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Het verlengen van de spoorbrug: een van de
onderdelen van het project bij Nijmegen
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NIJMEGEN MAAKT
VAN DE WAAL EEN
TWEEBAANS-RIVIER
Het is een van de grootste projecten van het programma ‘Ruimte
voor de Rivier’: het aanleggen van een extra geul voor de Waal
bij Nijmegen. Nog een paar jaar en de stad heeft een compleet
ander aanzien.

Een compleet beeld (360 graden) van de werkzaamheden
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Het werk aan de nevengeul vordert

De nieuwe verharde stadskade

Het afvoeren van zand en grind;
in totaal 5 miljoen kuub

Half Nijmegen lijkt op de schop te gaan. De Waal, de rivier
waar de stad aan ligt, krijgt aanzienlijk meer ruimte via een
zogeheten ‘nevengeul’ (drie kilometer lang, maximaal 200
meter breed met een waterstand van gemiddeld vijf meter).
Het graafwerk (in totaal 5 miljoen kubieke meter grondwerk)
duurt nog tot de tweede helft van 2015. Verder is inmiddels
de rivierdijk verplaatst en komen er nieuwe bruggen en een
kade; ook daaraan wordt hard gewerkt.
In 2016 wordt alles opgeleverd. Daarna begint de inrichting
van het schiereiland dat tussen de rivier en de nevengeul
ontstaat. Dan ontstaat een ‘stedelijk rivierpark’, met ruimte voor nieuwe woningbouw, cultuur en recreatie. Nog even
dus zit Nijmegen in de puinhopen, maar daar krijg je dan
ook iets moois voor terug.
‘Ruimte voor de Waal’ is een van de projecten, waarmee
Nederland zich beter wil beschermen tegen hoge rivierwaterstanden. Hoe noodzakelijk dat is, was in de jaren negentig goed te zien bij Nijmegen. De Waal maakt hier een
scherpe bocht en vernauwt zich ook nog eens in de vorm van
een flessenhals. In 1995 werden 250.000 inwoners van het
gebied geëvacueerd. Het water stond toen bijna zes meter
hoger dan gemiddeld.
NR11 / NOVEMBER 2014

De oplossing is een ander gebruik van de uiterwaarden.
De rivierdijk bij Lent (aan de overkant van de Waal) is inmiddels 350 meter landinwaarts verlegd. De waterkering,
die de vorm heeft van een verharde stadskade, is ontworpen
door de gemeente Nijmegen en het consortium i-Lent (bestaande uit Dura Vermeer Divisie Infra BV en Ploegam BV).
Waterschap Rivierenland gaat de dijken beheren.
In het gebied dat door de dijkverlegging beschikbaar is gekomen, stroomt het rivierwater straks door de nevengeul. De
nevengeul wordt met een drempelconstructie gereguleerd.
Bij waterstanden van 5 tot 10,5 meter boven NAP stroomt
1,5 procent van het water van de Waal door de nevengeul. Bij
hoogwater (vanaf 10,5 meter boven NAP) wordt de volledige
capaciteit van de nevengeul gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de
Waal bij Nijmegen 34 centimeter lager komt te staan.
Het project ‘Ruimte voor de Waal’ wordt in opdracht van de
gemeente Nijmegen uitgevoerd door de combinatie i-Lent
(fonetisch Engels voor eiland, terwijl Lent de plaats is aan de
andere kant van de Waal). Het werk van i-Lent is aanbesteed
voor 136 miljoen euro.
www.ruimtevoordewaal.nl

