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Delva
Dijkversterking Hof van Holland – Pleidooi voor de Klare Lijn

Dijkenbouw in Nederland
Kijkend naar de ontwikkelingen van de dijkenbouw in de Nederlandse geschiedenis, zien we
de laatste jaren dat de archetypische vorm van de dijk wordt losgelaten. Overgangen tussen grootse rivieren of zee en hun achterlanden worden minder sterk. De vele uitgevoerde
of in nog ontwikkeling zijnde plannen zijn daar een voorbeeld van. De lange strakke dijken
van Nederland vervagen en gaan op in het omliggende landschap. De archetypische vorm
van de dijk moet het hierbij afleggen.

Archetypische vorm van de dijk
Het ontwerpend onderzoek Rijkere Dijken heeft laten zien dat werken met de archetypische vorm van de dijk loont. Het verzwaart en transformeert de oer-Hollandse dijk op
doordachte plekken tot ware rijkere dijken. (Het zijn vooruitstrevende, toekomstgerichte
ontwerpen die de erfgoedwaarde van de lange scherpe lijnen in het landschap weten te
waarderen en te versterken, terug te brengen of te behouden.)

Waalsprong Nijmegen
De dijk nabij Hof van Holland ligt in de Waalsprong Nijmegen en naast het recent
opgeleverde dijkverleggingsproject Ruimte voor de Rivier. Voor deze toekomstige dijkversterking bouwen wij voort op het behouden en versterken van het typische dijkprofiel en de
scherpe lange lijnen tussen de verschillende landschappen.
De dijk biedt naast een controleerbare, uitbreidbare, goedwerkende waterkering een uitgelegen kans om een uniek nieuw woonmilieu, buitendijks in te ontwikkelen waarbij optimaal
gebruik maakt van de kwaliteiten van de uiterwaarde en het rivierpark.

Landscraper
Nederland was de wereldleider op het gebied van dijken bouwen en delta-technologie.
Kunnen we deze positie terug winnen door verder te durven denken dan de traditionele
dijkopbouw. Durven we het land te zijn van de landscrapers? Een volume dat bestaat uit
een combinatie van de volgende componenten: landschap – natuur – waterkering – architectuur – techniek en cultuur.

Een intelligente doorsnede
De dijksnede doorsnijdt twee woningtypes - de dijksnede en de terraswoning – die samen
de verbinding tussen stad en rivierlandschap maken. De dijkwoning ‘hangt’ aan de constructieve waterkering. Door haar hoogte is zij beschermd tegen regelmatige overstromingen. De dijk zelf blijft publiek toegankelijk, evenals de twintig meter bouwvrije zone aan de
binnenzijde van de dijk. Zo wordt de wijk verbonden met het rivierlandschap.
Doordat de terraswoning deels op de verlengde steunberm staat ontstaat de mogelijkheid
de woning aan de achterzijde te ontsluiten voor de auto, en aan de voorzijde volledig op
het park te richten. De extra hoogte zorgt ervoor dat de bovenste verdieping over de dijk
kan kijken. Zowel vanaf de dijk als vanaf de woning ontstaat zo een aantrekkelijk beeld.

Waterkerende techniek
Voor de twee typen dijkophoging die er mogelijk zijn rond Hof van Holland, is onderzocht
hoe hier dijkwoningen in gebouwd kunnen worden.
Met de Constructieve waterkering ontstaat in feite een zeer smal dijklichaam, met hieraan
de woning. Deze kan daarom in het dijkprofiel worden opgenomen.
Bij de klimaatdijk moet de hele dijk een stukje landinwaarts schuiven om geen claim te leggen op de uiterwaarden. Het constructieve deel van de dijk blijft traditioneel, waardoor de
woning een bijzonder karakter krijgt. Dit gaat wel ten koste van veel bruikbare vierkante
meters.
Wij stellen omwille van de beheersbaarheid en bouwmogelijkheden voor om voor de gehele
dijk in te zetten op het gebruik van de constructieve waterkering.
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Pleidooi voor de klare lijn

Innovatieve dijkverzwaring
Hof van Holland Nijmegen

Wij stellen omwille van de beheersbaarheid en bouwmogelijkheden voor om voor
de gehele dijk in te zetten op het gebruik
van de constructieve waterkering.

