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1 T I T E L
De stad Nijmegen is een nieuw stadsdeel rijker: de 
Waalsprong, ten noorden van de Waal. Ontwikkeld rondom 
de bestaande kernen van Lent en Oosterhout, omgeven door 
groen en water. Door de eeuwen heen is hier veel gebeurd, het 
gebied van de Waalsprong is al eeuwen oud! De sporen van 
het verleden, soms zichtbaar in de leefomgeving of verborgen 
onder de grond, geven het gebied karakter en een gewortelde 
identiteit. Dit erfgoed zichtbaar en beter beleefbaar maken 
voor iedereen, biedt kansen om nieuwe en oude verhalen met 
elkaar te verbinden, voor nu en in de toekomst. 

In de Waalsprong wordt met projectontwikkelaars gewerkt 
aan uiteenlopende opgaven. Hierin staat de woningbouw 
centraal, maar de ontwikkeling van maatschappelijke 
functies, infrastructuur en bedrijventerreinen is ook een 
belangrijk onderdeel van de opgave. Archeologie (en erfgoed) 
zijn onlosmakelijk verbonden met deze ontwikkeling van de 
Waalsprong. 

Om de talrijke archeologische vondsten en het aanwezige 
erfgoed in dit gebied een plek te geven in de ontwikkelingen 
is ‘het verhaal van de plek’ onderzocht: een biografie van 
de Waalsprong. Met archeologie als vertrekpunt bespreken 
we de ontstaansgeschiedenis van het gebied, met daarin 
de belangrijkste gebeurtenissen, erfgoed- en culturele 
elementen, verhalen en landschappen verwerkt. De 
verhaallijnen die hieruit zijn gedestilleerd koppelen we in 
deze publicatie aan sleutelplekken en projectvoorstellen 
in het gebied. Veel historische elementen zijn namelijk 
nog zichtbaar, maar er is ook nog veel te ontdekken, of 
zelfs verborgen. Zo hebben we een beter zicht op hoe we de 
kracht van de lokale identiteit in kunnen zetten en maken we 
uiteindelijk inspirerende en gewortelde plekken. 

Dit document vormt een handleiding voor de ontwikkeling 
van erfgoedbeleving in de Waalsprong door de Gemeente. 
Het biedt handvatten en inspiratie om in samenwerking met 
projectontwikkelaars, ondernemers, scholen en inwoners 
voort te bouwen op het verhaal van de plek en zo samen bij te 
dragen aan de identiteit van de Waalsprong.
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Om het verhaal van de Waalsprong te vertellen kunnen we uit veel bronnen 
putten. Zo zijn er geschreven en (door)vertelde historische verhalen, 
maar ook gebouwen, de inrichting van het landschap en de verborgen 
archeologische resten in de grond. Met de bouw van een nieuw stuk 
Nijmegen voegt de Waalsprong een nieuwe laag, een nieuw hoofdstuk, 
toe aan het verhaal. 

Dit gebied ten noorden van de Waal is pas in de jaren ’90 aan de 
gemeente Nijmegen toegevoegd. Het heeft daarmee ook een hele andere 
geschiedenis dan de stad ten zuiden van de rivier, die haar bestaan dankt 
aan de hoge ligging op de stuwwal en aangrenzende spoelzandwaaier. 
Aan de noordkant lag een door de Waal gevormde grote en lage vlakte. 
Naast een aantal kleinere gehuchten (waaronder Oosterhout) is het 
belangrijkste dorp in dit gebied Lent, dat functioneerde als toegangspoort 
tot de stad aan de overzijde van de Waal. 

Vanaf de start van de ontwikkeling van de Waalsprong hebben archeologen 
onderzoek gedaan op plekken waar werd gebouwd. Archeologen zoeken 
alleen naar de resten van menselijke activiteiten die nu niet meer 
zichtbaar zijn en proberen daar een verhaal van te maken. De archeologie 
maakt de geschiedenis tastbaar door te laten zien wat mensen voor 
spullen gebruikten, wat ze bouwden, maakten en zelfs wat ze aten. 

In deze archeologische zoektocht is een schat aan nieuwe en tastbare 
restanten van de geschiedenis van het Waalspronggebied aan het 
licht gekomen. Hele mooie vondsten,  maar ook nieuwe inzichten in de 
geschiedenis van Nijmegen. Archeologen verdelen die geschiedenis 
in tijdvakken, zoals weergegeven in de tijdlijn van hoofdstuk 3. De 
oudste vondsten zitten soms wel enkele meters diep in de bodem, 
afgedekt door sedimenten van bijvoorbeeld de rivieren. In beginsel 
zijn de sporen die het diepst in de bodem zijn bewaard ook het oudst. 
Van vrijwel ieder tijdvak,  beginnend rond 300.000 jaar geleden, zijn in 
de Waalsprong resten teruggevonden. Van de vroegste perioden zijn 
alleen de stenen werktuigen en de vuurplaatsen waarop werd gekookt 
bewaard gebleven. Van andere perioden zijn meer gebruiksvoorwerpen, 
zoals aardewerk of metaalvondsten teruggevonden. Soms wordt door 
goede bewaaromstandigheden ook vergankelijk organisch materiaal 
teruggevonden, zoals botten, hout, kleding of voedselresten. De 
materialen zijn meestal bewaard gebleven in kuilen die door de mens zijn 
gegraven en archeologen ook wel  “grondsporen” noemen.

We starten met een archeologische vogelvlucht door het gebied van de 
Waalsprong en de bijzondere vondsten die zijn gedaan. 
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LANGE EN CONTINUE BEWONING
Het archeologisch onderzoek leverde veel mooie en vernieuwende inzichten op. Onverwachts blijkt dat 
de Waalsprong voortdurend bewoond is geweest. Uit alle archeologische tijdvakken zijn namelijk resten 
teruggevonden. Al vanaf 100.000 jaar geleden woonden hier mensen, dat is lang voordat er sprake was van de 
stad Nijmegen. De eerste echte grotere nederzettingen dateren uit de Steentijd (rond 5500 v. Chr.). Opmerkelijk 
is dat er nauwelijks nederzettingen zijn teruggevonden uit de Late IJzertijd (rond 50 v. Chr.), aangezien dat juist 
de tijd is waarin de Romeinen het gebied intrekken. 

Het gebied is gevormd door de invloed van de rivier. De Waal is eigenlijk een grote afsplitsing van de Rijn richting 
de Noordzee. De naam komt van Valis of later Vahal, zoals de Bataven en de Romeinen de Waal noemden. Dat 
mensen hier met veel tegelijk en in alle perioden hebben gewoond heeft meerdere redenen. Het gebied van de 
Waalsprong bevat een hele vruchtbare grond door de combinatie van kalkrijke klei en zand, afgezet door de 
rivier. Bovendien was er door de ligging aan de rivier nooit een gebrek aan water. De rivier vormde als het ware 
een snelweg, waar handel en transport kon floreren. Dit leidde tot een dichte, langdurige en vooral welvarende 
bewoning van het gebied.

In de Waalsprong liggen de dorpen uit de verschillende tijden vaak netjes gestapeld op elkaar. Ze liggen verborgen 
onder de grond en in elkaar gedrukt tot lagen van enkele decimeters dikte per dorp of archeologische periode. 
Sommige plekken in de Waalsprong waren heel populair. Een voorbeeld is de archeologische vindplaats aan de 
Van Boetzelaerstraat , rondom de Grote Boel. Daar zijn sporen van duizenden jaren bewoning opeengestapeld 
zichtbaar: een laag uit de Jonge Steentijd, daarboven een dorp uit de Bronstijd, de IJzertijd, de Midden-Romeinse 
Tijd, de Merovingische Tijd, de latere Middeleeuwen en zelfs tot bewoningslagen uit de Tweede Wereldoorlog en 
boerderijen van nu. We vinden boerderijen met hun erven, de akkers en de begraafplaatsen terug, maar ook de 
waterwerken en de verdedigingswerken tot aan de oversteekplaats van de geallieerde troepen in WO II. Hieruit 
blijkt dat dit een interessante en unieke woonplek is geweest tot op de dag van vandaag. Dat is bijzonder voor 
archeologen, omdat die langdurige opeenvolgende bewoning zelfs niet terug te vinden is in de stad Nijmegen.
 

GRAFVELDEN EN CULTUURLANDSCHAP
In de Waalsprong zijn vele en bijzondere rijke grafvelden gevonden uit alle archeologische perioden. Ze geven 
ons een inkijkje in wat voor type bewoners hier door de eeuwen leefden: een welgestelde elite. Met name de 
Merovingische graven, de opvolgers van de Romeinen, uit de vroege Middeleeuwen, zijn heel bijzonder en 
rijk versierd. Door de vondsten weten we dat dit mogelijk rijke boeren waren, die grote hoeves in het gebied 
exploiteerden en de steden van voedsel voorzagen. Ook de Romeinse begravingen waren voorzien van dure 
importgoederen uit verre gebieden. De begravingen uit de IJzertijd, Bronstijd en Jonge Steentijd getuigen van 
vergelijkbare welstand en voldoende bestaansmiddelen. 

In alle tijden hebben de mensen het landschap naar hun hand weten te zetten. De aanleg van dijken, sloten en 
verkavelingen getuigen daarvan. Bijzonder is ook de enorme veekraal (een omheining voor het houden van vee) 
bij Zuiderveld nabij Oosterhout uit de Bronstijd/IJzertijd.
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STATUS VAN LENT 
Lent speelde in het gebied van de Waalsprong een hoofdrol. Gedurende een lange periode lijkt Lent dan ook 
bijna even belangrijk als de stad Nijmegen. Het dorp en zijn bewoners verkregen deze status door de vruchtbare 
gronden, de strategische ligging aan de rivier en de handelsrelatie met Nijmegen. De Waal was enerzijds 
een barrière voor verdediging, maar vormde anderzijds een verbindingsweg met Nijmegen en het omliggende 
gebied. Als levensader van het gebied voorzag de Waal in gemakkelijk transport over water, dat over land veel 
ingewikkelder en duurder was. Lent ging fungeren als poort tot Nijmegen en over de rivier naar buiten. Als 
gevolg hiervan ontstaat er een welvarende cultuur in een rijke handelsnederzetting die zich duizenden jaren 
voortzet. Dit weten we aan de hand van vondsten verborgen in de grond, die duiden op een dichte bewoning van 
een rijke elitecultuur. 

