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Hoofdstu kk 7 
CASINOSTAD D 

CanCan you imagine how fabulously profitable Disneyland might be, 
ifif it also had casino gambling? 

Davidd Spanier 
7.11 Inleiding 

Inn 1966 verschijnt het bordje 'gesloten' definitief op de deur van De Oude Toelast.1 Met doek 
valtt voor het roemruchte café op de hoek van de Grotestraat en de Waalkade. Het café is door 
dee gemeente onteigend en wordt gesloopt. Met De Oude Toelast, waarvan de geschiedenis 
teruggaatt tot het midden van de zeventiende eeuw, is de 'bruine signatuur* van 'de kaai' vol-
tooidd veileden tijd. Eens was het een centrum van het sociaal-economisch leven aan de kade, 
enn met dit café verdwijnt 'een brok onvervangbare Nijmeegse gezelligheid'. De sloop van De 
Oudee Toelast markeert in zekere zin het failliet van de Benedenstad, de 'oude stad' van Nij-
megenn die na honderd jaar van gestaag verval in de jaren zestig kaalgeslagen wordt. De rivier 
enn de Benedenstad lijken voor de stad nauwelijks nog van betekenis. De aandacht gaat uit 
naarr de uitbreiding in zuidelijke richting met de uitgestrekte woonwijken Hatert en Dukenburg. 
Nijmegenn komt als het ware met de rug naar de rivier toe te liggen. Twintig jaar lang is er aan 
dee kade nauwelijks enige gelegenheid tot consumptief plezier, totdat het nieuwe café Vivaldi's 
inn 1987 de draad oppakt. 

Tochh is het niet terecht Vivaldi's te beschouwen ais voortzetting van een lange traditie 
aann de kade. Het historische pand van vestiging, dat is de enige overeenkomst met het verle-
den.. Vivaldi's markeert het begin van een nieuwe kade-ontwikkeling en maakt deel uit van een 
trendd die in Nijmegen dan al enkele jaren opvalt: 'jonge ondernemers geven de horeca meer 
allure,, meer kwaliteit en meer variatie'.2 De vestiging van Vivaldi's is mogelijk gemaakt door 
watt in beleidsjargon een 'toeristisch-recreatief project' heet. De kade wordt een stijlvol uit-
gaansgebiedd en eind jaren tachtig toegevoegd aan de vrijwel volledig met woningwetwoningen 
herbouwdee Benedenstad. De uitgaanszone krijgt een de woonwijk overstijgende stedelijke 
functiee voor de verfraaiing, de verlevendiging en de verrijking van de stad. De vestiging van 
Hollandd Casino is voor deze kade-inrichting van grote betekenis. Volgens een beschouwing in 
DeDe Gelderlander (1848), de regionale krant, werkt het casino hiervoor als 'breekijzer en kap-
stok'.3 3 

Bijj de presentatie van de plannen in 1986 noemt de burgemeester het Waalkade-
projectt 'de kroon op de Benedenstad..., die - zonder dat ik wil overdrijven - uniek zal zijn voor 
onss land'.4 Het is inderdaad een van de eerste en meest succesvolle waterkantprojecten van 

1.. De Gelderlander,  13 novembe r 1967. 
2.. De Gelderlander,  24 jun i 1987. 
3.. De Gelderlander,  12 augustu s 1989. 
A.ToespraakA.Toespraak  van burgemeeste r F.J. Hermse n t.g.v . de landelijk e presentati e van het Waalkade-projec t op 1 oktobe r 
19866 in de Burgerzaa l van het Stadhuis . 



272 2 CASINOSTAD D 

Nederland.. Nijmegen krijgt een 'nieuw gezicht' dat bovendien weer naar de rivier toe gekeerd 
is.. Maar de functionele band met de rivier is volstrekt omgekeerd. Een kade ingericht voor 
commercieell vermaak heeft voor de stad een andere economische functie dan een kade die 
hoofdzakelijkk dient voor de opslag en doorvoer van goederen en personen. Vroeger waren de 
rivierr en de kade voor handel en verkeer nog een economisch middel, van belang als levens-
aderr voor de stad. Nu krijgt de waterkant een representatieve functie en dient de horeca een 
economischh doel van de stad. De stad is op deze manier eerder afhankelijk van de waterkant 
dann andersom, toen de activiteit aan de kade nog werd bepaald door de bedrijvigheid in de 
stad. . 

Dee herinrichting van het Nijmeegse stadscentrum maakt deel uit van een wereldwijde 
bewegingg in de hervorming van binnensteden. Vervallen binnensteden en havengebieden zijn 
inn vooraanstaande kapitalistische landen het onderwerp van verlevendiging (revitalization) en 
verrijkingg (gentrification).5 Dienstverlenende en consumptieve sectoren gaan de binnenstedelij-
kee ruimte overheersen. Kantoren, woningen, winkels en gelegenheden voor cultuur en ver-
maakk strijden om de voorrang. Een woonwijk, een waterkant en een casino zijn bijzondere 
elementenn die in Nijmegen min of meer toevallig samengaan. Voor wat waterkanten betreft le-
verenn in Nederland naast de Nijmeegse Waalkade, de Rotterdamse Maasboulevard en de 
Amsterdamsee U-oevers grootschalige voorbeelden op.8 Internationaal is de Inner Harbor van 
Baltimoree toonaangevend.7 In de loop van de jaren zeventig en tachtig bouwt men daar een 
groott aantal voorzieningen die de Inner Harbor maken tot het prototype van een tot consump-
tieparadijss omgetoverd overtollig havengebied. Hier treffen we elementen aan die ook elders 
weerkeren:: musea, aquaria, jachthavens, nostalgische schepen, rondvaartboten, hotels, World 
Tradee Centres, winkelcentra, restaurants, galeries, terrassen, festivalruimten. Casino's worden 
eveneenss gebruikt ter verrijking van stadscentra. Naast Nijmegen (1989) geldt dit in Nederland 
voorr de meeste vestigingen van Holland Casino. Atlantic City (New Jersey) is internationaal 
hett leidende voorbeeld van een stedelijke economie die door de casino-industrie nieuw leven 

5.. Zie A Bowler , B. McBurney , 'Gentrificatio n and the Avant-Gard e in New York' s East Village : The Good , the Bad 
andd the Ugly, ' Theory,  Culture  & Society,  1991,49-77; L. Brunt , Stad,  Boom , Meppel , 1996; J. Burger s {red.} , De uit-
stad.stad.  Over  stedelijk  vermaak.  Jan van Arkel , Utrecht , 1992; S. Cameron , Housing , Gentrificatio n and Urban Regene-
ratio nn Policies , Urban  Studies,  1992, 3-14; Centru m voor Grootstedelij k Onderzoek , Flaneren  langs  het  IJ, over  pro-
blemenblemen  en pretenties  van het  U-oeverproject,  Amsterdam , 1990; P. Cooke , 'Modernity , Postmodernit y and the City* , 
Theory,Theory,  Culture  and Society,  1988, 475-492.; D. Harvey , 'Baltimore , gezien vano p "Federa l Hill"' , Planologisch 
Nieuws,Nieuws,  1990, nr.3, 163-178; B.S. Hoyle , D A Pinder , M.S. Husain (eds.) , Revitalising  the Waterfront  International 
dimensionsdimensions  of  dockland  redevelopment,  Belhave n Press , London , New York , 1988; R.B. Jobse , 'Windo w on the 
Netherlands .. The restructurin g of Dutch cities, ' Tijdschrift  voor  economische  en sociale  geografie,  1987, 305-11; M. 
MkJdleton ,, Cities  in  Transition.  The regeneration  of  Britain's  Inner  Cities,  Michae l Joseph , London , 1991; D. Rose, 
'Rethinkin gg gentrification . Beyon d the uneven developmen t of marxis t urban theory, ' Environment  and Planning  D: 
SocietySociety  and space,  1984, 47-74; N. Smith , P. William s (eds.) , The Gentrification  of  the City,  Allen & Unwin , 1986; 
C AA Mills , 'Lif e on the upslope : The new postmoder n landscap e of gentrification, ' Environment  and Planning  D: So-
cietyciety  and space,  1988,169-189; Zukin (1991). 

6.. Zie voo r Rotterda m bijvoorbeeld : D. Pinder , K.E. Rosing , 'Publi c polic y and plannin g of the Rotterda m waterfront : a 
talee of two cities, ' in: Hoyle , Pinder , Husain (1986) 114-29; zie voor Amsterda m bijvoorbeeld : CGO (1990). 
7.. Ch.M. Law, 'Urban revitalisation , publi c polic y and the redevelopomen t of redundan t por t zones : lesson s from Bal-
timor ee and Manchester' , in: Hoyle , Pinder , Husain (1988) 146-66; Harvey , 1990; ik bezoch t de Inner Harbor van Bal-
timor ee in augustu s 1992. 
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ingeblaze nn is. ' Uiteenlopend e state n en steden , in de VS maar ook daarbuiten , volge n eind ja-
renn tachti g dit voorbeel d na. ' 

Inn deel II was het organisatievraagstu k van kansspele n aan de orde . In deel III behande l ik 
weerr  een ander e dimensi e in de verzelfstandigin g van het vermaa k bij kansspelen . Aan de or-
dee is het verschijningsvraagstuk , en daarme e de derd e hoofdvraa g van dit boek . Het verschij -
ningsvraagstu kk - de tijd-ruimtelijk e bindin g van kansspele n - heb ik onderzoch t aan de hand 
vann de vestigin g van het casin o aan de Waalkade . Uitgangspun t daarbi j is de planologi e als 
eenn ster k verzelfstandig d elemen t bij de verschijnin g van kansspelen . De verschijnin g vat ik op 
alss  een kruisin g of wisselwerkin g tusse n een grootschalig e (nationale ) kansspelsecto r en een 
kleinschalig ee (stedelijke ) ruimte. 10 Ik wil laten zien hoe en onde r welk e voorwaarde n een casi -
noo een prominent e plaat s in de stad kan innemen , en wat dit beteken t voo r de stad . Onder -
zoch tt  ik in deel II kansspele n in de historisch e diept e van de Nederlands e kansspelsector , in 
deell  III onderzoe k ik kansspele n in de breedt e van de stedelijk e ruimte . 

Dee verschijnin g van het casin o in de Nijmeegs e planologi e behande l ik eveneen s in 
dri ee hoofdstukken , leder hoofdstu k breng t de verschijnin g van het casin o vanui t een ander e 
ruimtelijk ee invalshoe k naar voren . Deze invalshoeke n zijn de stedelijk e buitenruimt e van het 
casino ,, het regionaa l territoriu m van het casin o en de binnenruimt e van het casino . Het gaat 
achtereenvolgen ss om de relati e tusse n de stad en het casino , om de relati e tusse n het casin o 
enn de stad en om de relati e tusse n het casin o en de kansspelen.  We zoude n ook kunne n zeg-
genn dat ik eers t de stedelijk e infrastructuu r voo r het casin o behandel , vervolgen s het casin o 
behande ll  als een midde l tot stadsvormin g en tenslott e het casin o als een exploitatiedee l van 
eenn grootschalig e onderneming . Deze verschillend e ruimtelijk e bindinge n van het casino , die 
wee ons ook voo r kunne n stelle n als doorsnede s van de stad , representere n verschillend e di -
mensie ss in de verzelfstandigin g van de verschijningsvorm . Daarme e word t uitzich t gebode n op 
dee voorwaarde n en consequentie s van de verzelfstandigin g van het vermaak . De verzelfstan -
digin gg houd t in dat een casin o in toenemend e mate: a) voorwaarde n aan de stad kan gaan 
stellen ;;  b) consequentie s voo r de stad kan hebben ; en c) kansspele n aan de invloe d van het 
stadsbestuu rr  kan onttrekken . Bij de verzelfstandigin g van de verschijningsvor m zonder t de 
omgevin gg het vermaa k af en scherm t het vermaa k zich af van de omgeving . 

