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0.00 Voorwoord 
Locatieonderzoek Waalhaven te Nijmegen ten behoeve van de plaatsing van de brug “De glimlach van Nijmegen” 
 
 
Nijmegen is druk bezig met het werken aan haar infrastructuur. Er worden wegen opnieuw aangelegd, woonwijken worden gerealiseerd, 
opgeknapt en grenzen worden uitgebreid. Wat natuurlijk erg belangrijk is, is dat de oude en de nieuwe situatie op elkaar aansluiten. Om deze 
reden is er vanuit de gemeente Nijmegen een vraag ontstaan die luidt: “Kunnen jullie een brug ontwerpen die over de ingang van de 
Waalhaven komt te liggen?” en zo het oude Nijmegen (de Benedenstad) verbindt met het nieuwe gedeelte (het Waalfront). In dit document 
zullen wij een aantal zaken behandelen die hierbij aan bod zijn gekomen  en die nog aan bod zullen gaan komen. 
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0.10. Idee achter het ontwerp 
Nijmegen is een stad van boogbruggen, dus het idee om een nieuwe boogbrug te maken ontstond al snel. Aangezien Nijmegen er twee heeft 
leek het nog niet zo gek om de nieuwe brug ook uit twee bogen te laten bestaan. Eén boog voor de voetgangers en één boog voor de fietsers. 
Ook is er gedacht aan de mindervaliden door een extra breed dek te maken zodat fietsers en mensen in een rolstoel elkaar makkelijk kunnen 
passeren. 
Wanneer de brug in gesloten stand staat lijkt het op een glimlach, vandaar de naam “De Glimlach”.  
 
0.11 Locatie 
Onze bouwlocatie is ten westen van de spoorbrug over de ingang van de Waalhaven bij de Handelskade. 
Hieronder is een luchtfoto te zien van de huidige situatie. Op deze luchtfoto staat met getallen aangegeven vanaf waar de foto’s zijn gemaakt 
vanuit het perspectief van een voetganger.  

  

Foto 1 & 2 
 

Foto 4 

Foto 3 
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Foto 1: Einde van de Waalkade aan de oostzijde spoorbrug. 

Foto 2: Toegangsweg naar 
snelbinder en doorgang spoorbrug 

Foto 3: De doorgang van de spoorbrug 

Toegangsweg 1 Einde van de Waalkade. 
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0.20. Toegangsweg NR.1 
 
Het verlengde van de Waalkade.  
Omdat deze toegangsweg de meest bezochte toegangsweg naar de brug zal worden is dit de belangrijkste richtlijn.  
 
“Sfeerimpressie” 
Stel je voor: je bevindt je op de nieuwe Waalkade, op verkenning als toerist of gewoon lekker als inwoner met het zonnetje op je bol “de benen 
strekken”. Je loopt richting de spoorbrug en ineens zie je dat je looproute ophoudt (zie foto 1). Voor een mindervalide is het niet geheel 
mogelijk om verder te gaan richting de Handelskade en vanuit het perspectief van een toerist zou je niet eens zien, laat staan weten dat er nog 
een verlengd deel van de kade zit waar je lekker verder kan wandelen (over het tegen die tijd vergroende stuk). Voor de echte avonturier houdt 
het feest niet op en besluit je om toch over de stalen toegangsweg te lopen onder de brug door. Eenmaal daar aangekomen lijkt de 
onderdoorgang op een steegje dat als fietsenstalling wordt gebruikt.   
 
Op foto 2 is erg goed te zien wat de huidige toegangsweg voor weg is. Voor een voetganger is dit nog te doen, maar voor iemand met een 
rolstoel is dit een hele uitdaging terwijl er ook nog fietsverkeer over de nieuwe brug moet kunnen gaan. De huidige situatie biedt daar geen 
uitkomst voor. Wanneer de Waalkade aantrekkelijker en ook drukker wordt gaat deze smalle toegangsweg geen uitkomst bieden voor het 
laten doorstromen van grote groepen mensen.  
 
Het is daarom ook van belang dat de toegangsweg wordt aangepast naar een breder pad met een flauwere helling en rustzone, zodat 
mindervaliden ook makkelijk boven kunnen komen. 
 
