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Stadseiland

Wonen aan de Waal
Vincent Cantrijn, planoloog en zijn hele werkzaam 
leven actief geweest in de stedelijke ontwikkeling 
en volkshuisvesting. Schrijft als columnist over poli-
tieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de re-
gio.

Infobord langs de Waal van historisch Nijmegen (foto Vincent 
Cantrijn).

Wonen aan de Waal, een vanzelfsprekende combi-
natie. De Romeinen bouwden tweeduizend jaar ge-
leden Ulpia Noviomagus aan de Waal op de plek 
van het huidige Waterkwartier. Zij hadden uitzicht 
op de Waal. Zoals bewoners van de appartementen
aan de Waalkade en in het Waalfront dat momen-
teel ook hebben. En bewoners van nieuw te bou-

wen appartementen in Hof van Holland dat ook 
gaan krijgen. Uitzicht op de Waal. Meer dan een 
makelaarskreet om kopers te trekken. Wonen is in 
deze tweeduizend jaar niet altijd een vanzelfspre-
kendheid geweest. Andere functies waren om 
meerdere redenen vaak belangrijker. Nu is wonen 
aan de Waal de belangrijkste functie.  Eén verschil 
met de Romeinse tijd is er wel: er wordt aan twee 
kanten van de Waal gewoond. Is wonen in de Waal 
de volgende stap?

Eilandhoppen
Mieke Dings is architectuur- en stedenbouw-
historica. Vanuit Bureau Dinges werkte ze aan 
verschillende tentoonstellingen en boeken en is 
redactielid van Hoog // Diep (de stadsredactie van 
het ACN). 

Zicht op Nijmegen (foto Mieke Dings)

  

Foto Thea van den Heuvel



Over wat te doen met ‘ons’ stadseiland Veur-Lent is
al veelvuldig geschreven en gesproken. In de hoop 
de discussie wat te verbreden en mogelijk ook 
lessen op te halen, ging ik voor Hoog // Diep 
afgelopen zomer digitaal eilandhoppen. 

Noordereiland Rotterdam (archieffoto)

De tocht ging van het beroemde Parijse 
stadseiland, via Duitse riviereilanden naar 
Amsterdam, Rotterdam en Budapest en weer terug.
Ik leerde dat geen enkel ander stadseiland echt 
vergelijkbaar is en dat Nijmegen met veur-Lent echt
goud in handen heeft. Ook leerde ik dat bruggen, 
kades en vooral uiteindes van eilanden van belang 
zijn voor het creëren van een ‘eilandgevoel’. En dat,
niet te vergeten, een eiland vooral ook moet léven. 
In het Basteicafé doe ik verslag van deze tocht en 
van de gesprekken die ik met onderzoekers en 
ontwerpers voerde. Wat kunnen we van andere 
stadseilanden leren? 

Stadseiland ….....te bijzonder om 
fantasieloos leeg te laten
Martin-Paul Neys is architect, Directeur van 
Level of Detail Architecten en voorzitter van 
Architectuurcentrum Nijmegen(ACN)

Stadseiland Veur Lent: of je bent vóór nieuwe 
bebouwing op het stadseiland, of je bent faliekant 
tegen. Heel zwart-wit schermen we met kreten als 
“leeg laten” en “vol bouwen”, niks doen of 
verpesten. Alsof leeg laten gratis is en bouwen iets 
voor geldwolven. Daarmee dreigen we onszelf 
tekort te doen. Het nieuwe eiland, waar we 
allemaal zo veel van zijn gaan houden, heeft ons 
nog zo veel meer te bieden. 

De ruime stranden langs de Waal en de Spiegelwaal
zijn heerlijk. Velen weten het eiland te vinden voor 
hun dagelijkse ommetje of hardlooprondje. 
Prachtig: die ruimte moet er zeker blijven. Maar als 
je goed kijkt zijn er hele stukken eiland waar bar 
weinig te beleven is. De noordoever is nu tamelijk 
troosteloos. Dit is ruimte van de kiloknaller: leeg en
vlak en met smaak noch kraak. 
Deze vlakte is precies de ruimte waar gedacht 
wordt aan nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen 
die kansen bieden om echt wat van deze ruimte te 
maken. Door er te bouwen én door nieuwe leegte 
te maken. Het leuke van leegte is dat die er is in 
soorten en maten. Ruimte kun je vorm geven. Wat 
te denken van park en plein, brink, straat, kade en 
oever. Dat zijn allemaal heel verschillende smaken 
van leegte. We kunnen aan de belevenis die Veur 
Lent nu al is ruimte voor nieuwe belevenissen 
toevoegen. En ja: tussen die mooie leegtes kunnen 
ook prima mensen wonen in nieuwe huizen en 
appartementen. Op ons eiland, tussen het groen.

Volgend Basteicafé 12 mei 2022
Openbaar groen en onze tuinen dragen bij aan een beter milieu. Maar weten we eigenlijk wel of ons 
plantgoed van de kwekers vrij is van gif? Dit Basteicafe onderzoekt met een aantal inleidingen de gevaren 
van pesticidengebruik maar reikt ook beter mogelijkheden aan. De avond komt tot stand met 
medewerking van Operatie Steenbreek, NLBloeit!, IVN, PesticideActionNetwork en RadboudUMC. Voor 
actuele informatie kijk op debastei.nl 


