VERSLAG LEVENDEWAAL
Inleiding
Dit verslag heeft betrekking op de ateliers en de afsluiting die op 20 juni 2015 hebben
plaatsgevonden. Het is een impressie van de dag waarin we niet hebben nagestreefd volledig te
zijn. In de komende tijd gaat een projectteam de inventarisatie van alle ingekomen ideeën
afronden en deze wordt publiek gemaakt. Alle ideeën krijgen een uniek nummer, zodat we altijd
terug kunnen zien wie het idee heeft ingebracht.
Vervolgens gaat het projectteam, zoals toegelicht tijdens de ateliers en de eindafsluiting op
20 juni, de ideeën toetsen aan de randvoorwaarden en de criteria en de ideeën groeperen in
scenario’s  waarin  ideeën  elkaar  versterken.  Deze  scenario’s  worden  weer  teruggelegd  bij  de  
deelnemers en vervolgens aan college en raad.
Op zaterdag 20 juni 2015 vond de sluiting plaats van de oproep voor ideeën voor de Waalkade
met ateliers en een gezamenlijke afrondende bijeenkomst in het Casino. Sandra Stoffels,
projectmanager gemeente Nijmegen, verwoordde als laatste spreker haar impressie als volgt:
"ik voel me net jarig en heb heel erg veel cadeautjes gekregen".
In antwoord op een raadsmotie heeft het college van B&W een traject ingezet om de stad te
betrekken bij de toekomstvisie voor de Waalkade. In 2012 is dit al gebeurd voor het oostelijk
deel van de Waalkade en heeft het geleid tot een aantal projecten zoals de lift bij de
Veertrappen, de Bastei en de herinrichting van Lindenberghaven. Nu wordt er aandacht
gevraagd voor het deel van de Waalkade gelegen tussen de Grotestraat en de
Veerpoorttrappen. Begin juli komt het voorstel van het college in de raad waarin geld
beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van fysieke maatregelen in 2016.
Vanaf april is door de gemeente en in samenwerking met Huis voor de Binnenstad en de
Vereniging Waalkade Ondernemers gewerkt aan het proces om de ideeën uit de stad op te
halen. Dit heeft geleid tot het openen van een inloopcentrum op Waalkade 51, een aparte
webpagina en een start van de social media campagne. Vanaf 3 juni konden ideeën worden
gemeld en begon het ook daadwerkelijk binnen te komen, zowel via de digitale weg als in het
inloopcentrum. Alle ingekomen ideeën zijn op borden geprikt en aan waslijnen opgehangen.
Ideeën die al eerder zijn geopperd, zijn daarbij niet vergeten. Het resultaat van eerdere
bijeenkomsten en acties van anderen zijn integraal meegenomen.

En op 20 juni was er de mogelijkheid om met elkaar ideeën te genereren in vijf ateliers op
verschillende plekken aan de Waalkade die van 11 tot 14 uur plaatsvonden. Vervolgens waren
er 75 mensen aanwezig in het Casino bij de slotmanifestatie waar de oogst van de dag werd
gedeeld. Deze bijeenkomst vond plaats onder leiding van Erna van Holland (COB-WEB advies).
Allereerst vroeg zij aan Rob Jaspers, journalist bij De Gelderlander, wat zijn impressies waren
van deze dag. Hij gaf aan dat de Waalkade een kil, koud en doods gebied is maar dat hij vandaag
alleen blije mensen heeft gezien en gehoord. Nu werd geen tijd gestopt in het melden wat niet
goed gaat, nee mensen waren met elkaar bezig met het uitwisselen van hun dromen. En hij was
onder de indruk van de ideeën die hij bij de verschillende ateliers heeft opgedaan.
Om de zaal een indruk te geven van de oogst bij de ateliers, geven de gespreksleiders een korte
toelichting op de top 3 van elk atelier en wordt de presentatie ondersteund met tekeningen die
de tekenaars, aanwezig bij alle ateliers, hebben gemaakt.