Nijmege nn is een ideal e stad om dezee dimensie s van de verschijnin g van een casin o te 
onderzoeken .. Zowe l voo r de ontwikkelin g van het Golde n Ten als voo r de verbindin g van een 
legaall  casin o met de stad val t Nijmege n te beschouwe n als een proeftui n in Nederland . Daar-
bijj  bezi t Nijmege n veel van de structure n die kenmerken d worde n geach t voo r de eigentijds e 
fasee van stadsontwikkeling , zoals een mobiel e en gevarieerd e bevolking , een universiteit , (in-
ternational ee evenementen , toeristisch e attractie s en grootschalig e high-tech  industrie. 11 Dit 

8.. G. Stemlieb , J.W. Hughes , 77» Attentie  City  Gamble,  Harvard  Universit y Press , Cambridge , London , 1983; War-
ker{1989) . . 
9.. Ook in de VS is sprak e van een snell e proliferati e van alle vorme n van gelegaliseer d gokken , een goklawin e die 
commentatore nn bezorg d volgen . 
10.. Zie S. Zukin , Landscapes  of  Power.  Fiom  Detroit  to  Disney  World,  Universit y of Californi a Press , Los Angeles , 
Oxford ,, 1991. 
11.. Zie S. Sassen , 77» Global  City,  Princeto n Universit y Press , 1991; S.S. Fainstein , I. Gordo n & M. Harioe (eds.) . 
DividedDivided  dues,  Blackwell , Cambridg e (USA) and Oxford , 1992. 
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geldtt ook voor de schaduwkanten, van werkloosheid, sociale segregatie, veiligheid en ruimte-
gebrek. . 

Inn dit hoofdstuk maak ik een begin met de beantwoording van het verschijningsvraag-
stuk.. De buitenruimte staat centraal. Vanuit deze invalshoek belicht ik de voorwaarden die het 
casinoo aan de stad stelt. In het geding is dus de constructie van het schaalniveau van de ste-
delijkee planologie (zie figuur 1.3). De stad levert een unieke bijdrage aan kansspelen door daar 
letterlijkk plaats aan te bieden. Wat is de betekenis van de stad voor het casino? Dat is in dit 
hoofdstukk de vraag. Naarmate een stedelijke ruimte beter voldoet aan de voorwaarden van de 
kansspelmarktt zal deze markt in de stad beter gedijen. Aangezien stedelijke milieus onderling 
grotee verschillen vertonen komen die ook naar voren in een unieke compositie van spelpraktij-
ken.. We kunnen de verschijningsvorm van het vermaak zo begrijpen als een kleinschalige re-
presentantt van een grootschalige markt. Door de aandacht te richten op de wisselwerking tus-
senn de grootschalige kansspelmarkt en de kleinschalige speelruimte valt in te zien hoezeer de 
opkomstt van een commerciële markt voor kansspelen samengaat met de herinrichting van de 
stadd voor consumptief plezier: hoe deze twee processen, van stedelijke herinrichting en com-
mercieell vermaak, verbonden zijn en deel uitmaken van eenzelfde veelomvattende omvorming 
inn de richting van een consumptiemaatschappij. In het perspectief van de buitenruimte bena-
drukk ik de veranderingen en inspanningen die nodig zijn om voor het casino een aantrekkelijke 
omgevingg te scheppen. 

Bijj de vestiging van het casino aan de Nijmeegse Waalkade gaat de aandacht uit 
naarr de omslag in de planologie waardoor in de loop van de jaren tachtig de commercia-
liseringg van de Waalkade mogelijk wordt, want hierin schuilt de belangrijkste voorwaarde die 
hett casino aan de stad stelt. Het Waalkadeproject met het casino beschouwen Nijmege-
narenn in het algemeen als een ingrijpende koerswijziging. De Gelderlander schrijft over 'een 
wonderlijkee ommekeer van de Waalkade'.12 Nog tien jaar eerder sluit het bestemmingsplan 
horecaa aan de kade nagenoeg uit. De toeristisch-recreatieve Waal kade betekent op de korte 
termijnn en op het niveau van de Benedenstad onmiskenbaar een ommezwaai, maar tegeli-
jkertijdd benadruk ik de overkoepelende continuïteit. De sociale woningbouw én de commer-
ciëlee horeca maken beide deel uit van de Benedenstad en komen voort uit een vergelijkbaar 
strevenn tot reanimatie van de Benedenstad. Het gaat niet alleen om de tegenstellingen die 
dee herinrichting oproept, maar ook om de vraag hoe contrasterende stedelijke monoculturen 
opp een beperkt gebied samen kunnen gaan. De Benedenstad bestaat uit en komt door te-
genstellingenn tot stand. De omslag in het beleid voor de Benedenstad, zo wil ik demonstre-
ren,, gaat samen met een fase-overgang in de verzelfstandiging van de stad. Om dit te ver-
helderenn ga ik eerst nader in op het stedelijke karakter van Nijmegen en de planologie van 
dee Benedenstad. Daarna behandel ik in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, vanaf para-
graaff 7.4, de verzelfstandiging van het vermaak aan de Waalkade. 

7.22 Nijmege n 

Dee herinrichting van de Benedenstad en van de Waalkade is de uitkomst van een langdurig 
process van stadsvorming, waarbij het verlies van de oude binnenstadsfuncties de belan-

12.. De Gelderlander, 12 augustus 1992. 



CASINOSTADD 2Z5 

grijkstee voorwaarde is voor de ontwikkeling van nieuwe. De teloorgang van de Benedenstad -
dee oorspronkelijke kern van Nijmegen - is het resultaat van een veelomvattend proces dat 
reedss in de jaren tachtig van de negentiende eeuw inzet. Het is niet uitsluitend het gevolg van 
dee na-ooriogse suburbanisatie en deïndustrialisering, al betekent dit de nekslag voor de Bene-
denstad.. Stadsvorming valt niet los te zien van staatsvorming.13 Aan het verval ligt een geogra-
fischh proces van stadsvorming ten grondslag, en het verbindende thema van dit proces is de 
integratiee van Nijmegen in de Nederlandse staat en economie. 

7.2.17.2.1 Dienstenstad 
Nijmegenn is van oorsprong een Germaanse nederzetting op een bosrijke stuwwal die grenst 
aann de rivier de Waal nabij de splitsing met de Rijn. De vorming van deze stad valt in drie fa-
senn te beschrijven als een proces van verzelfstandiging.14 In deze paragraaf behandel ik de 
tweedee fase van de stadsvorming, grofweg van 1880 tot 1980. Daarin staan de maatschappe-
lijkee functies van de stad voor de bevolking centraal en ontwikkelt Nijmegen zich tot een mo-
dernee dienstenstad. In het verlengde hiervan, en in contrast hiermee, valt in de laatste twee 
decenniaa van de twintigste eeuw de fase-overgang te ontwaren waarin economische functies 
dee stad gaan overheersen. De vestiging van het casino maakt deel uit van deze fase-
overgang. . 

Dee belangrijkste voorwaarde voor de modeme dienstenstad is na 1814 de vorming van 
dee stabiele nationale staat van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit maakt het onder meer mo-
gelijkk om de vesting te ontmantelen. Met de uitbreiding en differentiatie gaat Nijmegen zich 
steedss duidelijker onderscheiden van de middeleeuwse vestingstad die het in de eeuwen 
daarvoorr was. Die vestingstad representeert de eerste fase van de stadsontwikkeling. Dan 
staatt de militaire veiligheidsfunctie voorop, want de geconcentreerde stedelijke eenheid 
schermtt zich af van het ruige platteland. De stedelijke eenheid van de vestingstad beantwoordt 
inn grote lijnen aan de sociologische omschrijving van Max Weber in Die Stadt (1921 ).15 Weber 
kenschetstt de stad als een politieke, economische en sociale eenheid. Deze stedelijke een-
heidd wordt in het proces van staatsvorming doorbroken. 

Bijj de vorming van de Nederlandse staat neemt Nijmegen in meerdere opzichten een 
grenspositiee in - geografisch, economisch, strategisch, politiek en religieus. Met vrijwel ieder 
internationaall conflict verandert de stad in een bloedig strijdtoneel. Pas in 1874 geeft de rege-
ringring toestemming om de vesting te slopen. Maar niet alleen de vesting belemmert de maat-
schappelijkee ontwikkeling van Nijmegen. Spoorwegen en later autowegen volgen het water op 
alss de voornaamste verkeersaders. Op deze verbindingsnetwerken krijgt Nijmegen met vertra-
gingg aansluiting. Het nationale spoorwegnet laat voor Nijmegen tot 1879 op zich wachten. De 
eerstee plannen voor een brug voor het wegverkeer over de Waal dateren van 1905. Maar het 
duurtt tot 1936 voordat die brug er komt. Tot dat jaar blijft Nijmegen afhankelijk van de veer-

13.. Zie M. 't Hart, 'Citie s and statemakin g in the Dutch Republic , 1580-1680', Theory  and Society,  1989,663-687. 
14.. Elemente n voor dit historisc h overzich t ontlee n ik hoofdzakelij k aan: J.M.G.M. Brinkhof f en W.J. Partus , Nijme-
gen.gen.  Vroeger  en nu,  Fibula-Va n Dishoeck . Bussum , 1971; R. Abma e.a., Stad aan de Waal. Nijmegen  van Romeinse 
tottot  modeme  stad.  Uitgeveri j Dwarsstap , Nijmegen , 1984;. G. Pikkemaat , Geschiedenis  van Nijmegen, 
SOUU uitgeverij , 's-Gravenhage , 1988. 

15.. Opgenome n in: M. Weber, VrnschaR  und  Gesellschafl,  Mohr , Tubingen , 1985, 727-814 [1922] ; Zie ook 
M.. Weber, The City,  Collie r Books , New York , 1962. 
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pont.. Door de ruimtelijke barrières van de vesting en de rivier raakt Nijmegen in een isolement, 
datt blijkt wel in vergelijking met Arnhem, de twintig kilometer verderop aan de noordelijke Rijn-
oeverr gelegen en protestants georiënteerde zusterstad van Nijmegen. De Arnhemse vesting 
wordtt al in 1829 ontmanteld en in 1845 krijgt Arnhem een spoorwegverbinding met Utrecht en 
Amsterdam.. De gemiddelde bevolkingsgroei ligt in Arnhem tussen 1859 en 1869 op jaarlijks 
277 procent.16 Voor Nijmegen is dat percentage slechts zes. Kent Arnhem voor 1880 een explo-
sievee bevolkingsgroei, in Nijmegen gebeurt dit daarna: het inwonertal stijgt van 25.000 in 1880, 
viaa 43.000 in 1900 tot 95.000 in 1940. 

Dee bevolkingsgroei volgt op de ontmanteling van de vesting en wordt aangezwengeld 
doorr de bouwactiviteit en de trek van de plattelandsbevolking naar de stad. Nijmegen haakt 
aann bij de industrialisering van Nederland door de mechanisering van ambachtelijke bedrijvig-
heid,, bij de fabricage van schoenen bijvoorbeeld. Ook komen er enkele nieuwe fabrieken, van 
gloeilampen,, elektro-industrie, parapluies, 
sigaren,, rijwielen, margarine en kunstzijde. 
Maarr Nijmegen wordt geen industriestad 
zoalss Eindhoven, Tilburg of Enschede.17 

Doorr de opgelopen achterstand mist 
Nijmegenn fabrieksondernemers en 
vakbekwamee arbeiders. In deze stad heerst 
bovendienn geen industriële mentaliteit. De 
stedelijkee elite van protestanten en liberaal 
ingesteldee katholieken versterkt het 
woonmilieuu en benadrukt het landschaps-
schoon.. Deze elite beveelt Nijmegen aan als 
luxee woonoord voor welgestelden, renteniers 
enn gepensioneerden, onder meer uit het 
legerr en de koloniën. 'Smerige industrie' ziet 
zijj hiervoor zelfs als nadeel. Het snelst groeit 
dee dienstverlening, in de handel, het 
verkeer,, de vrije beroepen en het onderwijs. 
Hierr draagt in 1923 de stichting van de 
Katholiekee Universiteit, een symbool voor de 
emancipatiee van de katholieke meerderheid 
vann de bevolking, aan bij. De helft van de 
bedrijvenn zou in 1930 een 'verzorgend' 
karakterr bezitten.18 

Mett het streven om een aantrekkelijk 
woonmilieuu te scheppen treedt Nijmegen in 
hett voetspoor van Breda en Arnhem. Vooral 
mett Arnhem ontstaat in verscheidene 
opzichtenn wedijver - een eeuw later 

16.. W.M.M. Huetink, Arnhem, Haagje van het Oosten, Uitgeverij Matrijs, 1991. 
17.. Gegevens over de economische geschiedenis van Nijmegen ontleen ik hoofdzakelijk aan De Vries (1969). 
18.. De Vries (1969) 79. 