Met de Constructieve watekering ontstaat
in feite een zeer smal dijklichaam, met hieraan de woning. Deze kan daarom in het
dijkprofiel worden opgenomen.
Bij de klimaatdijk moet de hele dijk een
stukje landinwaarts schuiven om geen
claim te leggen op de uiterwaarden. Het

constructieve deel van de dijk blijft traditioneel, waardoor de woning een byzonder
karakter krijgt. Dit gaat wel ten koste van
veel bruikbare vierkante meters.

Voor de twee typen dijkophoging die er
mogelijk zijn rond Hof van Holland, is
onderzocht hoe hier dijkwoningen in gebouwd kunnen worden.

Twee modellen waterkering

Landscraper
Nederland was de wereldleider op het gebied van dijken bouwen en delta-technologie. Kunnen we deze positie terug winnen
door verder te durven denken dan de traditionele dijkopbouw. Durven we het land
te zijn van de landscrapers. Een volume
die bestaan uit een combinatie van de volgende componenten: landschap – natuur
– waterkering – architectuur – techniek en
cultuur.

De dijk biedt naast een controleerbare,
uitbreidbare, goedwerkende waterkering
een uitgelegen kans om een uniek nieuw
woonmilieu, buitendijks in te ontwikkelen waarbij optimaal gebruik maakt van
de kwaliteiten van de uiterwaarde en het
rivierpark.

Voor deze toekomstige dijkversterking
bouwen wij voort op het behouden en versterken van het typische dijkprofiel en de
scherpe lange lijnen tussen de verschillende landschappen.

De dijkwoning ‘hangt’ aan de constructieve waterkering. Door haar hoogte is zij
beschermd tegen regelmatige overstromingen. De dijk zelf blijft publiek toegankelijk, evenals de twintig meter bouwvrije
zone aan de binnenzijde van de dijk. Zo
wordt de wijk verbonden met het rivierlandschap.

Intelligente Doorsnede
De Intelligente doorsnede bestaat uit twee
woonsneden - de dijksnede en de terraswoning.

Doordat de terraswoning deels op de verlengde steunberm staat onstaat de mogelijkheid de woning aan de achterzijde te
ontsluiten voor de auto, en aan de voorzijde volledig op het park te richten. De
extra hoogte zorgt ervoor dat de bovenste
verdieping over de dijk kan kijken. Zowel
vanaf de dijk als vanaf de woning ontstaat
zo een aantrekkelijk beeld.

Lijn tussen landschappen

Waalsprong Nijmegen
De dijk nabij Hof van Holland en
Woenders ligt in de Waalsprong Nijmegen
en naast het recent opgeleverde dijkverleggingsproject Ruimte voor de Rivier.

Archetypische vorm van de dijk
Het ontwerpend onderzoek Rijkere Dijken heeft laten zien dat werken met de
archetypische vorm van de dijk loont. Het
verzwaart en transformeert de oer-Hollandse dijk op doordachte plekken tot
ware rijkere dijken. (Het zijn vooruitstrevende, toekomstgerichte ontwerpen die de
erfgoedwaarde van de lange scherpe lijnen
in het landschap weten te waarderen en te
versterken, terug te brengen of te behouden.)

Dijkenbouw in Nederland
Kijkend naar de ontwikkelingen van de
dijkenbouw in de Nederlandse geschiedenis, zien we de laatste jaren dat de archetypische vorm van de dijk wordt losgelaten.
Overgangen tussen grootse rivieren of zee
en hun achterlanden worden minder sterk.
De vele uitgevoerde of in nog ontwikkeling
zijnde plannen zijn daar een voorbeeld
van. De lange strakke dijken van Nederland vervagen en gaan op in het omliggende landschap. De archetypische vorm van
de dijk moet het hierbij afleggen.