Die elite bestond enerzijds uit rijke ‘herenboeren’ door de tijd heen, anderzijds uit de militaire elite. Een 
boerenbedrijf op deze vruchtbare grond bood namelijk een goede en zekere toekomst en bestaansmogelijkheden 
voor velen. Toen de stad Nijmegen ontstond bleek het gebied zelfs zo vruchtbaar dat de overschotten voor de 
stedelingen konden worden ingezet. De boerenbedrijven in Lent werden al snel uitgebouwd tot toeleverancier 
voor de regio. In de Romeinse tijd moest eveneens aan de vraag van de Romeinse legers en de bewoners 
van de stad worden voldaan. De Romeinen hadden rond Lent productieboerderijen (villa’s). Met de komst 
van Karel de Grote vroeg ook de stadsbevolking om voedsel vanuit Lent. De boeren van Lent nemen de rol 
als voedselleverancier op zich tot aan de vorige eeuw. Alle groenten en fruit in de stad kwamen recentelijk 
voornamelijk uit de Waalsprong. 

De rijke boerenhoeves en villa’s rondom Lent worden in de tijd van regenten en vorsten opgevolgd door luxe 
landhuizen van de Nijmeegse elite. Deze ontwikkelingen laten zien dat Lent eeuwenlang heeft bestaan als 
belangrijk centrum in het gebied boven de Waal. 

STRIJD RONDOM LENT 
De Waalsprong is altijd van strategisch belang geweest. De strategische positie van Lent en zijn verloren, 
maar weer teruggevonden, Kasteel Lent vormden de entree van de stad en een poort vanuit Duitsland. Dat 
vereiste een goede verdediging, waardoor de rivier als barrière vaak het toneel van strijd vormde. De nu nog 
zichtbare verdedigingswerken in de bocht van de Waal geven nog een glimp van dat verleden. Maar ook meer 
landinwaarts zijn versterkingen teruggevonden uit verschillende perioden. Met die verdediging kwam ook een 
elite aan soldaten en leidinggevenden van forten mee naar Lent. 

Het water bracht ook een bedreiging met zich mee: de voortdurende strijd tegen het water zelf. De bewoners 
moesten zich er voortdurend tegen wapenen door middel van dijken en watergangen, tot in het recente verleden 
met het graven van de bypass bij Lent. De rivier heeft dan ook veel kapot gemaakt. Zo werd het gebied tussen 
Lent en Oosterhout in de Jonge steentijd tot aan de Bronstijd van oost naar west doorsneden door een brede 
geul van de Waal. Ten zuiden van die lijn heeft het stromende water flink huisgehouden en is het in eerdere 
tijden voortdurend doorsneden door de meanderende rivier. Daarmee zijn alle vroege bewoningsporen van vóór 
de Midden-Bronstijd (1500 v. Chr.) ten zuiden van de Grote Boel uitgewist en opgeruimd. Daar zijn de oudste 
archeologische sporen dus niet meer terug te vinden. 
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WAAR GEVONDEN? Lentseveld, Aragonstraat
PERIODE? Vroege IJzertijd (775 - 500 v.Chr.)
WAT IS HET? Een miniatuur aardewerken potje gevonden als 
bijgift in een graf. Op het potje staan bezwerende teksten die 
lijken op het ‘potjeslatijn’, zoals we dat vroeger zagen op potjes 
in de apotheek. De tekst en de inhoud zullen bedoeld zijn om 
de patiënt te behoeden voor ongeluk of om te genezen van een 
kwaal. De tekst is niet leesbaar, maar zal een soort abracadabra 
zijn geweest voor de, in dit geval de begraven, patiënt.
WAAROM BIJZONDER? Er is heel weinig bekend over de taal 
of het schrift van de IJzertijd-bewoners in Nederland. Dit is de 
eerste keer dat er ten noorden van de Alpen zoiets is gevonden, 
een heel bijzondere vondst dus.

WAAR GEVONDEN? Steltsestraat en Laauwikstraat, Lent
PERIODE? IJzertijd (775 - 12 v.Chr.)
WAT IS HET? Twee bijzondere dubbelgraven van een man en een vrouw van 
25-30 jaar en een dubbelgraf met een man, ongeveer 60 jaar, met een 
vrouw. De ‘man van Lent’ maakt onderdeel uit van een van deze graven. 
De meeste mensen zijn rijk versierd met ornamenten in hun graf, omringd 
door veel bronzen bijgiften. Sommige van hen zijn met hun gezicht naar 
beneden begraven. 
WAAROM BIJZONDER? Het is onduidelijk waarom de mensen tegelijk zijn 
begraven of met hun gezicht naar  beneden liggen. Dat komt namelijk 
zelden voor, tenzij er sprake is van een misdrijf. Verder zijn er uit de 
IJzertijd ook crematiegraven gevonden, wat getuigt van twee verschillende 
levensovertuigingen of tradities in de dezelfde periode en nederzetting. 
Waarschijnlijk komt het begravingsritueel uit Noord-Frankrijk, evenals de 
bijzondere bijgiften uit die regio. Dat geeft aan dat de bevolking van de 
Waalsprong toen al verre handelsrelaties had.

WAAR GEVONDEN? Van Boetzelaerstraat, Rustwat, Oosterhout
PERIODE? Romeinse Tijd (12 v.Chr. - 450 na Chr.)
WAT IS HET? Een grote Romeinse/Bataafse nederzetting met 
bijhorende grafvelden gevonden bovenop eerdere bewoning. 
De begravingen hebben rijke bijgiften uit alle delen van het 
Romeinse Rijk. In het rijkste graf zaten maar liefst acht 
aardewerken voorwerpen, gemaakt in verschillende delen 
van het Romeinse rijk. Een glazen spiegel, haarspelden en 
mantelspelden, met goud ingelegde glazen kralen en Romeinse 
munten. 
WAAROM BIJZONDER? De begravingen weerspiegelen de rol 
die de Bataven speelden in het Romeinse rijk als soldaten en 
de wijze waarop zij zich in korte tijd de Romeinse cultuur eigen 
maakten. 

A R C H E O L O G I E  I N  V O G E L V L U C H T

B I J Z O N D E R E  V O N D S T E N

RIJKE EN VREEMDE 
BEGRAVINGEN

RIJKSTE GRAFINHOUD 
UIT DE ROMEINSE TIJD

CRYPTOPOTJE

WAAR GEVONDEN? Aan de zuidzijde van de Grift
PERIODE? Volle Middeleeuwen (1000 - 1300 na Chr.)
WAT IS HET? Een kasteel gebouwd aan een zijtak van de Waal dat tijdens opgravingen bij 
toeval ontdekt werd aan de zuidzijde van de Grift. In de vroegste fase bestond het alleen 
uit een woontoren omgeven door een gracht. Het kasteel is daarna regelmatig verbouwd 
en vergroot. Tijdens slagen rondom Fort Knodsenburg werd het kasteel uiteindelijk 
ontmanteld en werden de grachten gedempt. In 1672, nadat de Fransen Fort Knodsenburg 
hadden ingenomen, sloopten zij de burcht. Van het puin bouwden zij een bolwerk voor de 
poort van de Fort Knodsenburg. Lentenaren gebruikten de resten van dit bolwerk later weer 
voor huizenbouw. 
WAAROM BIJZONDER? Bijzonder is dat dit kasteel een toevalsvondst is met een heel vroege 
datering, namelijk uit de 11e eeuw. Op basis van oude kaarten en overlevering werd het 
kasteel eigenlijk aan de noordzijde verwacht. Ook de grootte, vergelijkbaar met kasteel 
Doornenburg, is onverwachts. De toren had een kacheloven van tufsteen: duur materiaal 
dat wijst op rijke bewoners. Deze familie moet van adel zijn geweest met toegang tot het 
keizerlijk hof. Met het kasteel konden ze pronken naar de overzijde van de Waal.  

WAAR GEVONDEN? Van Boetzelaerstraat, nabij Oosterhout
PERIODE? Romeinse Tijd (12 v.Chr. - 450 na Chr.)
WAT IS HET? Een zogenaamde ‘fibula’: een Romeinse mantelspeld die ook 
in de vele Romeinse begravingen is gevonden. Deze komt uit het graf van 
een Bataafse soldaat die in het Romeinse leger diende en zich daarna in 
het Waalsprong-gebied vestigde. De fibula komt helemaal uit Hongarije 
aan de Donau. De Bataaf is daar waarschijnlijk gelegerd geweest en heeft 
zijn mantelspeld, en mogelijk ook zijn vrouw, na 25 jaar trouwe dienst mee 
teruggenomen naar zijn geboortegrond.  
WAAROM BIJZONDER? In veel graven van de inheemse Romeinse bevolking 
vinden we veel spullen terug die wijzen op teruggekeerde Bataafse soldaten. 
We weten dat de Bataven werden ingezet door de Romeinen in het leger en 
zelfs in de Keizerlijke garde in Rome. Ze raakten daar uiteraard sterk beïnvloed 
door de Romeinse cultuur en namen die mee terug naar hun geboortegrond.