AfbeeldingAfbeelding  7.1: De Totalisator bij de wedren van 
1895.Tussen1895.Tussen de jaren 1882 en 1887 werden in 
NijmegenNijmegen één of twee maal per jaar wedrennen 
vanvan paarden gehouden; later werden de Gelderse 
wedrennenwedrennen meestal in Arnhem georganiseerd. Dit 
sportfestijnsportfestijn bracht heel Nijmegen op de been en 
troktrok veel belangstellenden van buiten de stad. De 
fotofoto van de tent met de totalisator is uit 1895, toen 
inin Nijmegen nog eenmaal een 'wedren' gehouden 
werd. werd. 
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bijvoorbeeldd nog om het staatscasino (zie paragraaf 8.5.1). Het natuurschoon, de gemeentelij-
kee belastingen, de culturele voorzieningen en de nutsbedrijven spelen bij de ontwikkeling van 
hett woonmilieu een belangrijke rol. In de jaren tachtig worden naar het voorbeeld van de Parij-
see prefect Haussman op en rond de plaats van de vestingwerken brede boulevards, groengor-
dels,, singels en parken aangelegd. Langs de singels en uitvalswegen van de stad verrijzen he-
renhuizenn en villa's, tn 1880 wordt de stadsschouwburg (1839) geheel vernieuwd en in 1882 
krijgtt Nijmegen een concertgebouw, de Vereeniging, in navolging van het Arnhemse Musis 
Sacrum.199 In de stad worden congressen, tentoonstellingen en andere evenementen georgani-
seerd.. Er komt een wielerbaan en een renbaan, waar afgaande op een oude foto ook een to-
talisatorr actief is (zie afbeelding 7. f).20 De romantische idealen vinden een markante uitdruk-
kingg in de aanleg van het Kronenburgerpark (1882) in de Engelse Landschapsstijl, dé burger-
lijkee mode van die tijd.21 

Vooraanstaandee burgers en ondernemers nemen het initiatief tot deze modernisering 
inn nauwe samenwerking met het gemeentebestuur. In deze beginfase van de planologie be-
staann er zeer nauwe banden tussen deskundigen, bestuurders en ondernemers. Zij bemannen 
dee invloedrijke commissie (1874) die 'de belangen der Gemeente met betrekking tot de 
Spoorweg-- en Vestingaangelegenheden voorstaat en de besluiten van de raad dienaangaan-
dee voorbereid'. Vooraanstaande burgers richten in 1887 bijvoorbeeld ook de 'Vereeniging tot 
verfraaiingg van Nijmegen' op, met als doel het verfraaien en onderhouden van wandelplaatsen, 
stratenn en pleinen 'alles na overleg en in overeenstemming met het gemeentebestuur1.22 

Inn 1890 kijken enkele Arnhemse raadsleden afgunstig naar deze opbloei van Nijme-
gen.. Maar Arnhem behoudt haar status en voorsprong als woonplaats van gefortuneerden.23 

Dee openbare voorzieningen van gas, water en elektriciteit, die de gemeente Nijmegen voor 
Nederlandsee begrippen al vroeg in eigen hand neemt, houden eveneens verband met de aan-
dachtt voor het woonmilieu en de welgestelden. Ook de tram (1889) is in de eerste plaats be-
doeldd voor de gegoede burgerij, en voor de toeristen. Met het oog op het toerisme legt de ge-
meentee tramverbindingen aan naar Beek en later Berg en Dal; die laatste verbinding op aan-
dringenn van de eigenaar van 'Hotel Berg en Dal* (1869-1971), een symbool voor het elitaire 
toerismee naar het 'Rijk van Nijmegen'.24 De versterking van het woonmilieu en het toerisme lig-
genn in eikaars verlengde. Dit blijkt wel uit de brede doelstelling van de voorloper van de VW, 
dee vereniging 'Nijmegen Vooruit* (1893): 

Hett verspreiden, zowel in buiten- als binnenland, van mededelingen en aanbevelingen betref-
fendee Nijmegen als plaats van verblijf en inwoning; het bevorderen zowel van zomerfeesten als 
vann letterkundige, muzikale en andere bijeenkomsten gedurende het gehele jaar, steeds zoveel 
mogelijkk in overleg met bestaande corporaties; het uit de weg ruimen van alles wat vreemdelin-

19.. Zie voor schetse n van de culturel e vernieuwinge n van Nijmege n in de jaren tachti g van de negentiend e eeuw: 
J.M.. Dongelmans , Nijmegen  ToenTerTqd,  Dwarsstap , Nijmegen , 1988. 
20.. J.M.G.M. Brinkhoff , Kent  u ze nog...  de Nimwegenaren,  Europes e Bibliotheek , ZaKbommel , 1974. 
21.. Zie E. Koopman , Het Kronenburgenoa/k,  Nijmege n 1992. 
22.. Abmae.a . (1984)106. 
23.. Huetin k (1991). Het aantal hoogstaangeslagene n bij de belastin t stijg t tusse n 1885 en 1910 in Nijmege n van 7 
naarr  49, terwij l dit aantal over dezelfd e period e in Arnhe m stijg t van 49 naar 115. 
24.. Dongelman s (1988). 
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genn uit Nijmegen zou kunnen terughouden, zover dat in haar macht ligt; het medewerken aan 
alless wat de bloei van Nijmegen kan bevorderen.25 

Nijmegenn Vooruit prijst de stad in vier talen met reclameplaten aan. 

Voorr deze uitbreiding van Nijmegen schiet een omschrijving in termen van Webers eenheid 
vann de middeleeuwse stad tekort. Veeleer wordt gewerkt aan de gedifferentieerde grootstede-
lijkheidd waarmee George Simmel in het essay Die GroRstadt und das Geistesleben (1903) of 
Louiss Wirth in het artikel Urbanism as a Way of Life (1938) de moderne stad kenschetsen.26 

Anderss dan Weber vragen deze sociologen aandacht voor de inrichting, de beleving en het 
gebruikk van de stad. Simmel en Wirth benadrukken de grote omvang, de complexiteit en de 
verscheidenheid,, waardoor het openbare leven vluchtiger en onpersoonlijker wordt. Deze 
kenmerkenn zijn zeker van toepassing op de tweede ontwikkelingsfase van Nijmegen. Voor de-
zee stad is vooral relevant de inrichting en herdefinitie tot een woonplaats van gefortuneerden 
enn een aantrekkelijke omgeving voor toeristen. De welgestelde nieuwkomers en de toeristen 
kijkenn als het ware op een nieuwe manier naar de stad en haar omgeving. Voor hen lijkt een 
zakelijkee afstandelijkheid paradoxaal samen te gaan met een warme en indringende belang-
stellingg voor zowel de gebouwde als de natuurlijke omgeving. Fantasierijk en innerlijk gericht 
opp het persoonlijk genot eigenen de welgestelde renteniers en toeristen, die de stad dus in de 
eerstee plaats kiezen voor de belevingswaarde, de buitenwereld, die een meer expressieve 
betekeniss krijgt, toe. 

Dezee 'toeristische houding' jegens de stad, de rivier en de natuur laat zich goed verge-
lijkenn met de houdingsverandering jegens de kust, het strand en de haven die Corbin beschrijft 
inn Het verlangen naarde kust (1988).27 Corbin spreekt van een 'pittoreske code'. Hij situeert 
dezee houdingsverandering voor West-Europa in de tweede helft van de achttiende eeuw -
wanneerr we bijvoorbeeld ook meer oog krijgen voor de charmes van de badplaats Schevenin-
gen.. Een in zichzelf gekeerde beleving van de omgeving veronderstelt wel een vriendelijke en 
veiligee omgeving - min of meer zoals een plezierige beleving van het kansspel de onderdruk-
kingg van het instrumentele gokgevaar veronderstelt (zie de hoofdstukken 3 en 4). Aan deze 
voorwaardee van pacificatie voldoet Nijmegen aan het eind van de zeventiende eeuw nog niet, 
wantt ten tijde van het Europese vredescongres in de jaren 1676-1678 moet het stadsbestuur 
voorr de vele voorname gasten en hun gevolg nog een 'gevarenvrije zone' van 'een uur gaans' 
rondd de stad scheppen.28 

Inn de eerste helft van de negentiende eeuw hebben toeristen Nijmegen in ieder geval 
ontdekt.. De eerste beschrijvingen verschijnen in de jaren twintig. Hierin wordt de stad als het 
waree door de toeristische blik ontgonnen. Deze beschrijvingen zijn romantiserend, sterk bele-
rendd en waarderend. Toonaangevend is Het Geldersen Lustoord (1825) van C. ten Hoet, met 
eenn paar jaar later het aanvullende werkje Handboekje voor reizigers, welke vermaakshalve 

25.. F. Holthuizen , Nijmegen  Vooruit.  100 jaar  VW voor  Nijmegen  en omstreken,  1893-1993,1992,28-29. 
26.. G. Simmel , The metropoli s and menta l life' , in: D. Levin e (ed.), George  Simmel.  On individuality  and social 
forms,forms,  Chicag o Universit y Press , 1971 [1903]; L Wirth , 'Urbanis m as a Wayy of Life' , American  Journal  of  Sociology, 
1938,1-24. . 
27.. A. Corbin , Het verlangen  naarde  kust,  SUN, Nijmegen . 1989 [1988]. 
28.. Pikkemaa t (1988) 178-180. 
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dede stad Nijmegen en haren omtrek bezoeken (1828).29 Vooral in De stad Nijmegen en derzel-
verver omstreken (1837) van C. Clemens overheersen de lyrische beschrijvingen. Over het pano-
ramaa vanaf het Valkhof schrijft hij: 

Indrukwekkend,, betooverend is het tooneel, dat men van den hofberg mag aanschouwen. 
Werwaartss men zijne blikken ook mag wenden, overal heerschen schoonheid, pracht, liefde. 
Statigg rolt de breede Waalstroom, aan den voet des Hunnerbergs, zijne zilveren wateren voort. 
Inn blaauwend verschiet, verdwijnt hij Noordwaarts als eene heldere beek tusschen groenbe-
kranstee heuvelklingen. Grasrijke weiden, welige landsdouwen, de torens van steden en dorpen, 
verhoogenn het treffende van dit bewonderenswaardige natuurtafereel.30 

Clemenss spreekt van een 'Goddelijk natuurtoneel!' en wijst bijvoorbeeld de 'genieter* van een 
wandelingg naar Meerwijk op het 'poëtische' van de natuur, die slechts een 'gevoelige harte 
eischt'.. Wat tot de verbeelding van de toerist spreekt, afgaande op de gidsjes die alle een vrij-
well identiek stramien volgen, zijn de heroïsche geschiedenis van Nijmegen, de ruïnes van het 
Valkhof,, de middeleeuwse stadskern en het gevarieerde landschap, dat rondom Nijmegen zo-
well heuvels en bossen als polders en waters kent. Ook een wandeling langs de kade is vol-
genss Clemens 'zeer aan te bevelen': 

Dee beweging en het gewoel van eene handeldrijvende en nijvere bevolking; de aankomst en het 
afvarenn der beurtschepen en stoomboten geven aan deze wandeling veel bevalligs. (...) waar 
velee en vrolijke herbergen den wandelaar tot rusten uitnoodigen, (...) 

