo min mogelijk last hebben van 
de werkzaam heden. Dat betekent 
dat we soms aan iLent vragen 
om iets nét in een andere volg
orde te doen. Of op een andere 
manier. En dan nog, het is 
belang  rijk je te realiseren dat 
‘geruisloos bouwen’ niet bestaat.“

Lat ligt hoog
Hoe druk het momenteel ook is, 
Jules en Wierdy zijn vooral blij  
dat alle deelprojecten nu lopen. 
Wierdy: “We zijn er nog niet.  
De lat ligt hoog. Vooral wat de 
ruimtelijke beleving en de 
af werking betreft.” Bij de reali
satie van de Promenade brug  
bijvoorbeeld – een ‘pareltje’  
volgens Wierdy – komt een hoop 
technisch vernuft kijken. ”Dit  
project is zoveel meer dan wat 
beton storten, een aantal palen 
neerzetten en de boel asfalteren”, 
verduidelijkt Jules. ”Dat maakt 
het ook zo interessant. Ik kan niet 
wachten tot alles straks echt vorm 
krijgt.”
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LentSlide: 
app over 
Ruimte voor 
de Waal

Het was een spectaculair gezicht 
begin september: het verplaatsen 
van 45 lindebomen vanaf de 
Griftdijk Zuid naar vier nieuwe  
locaties in Lent. De bomen moesten 
wijken voor de bouw van de 
Verlengde Waalbrug. 

BTL Bomen dienst heeft ze uit
gegraven, vervoerd en opnieuw 
geplant met behulp van een  
speciale vrachtwagen met kraan 
en grote ’lepels’. De bomendienst 
houdt de bomen nog drie groei
seizoenen na het verplanten in de 
gaten. Mocht een van de bomen 
onverhoopt de verhuizing niet 
overleven, dan zorgt BTL voor de 
aanplant van een nieuwe linde
boom van aanzienlijke omvang. 
De bomen verhuisden naar 
VossenpelsZuid, eiland Laauwik, 
de Visveldsestraat en de Vrouwe 
Udasingel. De locaties zijn 
bepaald in overleg met de Wijk
raad Lent en Lentse bewoners.

Kijk voor een filmpje over de ver
huizing van de lindebomen op 
www.ruimtevoordewaal.nl

In de Appstore en Google Play is een nieuwe app te vinden. 
Eentje die helemaal gaat over het project Ruimte voor de Waal 
en het gebied rond de nieuwe nevengeul. Wie LentSlide 
downloadt op zijn telefoon of tablet, blijft thuis én in het 
projectgebied helemaal bij de tijd.

Via de app ziet u in vogelvlucht wat er precies gebeurt in 
het gebied tussen Nijmegen en Lent. En wat het gebied 
vanuit natuur en cultuurhistorisch perspectief zo bijzon
der maakt. De app bestaat uit vier onderdelen.

1 Nu & straks Benieuwd hoe het gebied er in 2016 uitziet? 
Met een tik op het scherm wisselt u moeiteloos van heden 
naar toekomst. En bent u ter plekke? Dan ziet u met uw 
gpslocatie direct of u zich in 2016 op het land, het eiland 
of in het water bevindt. 

2 Lentmarks In het projectgebied Ruimte voor de Waal is 
veel bijzonders te vinden. Door de speldenknoppen aan te 
tikken krijgt u informatie over het project, de natuur,  
cultuur en historie. U kunt de kaart vergroten. 

3 Tijdlijn Een helder overzicht van wat er in het project
gebied speelt, en wat er de komende jaren nog staat te 
gebeuren. Scroll erdoorheen en u krijgt bij elk item een 
korte uitleg.

4 Wandelingen Bevindt u zich in het projectgebied? Volg 
dan een themawandeling om vondsten, plekken of activi
teiten met eigen ogen te aanschouwen.
 
Werk mee aan verbetering van de app!
Het gebied rond de nieuwe nevengeul zal de komende tijd 
langzaam veranderen. En de app verandert mee. Met 
nieuwe items op de tijdlijn, nieuwe Lentmarks en aange
paste wandelingen. Ook zullen we functies toevoegen die 
het gebruiksgemak verder vergroten. Hebt u zelf een goed 
idee of mist u iets? Laat het ons dan weten! U kunt een 
mail sturen naar info@gloedcommunicatie.nl.  

Het Nijmeegse bureau gloedcommunicatie en Ruimte voor 
de Waal ontwikkelden samen de app.

Verhuizing 
lindebomen



Waar werken  
we naar toe?

Waar werken we nu aan?

Uitkijkpunten
Op deze plaatsen kunt u veilig de werk-
zaamheden bekijken.