Een bescheiden icoon voor Nijmegen: de Landscraper

Verzamelaar bijzondere momenten

Door de eeuwen is het typisch dijkprofiel altijd vastgehouden

kruinhoogte noordzeedijken na
Deltacommissie

wettelijk vastgelegde kruinhoogte na
Deltawerken

wettelijk vastgelegde kruinhoogte na
Zuiderzeewerken

oorspronkelijke kruinhoogte

In de luwte van de dijk

Bij multifunctionele uitbreidinge houden we hieraan vast

Pleidooi voor de klare lijn

Innovatieve dijkverzwaring
Hof van Holland Nijmegen

Stad toont gezicht naar het water

LINT landscape archiecture
Dijkpark Nijmegen
LINT stelt voor om de zone direct achter de Waaldijk te transformeren tot een Dijkpark.
Door het Dijkpark wordt de dijk als ruimtelijk element beleefbaar en wordt het landschap
optimaal verweven met de stad Nijmegen. Kwel wordt ingezet om bijzondere milieus te
maken en vanuit de aangrenzende woonwijken lopen er routes door het park direct naar de
dijk. In het plan wordt er geld bespaard op het aanbrengen van een damwand, waardoor
de woningdichtheid flink naar beneden kan en er ruimte gemaakt kan worden voor een
park. Het park heeft een informeel karakter en bestaat uit een palet aan functies met een
publieke en productieve kwaliteit als boomgaarden, energiegewassen, parkweides, kwelnatuur en groentetuinen. Op enkele plekken is ruimte voor innovatieve woonvormen. LINT
kiest voor een strategie waarin het park zich in verschillende fases kan ontwikkelen en op
termijn ook een keuze voor verdere verstedelijking van het gebied kan worden gemaakt.
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Opgave
De Waaldijk zal verstevigd moeten worden, naast een verhoging van 1 meter in 2050 (en
2 meter in 2120)speelt er een opgave voor kwel achter de dijk en is er een risico op piping en instabiliteit van de dijk. Als de dijk wordt opgehoogd dient er een bepaalde afstand
tussen dijk en woningen worden gereserveerd. De ruimte is watertechnisch noodzakelijk en
zorgt ervoor dat stad en dijk hier ver van elkaar liggen. Waterschap Rivierenland en gemeente Nijmegen hebben de ambitie om stad en dijk meer te verweven, mede omdat het
noodzakelijk is om grondopbrengsten uit het gebied te kunnen halen. Hoe presenteert de
stad Nijmegen zich aan de dijk en hoe wordt de versteviging van de dijk hierin opgelost?
Wonen langs de waal
De onderliggende vraag in de opgave is hoe de stad en de rivier elkaar raken op deze plek
en welke relatie ze aangaan met elkaar. LINT heeft een analyse gemaakt van de Waal en
hoe verschillende dorpen, wijken en steden aan de dijk liggen. Belangrijkste conclusie uit
de analyse is het feit dat alleen in de meest stedelijke gebieden de dijk niet meer zichtbaar
is als ruimtelijk element. Op het overgrote deel langs de Waal is de dijk als element herkenbaar en vormt het een belangrijke lineaire structuur in het landschap.
LINT deelt het traject in 5 types in: De meest landschappelijke gebieden worden gekenmerkt door een autonome dijk die los door het landschap slingert. Dorpen liggen vaak
tegen de dijk aan en hebben een informele relatie met de dijk en de Waal in de vorm van
routes vanuit het dorp over de dijken en enkele plekken op de dijk. Suburbane gebieden
zijn sterker naar binnen gericht en gaan geen interactie aan met de dijk. Oude stadjes