29.. Holthuizen (1993). 
30.. C.H. Clemens, De stad Nijmegen en derzelver omstreken. Haspels, Nijmegen. 1837,22. 
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AfbeeldingAfbeelding 7.2: Fragment van de toeristenkaart 'Nijmegen in Vogelvlucht' uit 1908. 
HelemaalHelemaal rechtsboven het station en rechtsonder de spoorbrug over de Waal. Middenonder op de 
WaalWaal zien we de veerpont 'zelden rust'. Middenboven links van het Keizer Karelplein (de grote ro-
tonde)tonde) ligt het gebouw De Vereeniging (w) met daarachter de 'wedren'. Vanaf het Keizer Karelplein 
komenkomen we bijna in een rechte lijn via de Molenstraat, de Broerstraat en de Grootestraat bij café de 
OudeOude Toelast aan de Waalkade. Linksonder valt de Valkhofheuvel met de 'Karolingische kapel' (x) 
tete onderscheiden, en iets verderop in het Hunner park de Belvédère (s). Op de oostelijke Waalkade 
staatstaat een rij bomen, precies voorde plek waarin 1989 het casino komt. 

Naastt de gidsjes komt de toeristische blik op de stad pregnant tot uiting in specifieke toeristen-
kaartenn van Nijmegen (zie afbeelding 7.2). Deze romantiek is voorlopig alleen nog weggelegd 
voorr een bovenlaag van de bevolking. 

Dee selectieve maatschappelijke ontwikkeling van Nijmegen, waarbij elitaire groepen 
hunn rijkdom etaleren en de afstand tot het werkvolk lijken te vergroten, gaat samen met een 
selectievee planologische ontwikkeling. Voor de Benedenstad houdt de uitbreiding en moder-
niseringg van de stad al direct een verslechtering in.31 In de oude binnenstad wordt niet geïn-
vesteerdd en het welvarende deel van de bevolking trekt er weg. Met de komst van de spoor-

31.. Voor de vroege geschiedenis van de benedenstad baseer ik mij hoofdzakelijk op: C. Van Eerden-van der Laan 
e.a.,, Leven in afbraak en herbouw. Een beeld van de Nijmeegse benedenstad 1874-1974, Catalogus van Museum 
Commanderiee van Sint-Jan, Nijmegen, 1982. 
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brugg in 1879 verdwijnen al veel passagierschepen bij de kade en diligences uit het straat-
beeldd van de Benedenstad. Door de modernisering van de scheepvaart varen steeds meer 
schepenn aan Nijmegen voorbij. De opening van de Waalbrug in 1936 met gelijktijdig de op-
heffingg van de veerpont betekent nagenoeg de doodsteek voor de Benedenstad. Over het 
water,, het spoor en de weg gaat de modernisering letterlijk aan de Benedenstad voorbij. De 
Benedenstadd ligt ingesloten tussen deze drie verkeersaders, waarover het verkeer dat eerst 
doorr de Benedenstad moest er voortaan aan voorbij trekt (zie afbeelding 7.3). 

Mett de verhuizingen en het functieveriies verkrot het woningbestand, neemt de werk-
gelegenheidd af en verpaupert de bevolking. Het aantal arbeidsplaatsen neemt in de Beneden-
stadd af van bijna 2000 rond de eeuwwisseling tot ongeveer 600 in 1948 en 300 in 1966. Dege-
nenn die zich van geregelde arbeid verzekerd weten trekken weg of worden overgeplaatst naar 
dee nieuwe volkswijken achter het spoor. 

Dee economie van Nijmegen, stelt De Vries in Nieuw Nijmegen 1870-1970(1969), is 
doorr de overheersing van de dienstverlening, de zwakke industrie en de afhankelijkheid van 
welgesteldee inwoners bijzonder kwetsbaar.32 De crisis van de jaren dertig komt in Nijmegen 
nogg harder aan dan elders in Nederland. Het toerisme loopt sterk terug. In 1934 zitten op een 
enkelee uitzondering na alle hotels en pensions aan de grond. Nijmegen kent in 1937 samen 
mett steden als Arnhem en Breda de grootste werkloosheid van Nederland; als werkverschaf-
fingg leggen werklozen aan de zuidelijke stadsrand het uitgestrekte Goffertpark aan. Door de 
economischee crisis vindt een nieuw stadsplan, waartoe de roep om sanering van de Beneden-
stadd de aanzet vormt, geen doorgang. Een aantal verontruste burgers en ondernemers neemt 
daaropp het initiatief tot de stichting Sanering Oude Stad (S.O.S.). Deze stichting laat een plan 
opstellenn voor het oostelijk deel van de Benedenstad dat er het slechtst aan toe Es. Hier zou 
eenn rustige woonwijk moeten komen, gelegen op een verhoging begrensd door een acht meter 
hogee keermuur, het 'Groene Balkon'. Vanaf dit balkon zouden de bewoners een mooi uitzicht 
overr de Waal en het Valkhof kunnen hebben. Het Groene Balkon wordt later, in 1954, als eni-
gee onderdeel van dit plan gerealiseerd. Nog weer later, in 1989, verschijnt voor dit stadsbalkon 
hett casino dat gedeeltelijk over de Vleeshouwerstraat heen wordt gebouwd en aan het Groene 
Balkonn een (achter)ingang krijgt (zie afbeelding 7.3). 

32.. J. de Vries , Nieuw  Nijmegen  1870-1970. Moderne  economische  geschiedenis  van de stad  Nijmegen,  Stichtin g 
Zuidelij kk  Historisc h Contact , Tilbur g (1969). 
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AfbeeldingAfbeelding  7.3: De ligging van de Benedenstad in het Nijmeegse stadscentrum op een wegenkaart 
uituit 1990. De Benedenstad is het gedeelte vanaf de lijn Hezelstraat, Sint Stevenskerk, Grote Markt en 
BurchtstraatBurchtstraat tot aan de Waal. Aan het verkeerspatroon is duidelijk te zien dat de Benedenstad ingeklemd ligt tus-
sensen de doorgaande verkeersaders van het water, het spoor en de weg. Op de plaats waar, als onderdeel van het 
'Waalkadeproject','Waalkadeproject', in 1988 een kunstzinnige steiger voor de cruisevaart wordt gebouwd vertrok vroeger de veer-
pont;pont; de steiger is vernoemd naar Hendrik Heuck, de uitvinder van de zogenaamde 'gierpont', die de 
stroomkrachtstroomkracht van de rivier benut om van de ene oever naar de andere te gaan. 

7.2.27.2.2 Planologie 

Dee veroudering van het beeld van de Benedenstad betekent niet dat dit beeld uit de herin-
neringg verdwijnt. Integendeel, de herbouw vindt plaats onder verwijzing naar de historische 
vormenn van dit stadsdeel. Voor een goed begrip van de herbouw is de ontwikkeling van de 
planologiee van belang. De planologie van de binnenstad is onderheving aan een 'historiser-
ing'' van de omgeving, een 'bureaucratisering' van de plannen en een 'democratisering' van 
dee besluiten. Gewone burgers krijgen meer invloed op de inrichting van de stedelijke ruimte. 

Historiserin g g 
Kortt na de Tweede Wereldoorlog komt in Nijmegen de tegenstelling tussen een traditioneel 
romantischee en een modern functionele inrichting van het stadscentrum scherp naar voren. 
Dezee tegenstelling kan scherp naar voren komen omdat een groot deel van het stadscentrum, 
inn februari 1944 per vergissing gebombardeerd door het geallieerde leger, opnieuw moet wor-
denn ingericht. Bij dit stadscentrum gaat het om een groter gebied dan de Benedenstad die aan 
dee noordkant van het centrum ligt. Het hoger en zuidelijk van de Benedenstad gelegen gebied 
vanaff de Hezelstraat, de Sint Stevenskerk, de Grote markt en de Burchtstraat vormt met vele 
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winkelstraten,, horecagelegenheden en overheidsgebouwen de kern van het stadscentrum (zie 
afbeeldingafbeelding 7.3). Bij de 'wederopbouw' krijgt het herstel van deze kern de hoogste prioriteit. Om 
financiëlee redenen wordt de vervallen Benedenstad van de herstelplannen uitgesloten. De 
herinrichtingg van het stadscentrum vindt plaats onder leiding van de Stedenbouwkundige 
Dienst,, die in 1945 voortkomt uit het 'Plaatselijk Bureau voor den Wederopbouw'. 

Dee herinrichting van het stadscentrum gedurende de jaren vijftig vormt de weerslag van 
eenn compromis tussen twee plannen, die als uiterste alternatieven tegenover elkaar staan.33 

Aann het ene uiterste staan de inzichten van het 'Nieuwe Bouwen' overeenkomstig beginselen 
diee Corbusier en het CIAM (Congres Intemationaux d'Architecture Moderne) in de jaren dertig 
verwoorden.344 In deze beweging gaat de voorkeur uit naar een universele bouwstijl en een 
openn ruimtelijke structuur met een ver doorgevoerde opdeling van ambtelijke- en zakelijke 
dienstverlening,, winkelen, evenementen, wonen en verkeer. Dit streven is begrijpelijk en wordt 
verantwoordd onder verwijzing naar de onoverzichtelijke, smerige en benauwende inrichting 
vann veel Europese binnensteden. Het stadscentrum zou volgens dit plan gaan bestaan uit een 
strookk van drie pleinen met een verschillende functionele bestemming - in de centra van Rot-
terdam,, Tilburg en Eindhoven overheerst bijvoorbeeld een dergelijk moderne visie. Aan het 
anderee uiterste staat een plan dat uitgaat van de inzichten van de 'Delftse School'. In die be-
wegingg gaat de voorkeur uit naar een Oudhollandse bouwstijl met een 'intieme' gesloten struc-
tuurr en de organische 'mengelmoes' van een hechte stadsgemeenschap. Het behoud van de 
traditionelee stedelijke identiteit staat voorop. Volgens dit plan zou het romantische beeld van 
dee middeleeuwse stad met de Sint Stevenskerk, de Grote Markt, de Latijnse School, de La-
kenhal,, de Waag en het Stadhuis, die in de oorlog alle zijn verwoest, geheel herbouwd moeten 
worden. . 

Hoewell stedenbouwkundigen een sterke voorkeur voor het modernistische plan heb-
ben,, stuit dit op weerstanden in de Nijmeegse bevolking en politiek. De traditionalistische visie 
wordtt bij de herinrichting van het centrum richtinggevend. 'De gedachte... is dan ook de oude 
stadskernn in volle glorie te bewaren en slechts te veranderen waar dit strikt nodig is.'35 Aan de 
Grotee Markt komt het compromis tussen het nieuwe en het oude bouwen pregnant tot uiting in 
hett feit dat daar zowel gebouwen met een traditionele als gebouwen met een moderne archi-
tectuurr komen te staan. Deze tegenstelling spreekt ook uit het verschil tussen de overwegend 
traditionelee Grote Markt en het moderne Plein '44. Het is van belang stil te staan bij de funda-
mentelee tegenstelling in stijl en dit voor het Nijmeegse stadscentrum typerende compromis, 
wantt deze tegenstelling is ook van toepassing op de herbouw van de Benedenstad.36 Het his-
torischee stadsgezicht krijgt meer en meer een op zichzelf staande betekenis. 

