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De Citadel:

het nieuwe centrum van de Waalsprong
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‘Laat de tijd zijn werk doen’
Het Masterplan voor de Citadel draagt de
naam van voormalig rijksbouwmeester
Kees Rijnboutt. Onder Rijnboutts leiding
werd het idee van de compacte stad verder uitgewerkt tot wat hij een ‘gridstad’
noemt, een ruimtelijk concept dat een
ﬂexibele ontwikkeling mogelijk maakt.
Cultuur- en natuurschatten
De aan de rivier geplande Citadel-locatie
is een plek met karakter. Denk maar aan
de kronkelende Waaldijk, het uitzicht over
de uiterwaarden en het oude fort Beneden Lent. Het behoud van deze en andere
‘schatten’ heeft de plannen voor het
nieuwe centrumgebied sterk bepaald.
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‘Snel kluit maken’
Als centrumgebied van de Waalsprong
wordt de Citadel straks een klein stadje met
alles erop en eraan. Daarbij hoort ook een
kleurrijk palet aan bedrijvigheid, variënd
van een grote supermarkt tot een gezellig
terrasje. De Citadel biedt interessante kansen voor iedereen met ondernemingszin.

Volop voorzieningen voor 30.000
Waalsprong-inwoners
Goed bereikbaar, slim parkeren
‘Goud in handen’
‘Een typisch Nijmeegs plan’
‘Komst Citadel brengt Waalsprong in
stroomversnelling’
Blij met de Citadel... of juist niet?
Planning & realisatie
Citadel in vogelvlucht

Luchtfoto Nijmegen-Noord met de locatie van de Citadel
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Volop voorzieningen
voor ruim 30.000
Waalsprong-inwoners

Met zo’n 30.000 inwoners woont een vijfde deel van alle Nijmegenaren straks in de Waalsprong. De komst van
een eigen voorzieningencentrum, de Citadel, komt dan ook als geroepen. Hier vind je alle faciliteiten die je in een
stedelijk centrumgebied mag verwachten, zoals kantoren, woningen, scholen, winkels en horeca.
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Masterplankaart
Citadel met functies
De voorzieningen zijn
geconcentreerd aan de
1 Graaf Alardsingel,
2 het Stationsplein,
3 de Rietgraaf,
4 de Diagonaal en
5 Fort Beneden Lent.

Waalsprongbewoners die een avondje uit willen, zin hebben om te shoppen of een kantoorruimte willen huren zijn
nu vaak aangewezen op voorzieningen in Nijmegen of andere plaatsen in de regio. De komst van de Citadel brengt
hierin verandering. Het centrumgebied biedt straks plaats aan zoveel verschillende voorzieningen dat bewoners
voor hun dagelijkse boodschappen de wijk niet meer uit hoeven. De meeste voorzieningen en winkels zijn goed
bereikbaar en liggen centraal vlak bij het Stationsplein, aan de Rietgraaf en de Diagonaal. De kantoren bevinden zich
voornamelijk langs de Graaf Alardsingel.

Citadel in cijfers
• Totaal aantal woningen: 2500
• Maatschappelijke voorzieningen (o.a. bibliotheek, scholen
en wijkcentrum): 30.000 m2
• Winkels: 20.000 m2
• Grootschalige detailhandel:
10.000 m2
• Horeca: 5.000 m2
• Commerciële dienstverlening
(o.a. makelaardij, reisbureau,
kapper): 15.000 m2
• Kantoren: 65.000 m2
• Speelplekken: 7.000 m2
• Waalpark: 10 hectare

Uitstraling en sfeer
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Dukenburg krijgt
de Citadel geen overdekt winkelcentrum. In de
Citadel liggen de grotere en kleine winkels aan
straten en pleinen waar ook de bibliotheek, het
wijkcentrum, de scholen, kinderopvang, horeca,
kappers en dergelijke zijn te vinden. Net buiten het
winkelgebied komen kantoren en bij het station
is grootschalige detailhandel gepland zoals een
Mediamarkt of Decathlon. Belangrijke sfeerbepaler
in de Citadel is het Waalpark met het Fort, het
groene buitengebied en de rivier.

woonprogramma
winkels
commerciële dienstverlening
maatschappelijke voorzieningen
horeca
grootschalige detailhandel
kantoren
Waalpark
speelveld
kantoor
natuur- / cultuurbeleving
bijzondere functie met uitzicht
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Gridontwerp geeft maximale ﬂexibiliteit

‘Laat de tijd zijn werk doen’
Het Masterplan voor de Citadel draagt de naam van de voormalige rijksbouwmeester Kees Rijnboutt en zijn gelijknamige bureau in Amsterdam.
Onder Rijnboutts leiding werd het idee van de compacte stad verder uitgewerkt tot wat hij een ‘gridstad’ noemt, een ruimtelijk concept dat een
ﬂexibele ontwikkeling mogelijk maakt.
Het woord ‘grid’ wordt niet zo vaak meer gebruikt. Het woord duidt op
een netwerk, of een raster. Een orthagonaal grid is een raster waarvan
de lijnen loodrecht op elkaar staan. Je kunt dan bijvoorbeeld denken
aan een schaakbord. Of het toetsenbord van je computer. Maar een or-

thagonaal grid is ook het basisplan van de typische laat-middeleeuwse
stad in Europa, vertelt Kees Rijnboutt. De straten vormen daarbij een
rasterpatroon waardoor de gebouwen bloksgewijs gegroepeerd worden. ‘Een voorbeeld is het centrum van Barcelona. Of dichterbij huis: het
middeleeuwse stadje Elburg. De voorbeelden liggen voor het oprapen.’
Volgens Rijnboutt is het patroon niet voor niets zo succesvol geweest
in de Europese geschiedenis. ‘Het geeft je een geweldige ﬂexibiliteit.
Elk blok is een eilandje, afgebakend door vier straten. Je kunt een blok
daardoor bouwen, renoveren of een nieuwe functie geven zonder dat je
hoeft in te grijpen in de basisstructuur van de stad. En die ﬂexibiliteit is
precies wat we zochten in de Citadel.’
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“Het is vooral
belangrijk dat je
omstandigheden
creëert waarin de
tijd z’n werk
kan doen.”

Kees Rijnboutt

De 70-jarige Rijnboutt is al jaren een van de grote namen in de huidige Nederlandse stedenbouwkunde. Hij was stadsstedenbouwer van
Den Haag en zag als rijksbouwmeester toe op de bouw van beeldbepalende projecten voor Nederland. Tegenwoordig is hij als directeur van
het stedenbouwkundig bureau Rijnboutt nog altijd betrokken bij tal van
grote woningbouwprojecten. Vaak in de rol van supervisor of regisseur.