WAAR GEVONDEN? Fort Knodsenburg
PERIODE? Nieuwe Tijd (1500 -1600 na Chr.)
WAT IS HET? Een insigne met het wapen van Philips II, koning van Spanje, 
gevonden tijdens een opgraving in Fort Knodsenburg. Een insigne is een 
onderscheidingsteken of wapen voor mensen die een grote inzet hebben getoond 
voor hun leider of heer. 
WAAROM BIJZONDER? In het najaar van 1591 werd Nijmegen belegerd door 
Maurits van Oranje-Nassau; Nijmegen was namelijk Spaansgezind. Vanuit Fort 
Knodsenburg aan de overzijde van de Waal schoot hij de stad in puin. De aanval 
was onderdeel van Maurits’ opmars tegen de Spaanse troepen. Op 21 oktober 
1591 besloot de stad zich over te geven aan stadhouder Maurits. Dit wordt ook 
wel de ‘Reductie van Nijmegen’ genoemd, omdat de stad weer terugkwam in 
de Unie van Utrecht als de afsluiting van het ‘Gelderse’ tijdperk van Nijmegen. 
De vondst in het fort van waaruit Maurits opereerde is opmerkelijk, omdat de 
insigne van zijn grote tegenstander is, Philips II.
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KASTEEL VAN LENT

PANNONISCHE 
FIBULA

KONINKLIJK
INSIGNE



Verhalen zijn belangrijk. Mensen voelen zich thuis op een plek als ze het verhaal ervan 
kennen. Ze voelen zich er dan meer mee verbonden. Het verhaal van De Waalsprong bestaat 
uit gebeurtenissen, gebouwen, archeologie, landschap, verhalen en tradities. Het is waardevol 
om deze verhalen te kennen, te delen en te gebruiken. Het verleden geeft immers ook vorm aan 
het nu en de toekomst.

VERHALEN

STEENTIJD

BRONSTIJD
IJZERTIJD

9000
voor Chr.

Oude Steentijd

Midden-Steentijd

5300 
voor Chr.

Jonge Steentijd

2000 
voor Chr.

Vroege Bronstijd

1800
voor Chr.

Midden Bronstijd

1100 
voor Chr.

Late Bronstijd

500
voor Chr.

Midden IJzertijd

800
voor Chr.

Vroege IJzertijd

250
voor Chr.

Late IJzertijd

Jagers en verzamelaars 
in het gebied

Eerste bewoners zijn 
boeren en vestigen zich 
op vaste plekken in het 
gebied

Nijmeegse stuwwal 
ontstaat tijdens IJstijd

Bronzen speerpunt

Vuurstenen pijlpunten

ROMEINSE TIJD

MIDDELEEUWEN

NIEUWE TIJD

19
voor Chr.

Vroeg-Romeinse Tijd

270
na Chr.

Laat-Romeinse Tijd

450
na Chr.

Vroege Middeleeuwen

1250
na Chr.

Late Middeleeuwen

1500
na Chr.

Nieuwe Tijd

70
na Chr.

Midden-Romeinse Tijd
900
na Chr.

Volle Middeleeuwen

Lent als bijzondere kern 
met Romeinse villa

Waalsprong-gebied 
voorziet Karel de Grote 
en de stad in voedsel

Gebied wordt 
ontgonnen, dwarskades 
worden aangelegd 

Oosterhoutse Dijk 
ontstaat

Frankische Ruiter,
nederzettingen

Heren van Lent 
verblijven in Kasteel 
Lent

Tachtigjarige Oorlog: 
Prins Maurits bouwt 
Fort Knodsenburg

Stad Nijmegen verwerft 
formele stadsrechten

Bataven in de 
Waalsprong, verbond 
met de Romeinen

Ulpia Noviomagus 
ontstaat

Rond Lent en 
Oosterhout ontstaan 
nederzettingen

Merovingische elite in Lent, 
grafveld

Man van Lent leeft in 
kleine gemeenschap 
aan de Waaloever

© Collectie Museum Het Valkhof / 
Provinciaal Depot voor Bodem-vondsten Gelderland

© Peter Nuyten

© Kelvin Wilson

© TimeTravel

T I J D L I J N
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REGENTEN 
EN VORSTEN

PRUIKEN EN 
REVOLUTIES

1600

1700

1800

BURGERS EN 
STOOMMACHINES

T I J D L I J N  D E  W A A L S P R O N G

WERELDOORLOGEN

NU

KOMPAS VOOR DE TOEKOMST
Met een sprong over de Waal ontdek je de vele verhalen die het gebied rijk is. De Waal vormt niet 
langer meer de noordelijke grens van Nijmegen, maar stroomt er met de komst van het nieuwe 
stadsdeel ‘De Waalsprong’ dwars doorheen. Het kenmerkt zich door de drie woonkernen Oosterhout, 
Lent en Ressen. Maar het gebied zelf kent al bewoning die zelfs terugreikt tot in de prehistorie. 
Archeologische vondsten van graven, villa’s, kastelen en een Romeinse brug vertellen ons dat de 
sprong over de Waal al eeuwen oud is. Tot op de dag van vandaag hebben deze diepgewortelde 
verhalen een grote stempel gedrukt op het stadse landschap ten noorden van de Waal.
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V E R H A A L L I J N E N

D E  W A A L S P R O N G4

De archeologische vondsten vormen de basis voor het verhaal van de Waalsprong. 
Om dat verhaal te kunnen vertellen is er ook naar het recentere verleden gekeken. Zo 
schuilen ook in het landschap, de gebouwde omgeving, de bewoners, de gebruikers, 
tradities en zelfs mythes een bron van kennis. Om al deze kennis te koppelen aan 
de toekomst - de agenda - van de Waalsprong zijn verhaallijnen opgesteld. Een 
verhaallijn is een concept waarmee de identiteit wordt gebruikt om daar vorm aan 
te geven. Ze vormen een verbinding tussen het verleden, het heden en de toekomst 
en bieden daardoor inspiratie aan de toekomstige initiatiefnemers in het gebied. 
Het zijn als het ware rode draden die door de Waalsprong lopen en de hoeveelheid 
aan afzonderlijke verhalen verbinden in een gezamenlijk thema. Deze verhaallijnen 
zijn tot stand gekomen in samenwerking met stakeholders in verschillende sessies. 
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1 T I T E L
De Waalsprong was lang geleden al een geliefde plek en kent daarom een lange bewoners-
geschiedenis, vooral onder de elite. Dit weten we door tientallen grafgiften die zijn gevonden bij 
Lent, zoals een rijk gedetailleerde bronzen mantelspeld in de vorm van een vogel. Ze gunnen ons 
een blik op enkele elitefamilies die tussen ca. 630 – 700 n.Chr. daar begraven zijn. Verschillende 
nederzettingen kregen in de loop van de tijd steeds meer vorm. Maar ook de Gouden Eeuw bracht 
rijkdom naar het gebied boven de Waal. Ondernemende ‘stadse’ ambachts- en kooplieden vestigden 
zich langs de oevers bij Veur Lent. Ze dreven er handel en onderhielden de oeververbinding door 
middel van pontjes en bootjes. In de loop van de tijd kwamen er steeds meer luxueuze ‘buitens’, die 
als een brede kring om de stad sierden. Landgoed Oosterhout is hier een mooi voorbeeld van. Dit 
waren toevluchtsoorten voor de rijke regenten in de warme zomermaanden. Het vroegere dorpse 
karakter gepaard met een zekere handelsgeest vertaalt zich in het huidige stedelijke wonen.

D E  R I J K E  E N  U N I E K E

W A A L S P R O N G

Een bijzondere vondst is het graf van ‘de man van Lent’, 
een 40 jaar oude man die rond 500 voor Christus aan de 
Waaloever woonde en werkte. Vermoedelijk had hij een 
boerenbedrijf. Hij leefde van de opbrengst van zijn akkers 
en het vee dat hij hield. In die tijd leefde de mensen in 
kleine gemeenschappen van enkele boerderijen bijeen. 
Elk huishouden was min of meer zelfvoorzienend, alles 
wat ze nodig hadden om te leven verbouwden of fokten ze 
zelf. Er wordt aangenomen dat de man een bijzondere rol 
had, vanwege het feit dat hij begraven was in plaats van 
gecremeerd en vanwege de bronzen sieraden die bij zijn 
schedel zijn gevonden. Wat de precieze betekenis van deze 
sieraden, waaronder een oorring en vlechtringen, is weten 
we niet precies. 

DE MAN VAN LENT 

V E R H A A L L I J N
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Een bijzondere kralenketting opge-
graven in het Lentse grafveld van 
de Merovingen.  
© Bureau Archeologie Gemeente 
Nijmegen

Met de inname van Keulen door de Franken, komt een einde aan 
de Romeinse overheersing. De Frankische koningen (Merovingen) 
beschouwen zichzelf als rechtmatige opvolgers van de Romeinse keizers 
en eigenen zich de Romeinse vestigingsplaatsen toe, zo ook in Nijmegen 
op het Valkhof en in Lent. In Lent leggen ze een grafveld aan rond een villa-
achtig gebouw dat dan nog half overeind staat. Tussen de Merovingische 
elite in Lent en die in Nijmegen is zeker contact. Lent dient voor Nijmegen 
als springplank naar de Betuwe. Eeuwen geleden werd dit gebied dus al 
bewoond! Dat het om elite gaat, weten we door de grafgiften die gevonden 
zijn. Zo werd bij de begraafplaats van de kerk op het Valkhofterrein het 
skelet van een Frankische ruiter uit Lent gevonden. Om zijn middel droeg 
hij een riem met beslagstukken die zijn ingelegd met zilver. Ook werden in 
Lent twee ijzeren zwaarden en een bronzen ruiterspoor gevonden.

SPRINGPLANK NAAR DE BETUWE

Ook in de 14e eeuw wist de elite de Waalsprong te vinden. 
Zo stichten de heren van Bronckhorst kasteel Notensteyn. 
Het omgrachte kasteel gaat in 1585 in vlammen op en 
wordt later herbouwd. Het wordt vernoemd naar het 
nabijgelegen dorp Oosterhout. Meerdere keren wordt het 
verwoest door water en weer opgebouwd. Sinds 1870 is het 
riante huis in bezit van de familie Van Boetzelaer. Het huis 
en Landgoed Oosterhout zijn nog steeds te bewonderen. 

Vanaf de 17e eeuw bouwden rijke Nijmegenaren luxe 
‘buitens’ in een brede kring rond de stad, als toevluchtsoort 
tijdens de warme zomermaanden. Afstammelingen van 
de familie van Bronckhorst bouwden toen het nieuwe 
Huis Waaijensteyn. Lodewijk XIV kwam daar in 1672 nog 
logeren! Bij de zoveelste dijkdoorbraak verdween het 
kasteel in 1809 in een diepe kolk: de Waaijensteinkolk. 

