
  

      Nijmegen spoort wel ?/!

Een stadspoort van allure
suggesties voor de ontwikkeling van ons station
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Het station uit 1897 is van C.H. Peters 
(1847-1932) Hij is opgeleid door 
Cuypers, door hem ingewijd in de 
katholieke neogotiek. (Centraal station 
Amsterdam) Later heeft Peters een 
meer eigen stijl ontwikkeld die nog 
steeds flirt met Cuypers. 
‘Postkantorengotiek’ is het wel 
spottend genoemd, omdat hij zoveel 
postkantoren heeft gemaakt die er 
allemaal zo uitzien: rode baksteen met 
zandstenen speklagen, steile kappen 
met slanke torentjes, die geen ‘functie’ 
hebben, hoge getoogde vensters met de 
karakteristiek gedetailleerde negges.
Allemaal nog zichtbaar in de 
postkantoren van Arnhem en Nijmegen 
die een andere functie hebben 
gekregen maar er nog fraai bijstaan.
De spot kwam van de ‘modernen’ die 
de bouwkunst van de neogotiek en van 
het eclecticisme wilden zuiveren - 
Berlage en de zijnen. Omstreden dus in 
architecten kringen maar door gewone 
mensen zeer gewaardeerd.



  
Binnen geen spoor meer van gotiek, maar verwijzingen naar oosterse bouwkunst. De stijlbreuk met de buitenkant stoorde hem 
kennelijk niet. Het is een hoge lichte hal die nergens anders toe diende dan indruk maken op de reiziger die van het nieuwe 
vervoerwonder gebruik maakte. Daarin is het gebouw geslaagd!                  Met dank aan Loek Bronkhorst en Kees Moerbeek 



  

Hoe nu verder?

1945



  

1957
Sybolt Van 
Ravesteijn

Een italiaans 
stadspleintje 
compleet met 
campanile



  

Een nogal grove doorbraak door de Van Ravesteyn gevel. 
De Campanile als reclamezuil voor reukwater!  Het werd 
als een gepaste, moderne ingreep gezien.  “Van 
Ravesteyn? Wie ís dat? Die ouwe zooi? ‘t is dat we geen 
geld hebben maar anders hadden we het afgebroken!…..” 
 

De jaren 70



  

1995 – 2021 
Gemeente Nijmegen

En hoe nu verder? 



  

Nijmegen spoort wel ?/!  (Een vraagteken omdat we het nog niet zo zeker weten en een uitroepteken omdat we 
erop vertrouwen dat het uiteindelijk wel zo zal blijken te zijn!) 
is een werkgroep van in Nijmegen actieve cultuurhistorische organisties en enkele betrokken particulieren
Historische vereniging Numaga, Gilde Nijmegen,  Stichting Nijmegen Wederopbouwstad, erfgoedvereniging 
Heemschut Gelderland-kring Nijmegen.

Ons motto 
is een uitspraak van 
Augustinus, 398 nC:

“Er zijn drie tijden: de 
tegenwoordigheid van 
het verleden in het nu, 
die van het nu en de 
tegenwoordigheid van 
de toekomst in het 
heden.”



  

"De identiteit van dit station is precies hierdoor uniek: het is een boeiende collage van fragmenten uit verschillende perioden, 
fragmenten van zorgvuldige, ambitieuze antwoorden op de noden van dát moment, op déze plek, volgens de toen vigerende inzichten, 
met de toen beschikbare middelen.  Die fragmenten zijn architectonisch keihard met elkaar in strijd.  Van zo'n collage een fraai, voor 
ons, nu, betekenisvol, goed functionerend station én een iconische stadspoort maken, dát lijkt ons de opgave."



  

Doortrtekken en 
verbreden van de 
tunnel. Een nieuwe 
westentree met 
voorrijplein en 
fietsenstalling. Een 
nieuw perron met 
kap. De verbreding 
van perron 1 met kap. 
Een nieuwe hal. Aan 
het stationsplein een 
nieuw Metterswane. 
Voor het station 
langs een drukke 
busroute én de 
drukste fietsroute van 
Nederland. Aan de 
westkant een woon- 
en kantoortoren met 
alle infrastructurele 
voorzieningen. Het 
centrum van dit alles 
is: de Petersgeve1!