De ateliers over Verbindingen, in een leegstaand pand (voorheen Exotic), bogen zich onder
leiding van Thea van den Heuvel (Architectuur Centrum Nijmegen) over de wijze waarop de
Waalkade verbonden is met de stad, zowel de bovenstad, het centrum als de stad aan de
overzijde van de Waal. Pepijn Sluiter (Architectuur Centrum Nijmegen) heeft de pitch verzorgd
zodat iedereen in de stemming kwam om nieuwe ideeën te genereren. Conclusie van deze
ateliers was dat het goed zou zijn verschillende gebieden te onderscheiden, voor cultuur, natuur
en bijvoorbeeld jongeren. Verlaag de kade ter plaatse van de oude lage kade, die ligt er
tenslotte nog (met kinderkopjes). Om het bereikbaar en leefbaar te maken, maak de Waalkade
autoluw en zorg voor een tram die heen en weer gaat of een watertaxi of een kabelbaan. Zorg
voor ruimte voor leisure en groen, natuur en water. Het water moet kunnen worden beleefd.
Knip de Waalkade in twee sferen om dat mogelijk te maken. Laat bijvoorbeeld het regenwater
door de Grotestraat naar beneden lopen en breng een openbaar zwembad terug in de Waal. En
laten we de bezoekers van de cruiseschepen welkom heten met koffie en Marikentaartje en ze
uitnodigen de Waalkade en de stad te bezoeken.

De ateliers over Functies op de verdieping van Vivaldi's vonden plaats onder leiding van Willy
Arends, gemeente Nijmegen, met een pitch van Doeko Pinxt (Lindenberg). De focus op functies
bleek in de eerste ronde aandacht op te leveren voor kleinschalige evenementen (op de
Waalkade is altijd iets te doen), een goede link met de rivier en creatief parkeren. Men ervaart
de bus als belemmerend voor deze activiteiten, de Waalkade moet verkeersluw worden
gemaakt. En doe het niet alleen, werk samen met partijen en bijvoorbeeld met kunstenaars.

In de Stratemakerstoren, de toekomstige Bastei vonden de ateliers plaats over tijdelijkheid
onder leiding en met een pitch van Daan van de Berg (Lentekracht) Een drietal scenario's zijn
hier tevoorschijn gekomen. De eerste is Drooghaven: leg een boot op het droge en ontwerp van
hieruit programma's. Zorg dat er ruimte is voor onverwacht gebruik. Het tweede is denken
vanuit de 12 al aanwezige routes van de bovenstad naar de Waalkade, onbekend en weinig
gebruikt. Ga hiervan uit en werk van daaruit aan programma. En scenario drie gaat uit van een
bestaand concept, Polydome, waar blauw het nieuwe groen is. Water wordt hier ook ingezet
voor het realiseren van nieuwe voedselvoorzieningen.

De ateliers over beleving vonden plaats in Opoe Sientje. Reinoud van Assendelft, directeur van
het Leisure-Adviesbureau Van Assendelft & Partners en inwoner van Nijmegen, nam iedereen
mee in het belang van beleving en storytelling en vroeg wat voor verhaal we willen vertellen
met de Waalkade. Jaap Lingsma, gemeente Nijmegen, leidde het gesprek en zorgde ervoor dat
alle ideeën betreffende beleving loskwamen. Groen werd in de beleving belangrijk gevonden
maar hoe werd in de ateliers niet opgelost; het is niet de bedoeling met andere groengebieden
te concurreren. De kade verlagen aan de oostzijde is ook in deze ateliers aan de orde gekomen.
Aandacht wordt gevraagd voor stad aan een werkende rivier; kunnen we niet iets doen met al
die binnenvaartschepen? Zorg voor een verbinding met de historie, verplaats de hijskraan van
kop Waalhaven naar waterkant Waalkade/Grotestraat, zodat al vanaf de binnenstad zicht
ontstaat op de kraan. En in aansluiting op het atelier verbindingen is als beleving vakantiegevoel
meegegeven, zowel voor bewoners als toeristen.

Waar konden de ateliers over groen en duurzaamheid anders plaatsvinden dan aan de Waal, ter
hoogte van de brug. Onder leiding van Helen van Basten en met een inspirerend verhaal van
Maarten Barckhof (HAN) gingen mensen met schoppen, takken en ander materiaal in de weer
om in de oever vorm te geven aan hun ideeën. Het meest opvallende was dat alle groepen
direct starten om de kade weg te halen, om meer contact met het water te krijgen. Een geheel
ander idee: breng een markt naar de kade. Dit werd zeer goed verbeeld door een deelnemer die
echte producten van de markt voor het casino plaatste in het zand. Maak er een stadspark met
recreatie en laat de muren van het casino begroeien om dat effect te vergroten. Maak zichtbaar
wat allemaal voorbij komt op de Waal. Vang het regenwater zichtbaar op. Als je alles ecologisch
en duurzaam oppakt, wordt het een fijne plek.