De historie van de toekomstige horecagelegenheid 
Groote Boel gaat ook terug naar die periode. Eens maakte 
het onderdeel uit van het romantische Landgoed Den 
Boel. Het luxe buitenverblijf, met grootse oprijlanen en 
boomgaarden, werd later verbouwd tot boerderij.

LUXUEUZE BUITENS
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1 T I T E L

ROMEINEN EN BATAVEN

Sinds mensenheugenis staat de Waalsprong bij de lokale bevolking bekend als strategische plek, 
vanuit allerlei opzichten. Niet alleen door zijn vruchtbare gronden was het een gunstige vestigingsplek, 
maar ook de ligging zelf was door de eeuwen heen belangrijk. Zo diende het vaak als beschermer 
voor het zuidelijk gelegen Nijmegen en tegelijkertijd als poort naar de noordelijke Betuwe. Aan het 
begin van de jaartelling sloegen Romeinen en Bataven hier de handen ineen, gebruikten het later als 
vurig strijdtoneel, maar legden ook de basis voor meer welvaart en cultivering van het gebied. Hier 
bouwden de Frankische koningen (Merovingen) op voort. Door de handige ligging ten opzichte van 
Nijmegen, verschijnen er in de eeuwen daarna verschillende forten. Beschietingen, bezettingen en 
verwoestingen. Het heeft zijn militaire sporen achtergelaten: forten, verdedigingswerken en wallen 
zijn nog steeds prominent aanwezig. Ieder met een uniek verhaal en uit een andere tijdslaag, maar 
altijd met een verbinding naar de stad Nijmegen.

Dankzij de gunstige ligging vestigden de Romeinen zich 
in het huidige Nijmegen. Het werd een uitvalsbasis voor de 
Romeinse legers die nog verder naar het noorden wilden 
oprukken. Daar waren de Bataven echter al gevestigd. De 
Romeinen kenden hen van veldtochten in Duitsland en wisten 
dat zij goede vechters waren. De Bataven gingen deelnemen 
in het Romeinse leger, in ruil voor een woonplek in Nijmegen. 
De Bataven stonden bekend als de cowboys van het Romeinse 
Rijk. Door de jaren heen raakten de Bataven ingeburgerd en 
zie je ‘de Bataven’ helemaal niet meer terug in de geschreven 
bronnen. Er werd geen onderscheid meer gemaakt. Rond 
15 v. Chr. lagen in het oostelijk deel van Nijmegen twee 
Romeinse militaire kampen. Eén huisvestte het Nijmeegse 
garnizoen, het andere fungeerde als commandocentrum voor 
veldtochten in Germania (het huidige Duitsland). Op en rond 
het huidige Valkhof ontstond de burgerlijke nederzetting 
Oppidum Batavorum (stad van de Bataven). Deze ging in 
vlammen op tijdens de Bataafse opstand (69 na Chr). Later 
werd een paar honderd meter naar het westen, het huidige 
Waterkwartier en Waalfront, een nieuwe Romeinse stad 
gesticht. Dit werd de basis voor Ulpia Noviomagus.

D E  S T R A T E G I S C H E

W A A L S P R O N G

V E R H A A L L I J N
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Ten opzichte van Nijmegen lag Lent erg strategisch, maar daardoor ook vaak in de vuurlinie. Tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog laat Prins Maurits daarom onder andere Fort Knodsenburg bouwen, ter verdediging van de stad. Als het 
rivierengebied namelijk ingenomen kon worden, kon je doorstoten naar het westen. Ook in de Franse Tijd (1795-1813) 
ligt Lent in puin en wordt het fort gesloopt. Op het stadseiland Veur-Lent wordt het fort weer (deels) zichtbaar gemaakt. 
In de omgeving bevinden zich ook nog brugkazematten ter verdediging van de Waalbrug uit 1936. Deze kazematten zijn 
nu rijksmonumenten. Maar ook andere sporen bieden een glimp op het militaire verleden. Zo is er naast Fort Beneden-
Lent in het westen, ook nog het Fort Boven-Lent, een negentiende-eeuws buitenfort voor de verdediging van Nijmegen. 
In het meer recente verleden, tijdens de Koude Oorlog, maakt de spoordijk Nijmegen-Arnhem en het gebied ten oosten 
daarvan onderdeel uit van de IJssellinie. Deze dijk moest het water tegenhouden; de doorgangen, zoals bij de Griftdijk, 
konden afgesloten worden met schotten. Andere restanten van deze linie zijn onder andere de zoeklichtterp gelegen 
aan de Bemmelsedijk, aan het eind van de Steltsestraat.

STRATEGISCHE FORTENKRING

Als deel van de bevrijdingsoperatie 
‘Market Garden’ tijdens de Tweede
Wereldoorlog landden in september 
1944 Amerikaanse parachutisten aan 
de overkant van de Waal. In bootjes 
staken zij de Waal over om Fort Bene-
den-Lent te heroveren op de Duitsers en 
zo de bruggen terug te winnen. De Ame-
rikanen gaven het fort de naam ‘Hof van 
Holland’, naar de herberg die hier eens 
stond.

MARKET GARDEN
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1 T I T E L
Het groene, agrarische karakter van de Waalsprong gaat terug tot de Steentijd en 
heeft sindsdien altijd gedomineerd. Het land ten noorden van de Waal werd in de 
zestiende eeuw al gebruikt om groente en fruit te telen. Ook economisch begon het 
te bloeien. De kleine akkertjes rond de boerennederzettingen maakten plaats voor 
boomgaarden, vooral langs de Griftdijk. Vanwege de vruchtbare stroomruggronden 
bij Lent, nam de dichtheid van de fruitteelt richting het zuiden toe. In het noorden 
van de Waalsprong wordt je omgeven door groen en blauw: drie grote waterplassen 
waar je volop geniet van de natuur dicht bij de stad.

D E  V R U C H T B A R E

W A A L S P R O N G

BOERDERIJEN VOORZIEN STAD VAN 
VOEDSEL
Rond het begin van de jaartelling profiteert de Betuwse bevolking van 
de toegenomen welvaart en cultuur die de Romeinen naar het gebied 
brengen. Al vanaf dat moment zijn er in de regio van Lent veel veeboeren 
en paardenfokkers, die het leger bevoorraden. 

Rond 800 na Christus laat de Frankische koning Karel de Grote zich 
kronen. In Nijmegen verrijst zijn paleis, waar een nederzetting met vele 
ambachts- en kooplieden ontstaat: de huidige stad Nijmegen. Buiten 
de stad, in de Waalsprong, stonden boerderijen die Karel en zijn gevolg 
van voedsel voorzagen. Het woeste land wordt ontgonnen. Zo ontstaan 
de boerennederzettingen Oosterhout en Lent.

JAGERS EN VERZAMELAARS
Het waterrijke, beboste gebied van de Waalsprong (het “Land over de 
Waal”) creëerde al in de vroege prehistorie een ideale leefomgeving. 
Rond 5500 voor Christus streken boerengemeenschappen neer aan de 
oever van een brede rivierarm, onder het huidige Keizer Augustusplein. 
Ze leefden van jacht, visserij en het verzamelen van eetbare vruchten, 
wortels, noten en planten. Deze jagers en verzamelaars trekken rond in 
het gebied.

V E R H A A L L I J N
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LENTSE BAKKEN 

Al sinds de 16e eeuw wordt er groente en fruit geteeld ten noorden 
van de Waal. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw maakte 
de fruitteelt een sterke groei door. Akkers maakten plaats voor 
boomgaarden, vooral langs de Griftdijk. Vanwege de vruchtbare 
stroomruggronden bij Lent, nam de dichtheid van de fruitteelt richting 
het zuiden toe. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er ook kassen 
in het gebied. Vanaf de jaren zestig liep de fruitteelt en tuinbouw 
weer terug. Enkele boerderijen, zoals bij Smitjesland, Keimate, 
Laauwikstraat, Steltsestraat en de Vossenpelsestraat, herinneren 
nog aan dit tuindersverleden. Maar ook de aanwezige tuinmuren zijn 
kenmerkende elementen van Lent.

GEUREN EN KLEUREN VAN DE FRUIT-
EN BOOMGAARDEN

De historische tuinderij ‘Warmoes’ aan de Griftdijk geeft nog een 
goed beeld van een typisch gemengd tuinbouwbedrijf uit 1930. 
Hier worden nog op traditionele wijze oude soorten en rassen van 
groente, fruit en bloemen geteeld, waarbij onder andere gebruik 
wordt gemaakt van de beroemde Lentse bakken. 

De naam Warmoes verwijst naar warmoezeniers: de boeren die 
in de omgeving van de stad groenten en fruit kweekten en deze 
verkochten aan stedelingen, vooral op de markt en langs de deur 
met paard en wagen. In hun tuincafé kan je de verwerkte oogst 
proeven in heerlijke taarten en lunchgerechten. Of nog leuker: 
zelf de groente, het fruit, de bloemen en kruiden plukken in de 
tuin.
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1 T I T E L
D E  S T R O M E N D E

W A A L S P R O N G

Ten noorden van de Waal ontstaan in de tijd van het 
Frankische Rijk boerennederzettingen rondom Oosterhout 
en Lent. De mensen in de polders vestigen zich op de hoge 
stroomruggen. De komgronden ertussen zijn lager gelegen en 
blijven bij hoog water dan ook nat, deze gebieden zijn hooguit 
geschikt als weidegrond. Om hun akkers te beschermen, 
wierpen ze mogelijk twee dwarskades op: de Zaligestraat 
en de Oosterhoutse Wal. Zo blijven de buurschappen 
onderling verbonden, ook bij hoog water. De dwarskades 
vormen tevens de bestuurlijke grens tussen de dorpen. 

MENS EN WATER

Het water heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld voor dit gebied. Zo’n 5000 jaar geleden vormde 
zich namelijk een brede riviergordel voor de Nijmeegse stuwwal langs. Deze bestond uit meerdere 
meanderende riviertjes en doorsneed de huidige Waalsprong. Later verlegde de gordel zich en 
ontstond de Waal zoals we deze nu kennen. De hoogteverschillen die door de rivieren waren ontstaan, 
bepaalden het grondgebruik. Logischerwijs gingen mensen op de hoogste plekken wonen en legden 
boeren hun akkers op de stroomruggen aan. Ze groeven sloten en geulen, wierpen kades op en 
verhoogden wegen. Al eeuwen staan de bewoners, het land en het water dus met elkaar in verbinding.