Elburg, Gridstad aan het Veluwemeer

Ontwerpend onderzoek april 2008
Montage Elburg in plangebied Citadel

Met welke gedachte bent u aan de Citadel begonnen?
‘Een hart van de Waalsprong creëren. Nijmegen is een echte stad met alles
wat daarbij hoort: rijk en arm, verdriet en vreugde. Voor mij is een stad de
mooiste uitvinding van de mens omdat ze het leven toont in al zijn facetten.
De Citadel moet op zo’n zelfde manier aansluiten bij de oude binnenstad:
veelzijdig, complex en daardoor ook verrassend. Tegelijkertijd weet je dat
je zo’n concept niet kunt bouwen, maar dat het moet groeien. Daarom is
het vooral belangrijk dat je omstandigheden creëert waarin de tijd z’n werk
kan doen. Dus: haal zoveel mogelijk functies naar de stad en geef die een
ﬂexibele ruimtelijke omgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen.’
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Citadel

Voorbeeld?
‘Neem het centrum van Amsterdam. In de afgelopen eeuwen is waarschijnlijk elk pand meerdere keren van functie gewisseld, maar de structuur van
grachten en straatjes is nog hetzelfde als het toenmalig ontwerp. Die continuïteit geeft karakter aan de stad.’
De Citadel is geen volmaakt grid, ik zie ook diagonale en gebogen lijnen.
‘Dat komt omdat je niet bouwt op een leeg vel papier. De locatie van de Citadel heeft z’n eigen geschiedenis en karakteristieken die je niet zomaar van tafel wilt vegen. Het fort is zo’n een belangrijk landschapselement dat in stand
gehouden wordt. Maar ook de oorspronkelijke waterloop “de Rietgraaf” blijft
behouden als een centrale gracht die deel uitmaakt van de hoofdsingel in
de Citadel. De huidige Zaligestraat komt terug als een licht gebogen weg
in de Citadel. Zo blijft het geheugen van het landschap in stand, al dan niet
symbolisch.’ (zie kaartje pag. 5) >>>

Binnenstad
Nijmegen

Context Citadel
Centra aan de Waal

Het Masterplan schetst hoofdlijnen, geen concrete gebouwen.
Valt daar wel al iets over te zeggen?
‘Ja, in het hoofdstuk “Beeldkwaliteit op hoofdlijnen” dat bij het masterplan is gevoegd, worden eisen en wensen geformuleerd waaraan
de bebouwing straks moet voldoen. Minimaal tachtig procent moet
bijvoorbeeld zijn opgetrokken uit baksteen. En ook de bestrating in
de openbare ruimte moet voor het overgrote deel bestaan uit gebakken materialen. Verder moet er zorg worden besteed aan het groen
en aan de verbinding tussen de Citadel en het Waalpark. Dat zijn
geen loze kreten. Een supervisor, of conditionerend architect, moet
straks toezien op de naleving. In die zin is de vrijheid aan de voorkant
beperkt. Aan de achterkant, de binnenzijde van de blokken, wordt
veel meer mogelijk, ook om bedrijvigheid te faciliteren bijvoorbeeld.’
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Het masterplan is geen zolderkamertjeswerk, er zijn meerdere
architecten en stedenbouwkundigen bij betrokken geweest.
‘Ja, we hebben een aantal brainstormsessies gehad in het Witte Huis
in Lent. Vooral met jonge architecten en landschapsarchitecten.
Maar ook met projectleiders van de gemeente en ontwikkelaars van
de Waalsprong. Je wilt immers ook een plan dat uitvoerbaar en verkoopbaar is.’
Maar een brainstormsessie, geeft dat niet een kakofonie aan visies
en meningen, met een grijs compromis als resultaat?
‘Ha, ha. Nee. Architecten zijn gewend om samen te werken. Bovendien ben ik als voormalig rijksbouwmeester ook gewend om zo’n
proces in goede banen te leiden. Vergelijk het met de rol van een dirigent. Als je dat goed doet dan wordt er niet door elkaar geschreeuwd
maar stapel je de talenten van de individuele deelnemers. Dan krijg
je professionals die op elkaars schouders staan.’

Toelichting op plangebied aan de plannenmakers door werkgroep
Lentse Waarden. Foto: Hajo Piebenga
Klinkt mooi, maar er zijn ook mensen in de buurt die het allemaal too
much vinden.
‘Dat klopt. Er is een gespannen relatie tussen de mensen die er al wonen
en wij, de plannenmakers. Dat is eigenlijk altijd zo. Zittende mensen hebben last van wat er gaat gebeuren en willen daarom het liefst minder van
alles. Ik begrijp dat en heb ook geprobeerd om hun visie in de plannen te
brengen op basis van de gesprekken die ik met ze heb gehad. Maar tegelijkertijd moet je ook erkennen dat er een hoger doel is waar je niet ﬂauw
over moet doen. Je kunt de Waalsprong niet bouwen zonder een stevig
centrumgebied.’
Stel, u zit op een conferentie naast een collega die opschept over zijn
megaproject in het Midden-Oosten en dan vraagt: Kees, wat doe jij
eigenlijk daar in Nijmegen. Wat zegt u dan?
‘Om te beginnen heb ik niet zoveel op met prestigeprojecten die op een
willekeurige plek in een woestijn worden neergepoot. Ik zoek naar hechting in een ontwerp, en dat zou ik ook duidelijk maken in mijn antwoord:
“Wij maken daar een kleine, stevige, moderne stad waar het hele Waalspronggebied op een Nijmeegse manier kan recreëren, winkelen en werken.” Ik heb geen grotere woorden nodig dan dat. Een stad bouwen gaat
niet om het grootste, het hoogste of het duurste. Ikzelf kan me veel beter
vinden in wat Sjoerd Soeters ooit zei: architectuur gaat over geluk.’

Goed bereikbaar,
slim parkeren
Aansluiting op de nieuwe stadsbrug en op lokale en regionale ontsluitingswegen, hoogwaardig openbaar vervoer (tram) en verschillende ﬁetsverbindingen zorgen straks voor een goede bereikbaarheid van de Citadel. Omdat bezoekers en bewoners kunnen kiezen uit een keur aan (semi-)
overdekte parkeervoorzieningen, krijgt het centrumgebied grotendeels een autoluw karakter.
De Citadel is op verschillende manieren bereikbaar. Een belangrijke rol
speelt de nieuwe knoop Lent. Dit knooppunt ligt ten zuiden van het huidige station Lent dicht bij de toekomstige winkelstraten, scholen, kantoren en andere belangrijke voorzieningen in het hart van de Citadel.
Hier komt niet alleen een nieuw treinstation, het is ook het knooppunt
voor de hoogwaardig openbaar vervoer verbinding (HOV) en van stadsen streekbussen. De HOV-lijn Waalsprong – centrum – Heyendaal maakt
straks een snelle rechtstreekse verbinding mogelijk van het transferium
in Ressen naar de universiteit.

