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JUBILEUMBRUG VOOR NIJMEGEN 

ir. Joris Smits, architect BNA

Een nieuwe Stadsbrug over de Waal 
De band tussen de stad Nijmegen en Royal Has-
koning is al decennia lang innig. Dit jaar bestaat 
Royal Haskoning 125 jaar. Wij hebben ons bij deze 
gelegenheid afgevraagd wat het oudste ingeni-
eurs- en architectenbureau van Nederland aan de 
oudste stad van Nederland zou kunnen schenken. 
Uitkijkend over de Waal vanuit ons kantoor aan de 
Barbarossastraat dient het antwoord zich eigenlijk 
vanzelf aan: een tweede Stadsbrug voor Nijme-
gen, een nieuw embleem voor de stad waar ge-
schiedenis en hedendaagse cultuur hand in hand 
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gaan. Bruggen ontwerpen is iets wat  wij graag 
doen. Onze architecten en ingenieurs hebben zich 
ingezet voor deze prachtige opgave. Het was dan 
ook met groot plezier en met enige trots dat wij de 
stad, onze stad, dit cadeau aan konden bieden!
Nijmegen en de rivier de Waal: ze horen bij elkaar. 
Welke stad ligt zo fraai in een bocht aan de rivier 
als Nijmegen? De huidige twee bruggen over de 
Waal spelen in de beleving van de stadsdelen aan 
weerszijde van de rivier een cruciale rol. De mo-
numentale oude Waalbrug uit 1936, destijds de 
grootse boogbrug van Europa, is met recht een 
icoon voor de stad.
De nieuwe stadsbrug bereidt nieuwe wegen. De 
brug zal de westelijke entree van de stad gaan 
markeren, zoals de oude Waalbrug dat voor de 
oostkant doet. Om de geografische symetrie van 

de twee bruggen, aan weerszijden van de spoor-
brug, te benadrukken hebben wij gekozen voor 
een ontwerp dat verwant is aan de oude Waal-
brug. Een slanke vakwerkboog overspant de rivier 
vanaf de Waalkade tot aan de strekdammen en 
strekt zich “kabbelend” uit in de Lentse uiterwaar-
den richting Waalsprong. Dankzij de vanzelfspre-
kende vorm past zij moeiteloos in het uitgestrekte 
rivierenlandschap van Nijmegen en Lent.
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