Tussen 1100 en 1300 kwam de Oosterhoutsedijk 
tot stand, omdat de omdijking van de Waal effec-
tiever bleek dan de aanleg van de dwarskades. De 
dijk scheidt niet alleen, maar verbindt ook. De dijk 
was én is een belangrijke landweg van oost naar 
west. Daarnaast zijn de Griftdijk, Visveldsestraat, 
Lentseveld en Vossenpelsestraat nog herkenbaar 
als historische linten, die vanuit het dorp Lent het 
achterliggende landschap ontsluiten.

DIJKEN EN WEGEN

V E R H A A L L I J N
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De nieuwe dijken en wegen werkten het handelsverkeer in de hand. 
Maar het gebied werd vanaf de 16e eeuw geteisterd door een trieste 
optocht van dijkoverlopen, dijkbreuken en ijsrampen. IJsrampen 
veroorzaakten een enorme materiële schade aan opstallen en 
boomgaarden. De dijk brak door in 1503, 1551, 1564, 1573, 1586, 
1588, 1596, 1634, 1658, 1673, 1681, 1741, 1769, 1781, 1784, 
1799, 1809 en 1820. Deze twee laatste overstromingen hadden 
een verplaatsing van Oosterhout in westelijke richting tot gevolg. 
De laatste watersnood in Lent was in 1834. Bewoners lieten zich 
niet klein maken. Het landschap bleek keer op keer maakbaar en 
uiteindelijk zegeviert de mens.

EEN OPTOCHT VAN 
DIJKDOORBRAKEN

Vermoedelijk maakten de Romeinen al de eerste sprong over de 
Waal door middel van een vaste oeververbinding. Eeuwen later, in 
1875, opende de eerste dubbele spoorbrug van het traject Nijmegen-
Arnhem. Een vaste verbinding voor ander verkeer van Nijmegen naar 
de overkant van de Waal ontbrak echter. In 1936 opende koningin 
Wilhelmina daarom de Waalbrug, een brug voor wegverkeer, wat een 
belangrijk moment en groeispurt inluidde voor de stad. De tweede 
verkeersbrug ‘De Oversteek’ opende in 2013. Maar ook de wereldwijde 
klimaatver-andering en verstedelijk brengt nieuwe uitdagingen 
met zich mee. Steeds meer rivieren die Nederland doorkruisen 
tonen pieken in hun waterstanden en dus een toenemende kans op 
overstromingen. Als onderdeel van het programma ‘Ruimte voor de 
Waal’ is daarom in 2016 de Zaligebrug (Citadelbrug) gebouwd, die 
met zijn ontwerp hierop inspeelt.

BRUGGEN BOUWEN

NU: “NIJMEGEN OMARMT DE WAAL,  
DE RIVIER ALS ADER DOOR DE STAD”
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1. Historische Tuin Lent
2. Boerennederzetting Oosterhout
3. Boerennederzetting Lent
4. Boomgaarden langs de grift
5. De Groote Boel
6. De Porrenhof
7. Dorpsgrenspaal
8. Dorpsgrenspaal
9.     Zegen

1. Oosterhoutsedijk
2. Dwarskades
3. Waaijenstijnkolk
4. Bruggen bouwen
5. Ressense Wal
6. De Grift

1. Bataafse Opstand
2. Middeleeuwse Waalsprong
3. Fort Knodsenburg 
4. Fort Beneden-Lent
5. Fort Boven-Lent
6. Brugkazemat Lent Oost
7. Brugkazemat Lent Midden
8. Brugkazemat Lent Zuid
9. Redoute 
10. Redoute
11. Redoute
12. Redoute
13. Manneneiland (WO II)
14. De Oversteek (WO II)
15. IJssellinnie 
16. Zoeklichtterp 
17. Tunneltje ‘De Duker’ (WO II)

1. Bewoningssporen 2000 v.Chr. Oosterhout
2. (Jacht)kamp Vlaardingencultuur Ressen
3.  Cryptopotje 
4. Man van Lent
5. Dubbelgraf IJzertijd 
6. Romeinse bewoning
7. Merovingisch grafveld
8. Huis de Stelt
9. Kasteel Lent
10. Huis Waaijenstijn
11. Huis Oosterhout
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3

7

P R O J E C T V O O R S T E L

E N  I N S P I R A T I E6
The Missing Link heeft op basis van locatieonderzoek en overleg met de Gemeente Nijmegen het Stationsplein bij 
Nijmegen Lent geselecteerd als geschikte plek om het verhaal achter de bijzondere archeologische vondsten en het 
erfgoed in de Waalsprong beleefbaar te maken. Het Stationsplein is een sociaal knooppunt met een diversiteit aan 
gebruikers, waardoor het bereik aan publiek groot is.

De Waalsprong is de komende jaren nog volop in ontwikkeling. Naast het projectvoorstel op de sterlocatie zijn er nog 
veel meer narratieven verbonden aan archeologie en erfgoed in de Waalsprong. Op sommige plekken is het erfgoed 
direct zichtbaar, maar dat is niet noodzakelijk. Erfgoed kan ook immaterieel zijn, waarbij de verhalen, tradities 
of herinneringen inspiratie bieden voor verdere ontwikkeling. De essentie is dat de plekken een extra dimensie 
krijgen door uiting te geven aan de vier verhaallijnen: de strategische, de vruchtbare, de stromende en de rijke en 
unieke Waalsprong. De uitwerking ervan kan fysiek zijn, het kan door passende functies toe te voegen, maar het 
kan ook virtueel of digitaal zijn. Vaak gaat het om een combinatie. Dit biedt kansen om de kracht van de lokale 
identiteit beter te benutten en te verbinden aan de leefomgeving van nu en de toekomst. De Gemeente Nijmegen 
is voornemens om op diverse plekken in de Waalsprong de verhalen te visualiseren en beleefbaar te maken. The 
Missing Link heeft daarom 10 potentiële sleutelplekken aangewezen in het gebied. Ontwikkelaars van nog te 
realiseren wijken, maar ook initiatieven van bewoners, scholen, ondernemers en andere betrokkenen, kunnen dit 
document gebruiken als handreiking om het gebied een impuls te geven op sociaal, cultureel en economisch vlak. 
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Landmark, Stationsplein Nijmegen Lent (Hertog Eduardplein), Prins Mauritssingel

De Romeinse Waalsprong, Voorzieningenhart De Klif, Oosterhout

Archeologisch tijdpad, verbinding Park Grote Boel en Pathé Nijmegen 

Hof van Holland, Winkelcentrum Hart van de Waalsprong, Hof van Holland 

Fort Beneden-Lent, Zaligestraat, Hof van Holland

Man van Lent, Plateau Stelt-Zuid, Lent

Mauritslinie, Bemmelsedijk, Lent

Tuindersverleden, Vossenpels-Noord, Lent

Buitenhuizen in de Waalsprong, Park Waaijenstein, Oosterhout

De Grift, Griftdijk Noord, De Waaijer

De Merovingische Waalsprong, Voorzieningenhart De Ster, Lent
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1 T I T E L

LOCATIE
Stationsplein Nijmegen Lent (Hertog Eduardplein), 
Prins Mauritssingel

VERHAALLIJN
De Rijke en Unieke Waalsprong 
 
VERHAAL
Het gebied van de Waalsprong was lang geleden 
al een geliefde plek en kent daarom een lange 
bewonersgeschiedenis. 100.000 jaar geleden woonden 
hier al mensen, lang voordat er sprake was van de stad 
Nijmegen. In de bodem van de Waalsprong vinden we 
sporen van dorpen terug uit alle archeologische perioden. 
Een opeenstapeling van duizenden jaren bewoning. 
We vinden boerderijen met hun erven, de akkers en de 
begraafplaatsen terug, maar ook de waterwerken en de 
verdedigingswerken tot aan de oversteekplaats van de 
geallieerde troepen in WO II. Hieruit blijkt dat dit een 
interessante en unieke woonplek is geweest tot op de 
dag van vandaag.

Niet alleen geven de sporen ons een idee van het bestaan 
van dorpen, maar ook van het type bewoners dat hier 
leefde. Een van de meest bijzondere vondsten is het graf 
van de ‘man van Lent’. Deze rijke herenboer woonde en 
werkte in de IJzertijd (rond 500 voor Christus) aan de 
Waaloever, vermoedelijk bij een boerenbedrijf dat hij zelf 
onderhield. De vruchtbare grond bood een goede basis 
en toekomst voor velen. De vondsten getuigen van een 
zekere welstand en elitefamilies, wat ook kenmerkend 
is voor de perioden daarna.

Lent ontwikkelde zich tot een rijke handelsnederzetting 
met een welvarende cultuur. De Romeinse/Bataafse 
nederzetting met bijbehorende grafvelden laat dat 
mooi zien. De begravingen bevatten rijke bijgiften uit 
alle delen van het Romeinse Rijk. In het rijkste graf 
zaten maar liefst acht aardewerken voorwerpen, een 

1 .  L A N D M A R K

L E N T

glazen spiegel, haarspelden en mantelspelden, met 
goud ingelegde glazen kralen en Romeinse munten. De 
opvolgers van de Romeinen, de Merovingen, leven ook in 
een zekere welstand. Deze elitefamilies in Lent hebben 
contact met die in Nijmegen. 

Vanaf de Late Middeleeuwen (rond 1400) beginnen we 
de rijkdom van het gebied terug te zien in de luxueuze 
kastelen, landhuizen en buitens. Voorbeelden zijn 
Kasteel Notensteyn, Landgoed Oosterhout en Huis 
Waaijensteyn. Hier verbleven de belangrijke Heren van 
Bronckhorst en later ook rijke regenten. Ze gebruikten 
deze riante verblijven als toevluchtsoord tijdens 
de warme zomermaanden. In de 17e eeuw komt de 
handel tot ware bloei en vestigen ‘stadse’ ambachts- 
en kooplieden zich langs de oever van Veur Lent. Hier 
dreven ze handel en onderhielden ze de oeververbinding 
door middel van pontjes en bootjes. 

