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Snelbinder als boulevard
Een onderschatte

plek aan de
Waal. Dat
vindt Marianna
Bakkervan De
Snelbinder.
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- Màrianna Bakker komt

eÍ geregeld met heer elekBische
fiets. Een rondie vanuit haaÍ
woonplaats Malden naaÍ de Waal

in Niimegen. Dat iseen tochr van
niets met zo'n snelle fiets. Bovenop de fietsbÍug De srelbinder

wordt ze telkens verrast dooÍ h€t
machtige beeld van Niimegen. De
oude stàd op de sturÀ.wal. Mooier
zelfs dan vanafde monumenrale
Waalbrug, vindt ze. Bovendien is
het op de fietsbrug rusiiger
Marianna BakkeÍ dÍoomt vÀn De
..^lL:-;^.
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l-ekkêí zittên en gênieten van de stád, op Dê Snelbinder. En het wordt nog mooieí áls van de fiêtsbrug een kuníbrug urordt gemarkt foto Man:anna Eakker

nieuwe toeristische hotspot van
Nijmegen. Ze ziet kansen vooÍ De
Snelbinder als kunstbrug, een
brug waarop je uitgedaagd woÍdt
stil te staan en (nog meer) te ge-

Bakks heeft de afgelopen maanden met divexe mensen over
haar ideeên gesproken. Bijvoorbe€ld met de architect vàn de

bÍug. Van ied€reen kdigt ze enthousiaste reacties, zegt ze, ,,Het
zicht vanafde fietsbÍug op Nijmegen krijg je cÀdeau. Maar op de
brug zelfzou ook veel meer te beleven moeten ziin."
Ze wiist naar de glazen geluidswanden naast de spoorbrug. Ooit
zijn hier tekeningen van kindeÍen
tegenean geplakr Tekeningen

met voorstellingen oveÍ nieuwe

landhoofden aan de kop van de
brug bii Lent. Ze zouden een jaar
bliiven. Maer ze hangen €I nog
ste€ds. Bakker denkt aan vernieuwing, aàn werken varl kunstenaars op die wand. Ze denkt aan
gedichten op vele plekken. Nu
hangt er al een litenir balen met
een tekst van Nescio op de brug,
,,w'aarom geen kunst op de pilaren van de brug?", vraagt BakkeÍ
zich aí Ze ziet De Snelbinderals
een ware wand€l- en fiersboulevard. ,,Dit is dé verbinding van de
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stop eens op De
SnêllÍnder. Ca rltten
op dat bankie
Mariànnê Eekker

Weelkade naar het eiland VeurLent," AannemeÍ i-Lent heeft al
nieuwe aftlaaltrappen naaÍ de uiterwaarden van Lent geplaatsr.
,,ca zelfeens kiiken", adviseert
Bakker iedereen. ,,Stop eens op
De Snelbinder ca zitt€n op da!
helaas nog enige, bankje."
Bakker: ,,We moeten zoÍgen voor
wisselexposities op de bÍug, muzikanten die hier in de zomer spelen,laat mobiele kofÍie- en iiskraampjes toe." Volgens haar is de
fiersbÍug te lang beschouwd als
een doorgaande snelle fietsroute
tussen waalsprong en de stad.
,,zie die.brug ook als verblijfsplelc Zet verr€kijkers neeÍ en laat
mensen naer de wÀal, de nevengeul en de stad kijken. Zeker
's Àvonds met de zon in de Íug is
het echt genieten,"

Nijmegen is één Waalhalla
NITMEGEN

- Nitmegen ken €€n

grcot waalhalla worden rond de
waal. Mariame Bakker, in h€t verled€n betrokken bii dilcÍse kunstproj€ct€& zier de onrwikLeling
ven het dviêrpark bij Lent als een
geweldige kans voor de stad Zeker in combinatie met al die ardeÍe nieuwe ontwikkeling€n langs
de Wàaloevers. ze

wijst op het

culturele festiul D€ Kaaii dat
sinds enkele iarer ir de zomer
dnait bii de LindenbeÍghav€n, de

natuuÍliike stadsstEnd€n van Niimegen en Lent, h€t Oo,?ooÍbruggetj€ dàt d€ srad verbindt met de
Stadwàar4 en de crearieve b€driifies in het Honigcomplex langs d€

waal,

is hieÍ veel te genieten

"EÍriviel, zegr de van
rond de
oorsprong Amsterdemse, die sinds
1985 in de regio Niimegen woont
Om haaÍ drcom om van De SnelbindeÍ een kunstbrug te maken,
te rcalis€Én, is ze nu op zo€k
naaÍ meedenkeÍs en m€€trekk€rs.
I-eon B€rkeÍs van De Kaàii steunt
haar al. ,,Maar w€ hebben meeÍ
mensen nodig."
Z€ denkt ook al oveÍ het opstàrten van €towdfundingacties om
d€ plannen te financieren. En natuudiik hoopt ze ook op subsidies
en steun van b€diiiven.
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