Dee tegenstelling tussen het nieuwe en het oude bouwen dateert niet van na de Tweede 
Wereldoorlog.. Het historisch besef duikt eigenlijk al gelijk op met de vernieuwingen van na 
18744 en vormt hier een logische tegenpool van. Zo worden tussen 1885 en 1887 de Waag, het 

33.. Abm a e a. (1984) 128-134. 
34.. SeR. Fishman(1977) , 
35.. Abm a e a (1984) 131. 
36.. Deze tegenstelling  slui t aan bij de meer formel e omschrijvinge n van een functionele ' en 'romantische ' stadsvisi e 
vann V. Mamadou h in: De stad  in  eigen  hand.  Provo's,  kabouters  en krakers  ais  stedelijke  sociale  bewegingen,  SUA, 
Amsterdam ,, 1992. 
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Raadhuiss en de Sint Stevenskerk grondig gerestaureerd in de zeventiende eeuwse stijl.37 De 
spanningg tussen de traditionele architectuur en het modernisme blijkt bijvoorbeeld ook in 1908 
bijj de bouw van een indrukwekkend Jugend-Stil pand aan de zuidzijde van de Grote Markt ten 
behoevee van het 'Manufacturen-, Tapijten- Meubelpaleis van Bahtmann & Co'.38 V&D bouwt 
hierr in 1916 een nog groter warenhuis naast. Een toeristengids van omstreeks 1910 omschrijft 
dee Grote Markt reeds als een 'schilderachtig mengsel van oud en nieuw'.39 

Hett streven de traditionele bebouwing te bewaren sluit aan op de negentiende eeuwse 
romantischee blik van de gegoede burgerij en de toeristen op de geschiedenis, de geografie en 
dee stedenbouw van Nijmegen. Dit komt ook naar voren in een krachtig bouwkundig streven, 
zoaiss verwoord in het manifest Holland op zijn smalst (1873) van de referendaris en het Twee-
dee Kamerlid Victor de Stuers.40 Dit streven groeit gaandeweg uit tot een nationale beweging 
diee vergaand geïnstitutionaliseerd raakt.41 In 1903 stelt de regering een rijkscommissie in die 
eenn 'voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst' opstelt. In 
hett verlengde hiervan richt de regering in 1918 het rijksbureau voor de Monumentenzorg op. 
Dezee ontwikkeling mondt uit in een Monumentenwet (1961), bedoeld om het gevaar van 'af-
brokkelingg van het cultuurhistorisch erfgoed' te keren. In de verzelfstandiging van deze monu-
mentenzorgg tekenen zich voor Nijmegen de volgende drie fasen af. Aanvankelijk worden histo-
rischerische gebouwen beschermd en hersteld om de aftakeling en het verlies weer goed te maken. 
Wee zouden voor deze fase kunnen spreken van een ondubbelzinnige 'imitatie' van het verle-
den.. Vervolgens komt dit herstel meer in het teken van andere maatschappelijke belangen te 
staan.. Het accent komt te liggen op de maatschappelijke betekenis van de gebouwen en van 
dee gebieden waar deze deel van uitmaken. Dit is duidelijk het geval in de jaren vipg bij de 
controversee over de herinrichting van het stadscentrum. De traditionele vormen worden her-
steldd in een poging om het stadscentrum een traditionele identiteit te geven. Voor deze fase 
zoudenn we kunnen spreken over het scheppen van een 'illusie' van het verleden: men weet 
datt de historische gebouwen niet 'echt historisch' zijn maar koestert met de herbouw de herin-
neringg hieraan. Tenslotte kan het accent verschuiven naar een exploitatie van de traditie, bij-
voorbeeldd voor het woongenot, de stedelijke recreatie en het toerisme. Dit is van toepassing 
opp de herbouw van de Benedenstad in de jaren zeventig en tachtig. Daarbij is de oorspronke-
lijkee bebouwing van minder belang dan de esthetische indruk die gewekt wordt, want de her-
bouww is gericht op eigentijdse gebruiksmogelijkheden en vindt plaats met moderne technieken 
enn materialen. In deze fase gaat de moderne architectuur de historische bebouwing 'simule-
ren'.ren'. Voor de gebruikers en bewonderaars is het minder van belang of de bebouwing overeen-
stemtt met het verleden en meer van belang of de architectuur bijzonder en stijlvol gevonden 
wordt.. De historische verwijzingen staan in het teken van het scheppen van een stijlvolle om-
gevingg - men koestert niet het verleden maar een fraaie omgeving. In de verzelfstandiging van 
dee monumentenzorg wordt wat een symbolische uitdrukking van stedelijkheid, grandeur, klas-

37.. Pikkemaat (1988) 352. 
38.. Dongelmans (1989) 63-65. 
39.. Op naar Nijmegen! Met de electrische tram door Nijmegen en omstreken. Reclame-Uitgave der Gemeente-Tram 
tee Nijmegen, herdruk 1993 [omstreeks 1910]. 
40.. V. de Stuers, Holland op zijn smalst, De Haan, Bussum, 1975 [1873]. 
41.. 'Rijksdienst voor de Monumentenzorg 50 jaar*, Monumenten, juni/juli 1997. 
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sebewustzijnn of religiositeit was, strategisch herbmikt en voor andere doelen aangewend. En 
watt een historisch gegeven was wordt steeds meer tot een weloverwogen keuze. 

Bureaucratiserin g g 
Dee verschuiving in de architectuur gaat gepaard met een verschuiving in de bestemming van 
hett stadscentrum. Meer dan in de vooroorlogse periode krijgen verzorgende voorzieningen het 
overwicht.. Minder woningen, fabrieken en kerken, meer en betere winkels, meer openbare ge-
bouwenn en een groter oppervlak aan straten en pleinen om de verwachte toename van het 
verkeerr op te vangen.42 Tot 1956, het jaar waarin het stadsbestuur de wederopbouw van het 
centrumm als min of meer voltooid beschouwt, omvat de nieuwbouw 257 winkels, 45 bedrijven, 
4044 woningen, negentien horeca-inrichtingen, twee bioscopen en één kerk.43 Het aantal wo-
ningenn neemt in de gehele binnenstad (inclusief Benedenstad) met 800 af; het aantal inwoners 
vermindertt tussen 1936 en 1965 met de helft, van meer dan 17.000 tot iets minder dan 
9.000.44 4 

Hett verval van de Benedenstad zet zich na de Tweede Wereldoorlog versneld voort. 
Dee bevolking, die bovendien vergrijst, daalt in dit deel van de binnenstad in omvang van 4.366 
personenn in 1947 tot 1072 in 1971. Het aantal woningen vermindert over die periode van 842 
tott 292. Het reconstructieplan De vijf heuvelen (1956) breekt met het idee om de Benedenstad 
tee herstellen, wat door het vergaande verval ook nauwelijks meer mogelijk is. In reactie op de 
sloopp neemt wel de roep om het behoud van historische gebouwen toe.45 De Gelderlander 
roeptt in 1959 bijvoorbeeld de herinnering aan het traditionele stadsprofiel op door de publicatie 
vann een oude foto, met als onderschrift: 

Datt profiel van Nijmegen, met zijn fijne lijn van afwisselend gebouwde en toch als eenheid aan-
doendee woningen, moet in de goede oude Waalkade-tijd een machtige indruk hebben gemaakt 
opp de beschouwer, die vanuit Lent de stad zag.46 

Hett is dit profiel dat Nijmegen later opnieuw zal trachten te realiseren. 

Dee Benedenstad heeft gedurende de jaren zestig een lage bestuurlijke prioriteit. Met de sane-
ring,ring, de onteigening en de sloop van de bebouwing maakt de gemeente geen haast; wel wordt 
hierr het moderne cultureel centrum 'De Lindenberg' (1965) gebouwd. De traagheid komt mede 
doordatt de betekenis van de Benedenstad voor het centrum en voor de stad als geheel ondui-
delijkk is: de Benedenstad krijgt de paradoxale status van een 'onbestemd gebied'. Het stadsb 
estuurr weet niet waar men dit gebied voor wil gebruiken. Geleidelijk aan wordt de Beneden-
stadd steeds meer gezien als geschikt voor de uitbreiding van het stadscentrum, voor de 'city-
functies'' zeggen planologen: voor kantoren, winkels en parkeren. Bovendien leeft het plan om 
tenn oosten van de stad in de Ooijpolder een woonwijk aan te leggen, wat de gedachte om de 
Benedenstadd bij het centrum te betrekken versterkt. Maar dit plan verdwijnt in 1969 abrupt van 

42.. Abmae.a . (1984)138. 
43.. De Vries (1969)131. 
44.. Structuuronderzoek  binnenstad.  Deel (V, Gemeent e Nijmegen , 1965,18. 
45.. Zie Nijmeegsen  Dagblad,  2 decembe r 1968. 
46.. De Geldenander,  22 augustu s 1959. 
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tafeltafel als de rijksoverheid de natuurlijke en landschappelijke waarde van de Ooijpolder be-
schermtt en bebouwing verbiedt. Voor de Benedenstad gaan de gedachten hierdoor weer meer 
uitt naar een woonbestemming die het stadscentrum ondersteunt, 'niet alleen als voedingsbo-
demm voor de detailhandel, maar nog meer ter verbetering van de leefbaarheid en de sfeer van 
dee binnenstad'. Planologen benadrukken de 'forum-kwaliteit' van de binnenstad: 'Het centrum 
alss plaats waar woningen, winkels, restaurants, cafe's, bioscopen, musea etc. te vinden zijn: 
eenn levend stadscentrum waar veel gebeurt en waar de mensen graag heen gaan'. 

Bijj de wederopbouw van het stadscentrum en de planvorming voor de Benedenstad 
kann worden gesproken van een 'bureaucratisering' van de planvorming. De planologische be-
slissingenn worden voorbereid door specialistische ambtenaren, die hun voorstellen verant-
woordenn met wetenschappelijk onderzoek. Het initiatief tot stadsprojecten in de periode 1874-
1940,, die ruimtelijk meer beperkt en in de tijd incidenteel waren, lag bij een kleine groep van 
vooraanstaandee burgers, bestuurders, ondernemers en architecten. Na de oorlog streeft het 
gemeentebestuurr samen met stedenbouwkundigen naar een toekomstgerichte en totale plan-
ningg van de stad. De stedenbouwkundigen verwoorden dit doel in het Structuurplan van 1951: 

Voorr het ontwerpen van detailplannen en de uitwerking van een totaalplan voor de gemeentelij-
kee ontwikkelingg dient allereerst te worden gestreefd naar een structureel overzicht van het toe-
komstigee Nijmegen, naar een in beginsel volledig plan derhalve, waaraan richtlijnen kunnen 
wordenn ontleend voor de verdere uitwerking. Een zodanig plan moet berusten op een weten-
schappelijkk onderzoek van de bestaande structuur, gekoppeld aan een prognose van toekom-
stigee behoeften.47 

Err verschijnt een serie 'structuur-onderzoeken' voor de stad.40 Eind jaren zestig wordt een alles 
omvattendee planning geformuleerd in de zogeheten Hoofdlijnen voor beleid (1970).49 Deze 
'hoofdlijnen'' voorzien niet alleen in inhoudelijke voorstellen maar ook in procedurele richtlijnen, 
waaronderr de inspraak van de bevolking. De planningspraktijk, die landelijk is vastgelegd in de 
Wett op de Ruimtelijke Ordening (1962), gaat bestaan uit 'structuurvisies' voor de stad, opge-
bouwdd rond de facetten wonen, werken, recreatie en verkeer, die vervolgens in bestemmings-
plannenn voor concrete gebieden worden uitgewerkt.50 Ambtenaren spelen bij deze planning 
eenn hoofdrol. Zij formuleren de visies en stellen bestemmingen voor die het onderwerp van in-
spraakk en politieke discussie kunnen zijn. 