Deze dichte, langdurige en vooral welvarende bewoning 
van het Waalsprong-gebied is uniek en zelfs niet terug te 
vinden in de stad Nijmegen. De archeologische sporen 
in de grond laten zien dat het gebied een hele andere 
geschiedenis heeft dan de stad ten zuiden van de rivier. 
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 = AUTOWEG
 = FIETS
 = OPENBAAR VERVOER
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P R O J E C T V O O R S T E L

ANALYSE PLEK
Het Hertog Eduardplein bij het station van Nijmegen 
Lent is een centraal vervoersknooppunt waar meerdere 
wegen uit de Waalsprong samenkomen. Dit plein is voor 
velen die uit Nijmegen komen een eerste stop en entree 
voor de Waalsprong. De trein stopt hier, fietsers uit het 
centrum en de Waalsprong doorkruisen het gebied en 
de brede Prins Mauritssingel vormt de autoverbinding 
tussen de Waalsprong en Nijmegen. 

Ondanks de vele verkeersstromen, nodigt het plein 
niet uit tot verblijf. Behalve het Van der Valk Hotel zijn 
er nu weinig voorzieningen. Het Van der Valk Hotel is 
duidelijk zichtbaar vanuit elke hoek in de Waalsprong en 
het centrum van Nijmegen, maar gaat geen duidelijke 
relatie aan met het weidse plein. Het karakteristieke 
Witte Huis en de kerk aan de overzijde van de Prins 
Mauritssingel bevinden zich te ver van het plein om aan 
het karakter bij te dragen. Vlak voor de brug, langs de 
weg, staat een bord met ‘Welkom in Nijmegen: oudste 
stad van Nederland’. 

Het plein biedt door zijn strategische ligging als 
knooppunt veel ruimte en potentie voor het vertellen en 
beleefbaar maken van de verhaallijn ‘de Rijke en Unieke 
Waalsprong’: een doorsnede van de geschiedenis 
en rijkdom in de grond. Tegelijkertijd biedt dit ook 
een kans om het plein meer karakter te geven en de 
verblijfskwaliteit voor voorbijgangers te vergroten.
 
CONCEPT
Op het Hertog Eduardplein wordt een object geplaatst 
dat de beleving van de gebruiker van het plein 
prikkelt. Het wordt een landmark, zichtbaar vanuit alle 
verkeersstromen, de markering van ‘thuiskomen’ in 
de Waalsprong. Het wekt verwondering, nodigt uit tot 
interactie en het ontdekken van de plek en het verhaal.

De landmark geeft karakter aan het plein en zorgt 
voor de menselijke maat op het plein: mensen blijven 
stilstaan, in plaats van het voorbij te gaan. In combinatie 
met zitplekken en ruimte voor de voetganger maakt het 
verblijven op dit plein prettig. Het wordt een bestemming 
om naar terug te keren als bewoner van Lent en Hof van 
Holland. Een plek waar de inwoners trots op zijn en zich 
verbonden mee voelen. 
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In de aanloop naar de uitvoering van de realisatie van 
het landmark kunnen pop-up objecten en activiteiten 
aandacht schenken aan het verhaal van de plek. Deze 
tijdelijke invulling creëert bewustwording en het eigen 
maken van de plek. Het kan een podium bieden voor 
initiatieven, ondernemers en kunstenaars die al in het 
gebied aanwezig en actief zijn.  
 

RANDVOORWAARDEN
 
 Menselijke maat in plein aanbrengen:   
 nadruk op beleving door voetgangers
 Landmark creëren: de Waalsprong op de  
 kaart zetten 
 Goede zichtbaarheid landmark vanaf 
 Prins Mauritssingel 
 Verhaal van de rijke en unieke 
  Waalsprong vertellen (identiteit geven)
 Uitnodigen tot (sociale) interactie
 Uitnodigen tot verblijven: zitplekken   
 toevoegen
 Uitnodigen tot terugkeren: bestemming  
 voor alle leeftijden
 Aandacht voor dag- en nachtbeleving   
 object

•  

•  
 
•  

• 

•  
•  

•  

• 
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Wie aan het verleden van Nijmegen denkt, legt al snel associaties met Romeinse legerplaatsen en de ‘oudste stad’. 
Dit terwijl het gebied van de Waalsprong in diezelfde periode ook druk bewoond was. Zo zijn er wel tien bijzondere 
grafvelden uit de late prehistorie en de Romeinse Tijd gevonden. 

Romeinen vestigden zich rond het begin van de jaartelling in het huidige Nijmegen. Dankzij de gunstige ligging 
werd de Waalsprong een uitvalsbasis voor de Romeinse legers die nog verder naar het noorden wilden oprukken. 
De Betuwse bevolking profiteert van de toegenomen welvaart en de cultuur die de Romeinen naar het gebied 
brengen. DIn Oosterhout is een grote Bataafse nederzetting en Romeins grafveld uit deze tijd gevonden. De vele 
gebruiksvoorwerpen en grafgiften die hier gevonden zijn geven informatie over de periode die voor Nijmegen zo 
belangrijke is. De Bataven stonden bekend als de cowboys van het Romeinse Rijk en deden dienst in het Romeinse 
leger.  

In Lent stond zelfs een inheems Romeinse villa (nederzetting), compleet met wandschilderingen en vloerverwarming. 
Een villa is een agrarisch bedrijf naar Romeins model. Waarschijnlijk woonden in deze regio veel veeboeren en 
paardenfokkers, die het leger hebben bevoorraad. 

I N S P I R A T I E

LOCATIE
Voorzieningenhart De Klif, Oosterhout 

VERHAALLIJN
De Rijke en Unieke Waalsprong
De Strategische Waalsprong 

VERHALEN
• Romeinse bewoning, nederzettingen en grafvelden
• Romeinen en Bataven
• Grafvondsten en de betekenis ervan 
• Archeologische vindplaats
• Oude ambachten (pottenbakkers, metselaars, leerbewerkers)
• Bevoorrading legers

POTENTIE
• Archeologische vindplaats koppelen aan basisschool en kinderen 
• Speelplek
• Vondsten etaleren
• Educatieve programma’s en routes
• Relatie binnen buiten 
• Muren benutten: Romeinse wandschilderingen terug laten komen 
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In het noorden van de Waalsprong zijn de alleroudste bewoningssporen gevonden van het gebied. Door de 
overblijfselen hiervan vangen we een glimp op van het bestaan rond 5500 voor Christus. Ze hadden geen vaste 
verblijfsplek, maar trokken van plek naar plek in de omgeving. Ze leefden uitsluitend van jacht, visvangst en het 
verzamelen van wat de natuur hen te bieden had. We weten dit door archeologisch onderzoek, waar de aanleg van 
de ovatonde de aanleiding voor vormde. De rijke en unieke vondsten aan weerszijden van de ovatonde zorgden 
ervoor dat deze terreinen werden betiteld en beschermd als Archeologische Rijksmonumenten. Aan de linkerkant 
van het spoor, in Zuiderveld-west, zijn restanten gevonden van bewoning uit het Mesolithicum, Neolithicum en de 
IJzertijd. Aan de rechterkant zijn het nederzettingsresten uit het Mesolithicum en Neolithicum. Deze bijzondere 
vondsten zitten allemaal nog in de grond, onder het gebouw van Pathé Nijmegen! De vondsten bestaan uit allerlei 
materialen, van aardewerk tot keramiek, maar ook munten, steen, glas, botanische resten en zelfs botmateriaal. De 
natuurlijke tijdroute die hierdoor als het ware ontstaat onderscheidt zich van het gebied. De meeste bewoningssporen 
in de Waalsprong stammen namelijk uit latere perioden: de bronstijd, de ijzertijd en de laat-Romeinse tijd. 

Door de Waalsprong onder de grond letterlijk meer zichtbaar en beleefbaar te maken, draagt het bij aan het collectieve 
besef en inzicht dat er andere mensen zijn geweest die door de eeuwen heen hun bijdrage hebben geleverd aan het 
gebied.  Door de historische gelaagdheid te vergroten krijgt de uitstraling van het gebied bovendien een impuls. De 
relatie tussen beide zijden van het spoor kan zo versterkt worden. 

I N S P I R A T I E

LOCATIE
Park Grote Boel, over het Keizer Augustusplein (ovatonde), langs de bushalte, 
terrein Pathé Nijmegen 

VERHAALLIJN
De Rijke en Unieke Waalsprong

VERHALEN
• Jachtkamp Vlaardingencultuur
• Bewoning in elke archeologische tijdsperiode
• Archeologische vondsten en vindplaatsen 

POTENTIE
• Terrein Park Grote Boel en bioscoopterrein Pathé Nijmegen aan elkaar verbinden 

door een (lichtgevend) tijdpad
• Hoeveelheid aan archeologische vondsten zichtbaar maken in het tijdpad
• Wandelroute verbeteren, ommetje creeeren
• Kwalitatieve en beleefbare oost-west-verbinding
• Route ook ‘s avonds benutten dmv licht 
• Samenwerking bioscoop: route en ruimte richting Pathe benutten, verhaal op 

audiovisuele manier vertellen, projection mapping
• Kunstprojecten reflecterend op eeuwenoude bewoning 
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Het water heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld voor dit gebied. Zo’n 5000 jaar geleden vormde zich namelijk 
een brede riviergordel voor de Nijmeegse stuwwal langs. Deze bestond uit meerdere meanderende riviertjes en 
doorsneed de huidige Waalsprong. De hoogteverschillen die door de rivieren waren ontstaan, bepaalden ook het 
grondgebruik. Logischerwijs gingen mensen op de hoogste plekken wonen en legden boeren hun akkers op de 
stroomruggen aan.  Om het water af te voeren groeven de boeren sloten en geulen, wierpen ze kades op en verhoogden 
ze de wegen. De dwarskades boden hen bescherming. Bovendien bepaalden kades de bestuurlijke grens tussen 
dorpen, maar creëerden ook een verbinding. De nieuwe dijken en wegen werkten het handelsverkeer in de hand.  
Eeuwenlang domineerde het agrarische karakter door de vele boomgaarden langs de Griftdijk. Lange tijd 
voorzagen Oosterhout en Lent de stad met voedsel. De typische ‘Lentse bakken’, houten fruitkistjes, zijn 
nog een verwijzing naar de traditionele manier van telen in dit gebied, te zien bij Tuinderij de Warmoes.   
Vanaf de 16e eeuw werd het gebied geteisterd door een trieste optocht van dijkoverlopen, dijkbreuken en ijsrampen. 
Opstallen en boomgaarden werden zo verwoest. Bewoners lieten zich echter niet klein maken. Het landschap bleek 
keer op keer maakbaar en uiteindelijk zegeviert de mens.