langs de rivier liggen dichter op de dijk en hebben een directe en functionele relatie in de
vorm van een compact stedelijk weefsel georganiseerd rondom een haven, de dijk en een
plein. De dijk is hier nog wel zichtbaar als ruimtelijke element, maar vaak wel verhard. De
meest stedelijke relatie is bijvoorbeeld het Waalfront van Nijmegen waarin de dijk verdwenen is en een kade/boulevard vormt.
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3 modellen
Afhankelijk van de mate van stedelijkheid zijn verschillende verstevigingsoplossingen
mogelijk. LINT kiest nadrukkelijk voor een eenduidige aanpak voor het gehele plangebied,
waarin de continuïteit van de dijk gewaarborgd blijft. LINT heeft drie opties naast elkaar
gezet:
De meest directe en stedelijke relatie kan ontstaan door een klimaatdijk te maken waarop
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gewoond kan worden. Hierin worden woningen letterlijk op de dijk gebouwd. Het gebied
wordt in deze optie beschouwd als onderdeel van een hoogstedelijk front langs de Waal. De
dijk verdwijnt als herkenbaar element in het landschap. Deze oplossing met een klimaatdijk vraagt om een stedelijke ambitie en een onderscheidende stedelijke bouwvorm. Gezien
de grote vraag naar eengezinswoningen met een tuin, wat vooral in de Waalsprong wordt
gebouwd, is het de vraag of dit stedelijke model een realistische optie is. LINT denkt dat
enkele gebieden langs de Waal meer potentie en prioriteit hebben voor stedelijkheid zoals
de Waalkade, het Honigterrein en de Lentse Kade.
Het tweede model is het model waarin een damwand wordt aangelegd en woningen tot aan
de dijk kunnen worden gebouwd. Het is van belang om goede dwarsverbindingen te maken
naar de dijk toe waarin de relatie dorp, wijk, dijk, uiterwaarden en rivier wordt vormgegeven. Dit model is een relatief dure oplossing waarin de woningen achter de dijk verdwijnen en dicht op de dijk staan waardoor de dijk geen ruimte krijgt. Dit is te zien als een
suburbane oplossing. LINT ziet door de hoge kosten en de lage ruimtelijke kwaliteit minder
kansen in dit model.
Het derde model is een dijkpark. Hierin wordt het land direct achter de dijk gebuikt voor
het inrichten van een park, waarin allerlei functies een plek kunnen krijgen. Dit dijkpark is
geïnspireerd op de manier waarop verschillende dorpen aan de Waal liggen. Vaak hebben
de dorpen geen front of directe relatie met de dijk, maar een subtiele en informele relatie.
De dijk krult rondom het dorp en langs de dijk zijn in een groene zone allerlei functies
opgenomen als boomgaarden, sportvelden, parken, wandelroutes en volkstuinen. Vaak
liggen in deze zone ook relicten als wielen en oude militaire forten. Informele wandel- en
fietsroutes lopen vanuit het dorp naar de dijk en verbinden zo het dorp met de dijk en met
de uiterwaarden en de rivier. De situatie is te omschrijven als een positieve achterkant met
een grote publieke kwaliteit. LINT denkt dat door de besparing op de aanleg van een damwand de woningdichtheid in de zone achter de dijk omlaag kan worden gebracht, door het
gebruik van kwel ontstaat er een onderscheidende ecologische kwaliteit en aantrekkingskracht. Ook is dit model flexibel en biedt het mogelijkheden voor verdere groei en verstedelijking op termijn.