Snelle singels
Belangrijke ontsluitingsweg van en naar de Citadel voor het autoverkeer
is de Graaf Alardsingel. Deze ligt straks in het verlengde van de tweede
stadsbrug en dient onder meer als verbindingsroute naar nabijgelegen
snelwegen naar het noorden en de Randstad, zoals de A15. De nieuw
aan te leggen Parmasingel sluit in het oostelijke deel van de Citadel
aan op het stationsgebied en zorgt voor een goede doorvoer naar Lent.
Langs beide singels komen ﬁetspaden, zodat ﬁetsers het gebied snel kunnen bereiken of doorkruisen. >>>
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Parmasingel

Brusselse Wafel. Binnen de opgehoogde straten is ruimte voor
(inpandig) parkeren op het huidige maaiveld.

Verbindingen met omgeving. Vanzelfsprekende aansluitingen met
buiten zorgen voor een goede bereikbaarheid. Knoop Lent
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Parkeren geen probleem
Parkeren een probleem in de Citadel? Als alles volgens plan verloopt,
niet. De straten worden namelijk in een vierkant patroon (grid) gedeeltelijk verhoogd aangelegd boven op het bestaande maaiveld. De lager
gelegen gebieden die hierdoor ontstaan, doen prima dienst als parkeergelegenheid (Brusselse Wafel).
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Impressie van de Graaf Alardsingel met entree van de Citadel

Op veel plaatsen kunnen bezoekers hun auto dus kwijt ‘onder’ de hoger
gelegen straten, zodat een groot deel van het centrumgebied autoluw
is. Ook zijn er parkeergarages in de buurt van de winkels, de kantoren
en het station. Bewoners van de Citadel kunnen hun auto altijd vlakbij
hun woning parkeren, in een van de lager gelegen garages onder hun
woning, of op eigen terrein en binnenplaatsen.

Procesmanager Harry van Beers over de plannen

‘Goud in handen’
‘Kijk eens om je heen. Wat zie je hier?’ wil Harry van Beers weten. We zitten in zijn werkkamer in het pand van GEM Waalsprong aan de Oranjesingel.
Euh, een fraai kantoor?, probeer ik. Kaarten aan de muur? Paperassen? ‘Mis’, wuift Van Beers mijn pogingen weg. ‘Wat je ziet is multifunctionaliteit.
Wist je dat dit ooit de praktijkruimte was van een huisarts? Een leslokaal voor de faculteit Rechten? En een behandelkamer van de Riagg? Dat is
nog eens stedelijk bouwen! En dat is precies wat we gaan doen in de Citadel’
Harry van Beers kan het weten. Als projectleider van de Citadel is hij al jaren bezig met de
plannen voor het megaproject. De eerste tekeningen voor een centrumgebied stammen
uit eind vorige eeuw: een vlek middenin de kaart van de Waalsprong. ‘Alsof de nieuwe
wijk een miniatuurstadje naast Nijmegen moest worden.’

“Als een spiegelbeeld van de
manier waarop de oude stad
Nijmegen is opgebouwd.”

aangepast aan de voortschrijdende kennis’. Om maar
bij het fundament te beginnen: in tegenstelling tot de
meeste bouwprojecten wordt de Citadel niet in, maar
óp de onderliggende bodem gebouwd. Waarom? ‘Ter
plekke beschermt een kleilaag het gebied tegen kwelwater uit de Waal. Daar willen we niet mee gaan modderen. Daarom worden de straten verhoogd aangelegd.
De laagtes die daartussen ontstaan, bieden ons mooi
de ruimte om in de parkeerbehoefte te voorzien. Misschien begrijp je waarom die opzet wordt aangeduid
als de Brusselse Wafel.’ (zie pag. 9 )>>>

Toen de bouw van de Waalsprong in 2001 noodgedwongen een paar jaar stilviel, gaf
toenmalig wethouder Paul Depla de opdracht om nog eens kritisch naar de plannen te
kijken. ‘We zijn toen met een aantal ervaren architecten en stedenbouwers bijeen gekomen. We hebben vastgesteld dat we met de rivier en uiterwaarden eigenlijk goud in
handen hadden’ vertelt Van Beers. ‘We hebben bedacht dat het centrumgebied niet in
het midden van de wijk moest liggen, maar aan de buitenkant, aan de kant van de rivier.
Het vernieuwende van dat idee werd samengevat in de woorden: geen wijk achter de
dijk, maar een stad aan de rivier. Op basis van dit vertrekpunt heeft stedenbouwkundige
Peter Trimp voor de centrumvoorzieningen een nieuw ontwerp gemaakt, de Citadel, “als
een spiegelbeeld van de manier waarop de oude stad Nijmegen is opgebouwd”.
Daarnaast bedacht Trimp dat het centrumgebied ook in sfeer en opbouw een relatie
moest hebben met de Nijmeegse binnenstad, vandaar het concept voor een Citadella,
wat Italiaans is voor ‘kleine stad’. Zijn visie daarop: een hoge bebouwingsdichtheid en
een vermenging van functies. Geen shopping mall met woontorens ernaast, maar een
verrassend mozaïek aan functies en bouwtypen.’
Brusselse Wafel
Dat inzicht ligt nog altijd aan de basis van het huidige Masterplan, dat tot stand kwam
onder leiding van Kees Rijnboutt, stedenbouwkundige en voormalig rijksbouwmeester. Volgens Van Beers is het plan Trimp met het Masterplan vooral ‘verder ingevuld en