Als centrale plek van Hof van Holland wordt een winkelcentrum gerealiseerd: Hart van de Waalsprong. Direct naast 
het winkelcentrum Hart van de Waalsprong zal een basisschool, een sportvoorziening en circa 35 woningen worden 
gerealiseerd. Daarnaast is de gemeente in overleg om hier een centraal gezondheidsplein te realiseren. 

I N S P I R A T I E

LOCATIE
Winkelcentrum Hart van de Waalsprong (vanaf 2021) en omgeving (stadspark) 

VERHAALLIJN
De Stromende Waalsprong  
De Vruchtbare Waalsprong

VERHALEN
• Vruchtbare grond, groen, agrarisch karakter 
• Boomgaarden
• (Tabak)
• Agrarisch stedelijk
• Gebied van de Waalsprong als voedselleverancier 
• Water, samenwerking, stromend

POTENTIE
• Hoogwaardige verblijfs- en ontmoetingsplek
• Aansluiten op thema groen/blauw, gezondheid, lokale productie, verbouwen, 

smaken, 
• Met name doorvoeren bij ondernemers
• Fysieke beleving van het landschap ondersteunen, alle zintuigen prikkelen 

(zien, horen, voelen, proeven, ruiken)
• Straatmeubilair met verhalende elementen 
• Omgeving mee laten profiteren van gebied, zoals wedstrijden en workshops
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Sinds mensenheugenis staat de Waalsprong bij de lokale bevolking bekend als strategische plek, vanuit allerlei 
opzichten. Niet alleen door zijn vruchtbare gronden was het een gunstige vestigingsplek, maar ook de ligging zelf was 
door de eeuwen heen belangrijk. Zo diende het vaak als beschermer voor het zuidelijke Nijmegen en tegelijkertijd als 
poort naar de noordelijke Betuwe. Fort Beneden Lent of Nieuw Knodsenburg is een fort aan de noordoever van de Waal ten 
westen van Lent. Het fort is in 1862 gebouwd. Allereerst ter verdediging van de stad Nijmegen en later ter bescherming 
van de spoorbrug over de Waal. Het fort bestaat uit een bomvrij logiesgebouw met daar omheen een aarden redoute 
(wachttoren) en een gracht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het fort bemand, evenals in het begin van de Tweede 
Wereldoorlog, vanwege de strategische ligging van het fort. 

Na een periode van leegstand, kraak en antikraak is de Gemeente Nijmegen in samenwerking met Staatsbosbeheer 
herbestemmingsmogelijkheden aan het verkennen. Het is de wens om het fort een kleinschalige (horeca)functie te 
geven; een fort voor de wijk. Het verhaal van de Strategische Waalsprong biedt kansen om de identiteit van de plek en de 
verbinding met haar omgeving meer lading te geven. Door de zichtlijnen vanaf het fort naar de spoorbrug te accentueren, 
met bijvoorbeeld de nieuw te bouwen volumes, wordt de relatie met de omgeving versterkt. 

LOCATIE
Fort Beneden-Lent, Zaligestraat, Hof van Holland

VERHAALLIJN
De Strategische Waalsprong

VERHALEN
• Waalsprong als strategische plek
• Waalsprong als beschermer voor de stad Nijmegen
• Waalsprong als poort naar de Betuwe
• Militair verleden 
• Verdediging
• Bunker / brug / redoute / officierswoning 
• Bijzondere flora en fauna, natuurrijke omgeving

POTENTIE
• Wijkfort: hoogwaardige ontmoetingsplek/kennisplatform
• Fysiek, digitaal/virtueel beleefbaar maken van het fort en omgeving  

(“avontuurlijk forteiland”)
• Stadstuin: groenbeheer en natuurontwikkeling 
• Culturele / activiteiten plek: buitenbioscoop, proeverijen, markt, sport en  

beweging  
• Herbestemming/ontwikkeling, multifunctionele ruimte
• Onderdeel van forten / linie route maken

I N S P I R A T I E
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LOCATIE
Plateau Stelt-Zuid, Lent

VERHAALLIJN
De Rijke en Unieke Waalsprong

VERHALEN
• Eeuwenoude bewoning en nederzettingen, de vroegste geschiedenis van 

Lent 
• Grafvondsten en de betekenis ervan
• Elitefamilies en status
• Bijzonder dubbelgraf

POTENTIE
• Iconisch personage voor de wijk, terug laten komen in beeldtaal
• Uniek en bijzonder verhaal
• Kunstwerk / standbeeld / gevelreliëf 
• Verwerken in openbare ruimte: rotondes benutten
• Link maken met Museum Het Valkhof
• Informatiebord / vondsten etaleren 
• Kijkvensters: hoe zag de Man van Lent de Waalsprong? 

Uit archeologische vondsten kunnen we opmaken dat er rond 3000 voor Christus al bewoning was in de Waalsprong. 
Deze bewoning zette zich voort in de IJzertijd. In Oosterhout groeide de bewonings zelfs uit tot een flinke nederzetting. 
Maar ook rond Lent zijn nederzettingen en grafvelden uit deze tijd gevonden. Een bijzondere vondst is het graf van ‘de 
man van Lent’. Een 40 jaar oude man die rond 500 voor Christus aan de Waaloever woonde en werkte. Vermoedelijk 
had hij een boerenbedrijf. Hij leefde van de opbrengst van zijn akkers en het vee dat hij hield.

In die tijd leefden de mensen in kleine gemeenschappen van enkele boerderijen bijeen. Elk huishouden was min of 
meer zelfvoorzienend, alles wat ze nodig hadden om te leven verbouwden of fokten ze zelf. Er wordt aangenomen dat 
de man van Lent een bijzondere rol had. Hij was namelijk begraven, in plaats van gecremeerd. Cremeren was een 
langdurige traditie, waarbij de as in een urn werd gedaan en in een kuiltje bijgezet, waaroverheen een bescheiden 
grafheuveltje kwam. Crematie bleef in de Midden-IJzertijd de boventoon voeren, maar de verandering bestond hierin 
dat men er tijdelijk toe overging sommige overledenen te inhumeren. Dat is ook in het Lentse grafveld het geval. 
Een ander bijzondere ontdekking waren de sieraden die bij zijn schedel zijn gevonden. Het gaat om een oorring en 
vlechtringen, die normaliter bij vrouwen werden gevonden. Het is nog niet bekend wat de precieze reden hiervoor is. 

I N S P I R A T I E
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LOCATIE
Bemmelsedijk, Lent

VERHAALLIJN
De Strategische Waalsprong
De Stromende Waalsprong

VERHALEN
• Mauritslinie: water als wapen
• Andere waterlinies (Grebbelinie, NHW, Romeinse limes)
• Torens, forten, redoutes
• Onderwaterzetting (inundatie)
• Routelandschap, keten van verdediging
• Tachtigjarige Oorlog, strijd en verdediging

POTENTIE
• Historisch object dat tegelijkertijd fungeert als uitkijkpost
• Bewustwording dijk onderdeel van oude linie
• Dijkbeleving: routes, ommetjes, recreatieplekken, verbindingen, interactie creëren
• Wijkicoon: herkenbaar punt voor de buurt, samenkomst, samen tot stand laten 

komen, voor alle leeftijden 
• Aandacht genereren voor cultuurhistorie i.c.m. landschap en natuur 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) liet Prins Maurits (1567-1625), zoon van Willem van Oranje, een 
linie aanleggen: de Mauritslinie. Ondanks het grote belang van deze linie, is deze minder bekend dan de militair-
historische publiekstrekkers Grebbelinie en Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De Mauritslinie bestond uit ketens aan wachttorens (zo’n 54), forten en redoutes langs de oevers van de Waal, van 
Gorinchem tot aan Schenkeschans bij de Duitse grens. Soldaten moesten van daaruit de vijandelijke bewegingen van 
de Spanjaarden opmerken en plunderaars tegenhouden. Zonder deze linie was het niet gelukt om de Spanjaarden 
onder de rivieren te houden. Een ingreep in het landschap die nog tot heden doorwerkt en van cruciaal belang is 
geweest voor de vorming van de Nederlandse staat.
 
Inmiddels zijn er nog amper zichtbare sporen in het landschap achtergelaten, waarmee ook een belangrijk deel van 
deze geschiedenis verloren is gegaan. Op de plek van oude boerderij de Porrehof in Lent stond ook zo’n versterkte 
toren. Een mooie aanleiding om de Mauritslinie weer in ere te herstellen en het verhaal waarneembaar en beleefbaar 
te maken.

Een (herbouwd) verdedigingswerk kan gekoppeld worden aan historische verhalen, maar ook aan veel meer, zoals 
in Bemmel een start mee is gemaakt. Het biedt kansen om stil te staan en anders te ervaren: de dijk, een prachtig 
uitzicht over het gebied, het landschap en de verbinding met de stad aan de andere kant van de Waal. 