Democratiserin g g 
Dee bureaucratisering van de ruimtelijke inrichting gaat min of meer gelijk op met een democra-
tiseringg van de besluitvorming. In de jaren zestig raakt in Nijmegen de katholieke hegemonie, 
diee in een emancipatiestrijd aan het begin van de twintigste eeuw gevestigd werd, ondergra-
ven.. Vervolgens komt de confessionele macht scherp tegenover de sociaal-democratie te 
staan.. In deze tweestrijd wordt de voorheen autoritaire bestuurscultuur van de stad doorbro-

47.. Structuurplan 1951,1. 
48.. Structuuronderzoek Nijmegen 1945-1962, Drie delen; De binnenstad van Nijmegen, Structuuronderzoek deel IV, 
1965. . 
49.. Nijmegen. Hoofdlijnen van beleid, april 1970. 
50.. Zie voor overzichten van de Ruimtelijke ordening in Nederland: A.K. Dut, F.J. Costa (ed.), Public Planning in the 
Netherlands.Netherlands. Perspectives and Change since the Second World War, Oxford University Press, 1985. 
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ken.. In 1966 behaalt de KVP in Nijmegen nog een absolute meerderheid van 51 procent van 
dee stemmen. Maar in 1978 hebben de confessionele partijen met gezamenlijk 40 procent van 
dee stemmen de meerderheid verloren. In het gemeentebestuur heeft de SDAP, die in 1927 
voorr het eerst een wethouderszetel inneemt, en later de PvdA een minderheidspositie. Tot 
19700 levert de PvdA steeds één wethouder. In dat jaar worden het er twee en in 1974 drie, 
waardoorr een bestuurlijk machtsevenwicht met het CDA ontstaat. In de periode 1978-1982 
voertt de PvdA oppositie tegen een coalitie van CDA, W D en D66. In de gemeenteraads-
verkiezingenn van 1986 behalen de linkse partijen een historische overwinning. De PvdA ver-
werftt 16 raadszetels en het socialistische blok van PvdA, PPR, PSP, CPN en de SP bezet sa-
menn 23 zetels, terwijl het CDA slechts 10 van de 39 zetels in de gemeenteraad heeft.51 

Hett democratiseringsstreven van de jaren zestig vindt in Nijmegen veel weerklank, 
voorall bij studenten van de universiteit. In de jaren zeventig floreren bewegingen van vrouwen-
emancipatie,, woningkrakers, stedenbouw, milieu-, vredes- en kernenergie-activisten. Vanaf 
beginn jaren zeventig ontstaat een krachtenveld waarbij initiatieven tot ruimtelijke inrichting niet 
meerr alleen worden genomen door bestuurders, ondernemers en ambtenaren maar ook door 
socialee bewegingen.52 Gebruikers van de ruimte willen zelf veranderingen bewerkstelligen en 
vragenn op allerlei manieren steun voor hun standpunten; het gemeentebestuur verwijten zij 
veelall een gebrek aan daadkracht.53 Tot in het begin van de jaren tachtig leidt de linkse oppo-
sitiee en het democratiseringsstreven tot scherpe ideologische polarisaties rond ingrijpende ste-
delijkee vraagstukken ais de stadsvernieuwing en de woningnood. Hiervoor is bijvoorbeeld de 
kraakbewegingg relevant. In 1981 trekken Nijmeegse krakers (inter)nationaal de aandacht door 
dee strijd om de bestemming van de Zeigelhof.94 Zij verzetten zich tegen het plan om hier een 
parkeergaragee in plaats van woningen te bouwen. De strijd leidt tot de grootste massa-
demonstratiee uit de Nijmeegse geschiedenis en loopt uit op een veldslag met de oproerpolitie 
bijj de ontruiming van gekraakte woningen in de Piersonstraat. Voor de herbouw van de Bene-
denstadd is een minder militante beweging van groot belang. Deze beweging zet zich in voor 
buurtbehoudd en sociale woningbouw. 

7.33 Benedensta d 

Woningbou w w 
Inn 1970 besluit het stadsbestuur, in het verlengde van de nota Hoofdlijnen van het beleid, om 
dee Benedenstad te 'reconstrueren' en een geheel nieuw ontwerp voor de inrichting van dit 
stadsdeell te laten maken door de projectontwikkelingsmaatschappij Empeo.55 Dit voornemen 
ontloktt in het kader van de inspraakprocedure een reactie aan de resterende gemeenschap 

51.Pikkemaat(1988)431 . . 
52.. Deze dynamie k word t voora l benadruk t door M. Castell s in 77» City  and The Grassroots  (Edward Arnold . 
London ,, 1983). 
53.. 'Stadsuitbreidin g en stadsvernieuwing' , 164. 
54.. M. van Tilburg , 'De Zeigelhof-affaire . Analys e van de politiek e besluitvorming ' .Scriptie,  KUN, Nijmegen . 1986. 
55.. Voor de herbou w van de benedensta d baseer ik mij op: L. Huberts , L. Ottheten , P. Veld 'Rehabilitati e van de be-
nedenstad ,, waardoo r beïnvloed ? Scriptie,  KUN, 1978; DE binnenstad  van Nijmegen.  Analyse  van de toekomstige 
ontwikkeling,ontwikkeling,  N.V. Maatschappi j voor Projectontwikkelin g 'EMPEO'. Utrecht , Jul i 1972. 
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vann rond de 1000 bewoners. Deze gemeenschap is geconcentreerd in het westelijke deel van 
dee Benedenstad, ook wel de Kloosterbuurt genoemd. Zij vrezen de genadeslag voor hun buurt 
enn richten het 'Buurtkomitee Benedenstad' (BB) (1970) op. Een groep vrouwen, die regelmatig 
inn het buurthuis bijeenkomt, neemt hiertoe het initiatief samen met twee studentarchitecten die 
eenn werkstuk over de Benedenstad willen maken. Deze architecten zijn geïnspireerd door de 
democratiseringenn van de jaren zestig. De meeste bewoners van de Benedenstad steunen 
hett BB en in de rest van de stad is er veel sympathie. De betrokkenheid van het BB bij het be-
leidd gaat veel verder dan de inspraak waar de planningsprocedure in voorziet. Het BB ontwik-
keltt alternatieven, dwingt medezeggenschap af en oefent politieke en sociale druk uit om haar 
argumentenn kracht bij te zetten. Uiteindelijk leidt dit in 1978 tot het besluit om de Benedenstad 
volledigg te herbouwen met woningwetwoningen voor de oud-bewoners en volgens het histori-
schee stadsprofiel. 

Omm te beginnen stelt het BB een alternatief voor het plan van Empeo op. Het BB wil 
geenn 'reconstructie' maar 'rehabilitatie'. Het doel is om de terugkeer van zoveel mogelijk oud-
bewonerss naar de Benedenstad mogelijk te maken. Dit luidt een strijd om de bestemming van 
dee Benedenstad in. Het BB komt tegenover de Stedenbouwkundige Dienst te staan. De dis-
cussiee spitst zich toe op de vraag of in de Benedenstad een 'positieve leefgemeenschap' 
denkbaarr is en of het stadscentrum zich wel leent voor een volkswijk. Het BB omschrijft de si-
tuatiee als volgt: 

Dee Benedenstad heeft als woongebied zijn eigen karakter in de loop der tijden gevormd. Deze 
oudee arbeiderswijk heeft door de sanering ontstellend geleden. Desondanks mag van een hecht 
buurtlevenn gesproken worden, dat gekenmerkt wordt door buurtfeesten, activiteiten in het buurt-
huis,, onderlinge contacten, typisch straatleven, burenhulp en Nijmeegs dialect. Dit moet als on-
misbaarr onderdeel van de binnenstad worden gewaardeerd. Bij de binnenstadsvorming mag 
niett het recht van de financieel sterkste prevaleren. Deze opvatting zal door krachtige over-
heidsmaatregelenn moeten worden gesteund.56 

Dee ambtenaren van de Stedenbouwkundige Dienst brengen hier tegenin '(...) dat het herstel 
vann de leefgemeenschap voor vroegere Benedenstadsbewoners een utopie zal zijn, omdat 
goedkopee woningen niet terug kunnen komen.'57 Zij vermoeden dat de solidariteit en het acti-
vismee in de Benedenstad uit nood geboren zijn en voortkomen uit de bedreigende situatie. De 
ambtenarenn verscherpen hun argumentatie als blijkt dat het gemeentebestuur niet onwelwil-
lendd tegenover de rehabilitatiegedachte van het BB staat, onder meer omdat daarvoor financi-
ëlee steun van de rijksoverheid te krijgen zou zijn. De Stedenbouwkundige Dienst stelt: 

Datt handhaving van de leefgemeenschap tot gettovorming zal leiden...' en dat 'handhaving van 
dee leefgemeenschap niet strookt met een "echt city-milieu", dat een veelheid van functies in zich 
bergt.... binnenstedelijke multifunctionaliteit vereist een melée van bewoners, zoals kinderloze 
echtparen,, alleenstaanden, studenten, kunstenaars, bejaarden en overigens ook autochtone 
bewoners.58 8 

56.. Hubert s e.a. (1978)43-44. 
57.. idem . 52 
58.. idem . 67 
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Mett het besluit om het westelijke deel van de Benedenstad te rehabiliteren passeert het stads-
bestuurr in 1972 de ambtenaren. B en W merkt expliciet op dat 'zij zich niet mag laten leiden 
doorr een technokratisch ambtenarenapparaat, maar dat zij aan dit apparaat leiding moet ge-
ven'.599 Het gemeentebestuur spreekt van een 'politieke beslissing', die aan de economische en 
technischee aspecten van rehabilitatie vooraf dient te gaan. Volgens critici laat de gemeente 
zichh 'inpakken' door een kleine belangengroep.00 Maar het besluit en het ideaal van de Bene-
denstadsbewonerss hebben de tijdgeest mee. Dit streven sluit aan bij een landelijke kentering 
inn het beleid voor oude woonwijken die minder snel gesaneerd en eerder gerehabiliteerd wor-
den.. De Amsterdamse Dapperbuurt en Nieuwmarkt kennen bijvoorbeeld een soortgelijk acti-
visme.011 Deze actiegroepen zijn sterk georganiseerd. Het BB heeft een eigen medium, het 5e-
nedenstadsnieuwsnedenstadsnieuws (1971), ais spreekbuis voor de bewoners en als middel tot het bespelen 
vann de publieke opinie.02 Het streven tot herstel van de Benedenstad komt in het teken te 
staann van een idealistische en landelijke strijd voor bewonersbelangen en tegen het 'grootka-
pitaal'.033 Het BB vormt het persoonlijke belang van de bewoners in korte tijd om tot een meer 
algemeenn belang van de gehele stad. 

Hett succes van het BB bij de inspraakprocedure is het begin van een actieve beweging 
voorr de Benedenstad. Het protest van een kleine groep tegen de sloop van een restant groeit 
uitt tot een breed gesteund en degelijk plan voor de herbouw van een woonwijk in de gehele 
Benedenstad.. De rijksoverheid steunt dit plan met een extra subsidie van achttien miljoen gul-
denn voor 500 woningwetwoningen. 

Uiteindelijkk zal de bevolking in de Benedenstad ten opzichte van het begin van de jaren 
zeventigg verdriedubbelen tot bijna 3000 bewoners. Hierdoor neemt de in het stadscentrum 
woonachtigee bevolking toe, waarbij het centraalstedelijk wonen zich in de Benedenstad con-
centreert.. De totale omvang van de bevolking in de binnenstad blijft met 8.402 personen in 
19900 iets onder het niveau van 1965. Verder blijkt het ideaal van het herstel van een oude 
volkswijkk voor het oostelijke deel van de Benedenstad maar zeer ten dele werkelijkheid te 
wordenn - in de Kloosterbuurt noemt men het oostelijke deel schertsend wel 'de yuppenbuurt'. 
Veell van de nieuwe bewoners hebben een individualistische houding en nemen bijvoorbeeld 
niett deel aan het verenigingsleven en maken nauwelijks gebruik van het wijkcentrum. De po-
pulariteitt van het wonen in de Benedenstad is zeer groot, afgaande op de inschrijftijd van meer 
dann zeven jaar bij de woningverenigingen. Maar het verloop is ook groot gezien de vele ver-
huizingen.544 Je kunt er prachtig wonen, maar voor ouderen is de woonomgeving minder ge-
schikt.. Dat komt door het geaccidenteerde terrein en de grove en onregelmatige bestrating met 

59.. idem. 62. 
60.. Abmae.a. (1984)143. 
61.. Zie voor een uitvoerig e analys e van deze Amsterdams e bewegingen : Mamadou h (1992). 
62.. Benedenstadsnieuws,  1984785, nr.5. 
63.. Het verzet van het BB tegen de planne n van projectontwikkelaa r Empeo en bouwbedrij f Breder o en de samen -
werkin gg van het gemeentebestuu r met deze bedrijven , is destijd s breed uitgemete n in de landelijk e pers , onder meer 
inn  de Volkskrant  ('Nijmege n verkies t prestigepla n voor verkrott e Benedenstad' , 15-3 1973), de Tijd  ('Bang voor twee-
dee "Hoo g Catharijne" . Buur t strijd t voor behou d Nijmeegs e benedenstad' , 15-3 1973), de Revue  ("Waakzam e bur -
gerss nemen de handschoe n op tegen bredero' s bulldozers' , novembe r 1973) en de Groene  Amsterdammer  ('Pro -
jectontwikkelaa rr  Breder o slaat weer toe. Het slopend e gevech t om de Nijmeegs e Benedenstad' , 1 mei 1974). 
64.. De Gelderlander,  3 novembe r 1989; 25 novembe r 1989. 
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kinderkopjes.. En voor jonge ouders zijn de smalle hoge huizen zonder tuinen weer minder ge-
schikt.. De Benedenstad is niet populair bij gezinnen met kinderen. In het stadscentrum over-
heersenn de kleine huishoudens van alleenstaanden (73 procent) en paren (11 procent). 