  

Het station 2020

Alleen de Campanile 
wijst ons de weg….

Beetje mager, zeker als 
Metterswane er straks bij 
staat.

Een centraal station mag 
toch wel wat meer zijn ?



  

Het station 2025?

Niet meer alleen de 
campanile wijst ons de 
weg….

Er is vastgoed bovenop 
het station gezet.

Het bouwt voort op de 
horizontaliteit van Van 
Ravesteyn, maakt de 
pleinwand steviger en 
geeft het station meer 
aanwezigheid.

Nijmegen centraal



  

Weiterbauen wat kan dat zijn?

Carlo Barabino & Aldo Rossi 
Teatro Carlo Felice, Genua
1827 & 1989
 

Een enorme ingreep die geen 
twijfel laat over haar eigenheid, 
maar zich wonderlijk goed voegt 
bij het oude gebouw en in het 
weefsel van de stad. 



  

David Chipperfield 
heeft in 2016 op het Museumsinsel 
in Berlijn een magistrale 
toevoeging aan het gebouwen 
complex uit 1880 en 1930 gemaakt. 
Het is uitdagend anders, nieuw, het 
laat geen enkele twijfel over haar 
eigenheid en toch gaat het de relatie 
aan met haar omgeving door middel 
van sobere grandeur en een modern 
zuilenritme. De middelen zijn 
contrasterend met die van haar 
context maar de relatie daarmee is 
overtuigend. 



  

Is dit niet teveel op en af? Levert dit de gewenste verbinding tussen Oost en West? Krijgen we 
hiermee een fraaie stationshal? Is Peters het hart van de nieuwe ontwikkeling?

Uit het kader ruimtelijke kwaliteitUit het Kader Ruimtelijke Kwaliteit
Ziegler|Branderhorst



  

Eén hellend niveau van Oost naar West legt de verbinding, onder van Ravesteijn en Peters door. De fietsen stallingen lopen 
daarin mee en kunnen veel groter worden! We ervaren de stuwwal, je kijkt van oost naar west en het scheelt een paar 
roltrappen!  De ‘tunnel’ kan aan de westkant voor een aanzienlijk deel open zijn!  Meer licht aan het eind van de tunnel! 
Groen in de tunnel! Een prachtige glazen kap eroverheen verbindt alle onderdelen  en schept een magistrale stationshal 
Voor het station langs loopt een Nijmeegse singel, twee dubbele rijbanen, gescheiden door een brede groene middenberm.



  



  



  



  



  

Een hellend niveau vanaf het stationsplein de 
tunnel in, doorlopend tot de westentree. Onder 
het eerste perron door.



  

Peters en Van Ravesteyn vrijgelegd. Ter plaatse van de 
tunnelhelling staan de zuilen op sokkels, die onder 
Peters wat hoger dan die onder Van Ravesteijn. Een 
spannende ontwerpopgave. 
Alle commerciële voorzieningen staan als losse doosjes 
in de vrij stromende ruimte daartussen. 



  

Een glazen 
plafond verbindt 
alle onderdelen. 
De historische 
gelaagdheid van 
het gebouw wordt 
direct zichtbaar.



  

. Een stadspoort die alle 
betekenissen van weggaan 
en thuiskomen 
belichaamt.

.  Haar dramatische 
geschiedenis heeft een 
betekenisvolle plek in het 
nieuwe station.

. Een sterke verbinding 
tussen oost en west.

. Integratie van het station 
en haar pleinen aan beide 
zijden.

. Een groene singel voor 
auto’s bussen en fietsers 
voor het station langs. 



  

Vizier op het westen



  

Een bijdrage aan de ontwikkeling van ons station 
van Nijmegen spoort wel ?/! De werkgroep van 
vier samenwerkende erfgoedorganisaties in 
Nijmegen. 
Heemschut Gelderland, historische vereniging 
Numaga, het Gilde Nijmegen en de stichting 
Nijmegen wederopbouwstad.
Het is het resultaat van verbazing en verontrusting 
over het ontbreken van een sterke kwalitatieve 
ambitie bij de ontwikkeling van ons station. We 
maken geen plan, we willen bijdragen aan het 
gesprek over  integrale kwaliteit van station en 
stationspleinen.

Tekst en tekeningen 
vErbano stedebouw en tekst, 

Maarten de Vletter