I N S P I R A T I E
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LOCATIE
Vossenpels-Noord, Lent

VERHAALLIJN
De Stromende Waalsprong
De Vruchtbare Waalsprong

VERHALEN
• Boomgaarden
• Tuindersverleden
• Landschapselementen
• Groen-stedelijk  

POTENTIE
• Groene en natuurlijke routes, routes creeeren,  oude structuren benadrukken
• Fysieke beleving van het tuindersverleden: historische tuinmuur benutten, bewoners 

eigen invulling laten geven, stuk grond adopteren > eigenaarschap
• Spelen, beweging en activiteiten stimuleren en faciliteren dmv ontwerp  

> gezonde wijk
• Kleinschaligheid benadrukken en behouden
• Verbinding stad en groen achterland 
• Ingaan op duurzaamheid en lokaal als thema 

I N S P I R A T I E
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De Vossenpels Noord is een bijzonder gebied in de Waalsprong. Het is van oudsher een tuindersgebied en ligt aan de 
oostkant van de Waalsprong, tegen de grens met Lingewaard. Al eeuwen worden aan de Vossenpelsestraat agrarische 
activiteiten ontplooit, met name de groenten- en fruitteelt. De dwarsstraten zijn ontstaan als zandweggetjes, 
waaraan boerderijen werden gebouwd. Vanaf 1900 komt de teelt onder glas op, later gevolgd door verwarmde kassen 
(warenhuizen). Achter de woningen aan de straatzijde resteert nog een enkele kas. Wat resteert zijn de buurtschappen 
langs de Vossenpelsestraat en de dwarsstraatjes. Uit het rijke verleden zijn ook andere cultuurhistorische elementen 
zichtbaar. Zoals het nabijgelegen Huize Doornik. Het water aan de westzijde ligt ter plaatse van de vroegere Tweede 
Bovenpijp, een belangrijke watergang als onderdeel van het cultuurlandschap. Er is een samenhang tussen de 
historische structuren, historische bebouwing en karakteristiek groen. De kleinschaligheid is hier kenmerkend. 

In de toekomst wordt de nadruk gelegd op duurzaam bouwen. Het beleid staat voor een moderne sociale stad met 
ruimte en kansen voor iedereen, voor een inclusieve samenleving die sociaal kwetsbaren insluit en niet buitensluit. 
De woningen worden gebouwd in besloten gebieden, omgeven door groen en verbonden via groene routes. In het 
verlengde daarvan is het beleid een omgeving te creëren die gezond gedrag en ontmoeting stimuleert en faciliteert, 
waarbij de openbare ruimte mogelijkheden biedt voor ontmoeten, spelen en bewegen. Bewoners hebben bijvoorbeeld 
al de wens uitgesproken de restanten van de oude fruitmuur te benadrukken. Zo kan het verleden mooi gekoppeld 
worden aan de ambities van de plek. 
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Verschillende ‘kolken’ in de Waalsprong herinneren aan de eeuwenlange dijkdoorbraken. De grootste is de 
Waaijensteinkolk, die ontstond na een doorbraak en overstroming in het jaar 1809. Na deze gebeurtenis is een deel 
van de Waaldijk opnieuw aangelegd. De Waaijensteinkolk dankt zijn naam aan een buitenplaats die hier gestaan heeft, 
maar bij de ramp volledig ten onder ging. Vanaf de 17e eeuw bouwden rijke Nijmegenaren namelijk ‘buitens’ in een 
brede kring rond de stad. Zo bouwde Johan van Hackfort Huis Waaijenstein. Tijdens het rampjaar, in 1672, logeerde 
Lodewijk XIV er nog. Maar ook eeuwen eerder waren er luxueze panden die de Waalsprong sierden. Zo stichtten in de 
14e eeuw de heren van Bronckhorst kasteel Notensteyn. Het omgrachte kasteel ging in 1585 in vlammen op en werd 
daarna weer herbouwd. In 1672 werd het kasteel vernoemd naar het nabijgelegen dorp Oosterhout. Toen in 1809 de 
Waaldijk doorbrak werd het kasteel door de kracht van het water verwoest. Huis Oosterhout werd herbouwd, maar in 
1820 wederom verwoest na een dijkdoorbraak. Pas twintig jaar later werd het herbouwd als neoclassistisch landhuis 
met een boerderij. Het toekomstige Park Waaijenstein, onderdeel van De Waaijer, biedt ruimte om dit unieke verhaal 
van de buitens op een gecentreerde plek te vertellen. Rijke handelaren kwamen hier destijds om rustig te vertoeven, 
te genieten en de stad te onthaasten. Nu biedt dit openbare park de kans om het verhaal van deze plek voor iedereen 
beleefbaar te maken, waarbij je je in een andere tijd waant met een wandeling door Landgoed Oosterhout. 

I N S P I R A T I E

LOCATIE
Park Waaijenstein, Oosterhout

VERHAALLIJN
De Rijke en Unieke Waalsprong
De Stromende Waalsprong

VERHALEN
• Elitefamilies
• Kastelen en buitens: Huis Oosterhout, Huis Waaijenstein, Huis Lent, Landgoed 

Oosterhout
• Rust, ontspanning, onthaasting, vertier
• Overstromingen en dijkdoorbraken > verwijzing kolken 

POTENTIE
• Route Zandweg: potentie om op een geconcentreerde plek het verhaal van buitens 

te vertellen
• Landgoed Oosterhout betrekken: bestaande wandelroutes benutten
• Landmarks creeeren, contouren terug laten komen, recreatie route, speurtochten 
• Fysieke, digitale/virtuele beleving van het landschap
• Kijkvensters / infoborden 
• Expo in openbare ruimte 
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LOCATIE 
Griftdijk Noord, Oosterhout

VERHAALLIJN
De Stromende Waalsprong

VERHALEN
• Trekvaart 
• De Grift (kanaal) 
• Oude structuren 
• Dorps karakter 
• Verbinding met water, verbinding met omgeving 
• Handelsverleden 
• Reizigers 
• Terpwonen
• Rivierdynamiek
• Dammen bouwen

POTENTIE
• Verwijzing onder straatnaam bordjes, straatnamen zelf verwijzen er al naar
• Spelend leren over water 
• Aansluiten op innovatie, techniek en waterbeheer 
• Oude jaagpad / dijkprofiel als route terug laten komen: tegels, routepaaltjes, lijnen/

contouren benadrukken 
• Aansluiten op groene trimroute rond Hof van Holland

In 1610 werd de Grift aangelegd; een trekvaart tussen Nijmegen en Arnhem. Mogelijk volgde de Grift het tracé van 
een oude weg uit de Romeinse tijd. Langs de trekvaart zelf lag een dijk voor de paarden. Het kanaal werd gebruikt 
voor bootreisjes en goederentransport, zoals de export van Nijmeegs bier naar Arnhem. De vaart over de Grift 
stagneerde al na de opening van het Pannerdensch Kanaal in 1707. De Grift werd gesloten en in delen verkocht. De 
Lentenaren leggen er dammen in zodat ze kunnen oversteken. Het voorste gedeelte van de griftdijk wordt dan een 
chique singel, waar Nijmegenaren riante buitenhuizen bouwen. Sommigen daarvan staan er nog steeds. Op andere 
delen had zich rond 1832 al min of meer een lintbebouwing ontwikkeld van Veur-Lent langs de Griftdijk naar het 
oude dorpshart. In 1930 is de Grift gedempt. De begeleidende dijkstructuur is als hoofdwegstructuur behouden 
gebleven. Op diverse locaties zijn restanten van het oude dijkprofiel herkenbaar. 
Het ophogen van erven langs de Griftdijk was nodig wegens de plaag van het kwelwater bij hoge rivierstand. Deze 
opvallende as van reizen en terpwonen, die, als een navelstreng, een dijkgehucht (Veur-Lent) verbindt met het 
moederdorp, symboliseert het eeuwenoude duale karakter van Lent en van een eeuwenoude relatie tussen de 
Waalstad en het dorp. De verdwenen cultuurhistorie kan weer tot leven komen in een bebouwing die harmonisch 
is verweven met de brug over de hoogwatergeul. Dat kan een unieke ervaring opleveren: wonen boven een 
hoogdynamische geul als onderdeel van een oeroude structuur van wonen en reizen die een eigentijdse invulling 
heeft gekregen en die daardoor het verband inzichtelijk maakt tussen de twee oerkernen van Lent en hun relatie 
met de oudste stad van Nederland. 

I N S P I R A T I E
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LOCATIE
Voorzieningenhart De Ster, Lent 

VERHAALLIJN
De Rijke en Unieke Waalsprong

VERHALEN
• Eeuwenoude bewoning
• Merovingisch grafveld, grafgiften 
• Elitefamilies
• Graf- en begrafenisgebruiken van vroeger
• Familieverbanden, omgang met overlijden 

POTENTIE
• Merovingisch Zwaard als wijkicoon / trots van de wijk
• Informatiebord
• Tijdspad met vondsten
• Thema in hedendaags licht plaatsen: migratie en identiteit (Dutch Research 

Agenda)
• Vondsten exposeren 

Met de inname van Keulen door de Franken, komt er een einde aan de Romeinse overheersing. De Frankische 
koningen (Merovingen) beschouwen zichzelf als rechtmatige opvolgers van de Romeinse keizers en eigenen zich de 
Romeinse vestigingsplaatsen toe, zo ook in Nijmegen op het Valkhof en in Lent. Daar leggen ze een grafveld aan rond 
een villa-achtig gebouw dat dan nog half overeind staat. Tussen de Merovingische elite in Lent en die in Nijmegen is 
zeker contact. Lent dient voor Nijmegen als springplank naar de Betuwe: de waalsprong is al eeuwen oud! 

Dat het om een elite gaat, weten we door de grafgiften die gevonden zijn. Bijvoorbeeld een prachtige bronzen 
mantelspeld in de vorm van een vogel. Bij de begraafplaats van de kerk op het Valkhofterrein wordt het skelet van een 
Frankische ruiter uit Lent gevonden. Om zijn middel droeg hij een riem met beslagstukken die zijn ingelegd met zilver. 
Ook werden twee ijzeren zwaarden en een bronzen ruiterspoor gevonden. Unieke vondsten die de rijke en unieke 
bewoningsgeschiedenis van de Waalsprong weerspiegelen.
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B E E L D V E R A N T W O O R D I N G
De beelden in dit document zijn bedoeld ter inspiratie. We hebben ons uiterste best gedaan om alle rechthebbenden te 
achterhalen. Van enkel, met name historisch, (beeld-)materiaal is de rechthebbende niet meer te achterhalen. Mocht 
iemand desondanks menen aanspraak te kunnen maken, gelieve contact op te nemen met The Missing Link.
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