Harry van Beers
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Een ander belangrijk kernwoord is ‘gridstructuur’, aldus Van Beers. Dat geeft aan dat het ontwerp van de wijk wordt
opgebouwd uit op zichzelf staande blokken, een beproefd stedenbouwkundig concept dat teruggaat tot de middeleeuwen en zelfs tot de Grieken en Romeinen volgens Van Beers. ‘Zo’n gridstructuur maakt het mogelijk om per blok
nieuwe keuzes te maken als het gaat om functie, bouwstijl, indeling. Je geeft jezelf een maximale ﬂexibiliteit.’ Dat is
volgens hem nodig omdat de plannenmakers het zichzelf niet gemakkelijk hebben gemaakt door wonen, winkelen
en werken met elkaar te verweven. ‘En dat dan ook nog uitgesmeerd over tien tot vijftien jaar, de periode die nodig
is om de hele Citadel te bouwen. Dan moét je speelruimte hebben, wil je straks niet met een achterhaald en dus
onverkoopbaar centrumgebied opgescheept zitten.’
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Ruimte om te groeien
Een duidelijk verschil met de plannen van Trimp is het verdwijnen van de hoogbouw die stond ingepland. ‘Gebouwen
van meer dan honderd meter hoog passen niet een wijk die zich weliswaar stedelijk, maar ook als kleinschalig en met
‘wonen in het groen’, wil proﬁleren’, vindt Van Beers. ‘Wat dat betreft kun je zeggen dat we meer aan de Nijmeegse
maat zijn gaan zitten. Er komt hier geen kloon van de Randstad, de Citadel zal eerder aan Nijmegen-Oost doen
denken.’ Ook wat betreft de stijl van de bebouwing. ‘Veel variëteit vooral. Eensgezinswoningen, maar ook boven- en
benedenwoningen en een tussenvorm: de hybride stijl, waarbij men boven woont maar een eigen ingang op straatniveau heeft. Daarnaast natuurlijk appartementen en we willen bijvoorbeeld graag studentenhuisvesting in de wijk.
Ook dat past bij Nijmegen.’
Uiteraard is er volgens Van Beers al veel over de plannen gepraat, niet alleen met stedenbouwkundigen, maar ook
met partijen die straks hoe dan ook bij het project betrokken zullen zijn. ‘Er zijn enkele wettelijk verplichte partijen
die gehoord moeten worden’, legt Van Beers uit. ‘Dat zijn het Waterschap, de provincie en het ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Bij ons wordt dat het ‘artikel 10 overleg’ genoemd. Daaraan heeft de gemeente uit eigen beweging ook nog het Platform Waalsprong toegevoegd, waar de belangrijkste bewoners- en ondernemersorganisaties uit de Waalsprong in zijn vertegenwoordigd. Je zoekt voor zo’n project immers naar de breedst
mogelijke basis.’ Dat neemt niet weg dat we weten dat er ook mensen zijn die helemaal niet blij zijn met de bouwplannen en die het project liever groen willen houden.
Het eindresultaat zal straks een onvervalst stedelijk
karakter krijgen, weet Van Beers. ‘Je praat over een
stevige bebouwingsdichtheid, over vermenging van
functies, over prima winkelvoorzieningen, gezellige
cafeetjes en over een uitstraling van bakstenen gevels
en andere authentieke materialen.’
En hoe past zijn huidige werkkamer aan de Oranjesingel in dat plaatje? Oh ja, weet Van Beers weer. ‘Ook
dat concept zie je straks terug in de Citadel. Een aantal woningen krijgt een hoog plafond, een neutrale
indeling en ruime kamers. Op die manier kunnen ze
gebruikt worden als woning, maar ook als werkruimte,
klein kantoor of atelier. Je geeft de wijk zo de ruimte
om zich te ontwikkelen, om tot leven te komen. Want
wie weet waar we over vijftig jaar behoefte aan hebben? Wij niet. Dus creëer je de ruimte om te groeien
en te improviseren.’
Gridstructuur met Diagonaal
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Impressie van de Diagonaal
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Cultuuren natuurschatten

De aan de rivier geplande Citadel-locatie is een plek met karakter. Denk maar aan de kronkelende Waaldijk, het
uitzicht over de uiterwaarden en het oude fort Beneden Lent. Het behoud van deze en andere ‘schatten’ heeft de
plannen voor het nieuwe centrumgebied sterk bepaald.
Veel van de tot nu toe gerealiseerde projecten in de Waalsprong verwijzen naar het rijke verleden van NijmegenNoord. Bij de Citadel is dat niet anders. Ook hier hebben de plannenmakers zich laten inspireren door de aanwezige
cultuurhistorie en natuur. In het toekomstige centrum van Nijmegen-Noord blijven de typische elementen bestaan.
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Onbebouwd en groen
Zo keert de historische waterloop van de Rietgraaf terug als waterpartij in het winkelgebied. Verder is de Historische
Tuin mooi ingepast ten noorden van de Citadel langs de Graaf Alardsingel. En waar in de eerdere plannen voor het
centrumgebied (2004) hoogbouw aan de Waaldijk zou verrijzen, is de dijkzone in het huidige plan onbebouwd en
gereserveerd voor groen. Bovendien gaat het fort Beneden Lent (uit 1863) dat tot de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) behoort en misschien wel de mooiste schat van het gebied is, deel uitmaken van de groenzone die doorloopt
tot in de uiterwaarden: het Waalpark.
Het Waalpark
Hoe het Waalpark er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Er komt in ieder geval een apart ontwerp van het
groene binnendijkse gebied dat aansluit op het buitendijkse Natura 2000-gebied. Met zijn 10 hectare aan ﬂora en
fauna biedt het Waalpark straks aan de Citadel-bewoners volop ruimte voor ontspanning en recreatie. Wat heet? Het
nieuwe rivierpark is meer dan twee keer zo groot als het Kronenburgerpark.
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Huidige situatie met het toekomstige tracé van de Graaf Alardsingel
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Waaldijk
Fort Beneden Lent
Rietgraaf
Zaligestraat
enclave
boomgaard
Historische Tuin Lent
Impressie Waalpark
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Wethouder Paul Depla over de Citadel

‘Een typisch
Nijmeegs plan’
Wethouder Paul Depla was de afgelopen tien jaar met de portefeuille
Ruimte & Bouwen een belangrijke aanjager van de plannen voor de Citadel.
Het nieuwe centrumgebied zal de Waalsprong haar identiteit geven, meent
hij. ‘De Waalsprong wordt stad.’
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“Uit de ﬁlm De Noordelingen herinner ik me dat surrealistische tafereel
van een nieuwbouwstraat in de middle of nowhere. Geen enkele verbinding
met buiten. Zo bizar is het met de Waalsprong natuurlijk niet, maar iedereen zal erkennen dat de huidige bebouwing nog niet op een wenselijke
manier aan de stad Nijmegen is geknoopt. De Citadel zal daar verandering in
brengen. In geograﬁsche zin vormt het straks een verbindend element met
Nijmegen, kijk maar op de kaart. Maar misschien nog wel belangrijker is dat
de Citadel de stedelijke sfeer naar de Waalsprong brengt. Met culturele voorzieningen, een uitgaansleven, een verrassend winkelaanbod en natuurlijk de
terrasjes en eethuizen die een stad afmaken en door de huidige bewoners
soms zo gemist worden.
Het plan van stedenbouwkundige Peter Trimp was het uitgangspunt. Hij bedacht de halve cirkelvorm die zo sterk doet denken aan het klassieke Europese
stadscentrum-aan-een-rivier, zoals dat van Nijmegen zelf natuurlijk.
Maar de inbreng van voormalig rijksbouwmeester Kees Rijnboutt en zijn denktank van jonge architecten en stedebouwkundigen heeft het plan daarnaast
veel goed gedaan. Hun invulling heeft het Nijmeegse karakter ervan sterker
naar voren gehaald. Aan de kant van de rivier is bebouwing ingeruild voor het
Waalpark, een groene zone met een recreatieve en ecologische functie. En de
gesuggereerde hoogbouw, met ﬂats van meer dan honderd meter hoog, is
geschrapt. Het resultaat is een typisch Nijmeegs plan: getuigend van een duidelijke stedelijke mentaliteit, maar ook met oog voor natuur en omgeving.
Volgens mij stijgt het plan daarmee uit boven de politiek. Zo hoort het ook
voor een ontwikkelingsproject dat meerder decennia beslaat. Je moet er niet
naar streven om de tijdgebonden ideeën van een belangengroep of een po-