Aan de aanwezigen van de bijeenkomst wordt gevraagd om door middel van stickers aan te
geven waar hun voorkeur naar uitgaat voor de korte en voor de lange termijn. Er wordt
enthousiast geplakt. Rob Jaspers geeft weer wat hiervan de resultaten zijn.
Er is duidelijk veel belangstelling voor evenementen om de Waalkade levendig te maken en hij
concludeert dat er creatieve mensen bij moeten betrokken om dit te bewerkstelligen. Zorg voor
een watertaxi, het werkt ook in Rotterdam, je wordt dan nieuwsgierig gemaakt naar de
overkant. En waarom geen kabelbaan, in Keulen is deze toch altijd vol? Bij verschillende ateliers
komt terug dat er meer contact moet zijn met het water. Laat het water toch weer tegen de
Stratemakerstoren aan klotsen en breng de kade terug. En als de gemeente geen geld heeft,
dan doen we het weer zelf net als vroeger met z'n allen met een schop in de hand.
En natuurlijk moeten we meer doen met de schepen op deze rivier met zijn prachtige bochten.
Denk aan het klapperbord van Utrecht Centraal en dat er hierop zichtbaar is welke boten
langskomen en waar ze vandaan komen. En nut de bestaande verbindingen naar de bovenstad
beter uit; want geef nu eerlijk toe, wie kent deze geheime paden van de stad? En hij eindigt met
het advies aan de politiek om maar wat meer geld te reserveren om uitvoering aan de ideeën te
kunnen geven.

Om de bijeenkomst af te ronden, vraagt Erna van Holland aan de initiatiefnemers hoe zij
terugkijken op het proces en de ateliers.
Maarten Mulder (Huis voor de Binnenstad) geeft aan dat het mooi is om te zien hoe met
ondernemers en bezoekers ruim 400 ideeën zijn binnengekomen en hij kijkt uit naar het
vervolg. Hij adviseert de gemeente om ook hierbij de ondernemers te betrekken om samen de
ideeën te trechteren. Er komen moeilijke keuzes en spannende afwegingen, dat moeten we
samen doen.
Lyon Romijnders (namens ondernemers aan de Waalkade) bedankt iedereen voor zijn/haar
creativiteit en betrokkenheid, het is hartverwarmend. Blij dat we nu de schouders er onder
zetten om iets goeds van de Waalkade te maken. We moeten nu met elkaar blijven
communiceren.
Wethouder Citymarketing, Ben van Hees, geeft aan dat men al lang met de Waalkade bezig is.
Goed dat er zoveel plannen zijn binnengekomen; nu hopen dat we de provincie kunnen
verleiden om het gemeentelijk budget te verdubbelen. Tegelijk starten met tijdelijkheid en voor
de lange termijn zorgvuldig afwegen. Een onbemand karretje in de Grotestraat is een van zijn
eigen wensen.
Bert Velthuis (wethouder stedelijke ontwikkeling, grondbeleid en cultuur) vindt het een cruciaal
moment voor de geschiedenis van Nijmegen omdat het DNA verandert. Aan de overkant wordt
een nieuwe stad gebouwd en daarmee wordt de Waalkade tot het centrum van Nijmegen en
daar moeten we vorm aan geven.

Als laatste komt Sandra Stoffels aan het woord. Zij geeft een doorkijk naar de toekomst. Het
projectteam van gemeente zal er een hele kluif aan hebben om alle ideeën op een rij te zetten
maar dit is het eerste dat zij zal doen. Alles wat binnen is gekomen, alsmede het verslag zal
iedereen ter beschikking worden gesteld. Vervolgens gaat het projectteam in de weer om een
aantal scenario's op te stellen waar verschillende ideeën in worden gecombineerd. Het zal
duidelijk zijn dat niet alle ideeën kunnen worden gehonoreerd, maar elk idee zet weer aan tot
andere ideeën en levert zo een bijdrage. Na de zomer worden de scenario's teruggekoppeld aan
de ondernemers en andere belangrijke stakeholders. We maken onderscheid in de activiteiten
voor de korte termijn en visie voor de lange termijn. Dit jaar wordt het aan de raad voorgelegd
zodat we kunnen starten met de uitvoering in 2016. Maar het mooiste van nu is dat we terug
kunnen kijken op een fantastisch resultaat en Sandra bedankt een ieder daarvoor.

