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De Waalkade in beeld
Vijf eeuwen continuïteit en verandering
Marja Begheyn-Huisman
kunsthistoricus

Als stad aan het water heeft Nijmegen altijd een bijzondere 
aantrekkingskracht gehad. Aan de brede rivier ligt de 
benedenstad, waarachter de bovenstad opklimt tegen de 
uitlopers van de stuwwal. Het aanzicht van de stad wordt 
eeuwenlang gedomineerd door de op een heuvel gelegen 
Valkhofburcht links en de hooggelegen Stevenskerk rechts. 
Tekenaars, schilders en fotografen leggen het profiel van de 
stad veelvuldig vast.

Op de meeste panorama’s is vanaf de overkant van de Waal 
het hele Waalfront afgebeeld. Ook zijn er heel wat gezichten 
waarbij is ‘ingezoomd’ op een deel van de Waalkade en de 
benedenstad. Daarnaast is de stad ook weergegeven vanuit 
de Ooij, vanaf de ringdijk rond de oude Waalhaven, of vanaf 
de rivier.

De vele gezichten op de stad laten de veranderingen aan 
het Waalfront goed zien. Een kade wordt gebouwd om 
schepen te laden en te lossen, de gierpont doet zijn intrede 
en zal eeuwenlang in gebruik blijven. De burcht wordt 
afgebroken en vervangen door een wandelpark, stadsmuren 
en -poorten gesloopt of verbouwd. De Kraan en de Galerij 
verdwijnen door verzakking van de kade uit het stadsbeeld, 
de Oude Haven wordt aangelegd en weer gedempt. Er 
komt een spoorbrug, de Waalbrug vervangt de gierpont 
en de aanlegsteigers. Het laden en lossen van schepen gaat 
over in recreatie. De meeste kerktorens bezwijken door 
het bombardement, de benedenstad wordt na ernstig 
verval gesaneerd. En hoewel kunstenaars de werkelijkheid 
graag naar hun hand zetten geeft de grote hoeveelheid 
stadspanorama’s een betrouwbaar beeld van de continuïteit 
en verandering aan de Waal.

Leven op de Waalkade
René ten Hoften
Nijmeegs verhalenverteller

De Waalkade, het is eigenlijk maar één straat, maar wat voor 
een! De hele geschiedenis van Nijmegen komt hier bij elkaar. 
In economisch en sociaal-cultureel opzicht een belangrijke 
Nijmeegse hotspot. Schippers, vissersvrouwen, beurtvaarders, 
kaaisjouwers, maar ook soldaten, beschietingen en kazernes. 
Als de Waal vastzat vanwege het vele opeengestapelde ijs 
dan spoedde iedereen zich naar de Waal. Er werd op het 
ijs gewandeld, een borrel gedronken, met arrensleeën een 
wedstrijd gehouden. Totdat de dooi intrad en de gevaarlijke 
ijsmassa in beweging kwam, met twee kanonschoten werd 
men gewaarschuwd dat de Waal ging kruien, loskwam. 
In de lezing van René van Hoften worden een drietal 
onderwerpen gepresenteerd n.l. werken, wonen en oorlog 
aan de Waalkade.



Excursie
Op zondag 16 september begint er, voor degenen die 
hebben ingetekend, om 12.00 een excursie/ wandeling 
over de Waalkade. Deze wordt begeleid door René van 
Hoften die de kade en haar kleurrijke bewoners nog wat 
verder tot leven laat komen. Duur plm 1,5 á 2 uur.
Met een verrassend eindpunt. Startpunt van de excursie is 
het entreegebouw van de Bastei. 
Deze excursie is bij voorinschrijving al helemaal 
volgeboekt. 

De Waalkade 1860
Kees Moerbeek en Billy Gunterman
kunstenaar & geograaf

De kade van nu is amper te vergelijken met die uit 1860.
Weliswaar kun je, zoals toen, nog steeds langs de rivier 
wandelen, maar het leven zoals zich destijds aan de kade 
afspeelde is dramatisch veranderd. Ook het aanzien van het 
1000 meter lange kade is compleet anders geworden. De 
Waalkade nu is een kalme boulevard waarlangs buslijn 80 
naar Millingen zijn ritjes maakt en waar een paar maal per 
jaar grote tenten worden opgebouwd om feesten te houden 
zoals de jaarlijkse kermis in oktober. Verder is het op een paar 
terrassen en cruiseschepen na doorgaans stil.
Hoe anders was het ruim anderhalve eeuw geleden. Destijds 
leefde de stad van de soldaten van het garnizoen en van de 
rivier. Langs de kade was het een en al bedrijvigheid. Schepen 
brachten hun lading aan wal en kaaisjouwers verdienden 
er de kost mee. Er waren regelmatige beurtvaarten voor 
passagiers naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag tot 
aan Mannheim toe. Pakhuizen, logementen, hotels en 
stalhouderijen waren alom aanwezig. Overal klonk het 
geluid van paardenhoeven. De enige verbinding met de 
overkant van de rivier was het gierpontje Zeldenrust en de 
aanlegsteiger naast de Waalwal trok altijd veel bekijks.
In een twintig minuten durende film wordt de kade van 1860 
in beeld gebracht:
 
- hoe de kade de terreur van de steeds maar terugkomende 
  overstromingen onderging en hoe, nóg erger, het kruiend ijs 
  grote schade aan de huizen toebracht
- hoe de stadskraan het bijna 400 jaar volhield
- hoe de vestingwerken op het punt stonden gesloopt te 
  worden 
- hoe de mest van stadsboerderijen zorgde voor overlast, 
  stank en ziektes
- hoe een steenrijke zakenman uit Amsterdam een 
  megalomaan stadskasteel liet bouwen op de Lindenberg. 
- hoe de Nieuwe Haven haar functie verloor en na een 
  industrieel intermezzo uiteindelijk de vorm kreeg van een 
  labyrint. 

De kade van Nijmegen uit 1860 bestaat alleen nog in de vorm 
van enkele gebouwen. 
Echter, de horizonlijn vanaf de Lentse overkant met de 
Belvedère aan de oostkant en de Stevenskerk in het midden is 
al eeuwen karakteristiek voor de oudste stad van het land. 
En dat moest altijd maar zo blijven.