Paul Depla

“De culturele voorzieningen, uitgaansleven, verrassend
winkelaanbod en de
terrasjes en eethuizen
die een stad afmaken.”
litiek cluster te vertolken. Probeer liever om aan te sluiten bij de
cultuur van de stad en haar bevolking. Hou daarbij wel de randvoorwaarden in de gaten: het stadsdeel moet tenslotte betaald

worden. Zorg dus dat wat je ontwerpt,
aansluit bij de wensen van de kopers.
Ook daaraan wordt met deze plannen
voldaan.
Binnen het college zie je dat brede
draagvlak terug. De Citadel is immers
niet alleen ‘mijn portefeuille’. Het is
zo’n veelzijdig project dat bijna alle
wethouders er op de een of andere
manier mee te maken hebben. Hannie
Kunst heeft als wethouder economische zaken nagedacht over hoe je de
Citadel ook tot een bedrijvig hart
van de wijk kunt maken. Wethouder
Jan van der Meer heeft gekeken naar
het zo belangrijke punt van de verkeersstromen en wethouder Hans van
Hooft heeft ervoor gezorgd dat de inrichting van de openbare ruimte aan
onze hoge eisen voldoet. Thom de Graaf
denkt na over hoe de stad zijn identiteit
kan versterken door de Citadel.
2010 is het jaar van de verkiezingen en
het jaar waarin Nijmegen over de plannen kan discussiëren en het nieuwe
college ze kan ﬁjnslijpen op basis van
feiten of ideeën die wij misschien over
het hoofd hebben gezien. Maar beleid
voeren op het gebied van ruimtelijke
ordening betekent dat je keuzes moet
maken, ook wanneer dat betekent dat
je niet iedereen tevreden zult stellen.
In elk geval denk ik persoonlijk dat Nijmegen, en de Waalsprong in het bijzonder, rijker wordt met deze Citadel.”
Waalfront
Stadsbrug
Citadel
Dijkteruglegging
Nijmegen-Lent
5 Waalkade

3

2
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Nijmegen omarmt de Waal; de Citadel vormt een belangrijk onderdeel
van Nijmegen als stad aan de rivier.
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Impressie van de Rietgraaf

Directeur GEM Waalsprong Jan de Wilde over de context van de Citadel

‘Komst Citadel brengt
Waalsprong in
stroomversnelling’
De Citadel staat niet op zichzelf. Het centrumgebied zal straks het hart vormen van de Waalsprong, voor Nijmegen het belangrijkste uitbreidingsgebied in de eerste helft van de eenentwintigste eeuw. Bovendien wordt de Citadel door zijn ligging aan de
Waal ook direct verbonden met het centrum van Nijmegen. We vroegen Jan de Wilde, directeur van GEM Waalsprong, om de
Citadel in zijn context voor ons te schetsen.
‘Wijk’, het lijkt zo’n onopvallend woord. Een klein stukje van iets groters. Klinkt als iets wat van zichzelf niet al te beduidend is.
Maar kijk eens naar de cijfers van de Waalsprong: straks wonen er dertigduizend inwoners. Daarmee krijgt de ‘wijk’ een omvang
die vergelijkbaar is met een stad als Zutphen. Dat geeft al iets aan van het soort centrumgebied dat een stadsdeel van deze omvang verdient. Althans, als het aan Jan de Wilde ligt, directeur van de GEM Waalsprong. De GEM (Grond Exploitatie Maatschappij)
is de organisatie waarin gemeente en projectontwikkelaars samenwerken om de contouren van de Waalsprong weer te geven. De
GEM maakt plannen, koopt grond, maakt die bouwrijp en zorgt
voor de ondergrondse infrastructuur.

“Kleurrijke mengelmoes
van winkels, woningen
en bedrijven”
Vanuit zijn positie kan De Wilde de ontwikkelingen in de Waalsprong daarom als geen ander overzien. Voor hem staat vast
dat de Waalsprong de komende jaren in een stroomversnelling raakt. Niet alleen door de komst van het centrumgebied de
Citadel, maar ook door de aanleg van de stadsbrug, de waterplassen in de landschapszone en nog eens duizenden nieuwe
woningen. De Wilde: ‘Ruwweg beslaat de bouw van de Waalsprong bijna een half mensenleven, van 1995 tot 2030. Maar
zo’n proces verloopt niet gelijkmatig. >>>

Jan de Wilde
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Altijd is er een kritieke fase waarin de wijk zijn ‘ziel’ krijgt en verandert van een groepje nieuwbouwhuizen in een volwaardig stadsdeel.
Achteraf zullen we over de Waalsprong zeggen dat die fase lag in de periode 2010-2015.’
Bewoners kijken uit naar nieuwe winkels
Van alles wat er gaat veranderen de komende jaren, zal de Citadel
het meest bepalend zijn, meent De Wilde. ‘In de eerste plaats voor de
bewoners van de Waalsprong zelf. Naast het oude dorp Lent met circa
3000 inwoners staan er nu al zo’n drieduizend nieuwe woningen met
ruim achtduizend nieuwe bewoners. Die kijken reikhalzend uit naar
een volwaardig centrumgebied. Want laten we eerlijk zijn: het voorzieningenniveau is naar verhouding te laag. Daardoor zijn er ‘hazepaadjes’ ontstaan naar supermarkten in Bemmel en Elst. In het begin kan
dat, als overgangsfase. Maar het wordt zo langzamerhand echt tijd dat
iedereen in de Waalsprong op de ﬁets alle primaire voorzieningen binnen handbereik heeft. Daarbij komen natuurlijk nog de voorzieningen
die een stad tot een stad maken: een cultureel cluster, een bibliotheek,
een school, een gezondheidscentrum, kleinschalige bedrijvigheid.’

20

Maar ook voor de overige bewoners van Nijmegen, en bezoekers, zullen de ontwikkelingen van de komende jaren een eyeopener zijn, meent
De Wilde. ‘Met de Citadel en de tweede stadsbrug verandert het aanzien,
de skyline van de hele stad. Bovendien worden er vanaf 2011 ook weer
800 nieuwe woningen per jaar opgeleverd. Mensen gaan dat merken.
Straks heeft iedere Nijmegenaar kennissen of familie in de Waalsprong
wonen en komt er een onstuitbare interactie tussen de stadsdelen op
gang. Cynici kunnen nu nog de aanwezigheid van de Waalsprong wegwuiven, maar daar komen ze in 2015 echt niet meer mee weg.’
Eenheid met de stad
De Citadel ligt niet recht tegenover de Nijmeegse binnenstad, maar
gaat zal daar straks wel degelijk een eenheid mee vormen, vertelt
de Wilde. ‘De Citadel en het gebied eromheen wordt een prachtige
aanvulling op het bestaande centrum. Denk aan de eiland met de
nevengeul, het dijkgebied en het fort Beneden-Lent. Ik verwacht dat
bezoekers van de Nijmeegse binnenstad het aantrekkelijk zullen vinden om straks ook naar de overkant te gaan, even naar het groen. Met
daarachter de winkeltjes en terrasjes van de Citadel. Misschien wel met