Stadsgezich t t 
Niett alleen voor de functionele bestemming van de Benedenstad tot woonwijk is de rijksover-
heidd van belang. Dit geldt ook voor de esthetische dimensie, met name door de aanwijzing in 
19755 van de Benedenstad tot een 'beschermd stadsgezicht'.65 'Voor Nederland is het gezicht 
vanaff beide Waalbruggen op de tegen de hellingen gebouwde stad uniek', schrijft de minister 
vann CRM in een brief aan B en W.66 Door deze aanwijzing zullen waar mogelijk historische 
pandenn moeten worden gerestaureerd en zal de bouw zich moeten voegen naar het negen-
tiendee eeuwse stadsprofiel, afgemeten naar de hoogtelijnen, het stratenplan en de gevel-
hoogte.. De rijksoverheid levert hiervoor een extra bijdrage aan de kosten van de herbouw.67 Er 
hoeftt geen vrees te bestaan dat de Benedenstad tot een 'openluchtmuseum' wordt, stelt de 
raadscommissiee voor cultuur.68 De Benedenstad moet 'optimaal leefbaar* zijn. Volgens de 
stadsarchitectt zullen bij restauraties historische gebouwen 'een karakter krijgen dat bij de om-
gevingg past'. 

Dee juridische status van het 'beschermd stadsgezicht' vloeit voort uit de Monumenten-
wett van 1961. De toepassing ervan is tekenend voor de evolutie in het denken over het be-
houdd van historisch erfgoed. Daarbij wordt bovendien een verband gelegd tussen de politieken 
vann volkshuisvesting en monumentenzorg.69 Na het van kracht worden van de monumenten-
wett dragen deskundigen in eerste instantie kleine stads- en dorpskernen, die zij als karakteris-
tiekk voor de Nederlandse cultuur beschouwen, ter bescherming voor. Begin jaren zeventig 
wordtt het verband gelegd tussen de sanering van oude stadswijken, de woningnood en de 
monumentenzorg.. In 1973 leidt dit tot een specifieke regeling 'Geldelijke steun rehabilitatie' 
vann het ministerie van VROM. De gemeente Nijmegen doet hierop voor de Benedenstad een 
beroep.. Uiteindelijk vindt een vergaande formalisering van het landelijke beleid plaats, met de 
invoeringg van een 'historische factor" voor de berekening van financiële steun aan rehabilita-
tieprojecten.70 0 

Dezee verzelfstandiging van de monumentenzorg is ook zichtbaar in de Benedenstad 
zelf.. De Benedenstad wordt herbouwd in het verlengde van eerder in oude luister herstelde 
gebouwenn als het 'Besiendershuis' (het tolhuis), het 'Brouwershuis', het 'Weeshuis' (1959), de 
'Kanunnikenhuisjes'' (1971) en de 'Commanderie van Sint Jan' (1975) waarin het gemeente-
museumm gehuisvest is. De Benedenstad weerspiegelt een verbluffend mengsel van conserva-
tievee en progressieve idealen. Met het beschermd stadsgezicht sluit de herbouw van de Bene-
denstadd aan bij de restauratie van het hoger gelegen stadscentrum in de jaren vijftig. In de ja-

65.. Zie Nota Beschermd Stadsgezicht Nijmegen, Gemeente Nijmegen, mei 1975; op de subsidiemogelijkheden in 
hett kader van een Beschermd Stadsgezicht wordt ai ingegaan in het Empeo-rapport van 1972. 

66.. Nijmeegs Dagblad, 20 mei 1975. 
67.. In het voornemen van 1975 is sprake van 117,3 miljoen gulden voor het herstel van de benedenstad, exclusief 
dee renovatie van de Kloosterstraat en de bouw van enkele honderden woningen op de grotere openliggende terrei-
nen.. De rijksoverheid zou hieraan 55,8 miljoen bijdragen, waarvan 7 miljoen door het ministerie van CRM. 

68.. De Gelderlander, 27 mei 1975. 
69.. Zie J. Hollestelle, 'Het wetsartikel beschermde stads- en dorpsgezichten herleeft', Monumenten, juni 1997,16-22. 
70.. Zie Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Historische factor verdeelsleutel stadsvernieuwing, Zeist, 1984. 
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renren negentig lijkt Nijmegen, oppervlakkig bezien vanaf de rivier, door het beschermde land-
schapp van de Ooijpolder, het herbouwde stadscentrum met de Sint Stevenskerk en het be-
schermdee stadsgezicht van de Benedenstad in honderd jaar nauwelijks veranderd te zijn. 
Maarr het is een zorgvuldig geconserveerd en gereconstrueerd namaakprofiel dat, zoals vaker 
inn deze studie, minder het resultaat van een vooropgezet plan en meer een samengesteld ef-
fectt van een omstreden proces is. 

Crisis s 
Hett krachtenveld en de doelstellingen voor de Benedenstad uit de jaren zeventig, steken af te-
genn de verhoudingen aan het begin van de jaren tachtig bij de plannen voor een toeristisch 
trekpleisterr en een casino aan de Waalkade. Waar politiek en bewoners de doorslag gaven, 
wordenn economische belangen en de wensen van ondernemers richtinggevend. Op de 
machtsbalansenn waarlang de henbouw van de Benedenstad zich voltrekt verschuiven de 
evenwichten. . 

Dee macht van het BB kalft af en die van de ambtelijke diensten neemt toe. Met de so-
cialee woningbouw en vervolgens een welzijnsplan voor de Benedenstad heeft het BB haar 
voornaamstee doelen bereikt. Het BB voelt zich ook niet langer de legitieme vertegenwoordiger 
vann de bewoners.71 Met de nieuwbouw en de groei van de bevolking in de Benedenstad 
spreektt een 'solidaire gemeenschap' niet langer vanzelf: 'Hoe zal het nu gaan met al die Be-
nedenstadters?? Gaan ze samen één buurt vormen of niet? Moet je iedereen zijn eigen gang 
latenn gaan en de bewoners desnoods uit elkaar laten groeien?'.73 Deze twijfel kan een deel 
vann de aandacht verklaren die het Benedenstadsnieuws vanaf 1984 aan de geschiedenis van 
dee Benedenstad besteedt.73 Daarvoor wordt een archief aangelegd, daarover wordt een ten-
toonstellingg georganiseerd en daarover verschijnt een serie artikelen. Dit is nadrukkelijk een 
pogingg om het historisch besef en de betrokkenheid bij de wijk onder de nieuwe bewoners te 
bevorderen.. Het is ook een poging om het draagvlak tegen de plannen voor de Waalkade te 
vergroten.. Maar het BB, dat zichzelf in 1982 opheft, neemt hiertoe niet het initiatief. In 1983 en 
dee eerste helft van 1984 verschijnt ook het Benedenstadsnieuws niet meer. Daarmee ontvalt 
eenn belangrijk deel van de organisatorische basis aan de Benedenstadbeweging. In 1984 is 
weerr sprake van enkele groepjes buurtbewoners die zich verenigen rondom actuele punten 
vann ongenoegen: De 'Verkeersgroep', de 'Casinogroep' en het 'Bewonerskomitee Grotestraat'. 
Ookk het Benedenstadsnieuws krijgt een vervolg. Ondertussen zijn de bewonersbelangen meer 
verknooptt met de ambtelijke en politieke besluitvorming. Dit komt door een 'bewonersconsu-
lent'' (1982) en later de Wijkraad (1987) 

Dee crisis in de Benedenstadbeweging van 1983 valt samen met de beslissing tot de 
komstt van het casino en met de plannen voor de Waalkade. Van deze plannen en de procedu-
ress voor de casinovestiging zijn slechts weinig mensen op de hoogte. En het is aanvankelijk 
allerminstt duidelijk dat het casino voor de Waalkade komt. Terugblikkend stelt Theloosen, een 
kennerr van de Benedenstadgeschiedenis en lid van de Casinogroep: Toen het BB op haar 
retourr ging viel helemaal niet te voorzien dat de gemeente aan de Waalkade een grote omslag 

71.. Fragmen t uit een intervie w met voormalig e leden van het BB in het Benedenstadsnieuws,  1984/85, nr.4/5,3-4 . 
72.. Benedenstadsnieuws,  1984/85, nr. 4/5,3. 
73.. Zie Benedenstadsnieuws,  apri l 1986. 
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vann wonen naar horeca zou maken'. Anders dan aan het begin van de jaren zeventig zijn bo-
vendienn de condities voor een succesvol verzet tegen de plannen van de gemeente volgens 
Theloosenn op dat moment ongunstig: 

Omdatt we met weinig mensen waren en de nadruk legden op interne eenheid, wat wel eens 
moeilijkk was, op het nalopen van de bezwaarschriftenprocedure en op het formuleren van ar-
gumenten,, hadden we de handen vol. Bovendien waren dezelfde mensen vaak bezig met het 
verkeersprobleem,, met kinderopvang, met zoveel dingen, het was een wijk in opbouw... Er is 
bijnaa nooit iemand actief in een nieuwe wijk, want mensen moeten hun woning inrichten, die 
moetenn wennen, hun eigen zaakjes regelen en dan pas kijken ze eens wat verder dan hun ei-
genn stoep.74 

Daarnaastt ondersteunt de publieke opinie het protest vanuit de Benedenstad niet. De Gelder-
landerlander verwoordt die opinie in het verslag van de inspraakavond in juni 1985 over de wijziging 
vann het bestemmingsplan.75 Rond de 40 Benedenstadsbewoners noemen deze inspraak een 
democratischee farce. Zij zeggen geen vertrouwen in de politiek te hebben en uiten hun onge-
noegenn met stickers - casiNO - en pamfletten - Maak van de Waalkade geen Baaikade. Deze 
bewonerss kondigen aan bezwaarschriften tegen de plannen voor de Waalkade in te zullen 
dienen.. Maar de krant weet: 'Het casino is niet meer tegen te houden. Het casino komt er, en 
datt heeft een goede reden. Omdat de stad er belang bij heeft. Verzet van de bewoners van de 
Benedenstadd is kansloos'. De economische crisis en de werkloosheid verdringen de woning-
nood,, die voor een groot deel lijkt te zijn opgelost, van de top van de politieke agenda. 

7.44 Casinosta d 

Dee bestemming en inrichting van de oostelijke Waalkade voor toeristisch-recreatief gebruik 
vloeitt niet rechtstreeks voort uit de planologie en dee herbouwplannen voor de Benedenstad. Dit 
iss een gevolg van de economie, van de commercialisering van de openbare ruimte en van het 
toerisme.. Aan de Waalkade komt een casino, onder meer uit het oogpunt van werkgelegen-
heid. . 