Gelukkig is de gemeente Nijmegen hier al druk mee bezig. Het idee wordt om er een mooiere en toegankelijkere doorgang te laten komen 
vanaf de Waalkade, waar de mensen kunnen doorlopen onder de spoorbrug door richting de nieuwe brug. Dit is onderdeel van het project “het 
Waalfront” hierbij wordt het industriegedeelte aan de westelijke zijde van de spoorbrug opgeknapt en beschikbaar gemaakt voor bewoning en 
recreatie.  
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0.22 Toegangsweg NR.2 

 
 
 
 
De Kaaisjouwerskade 
De tweede en tevens op een na belangrijkste huidige toegangsweg naar de brug is de Kaaisjouwerskade. Langs deze kade zit een restaurant, 
een bistro en een koffietent. Omdat dit gebied nog relatief nieuw is, oogt het vrij rustig. Na te hebben geïnformeerd bij de horecagelegenheden 
is wel naar voren gekomen dat het gebied steeds populairder wordt. Het gebied aan de westzijde van de spoortunnel is flink in ontwikkeling en 
hier wordt op lange termijn ook hard gewerkt aan het aantrekkelijk maken voor horeca en toerisme. De kade zal als onderdeel van een 
looproute gebruikt worden. Het idee hierachter is dat mensen tijdens het wandelen over deze route op één van de terrassen kunnen gaan 
zitten om uit te rusten en wat eten en/of drinken te bestellen. Dit versterkt de economie in Nijmegen en hierdoor zal de brug ook een goede 
investering zijn. 
  

Foto 4 
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0.23 Fietsen 
Nederland is een fietsland en Nijmegen is in het verleden al eens verkozen tot beste fietsstad van Nederland. Hierdoor kunnen we niet achter 
blijven met de fietsvoorzieningen. Er moet met name aan de voorzijde van de Handelskade nog meer plek gemaakt worden voor 
fietsenstallingen zodat mensen makkelijk de fiets kwijt kunnen en een stukje langs de kade kunnen lopen nadat ze gebruik hebben gemaakt 
van één van de horecagelegenheden op de Handelskade. 

 
0.30 Locatie van de nieuwe brug 
Ter plaatste van waar wij de brug willen realiseren, is recent een nieuw wooncomplex aangelegd namelijk de “Handelskade”. Aan die zijde van 
onze overspanning is al onderzoek gegaan naar NGE (niet gesprongen explosieven) en archeologie, dus voor ons geen struikelblok meer. De 
overkant van onze brug sluit aan op het gebied dat op de foto staat aangegeven als “Waalhaven”. Dit gebied wordt in de toekomst onder 
handen genomen door de gemeente en hier zal een doorlooproute ontstaan die langs het Waalfront loopt.  
 
Een aantal andere aandachtspunten zijn: 

 Werken in een kleine ruimte. 
 Bouwen in beheergebied van RWS. 
 Toegankelijkheid. 
 Ondergrondse infra. 
 Trillingen bij bouwen. 
 Stijgen en dalen van de waterstand. 
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0.31 Riolering 
De riolering in de omgeving ligt niet binnen ons 
bouwgebied Dat is hieronder door middel van een 
luchtfoto weergegeven. 
 
Riolering 
 
Plangebied 
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0.40 Bestemmingsplan 
 
 
 
Op de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ 
kun je een legenda vinden waarin wordt aangegeven wat de 
gemeente Nijmegen van plan is.  Alles wat binnen de zwart 
gestipte lijnen ligt (zie afbeelding) valt onder het 
bestemmingsplan “Waalfront”. Wel is het van belang om 
rekening te houden met het feit dat we dicht bij een 
watergang willen gaan bouwen. Hier zullen de nodige 
maatregelen voor getroffen moeten worden.  
 
Er zal overlegd moeten worden met belangrijke partijen zoals 
het Waterschap, Rijkswaterstaat, ProRail (omdat we naast een 
spoorbrug werken). Dit zorgt ongetwijfeld voor een boeiende 
uitdaging, maar dat houdt ons niet tegen.  
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0.50 Conclusie 
 
Om het project te kunnen realiseren zullen er een aantal grote obstakels overwonnen moeten worden. Een aantal daarvan zijn: 

 Werken in een kleine ruimte. 
 Wisselende waterstanden. 
 Verbeteren van de toegangswegen. 
 Werken in of naast beheergebieden van belanghebbende partijen (zoals RWS). 

 
Om het oude gedeelte te verbinden met het nieuwe gedeelte zal er letterlijk en figuurlijk een overbrugging gemaakt moeten worden. Dit is een 
interessante uitdaging omdat er veel meer bij komt kijken dan alleen maar het maken van een brug. Gelukkig houden we van een uitdaging en 
is niets onmogelijk. 