A  Vanaf stadsbrug De Over steek – die op  
23 november open gaat – is zichtbaar hoe 
een deel van de nevengeul inmiddels is 
gegraven.

B   Vanaf de Snelbinder heeft u zicht op de 
aan leg van de Promenadebrug en de 
harde kade.

C  Op de Waalbrug ter hoogte van het balkon 
kijkt u uit over een deel van het Ruimte 
voor de Waal-gebied. Het informatie bord 
geeft een indruk van de eindsituatie.

D  Het uitkijkpunt, ten westen van de omlei-
ding van de Prins Mauritssingel, geeft zicht 
op de aanleg van de Verlengde Waalbrug.

E  Het uitkijkpunt, dat ten oosten van de om-
leiding van de Prins Mauritssingel ligt, geeft 
zicht op de aanleg van de waterkering.

F  Vanaf de Kijktoren aan de Bemmelsedijk/
Steltsestraat heeft u zicht op de werk-
zaamheden aan de oostzijde, zoals de 
aanleg van de groene dijk.

Kijk voor meer informatie op www.ruimtevoordewaal.nl onder de rubriek 'Het werk'

1Citadelbrug Deze brug verbindt het  
westelijk deel van het eiland met de 

uiterwaarden op de vaste noord oever. De 
start van de bouw is gepland in het voorjaar 
van 2014. Aan deze brug werken we alleen 
tijdens het laag water seizoen. 

2Nevengeul De zandzuiger heeft inmid-
dels de nevengeul aan beide zijden van 

stadsbrug De Over steek gegraven. Het zand 
wordt afgevoerd via de Waal of her ge bruikt 
in het project, bijvoorbeeld voor de om lei-
ding van de Prins Maurits singel afgelopen 
juli. Vanaf januari graven we de neven geul 
onder De Oversteek door. De geul is dan 
ongeveer 1,5 km lang. De zandzuiger gaat in 
het voorjaar verder naar het oosten en komt 
aan het einde van de zomer bij de spoorbrug 
aan. Binnen kort wordt het zand eiland al 
zichtbaar doordat i-Lent momenteel grond 
aan beide zijden weggraaft.

3Pijlers spoorbrug Drie pijlers van de 
spoor brug komen in de nevengeul – en 

dus in het water – te staan. Daarom ver stevigt 
ProRail momenteel de pijlers met een wand 
van 80 meter lang, 23 meter diep en 1,5 meter 
dik. De werkzaamheden zijn in mei 2014 klaar.

4Promenadebrug In september startte de 
 aanleg van de Prome na de  brug die het 

eiland verbindt met de nieuwe kade. Het 
aanbrengen van de heipalen, 160 stuks, 
duurt tot eind december. Daarna stort i-Lent 
het beton voor de pijlers. Vanaf mei 2014 
start de bouw van het dek.

5  De nieuwe harde kade De nieuwe harde 
kade bestaat uit een L-vormige boven-

grondse wand (6,5 m hoog) van beton en 
een ondergronds kwelscherm (tot 20 meter 
diep). Eind november is de kade ten oosten 
van de Prins Maurits  singel klaar. Daarna 
brengt i-Lent het kwelscherm en de L-wand 
ten westen van de Prins Mauritssingel aan. 

6Verlengde Waalbrug De aanleg van de 
Ver lengde Waalbrug is in september 

gestart. In bouwkuipen wor den de pijlers 
van de brug voor bereid. i-Lent brengt in de 
bouwkuipen én in het landhoofd palen aan  
met een hei-installatie. Zeven palen per dag,  
met een totaal van 297 palen. De lengte van 
de hei palen varieert van 9 tot 20 meter. De 
hei werkzaam heden duren tot eind van dit 
jaar. In november 2013 start het betonwerk 
van de pijlers en in april de bovenbouw.

7 Watersingel Tussen de Bemmelse dijk en  
Steltse straat en ten westen van de spoor-

dijk is de water singel gegraven. Deze water-
singel - onderdeel van het water systeem in 
Lent - moet voorkomen dat de kwelwater-
situatie door de dijk verlegging en het graven 
van de nevengeul verslechtert. Eind december 
is i-Lent klaar met de aanleg van de water-
singel achter de Weverstraat.

8Groene dijk Ter hoogte van de 
Bemmelse dijk en Steltse straat is een 

begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe 
groene dijk. Eerst brengen we verschillende 
lagen klei en zand aan, dit is de kern van de 
dijk. Daarover heen komt met name aan de 
rivier zijde een dikke laag klei. Ten slotte 
zaaien we de dijk in. De groene dijk en de 
kade muur, die op de dijk aansluit, vormen 
straks samen de primaire water kering.
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Aannemerscombinatie i-Lent 
tel. 0653 59 95 33
communicatie@ilent.nl
 
Elke vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur 
spreekuur in het bouw informatie
centrum, Griftdijk Zuid 1, Lent.  
Speciaal voor aanwonenden elke 
laatste vrijdag van de maand om 
14.00 uur een rond leiding. Vooraf 
aanmelden per email.