Dijkpark
LINT stelt voor om de zone direct achter de Waaldijk te transformeren tot een Dijkpark.
Door het Dijkpark wordt de dijk als ruimtelijk element beleefbaar en wordt het landschap
optimaal verweven met de stad Nijmegen. Kwel wordt ingezet om bijzondere milieus te
maken en vanuit de aangrenzende woonwijken lopen er routes door het park direct naar de
dijk. In het plan wordt er geld bespaard op het aanbrengen van een damwand, waardoor
de woningdichtheid flink naar beneden kan en er ruimte gemaakt kan worden voor een
park. Het park heeft een informeel karakter en bestaat uit een palet aan functies met een
publieke en productieve kwaliteit als boomgaarden, energiegewassen, parkweides, kwelnatuur en groentetuinen. Op enkele plekken is ruimte voor innovatieve woonvormen. LINT
kiest voor een strategie waarin het park zich in verschillende fases kan ontwikkelen en op
termijn ook een keuze voor verdere verstedelijking van het park kan worden gemaakt door
middel van een damwand of klimaatdijk.

Aanbevelingen
_Nijmegen is een stad waarin stedelijke en landschappelijke kwaliteiten heel direct met
elkaar verweven zijn. Het feit dat je vanaf de Waalkade in 5 minuten naar de Ooijpolder
kunt lopen geeft de stad een enorme aantrekkingskracht. Het is belangrijk om dit onderscheidende vermogen als basis te zien voor alle plannen in de stad.
_Een hoge mate van stedelijkheid zal langs de Waal gecombineerd moeten worden met een
goede landschappelijke verweving. Gezien de grote vraag naar eengezinswoningen met een
tuin, wat vooral in de Waalsprong wordt gebouwd, is het de vraag of een hoge stedelijke
dichtheid een realistische optie is voor het plangebied bij Hof van Holland. LINT denkt dat
enkele gebieden langs de Waal meer potentie en prioriteit hebben voor stedelijkheid zoals
de Waalkade, het Honigterrein en de Lentse Kade. Een hoge ambitie betekent niet een
hoge stedelijke dichtheid, het betekent dat er goede prioriteiten gelegd worden.
_LINT denkt dat het Dijkpark van waarde kan zijn voor het plangebied door het flexibele
karakter. LINT kiest voor een strategie waarin het park zich in verschillende fases kan
ontwikkelen. In een eerste fase krijgen pioniers ruimte, waarna het gebied tijd krijgt om te
groeien door de toevoeging van verschillende functies. Op termijn kan er een keuze voor
verdere verstedelijking van het gebied worden gemaakt door middel van een damwand of
klimaatdijk.
_ Op het overgrote deel langs de Waal is de dijk als ruimtelijke element herkenbaar en
vormt het een belangrijke lineaire structuur in het landschap. Het is van belang dat de continuïteit en herkenbaarheid van de dijk wordt gewaarborgd en dat de gebieden rondom de
dijk altijd worden beschouwd als onderdeel van een groter systeem.

DIJKPARK NIJMEGEN

Wonen aan het Dijkpark

STUDIE NAAR VERSTEVIGING VAN DE WAALDIJK BIJ HOF VAN HOLLAND
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fase 3 Hof van Holland aan het dijkpark

De Urbanisten
WAALPARK NIJMEGEN
Inleiding
Nijmegen is prachtig gelegen op een bosrijke oeverwal en kijkt uit over het weidse rivierlandschap van de Waal. Met het project ‘Ruimte voor de Waal’ heeft zich op de grens van
deze twee landschappen een majeur landelijk infrastructuurproject voltrokken waarvan de
opbrengst nu het is opgeleverd, langzaam begint duidelijk te worden. De Waal wordt twee
maal zo breed, waarbij een vriendelijk recreatiewater (de Spiegelwaal) geheel nieuwe condities schept ten opzichte van de druk bevaren werkrivier de Waal. Midden in het water is
een eiland verschenen waar vroeger een dijk lag, meerdere prachtig vormgegeven bruggen
verbinden de twee oevers met uitstekende fietspaden en aan het water is de oever toegankelijk gemaakt met fraaie openbare ruimtes. Met de verandering van het rivierlandschap
voor de deur heeft de geplande ‘Sprong over de Waal’ een geheel nieuwe dimensie gekregen. In plaats van een uitbreiding van de stad ‘aan de overkant’, is er besloten om de Waal
te ‘omarmen’. Dat is een terechte beslissing geweest en stelt de vraag hoe Nijmegen de
Waal gaat omarmen.
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Nijmegen heeft een sterk aantrekkende werking op nieuwe bewoners en groeit in inwoneraantal. Er ligt een stevige bouwopgave die zich voor een groot deel rondom de Waal
gaat voltrekken. Aan de noordzijde van de Waal rondom het dorpje Lent zijn al een aantal
uitbreidingswijken gerealiseerd. Hier krijgt de Waalsprong langzaam aan vorm. De vormgeving van de Waalsprong is nog vrij traditioneel en voldoet ook aan een reële vraag naar
suburbaan wonen. Maar nu de bouwopgave zich richting de rivier verplaatst is het de
vraag of hier de typisch Nederlandse rijtjeswoning het meest geëigende type is om in grote
getalen toe te passen.
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De ontwikkeling van het deelgebied Hof van Holland in het bijzonder is onderwerp van
onze studie. Hier komt de woningbouwopgave samen met een dijkversterkingsopgave: de
Oosterhoutse dijk waaraan het deelgebied grenst moet worden opgehoogd en versterkt.
Onderdeel van de voorgenomen dijkversterking is een kostbaar kwelscherm dat kwelvorming achter de dijk tegengaat, om overlast en schade aan de toekomstige woningen te
voorkomen. Als centrale vraag is gesteld hoe beide opgaven van dijkversterking en woningbouw elkaar positief kunnen beïnvloeden.