Impressies voorzieningen

Kindcluster WOZOCO Enkhuizen, Rijnboutt

Speelruimte bij de kindclusters basisschool De Eendragt Wormer, SVP

een boottaxi, zoals in Rotterdam. En wanneer straks ook het Waalfront
vorm krijgt en de tweede stadsbrug er ligt, krijg je samen met de Citadel
en de benedenstad een aantrekkelijk stadshart waar de rivier zich kalmpjes doorheen plooit.’
De Citadel zal volgens hem nooit een concurrent of vervanging van de
binnenstad worden. ‘Daarvoor heeft de Nijmeegse binnenstad teveel
unieke historische en stedelijke kenmerken.’ Maar het nieuwe centrumgebied wordt wel zo ingericht dat het dezelfde sfeer geeft
als de binnenstad. De naam Citadel komt van Citadella, wat ‘kleine
stad’ betekent in het Italiaans. Dat geeft al een beetje aan wat
het gaat worden: een centrumgebied met een hoge bebouwingsdichtheid en een kleurrijke mengelmoes van winkels, woningen en
kleinschalige bedrijven. Zo ontstaat een echte stadssfeer.’

kaanse stijl met een duidelijke scheiding van functies. In de winkelmalls
die daar zijn gebouwd zou elke Amerikaan zich volkomen op z’n gemak
voelen. Maar in Nijmegen gaan we de functies integreren. Dat is ingewikkelder, moeilijker, maar het pas ook beter bij de manier waarop we
hier in Nederland onze steden inrichten en beleven. En bovenal, het is de
Nijmeegse manier om een stad vorm te geven.’

De GEM heeft het zich daarmee niet gemakkelijk gemaakt, meent
De Wilde. ‘Als je bijvoorbeeld kijkt naar Vinexwijken als Leidsche Rijn en
Vathorst dan zie je dat daar is gekozen voor een indeling in een Ameri-
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Impressies woningen

De Bongerd Amsterdam, Uytenhaak

Limos kazerne Nijmegen, Jo Crepain

Ondernemen in de Citadel

‘Snel kluit maken’
De Waalsprong krijgt uiteindelijk zo’n dertigduizend inwoners die allemaal gevoed,
gekleed en van allerlei dagelijkse producten voorzien moeten worden. Daarnaast willen
ze naar de kapper of schoonheidssalon en natuurlijk een terrasje of restaurantje pikken op
z’n tijd. En misschien gaan ze zelf wel op bescheiden schaal met een onderneming starten
in een geschikte woon-werkwoning. Kortom: de Citadel biedt interessante kansen voor
iedereen met ondernemingszin.
Als centrumgebied van de Waalsprong wordt de Citadel straks een klein stadje met alles
erop en eraan. Daarbij hoort ook een kleurrijk palet aan bedrijvigheid, variënd van een grote
supermarkt tot een gezellig terrasje. Grote bedrijven kunnen straks terecht in een van de
kantorencomplexen die het centrumgebied omzomen aan de noordkant. Zzp-ers kunnen
terecht in de ﬂexibele woon-werkruimtes. En ook in het winkelgebied is ruimte voor zowel
grote winkelketens als voor de kleine, zelfstandige retailer. We zetten de kansen en mogelijkheden voor u op een rijtje: >>>

22

1e fase, Start bouw ten westen
van spoordijk/station
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Winkelen XL
Aan de noordoostkant van de Citadel, bij het nieuwe station, wordt ruimte
gemaakt voor ‘grootschalige detailhandel’ (10.000 vierkante meter. Dat
betekent in elk geval een grote supermarkt, waar de bewoners van de hele
Waalsprong terecht kunnen voor hun wekelijkse boodschappen. Daarnaast is de verwachting dat er een elektronicazaak als Mediamarkt zal
neerstrijken en bijvoorbeeld een huishoudzaak of een winkel voor sport en
vrije tijd. Dit winkelgebied is dus niet zozeer het Mekka voor de ‘funshopper’, maar wel voor de ‘runshopper’. Wat we hier niét zullen vinden is een
meubelboulevard, daarvoor komt straks ruimte verder noordwaarts, aan
de oostkant van de Prins Mauritssingel.
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Boetiekjes & publiekstrekkers
Winkels zijn misschien wel hét visitekaartje van elk centrumgebied. In de
Citadel komt een concentratie van winkels rond het marktplein en de Rietgraaf. Dat is een aantrekkelijke winkelstraat aan weerszijden van een zes meter
brede watergracht die als een centrale as door de Citadel loopt. De bedoeling
is om een zo compleet mogelijk aanbod van winkels te ontwikkelen, zodat de
bewoners van de Waalsprong voor zeker 90 procent van hun noodzakelijke
boodschappen in de Citadel terecht kunnen. Dat vraagt de nodige planning,
want wie het credo ‘eerst komt, eerst maalt’ hanteert, moet niet raar opkijken wanneer de wijk achteraf met vijftien patatzaken opgezadeld blijkt te
zijn. Daarom buigen distributieplanologen zich over de juiste strategie. Zeker
is dat bekende namen als Hema, Blokker of H&M niet mogen ontbreken. Zij
geven stabiliteit aan een winkelgebied door een constante stroom bezoekers
te genereren. Tussen die publiekstrekkers komt de ‘loop’ op gang waar kleine,
avontuurlijke boetiekjes en speciaalzaken op hun beurt weer van kunnen
proﬁteren. Eenvoudige planologenwaarheid: de kracht zit in de combinatie.
Hapje & drankje
De Citadel moet straks ook na sluitingstijd van de winkels een bruisend
stadsdeel blijven. In de plannen voor de Citadel staat daarom 5000 vierkante
meter ingeruimd voor horeca. Ter illustratie: een typisch Nijmeegs centrumcafé als Du Commerce telt 125 vierkante meter. De plannenmakers mikken op
een gevarieerd horeca-aanbod met café’s, restaurants, terrassen en mogelijk
een hotel. De verwachting is dat er een behoorlijk grote belangstelling zal zijn
vanuit horeca-ondernemers om in de Citadel aan de slag te gaan. Want onder
de huidige bewoners van de nieuwe Waalsprongwijken wordt het ontbreken
van een terrasje of café op de hoek vaak genoemd als ‘ groot gemis’.
Compact zakencentrum
In de oorspronkelijke plannen was sprake van 110.000 vierkante meter kantoorruimte, maar daar is uiteindelijk de helft van overgebleven. Oorzaak:

Impressies horeca en winkels

Horeca op het plein | Stadsbeeld, Amsterdam
Omgeving Stationsstraat | Stadshart Geleen, Rijnboutt

verslechterende marktomstandigheden en twijfels aan het vooruitzicht
van een soort ‘Manhattan aan de Waal’, met rijzige kantoorﬂats die de skyline van Nijmegen domineren. Desondanks zijn de 55.000 overgebleven
vierkante meters voldoende om het gebied een stevig zakencentrum te
geven. Het meeste daarvan ligt geconcentreerd aan de overzijde van de
Graaf Alardsingel. De kantoren bevinden zich dus op loopafstand van het
woonwinkelgebied in de Citadel, maar liggen er toch ook weer los van,
zodat het centrumkarakter van het gebied binnen de singel gehandhaafd
blijft. De kantoren krijgen uiteraard uitstekende voorzieningen en ruime
parkeergelegenheid. Een voordeel is de aanwezigheid van goede uitvalswegen en een treinstation.