Drijvend informatiecentrum 
‘Nijmegen omarmt de Waal’ 
Waalkade 100, Nijmegen  
(tegenover Holland Casino)
Openingstijden 
wo t/m zo: 13.00  17.00 uur 
Groepen op afspraak 
via 0611 70 07 33 of  
nijmegenomarmtdewaal@ 
nijmegen.nl

Meer informatie
tel. 14 024
www.ruimtevoordewaal.nl
Meld u aan voor de digitale nieuws
brief op www.ruimtevoordewaal.nl. 
Of volg ons via  
facebook.com/ruimtevoordewaal en 
twitter.com/rvdwnijmegen

Informatie

Ruimte voor de Waal 
maken, dat doe je niet 

in je eentje. Daar zijn 
een heleboel mensen 

voor nodig. Bouw
vakkers, slopers, 

ingenieurs, archeo
logen, enzo voort. Maar 

wie zijn dat eigen lijk? 
Wat doen ze precies? 

En wat is hun binding 
met de Waal? Deze 
keer: Marije Mooij, 

communicatieadviseur. 
“Ik wil alle betrokkenen 

zo goed mogelijk 
informeren.”

Wie?
Marije Mooij, communicatieadviseur van aannemers combinatie iLent.

Wat?
Met de aanleg van de nevengeul verandert er veel in Nijmegen.  
Deze veranderingen gaan een heleboel mensen aan. Omwonenden, 
natuur lijk. Maar ook automobilisten en toe komstige gebruikers van  
het gebied. Ik wil die mensen allemaal zo goed mogelijk informeren, 
zodat iedereen weet wat er nu gebeurt en wat er nog meer gaat 
komen. Dan kunnen we bijvoorbeeld uitleggen waarom we bepaalde 
wegen afsluiten of waarom we af en toe ’s nachts werken. We snappen 
dat we soms over last veroorzaken, het minste wat we kunnen doen is 
goed uit leggen waarom. Een leuke manier om dat te doen is de 
maande lijkse rond leiding voor omwonenden. Dan loop ik met een 
groep van zo’n twintig geïnteresseerden over het terrein en geef uitleg 
bij het werk. Ook de digitale nieuws brief is uitdagend om te maken.  
Ik vind vooral de rubriek ‘technisch verhaal in mensentaal’ erg leuk én 
belangrijk. Wie zich wil aan melden voor de nieuwsbrief kan terecht  
op www.ruimtevoordewaal.nl.

Waal?
Ik heb geen binding met de Waal zoals geboren en getogen 
Nijmegenaren hebben. Maar ik voel me bevoorrecht dagelijks aan  
zo’n geweldig project te werken. Daarbij zorgen de omgeving, het  
project en alle mensen ervoor dat ik me hier helemaal thuis voel.

Colofon
november 2013

uitgave van gemeente Nijmegen
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Johan Roerink / Aeropicture,  

gemeente Nijmegen  

drukwerk Trioprint

Bij de werkzaamheden voor de Verlengde 
Waalbrug stuitten de graafmachines in augus
tus op restanten uit de Tweede Wereld oorlog. 
Op twee plekken zijn funderingen aangetrof
fen van zogenaamde ‘aspergeversperringen’, 
betonnen platen met stalen pinnen. De 
Neder landse krijgsmacht legde deze platen  
tijdens de mobilisatie aan. Ook gevonden: 

Bijzondere vondsten uit W.O. II
betonnen wegafsluitingsblokken. Die zijn dan 
weer door de Duitsers geplaatst. Ze gebruikten 
de blokken om het verkeer te reguleren.

Plek met een verhaal
De vondsten zijn allemaal uitgebreid inge
meten en gedocumenteerd voordat ze zijn  
uitgegraven. Het is de bedoeling dat de ver
sperringen in de toekomst worden terug
geplaatst in de omgeving van de Waalbrug en 
de Prins Mauritssingel. Een goede plek om aan 
de hand van de verschillende overblijfselen 
het verhaal over de Waalbrug in oorlogstijd te 
vertellen. De roadblocks zijn tijdelijk opge
slagen. De funderingen van de asperge
versperringen waren te groot om in z'n geheel 
uit te graven en zijn gesloopt. Ze zijn een
voudig na te maken omdat de stalen ringen 
uit het beton bewaard zijn gebleven.

Wie?  
Wat?  

Waal?