Rivierenlandschap in de stad
De hoog gelegen stuwwal en het laaggelegen rivierlandschap komen in Nijmegen samen.
Hier begint het dynamisch stromenlandschap van rivieren die uitmonden in de Hollandse
delta. De oorsprong van dit landschap ligt na de ijstijd toen de rivieren uit het oosten -wat
nu Duitsland is- door de stuwwal heen braken en een rijk meanderend stromenlandschap
vormden dat zich uiteindelijk verbreedde tot de Hollandse delta. De rivieren zijn in de loop
der tijd beteugeld door inpolderingen en de aanleg van dijken. De dijken maken het rivierlandschap ook toegankelijk en beleefbaar.
Deelgebied Hof van Holland grenst aan zo’n dijk die specifiek in dit gebied ook nog sterk
meandert en daardoor steeds verschillende zichten biedt zowel buiten- als binnendijks. Met
de ontwikkeling van de Waalsprong en van Hof van Holland in het bijzonder stroomt het
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rivierlandschap straks niet meer langs de stad maar midden door de stad. De Spiegelwaal
levert de stad samen met het eiland een rivierpark van formaat. Wij vinden het belangrijk
om te overdenken hoe Hof van Holland zich manifesteert aan dit rivierpark.
‘Nijmegen omarmt de Waal’ betekent niet automatisch dat er tot aan het water van de
Spiegelwaal moet worden gebouwd. Het is de moeite waard om het rivierenlandschap
midden door de stad ook de ruimte te geven. De dijk is hierin geen grenslijn maar een
verhoogde route door een prachtig dynamisch parklandschap. Nijmegen ligt aan de zuidzijde op de stuwwal en kijkt naar dit dynamisch landschap en vormt tot aan de waterkant
een gesloten stedelijk front. Aan de noordzijde is de karakteristiek wezenlijk anders, hier
is sprake van een stromenlandschap met kleinere clusters van bebouwing. Dit gaat veranderen nu de stad over de Waal springt en deze omarmt. Het zou echter een vergissing zijn
om het karakteristieke verschil tussen beide zijden te veronachtzamen. Dat de Waal wordt
omarmd hoeft niet te betekenen dat beide zijden gelijk worden en evenmin dat er aan
beide zijden een gesloten waterfront wordt gemaakt. Juist de landschappelijk karakteristiek
is een kracht die identiteit en een groen smoel aan de noordzijde kan geven.

We stellen voor de rand niet op de dijk te leggen maar juist verder landinwaarts om hier
de stromen-karakteristiek te behouden en uit te bouwen. Dat betekent minder bebouwd
oppervlak, maar niet minder woningen. Het betekent wel ánders wonen. En dat is terecht
want je woont hier ‘niet normaal’ in een uitbereiding van een stad, je woont hier heel bijzonder op één van de mooiste stedelijke plekken van het land; midden in de stad én in het
rivierenlandschap tegelijk.