Winkels aan de Rietgraaf | Hilvertshof Hilversum, Rijnboutt
Sober reclamebeleid | Gevulde Gracht Dordrecht, Rijnboutt

Wonen en werken als combinatie
Werken als zelfstandige professional, zzp-er of beginnend ondernemer
betekent dat je een grote behoefte hebt aan ﬂexibele werkruimte. Een
klein computerhoekje is in het begin misschien al genoeg, gevolgd door
een groter kantoor met bijvoorbeeld een atelier of ontvangstruimte erbij.
Juist voor deze groep ondernemers biedt de Citadel straks een ﬂink aanbod aan ﬂexibele woon-werkvoorzieningen. Geen woningen-met-eenkantoor-eraan, maar ﬂexibele woningen waarvan de hoge ruimtes naar
keuze inzetbaar zijn voor woon- of werkfunctie. Als voorbeeld dienen de
villa’s aan de Oranjesingel in Nijmegen waarvan de meeste in de loop van
hun bestaan meerdere functiewisselingen ondergaan hebben.
Met deze mogelijkheden biedt de Citadel aantrekkelijke kansen voor ondernemers op het gebied van detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening. Een van de belangrijkste uitdagingen van de planologen wordt
de juiste fasering. Vanuit het oogpunt van de bewoners zouden de winkels
er natuurlijk zo snel mogelijk moeten komen, liefst nog vóór de huizen.
Maar winkel- en horecaondernemers zelf willen doorgaans liever wat
langer wachten om het risico op een lange aanloopperiode te verkleinen.
Met die timing hangt ook de prijs samen die ze bereid zullen zijn om voor
een pand te betalen. De GEM probeert daarin een gulden middenweg te
vinden door al heel snel in een groot aantal primaire levensbehoeften
te voorzien, oftewel ‘kluit te maken’, zoals de planologen dat noemen.
Daarna zullen bedrijvigheid en woningbouw gezamenlijk uitgroeien tot
het stedelijk hart van de Waalsprong.
Interesse? Neem contact op met het bedrijvenloket van de gemeente
Nijmegen. Het Bedrijvenloket is gevestigd in de Stadswinkel, Mariënburg 75
te Nijmegen en telefonisch bereikbaar op 024 329 98 00. Openingstijden:
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 17.00 uur; dinsdag
van 9.00 - 12.30 uur.
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Blij met de Citadel …
of juist niet?
Hoe zit het eigenlijk met de inwoners van Nijmegen-Noord? Staan zij te springen om het toekomstige centrumgebied? Of juist niet? Uit onderzoek
blijkt dat bewoners van de nieuwbouw in de Waalsprong hun wijk vooral zien als een kindvriendelijke, veilige, moderne gezinswijk. De woningen
ervaren ze als ruim en het centrum van Nijmegen vinden ze dichtbij. Wel missen ze nog winkels en recreatie- en uitgaansmogelijkheden. Is de Citadel
de gewenste aanvulling op dit gemis? De redactie van Spronglevend ging gewapend met een aantal sfeerbeelden de straat op en peilde de reacties.
Wie onder de spoorbrug door over de Waaldijk richting het oude fort
Beneden Lent ﬁetst, kan zich misschien maar moeilijk voorstellen
dat deze omgeving over een aantal jaar plaats biedt aan een nieuwe
stadsbrug, woningen, kantoren, winkelstraatjes en tal van maatschappelijke en sociale voorzieningen. Waarbij ook nog eens zoveel mogelijk
rekening is gehouden met het bestaande landschap en alle aanwezige
natuur- en cultuurschatten.
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Gespiegelde stad
Toch zijn er inwoners die het -net als verschillende natuur- en milieuorganisaties- doodzonde vinden dat een groen gebied moet wijken voor
bouwprojecten. De vrees bestaat vooral dat ﬂora en fauna, en dan in
het bijzonder de vogels, het onderspit zullen delven als het eenmaal
met de rust is gedaan. Ook over de ligging, pal aan het water, zijn de
meningen verdeeld. De een waardeert het idee van de gemeente om
met de Citadel een centrum om het water te creëren, enorm. De ander
zet vraagtekens bij het plan van de gespiegelde stad, omdat de praktijk uitwijst dat een nieuw aangelegd stadsdeel vaak niet kan tippen
aan de populariteit van een bestaande oude gezellige binnenstad.
Mooi visitekaartje
Welke uitstraling krijgt het nieuwe centrum op het eerste gezicht?
Waar sommigen sfeerbeelden van de Citadel associëren met ‘eentonig’,
‘een hoog Almere-gehalte’ en ‘te weinig identiteit’, zijn anderen juist
onder de indruk van de moderne architectuur, het kleurige en ﬂeurige

karakter van de verschillende woonwijken en de speelse opzet van de
winkelzone. Ook over de aanleg van het Waalpark verschillen de meningen. ‘Aardig, maar bedacht’, oordeelt een aantal inwoners. ‘Aansprekend’
en ‘een mooi visitekaartje van het gebied’, zo reageren anderen.
Eerlijke kans
Nu het masterplan Citadel er ligt, vinden alle geïnterviewden dat de
betrokken partijen er iets moois van moeten maken. Dat dit ook de ambitie is, leidt geen twijfel. Sommigen kijken vooral reikhalzend uit naar
functionele voorzieningen, zoals een wijkcentrum en een uitgebreide
supermarkt. Anderen zien een belangrijk pluspunt in de komst van grote
ketens in combinatie met kleine winkels. Waarbij Lentse ondernemers
absoluut een eerlijke kans verdienen om zich in het centrumgebied te
vestigen, aldus een paar ondervraagde inwoners.
Lange adem
Zoveel mensen, zoveel meningen. Als er één thema is waarop deze
uitspraak slaat, is het het eigen centrumgebied in de Waalsprong. En dat
is niet meer dan logisch in een project waar nut, noodzaak, milieu en tal
van andere aspecten een plaatsje moeten krijgen. Waar de een zich nu al
verheugt op winkelen in eigen wijk, is de ander juist van plan ook straks zijn
boodschappen in Elst, Bemmel, Nijmegen of Arnhem te doen. Of de Citadel
voor de inwoners van Nijmegen-Noord meteen een succes is of een zaak
wordt van de lange adem, blijft dan ook kofﬁedik kijken. Of zoals iemand op
straat het mooi verwoordde: ‘de Citadel zal zich echt moeten verdienen’.

Planning & realisatie
structuurvisie Waalsprong

• Centrumgebied aan de Waal:

raadsbesluit voorkeursmodel Waalsprong

• Citadel: eerste uitwerking voor

centrumgebied aan de Waal door Trimp

• Actualisatie Waalsprong en centrumgebied:
collegebesluit ontwikkelingsbeeld

• Ontwikkelen masterplan Citadel door Rijnboutt
als basis voor bestemmingsplan

1997
1998

Wat ging er aan vooraf?

• Structuurplan Waalsprong
• Milieueffectrapportage en herziening

1996

1996
2001-2002
2003
2004
2007
2008-2009

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Realisatie projecten die Citadel raken:

• Aanleg Graaf Alardsingel
• Aanleg stadsbrug
• Aanleg dijkteruglegging

2010-2011

2012

2012-2015

2013
2014
2015

• Masterplan Citadel en beeldkwaliteitsplan
op hoofdlijnen gereed

2016

• Gemeenteraadverkiezingen
• Vaststelling masterplan en vrijgave ontwerp
bestemmingsplan nieuwe college,
inspraakmogelijkheden

• Bouwplannen eerste fase
• Start eerste fase Citadel
• Citadel gereed

januari 2010
3 maart 2010

In het Wooninformatiecentrum Waalsprong kunt
u terecht voor alle informatie over de Citadel. Er is
toelichting op panelen, in de vorm van maquettes
en er liggen inkijkexemplaren van het masterplan
en de omvangrijke bijlagen. Op het masterplan is
geen inspraak mogelijk.
Uiteraard beantwoorden de informatrices graag
uw vragen. Ook kunt u het masterplan kopen voor
€ 5,- inclusief een CD van de bijlagen.
Wooninformatiecentrum,
Griftdijk Noord 4a, 6663 AG Lent.
Openingstijden: di t/m do 14-17 uur,
vr 10-17 uur. Za 11-16 uur.
E-mail: wic@waalsprong.nl
Website: www.waalsprong.nl.

2011

2011-2013

Planning en koers Citadel:

Informatiebronnen

Colofon
Deze Spronglevend-special is een uitgave van
GEM Waalsprong Beheer. Aan de inhoud van
dit bulletin kunnen geen rechten ontleend
worden.

2017
2018
2019
2020

medio 2010

2021

2012

2022

2013

2023

2025

2024
2025

Tekst: Rob Goossens, Pieter Matthijssen,
GEM Waalsprong.
Beeld: Masterplan Citadel Rijnboutt,
Gemeente Nijmegen, GEM Waalsprong.
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Citadel in vogelvlucht
• De Citadel wordt het centrumgebied van de Waalsprong, een nieuwe • De Citadel wordt half rondom het fort Beneden-Lent gebouwd. Het
wijk in Nijmegen waar in 2030 ongeveer 30.000 mensen zullen wonen.

• Het woord Citadel komt van ‘citadella’, Italiaans voor ‘kleine stad’. Dat refe-

reert aan het stedelijke karakter dat het centrumgebied straks zal krijgen.
Met een dichte bebouwing en een combinatie van wonen, winkelen en
werken doet het denken aan de historische binnensteden van Europa.

• De ambitie van de Citadel is in de eerste plaats een adequaat voorzieningenniveau bieden voor de inwoners van de Waalsprong. Niet alleen
winkels, maar ook horeca, scholen, cultuur en ontspanning.

uit 1863 stammende verdedigingswerk (Rijksmonument) zal zijn historische waarde behouden. Datzelfde geldt voor de Historische Tuin.
Andere landschapselementen vinden we straks terug in het stadsbeeld. Het tracé van de Rietgraaf wordt zichtbaar als gracht in de
hoofdwinkelstraat. En ook de Zaligestraat blijft herkenbaar.

• Langs de Waal aan de voet van de dijk blijft een strook van het rivier-

landschap behouden. Dat doet recht aan het Waalsprongmotto: stedelijk wonen in het groen. De dijkzone zal een aantrekkelijk Waalpark gaan
vormen waarin het groene fort Beneden-Lent mooi tot zijn recht komt.

• Het stadsdeel krijgt een binnenstedelijke aanblik: een hoge bebou- • Op het Masterplan Citadel is geen inspraak mogelijk. Om de plannen
wingsdichtheid, een grote diversiteit aan woningen (van eengezinswoning tot studentencomplex) en een vermenging van de functies
wonen, winkelen en werken.
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te kunnen uitvoeren zal er echter wel een bestemmingsplan moeten
komen waarop iedereen een reactie, oftewel ‘zienswijze’, kan indienen.
Het Masterplan is de basis voor het bestemmingsplan.

• Een belangrijk onderdeel van het Masterplan is de zogenaamde ‘beeld- • Als het (nieuwe) college na de verkiezingen van maart 2010 het Masterkwaliteit’. Daarin staat bijvoorbeeld dat de gevels bij voorkeur moeten
bestaan uit rode baksteen. Voor bestrating worden klinkers of andere
gebakken materialen gebruikt. De openbare ruimte wordt ‘rijk gedetailleerd’, maar reclameuitingen zijn juist ‘sober’ van karakter.

• Bijzonder: onder het gebied ligt een kleilaag die beschermt tegen kwel-

water. Het zou een risicovolle en dure onderneming worden om die aan
te tasten. Daarom wordt de hele Citadel bovenop het maaiveld gebouwd.
De straten worden verhoogd aangelegd, de blokken ertussenin fungeren
dan als parkeerkelder. Het zogenaamde concept van de ‘Brusselse Wafel’.

• De afwijkende opbouw van het wijkfundament maakt een bijzonder

woningtype mogelijk: de hybride woning. Deze variatie op de bovenwoning heeft de eigen voordeur op straatniveau, terwijl de achtertuin
bijvoorbeeld een dakterras is.

• In de eerste Waalsprongplannen lag het centrumgebied nog in het mid-

den. Later is het naar de rivier verplaatst: een ‘stad aan de rivier’, in plaats
van een ‘wijk achter de dijk’. Stedenbouwkundige Peter Trimp ontwierp vijf
jaar geleden het halfronde basisplan. Onder leiding van voormalig rijksbouwmeester Kees Rijnboutt is dat plan nu uitgewerkt en bijgesteld.

plan goedkeurt, kan in de loop van 2010 het bestemmingsplan voor de
Citadel in procedure gaan. Een jaar later zou dan eerste schop de grond
in kunnen om het gebied bouwrijp te maken, waarna in 2014/15 het
eerste gedeelte van de Citadel wordt opgeleverd. De Graaf Alardsingel
heeft een eigen bestemmingsplan (dat al rechtskracht heeft) dat
samenhangt met de bouw van de tweede stadsbrug.