Meer stad maken
Interessant is dat de landschappelijke setting niet hoeft te betekenen dat je niet mag bouwen. Integendeel, wij denken dat het bijeenkomen van het landschap en de stad betekent
dat je juist compacter moet bouwen en meer stad moet maken om ruimte voor het landschap te laten. Dit contrast is bijzonder en relevant, want we bevinden ons hier midden in de
stad, door drie bruggen op tien minuten fietsen van de binnenstad en op vijf minuten lopen
van de Spiegelwaal. Ten opzichte van het uitbreidingsplan vraagt dit om meer variatie. We
stellen voor om naar analogie van de steenfabrieken en forten in de uiterwaarden, compacte woningclusters te maken in het stromenlandschap.
In de toekomstige stadsplattegrond levert dit in het centrum van de stad een kortstondig
moment van insnoeren van het landschap van Waal en Spiegelwaal tussen twee gesloten
bebouwde waterfronten op noord én zuid, om vervolgens weer zo snel mogelijk ruimte te
laten voor het stromenlandschap. Vergelijk het met Duitse steden zoals Düsseldorf waar de
rivier ontspannen met veel groene ruimte door de stad meandert. En kijk naar Nijmegens
19e eeuwse stadswijken die net buiten het centrum geliefde woonmilieus in de stad vormen. Zo kan in het Hof van Holland ook naar een vergelijkbaar woonmilieu worden gezocht: stedelijk, maar ook groen, met royale straatprofielen en een stevige parkrand aan
het rivierpark. Hier kunnen 120 herenhuizen met riant uitzicht op het Waalpark worden
gerealiseerd. In het Waalpark gaan we voor een compact wonen in het park: ruim 700
woningen waarvan het merendeel in een hoger segment. Hier kan een mix van 200 dure
eengezinswoningen, 250 royale appartementen en 275 kleine appartementen met compact,
gebouwd parkeren worden gerealiseerd. En een openbaar park voor alle Nijmegenaren
maar in het bijzonder toegankelijk voor de deur van het Hof van Holland. En in het fort zou

een wijkschool kunnen worden gebouwd, midden in het Waalpark.

Ruimte voor kwel
We geven ruimte aan het water uit de Waal dat op(k)welt. De kwel zou in het Waalpark
vrijelijk omhoog kunnen komen. Aan de zijde van Hof van Holland stellen we een kweldijkje voor die het omhooggekomen water tegenhoudt en voorkomt dat het verder de wijk
intrekt. Dit dijkje geven we vorm als een kade: een parkkade. De parkkade is een bescheiden bakstenen variant van de Lentse Warande waaraan de herenhuizen aan de rand van
het Hof van Holland over het park uitkijken. De vorm van deze kade kan nog op meerdere
manieren worden uitgewerkt. Op conceptueel niveau lijkt een getrapte kade die het grote
hoogteverschil tussen laagwater en maaiveld opvangt (bijna 3 meter!) zeer relevant omdat
beleefbaar water een kwaliteit is. Als je het water niet meer kunt zien vanaf de straat, dan
is er geen sprake van een kwalitatieve ruimte. Door de kade te differentiëren en getrapt
af te laten lopen wordt het water benaderbaar en ervaarbaar. Tevens wordt er aan de
parkzijde ruimte voor het wateroppervlak gemaakt. De dynamiek van het kwelwater wordt
beleefbaar aan de Waalparkkade: bij reguliere waterstand is de afstand tot het water 1,5
meter. Bij een hoge waterstand reikt het water praktisch tot aan de kade met amper 0,5
meter verschil tussen lage kade en water.
We openen het perspectief vanaf de kade op het park en vanaf de dijk op het park. De dijk
gaat van grenslijn naar middellijn. De ruimte tussen Waaldijk en parkkade is 200 tot 300
meter breed (en bij het fort nog meer) en dat is genoeg ruimte denken wij om de kwel omhoog te laten komen en de kwel dus toe te staan in het park. De woningen liggen hier op
terpen in droge clusters in een park dat een spannend, dynamisch en bewegelijk landschap
wordt; niet alleen buitendijks, maar ook binnendijks!
Florian Boer, De Urbanisten, Juni 2016
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