Hett is niet eenvoudigweg zo dat het gemeentebestuur kiest voor een bedrijfsmatige in-
vullingg van de oostelijke Waalkade in plaats van voor de woonbestemming die in de rest van 
dee Benedenstad geldt. Binnen de planologische praktijk kunnen aan gebieden weliswaar ver-
schillendee stedelijke functies (wonen, werken, recreatie of verkeer) toegekend worden, maar 
dezee functies stonden steeds in dienst van de maatschappelijke belangen van de stedelijke 
bevolking.. De detailhandel in woonwijken of in het stadscentrum werd bijvoorbeeld steeds af-
gemetenn aan enerzijds de belangen van ondernemers en anderzijds de behoefte aan deze 
voorzieningenn bij de bewoners in Nijmegen en omstreken, het 'verzorgingsgebied' van de stad. 
Bijj de bestemming van de Waalkade is van deze criteria nauwelijks sprake. Hier wordt geko-
zenn voor een bedrijfsmatige invulling om de werkgelegenheid en de economische groei van de 
stadd te bevorderen. Bij de bestemming van de Waalkade wordt de planologie aan dit streven 
ondergeschiktt gemaakt. Daarom is voor de Benedenstad sprake van een meer fundamentele 

74.. Interview, januari 1992. 
75.. De Gelderlander, 11 juni 1985. 
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omslagg in het denken en tekent zich voor Nijmegen een nieuwe fase in de ontwikkeling van de 
stadd af, die ik aanduid als de casinostad. Bestuurders gaan de stad met andere ogen bekijken. 
Dee stedelijke ruimte is niet alleen een plaats om te wonen, te werken en te recreëren, maar 
kann ook worden geëxploiteerd om de stedelijke economie te stimuleren. Voor de invloedrijke 
socialistischee politicus W. Hompe, die gedurende de jaren tachtig als wethouder onder meer 
verantwoordelijkk is voor de stadsvernieuwing, geeft deze verschuiving uitdrukking aan een 
veranderdee opvatting over de stad, die de politieke tegenstellingen overstijgt: 

Ikk ben qua maatschappijvisie en ideologie vind ik zelf niet veranderd, alleen wel door ervaring 
wijzerr geworden. Toen ik wethouder werd [1982] bouwden we bijvoorbeeld alleen sociale huur-
woningenn (...). Maar nu bouwen we én én: ook woningen voor mensen met hogere inkomens, 
omdatt ik gezien heb dat als je alleen maar bouwt voor mensen met lage inkomens dat je stad 
heell zwak wordt qua sociale structuur (...) Als wethouder sta je er voor de hele stad en wil je wat 
welvaartt en werkgelegenheid.76 

Voorr een analyse van zulke economische doelstellingen schieten typeringen van de stad in 
termenn van de maatschappelijke functies tekort, zoals van de eerder aangehaalde Simmel of 
Wirth.. Zij vestigen de aandacht op de inrichting en de beleving van de stad, terwijl bijvoorbeeld 
aann de Waalkade de exploitatie en de beheersing van de stad aan de orde is. Met name David 
Harveyy vestigt in The Condition of Postmodemity (1989) de aandacht op deze 'nieuwe stedelij-
kee behoeften'.77 

Citiess and places now, it seems, take much more care to create a positive and high quality ima-
gee of place, and have sought an architecture and forms of urban design that respond to such 
need.. That they should be so pressed, and that the result should be a serial repetition of suc-
cessfull models (such as Baltimore's Harbor Place), is understandable, given the grim history of 
deindustrializationn and restructuring that left most major cities in the advanced capitalist world 
withh few options exept to compete with each other, mainly as financial, consumption, and en-
tertainmentt centres, imaging a city through the organization of spectacular urban spaces beca-
mee a means to attract capital and people (of the right sort) in a period (since 1973) of intensified 
inter-urbann competition and urban entrepreneurialism'.78 

Inn de tweede fase van de stadsvorming, ongeveer vanaf de jaren 1880, stonden in de planolo-
giee de maatschappelijke belangen van Nijmegen voorop. De herbouw van de Benedenstad 
valtt te beschouwen als een hoogtepunt in deze ontwikkeling, aangezien de herbouw tot stand 
komtt in de context van een vergaand sociaal activisme. Maar vanaf ongeveer 1980 geven bij 
planologischee beslissingen steeds vaker economische motieven de doorslag. Ik suggereer 
hiermeee niet dat het stadsbestuur ten onrechte kiest voor een commerciële Waalkade. Wel is 
hett zo dat de legitimering van deze beslissing op gespannen voet staat met de planologische 
praktijkk van de stad, en dat deze beslissing een omkering inhoudt van de functionele relatie 
tussenn de stad en de economie. Was het vroeger, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het ne-

76.. Interview,  decembe r 1991. 

77.. D. Harvey , 77» Common  of  Postmodemity.  An Enquiry  into  the Origins  of  Cultural  Change,  Basi l Blackwell , Ox-
ford ,, 1990. 
78.. Harvey (1990) 92. 
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gentiendee eeuwse toerisme, zo dat de stedelijke planologie het (economische belang van het) 
toerismee diende te bevorderen, bij de Waalkade is het veeleer zo dat de (planologie van) toe-
ristisch-recreatieveristisch-recreatieve voorzienigen ervoor dient om de stedelijke economie te stimuleren. 

Inn de planologie van Nijmegen komt zo een verschuiving naar voren in de motieven 
voorr de stadsontwikkeling. Hieruit valt de aantrekkelijkheid van een casino voor Nijmegen ge-
deeltelijkk te verklaren. Maar om de fase-overgang te verhelderen is het tegelijkertijd van belang 
omm de verschuiving in motieven voor de stadsontwikkeling te koppelen aan een analyse van 
dee (economische) gevolgen hiervan (zie figuur 1.1). Want de motieven van het stadsbestuur 
lerenn nog weinig over de belangstelling van het casino voor Nijmegen en voor de Beneden-
stad.. Het casino kiest niet zonder meer voor de stad, de stad kiest ook voor het casino en doet 
daarr veel moeite voor. 

7.55 Economi e 

7.5.17.5.1 Industrie 
Inn de jaren vijftig krijgt in heel Nederland de industrialisering een hoge prioriteit. Ook de ge-
meentee Nijmegen versterkt de industrie. De structurele werkloosheid vermindert van ongeveer 
20000 personen in de eerste helft van de jaren vijftig tot enkele honderden begin jaren zestig.70 

Maarr net zoals voor de oorlog profiteert de dienstenstad Nijmegen betrekkelijk laat van de 
economischee opbloei. En Nijmegen is een vroeg slachtoffer van de industriële neergang, die 
vanaff het midden van de jaren zestig inzet. Door de concurrentie van 'lage-lonen-ianden' ver-
dwijntt de verouderde en arbeidsintensieve industrie, met name de textiel-, kleding-, kunststof-
enn schoenindustrie. Het aantal in de industrie werkzame personen daalt vooral in de periode 
1974-19811 sterk met 37 procent van 14.970 tot 9.480.80 De bevolking van Nijmegen neemt 
tussenn 1945 en 1970 toe van 96.000 tot 148.000 en blijft daarna tot in de jaren negentig in om-
vangg vrij stabiel. In 1990 telt Nijmegen 145.000 inwoners. 

Maarr de economische structuur van Nijmegen blijft in veel opzichten kwetsbaar. De 
dienstverleningg overheerst de industrie, en binnen beide sectoren overheersen betrekkelijk 
zwakkee bedrijfstakken en ondernemingen. Binnen de dienstensector is de overheid bijvoor-
beeldd belangrijker dan de commerciële dienstverlening, met name door het onderwijs en de 
medischee voorzieningen; de universiteit en het ziekenhuis zijn veruit de grootste werkgevers in 
Nijmegen.. Hoewel de dienstensector in de jaren zestig en zeventig sterk groeit, compenseert 
dezee niet het verlies aan industriële werkgelegenheid. 

Dee werkloosheid loopt begin jaren tachtig in de regio Nijmegen op tot de hoogste van 
Nederland.. Eind jaren zeventig stijgt de werkloosheid snel van 8,8 procent van de be-
roepsbevolkingg in 1979 tot 27 procent in de zomer van 1983 - landelijk is dit percentage dan 
17.3.811 Deze stijle stijging heeft als oorzaak de stagnerende groei van de werkgelegenheid in 
combinatiee met een toename van het arbeidsaanbod, vooral onder academici en vrouwen. In 

79.. De Vries (1969) 159. 
80.. Gemeent e Nijmegen , Statistisch  jaarbeeld  1989-1990, Afdelin g SEO. 
811 .Themanumme r regional e werkgelegenheid , Nijmegen  Transfer,  (Een driemaandelijk s tijdschrif t dat word t uitge -
gevenn door het Transferburea u van de KUN), decembe r 1983; Een (klein ) deel van deze groe i word t veroorzaak t 
doorr  een verruimin g van de werkoosheidsdefiniti e in 1982 (over dat jaar bedroe g de werklooshei d in de regio Nijme -
genn 19 procent) . 
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19844 is er een kentering. De werkgelegenheid stijgt vanaf dat jaar weer iets. De werkloosheid 
daaltt vanaf 1986 enigszins, maar deze is structureel en blijft voor de Nijmeegse politiek 'on-
aanvaardbaarr hoog'.82 In de regio als geheel is de werkloosheid dan iets lager maar in de stad 
iss deze in 1990 zo'n 25 procent; wordt de ruimere arbeidsdefinitie van het CBS gehanteerd 
dann is de werkloosheid in Nijmegen altijd nog 16,3 procent terwijl dit percentage in Nederland 
7,55 is.83 

Inn reactie op de de-industrialisering en de economische stagnatie van na de 'olie-crisis' 
gaatt Nijmegen eind jaren zeventig als een van de eerste steden in Nederland over tot een 'of-
fensievee industriepolitiek'.84 Het doel is niet zozeer om werkgelegenheid voor de bestaande 
werklozenn te scheppen, alswel om de zwakke economische structuur van Nijmegen te verster-
ken.. De acquisitie van bedrijven in het buitenland maakt deel uit van dit streven. Dit wordt za-
kelijkk aangepakt onder leiding van Th. Heijke, hoofd van de strategische afdeling 'planning, or-
ganisatiee en werkgelegenheid' van de gemeente Nijmegen. Over de acquisitie vertelt Heike: 

Wee hebben een gerenommeerd Amerikaans accountantsbureau ingeschakeld. Dat had van 
miljoenenn bedrijven gegevens in hun computers zitten. Overal hadden zij inspecteurs rondlopen 
-- een soort recherche-achtkje organisatie. We gingen naar Amerika met volledige rapportages 
overr de te bezoeken bedrijven in ons bezit, over de omzet, winsten; ik wist of de directeuren 
getrouwdd of gescheiden waren, wat voor uitspraken ze in de pers gedaan hadden, hun auto, of 
dee bedrijfsmiddelen in eigendom waren enz. Die informatie kon je gewoon kopen. Daar moest je 
well flink voor betalen (...) We hebben de eerste keer aan de hand van onze criteria een uitdraai 
latenn maken van 10.000 adressen. Daarheen stuurden we informatie over Nijmegen met een 
brieff ondertekend door de burgemeester. We refereerden ook aan A Bridge Too Far en dat 
soortt dingen (...) Het bureau in New York zocht dan contact met de bedrijven die reageerden. 
Geleidelijkk aan werd dan zo'n klant rijp gemaakt voor persoonlijk bezoek... Wij reisden daar niet 
inn het wilde weg rond.85 

Opp deze manier werft het Nijmeegse bestuur aan de Noordoostkust van de VS met succes 
technologischh hoogwaardige industrie. Tot 1990 trekt Nijmegen 28 bedrijven aan met in totaal 
ongeveerr 2.200 directe arbeidsplaatsen, met als paradepaardjes de computerbedrijven Digital, 
Intergraphh en Packard Bell en het voedingsmiddelenconcern Mead Johnson.98 De rijksoverheid 
ondersteuntt deze industriële versterking met aanzienlijke subsidies.87 Na een dieptepunt in 

82.. Zie A Verhoef, 6. Schattenberg, Strategische verkenning economische en arbeidsmarktaspecten stad en regio 
NijmegenNijmegen 1990-2000, SEO gemeente Nijmegen, 1992. 
83.. Bij de voor Nijmegen gegeven percentages bestaat de werkende beroepsbevolking uit personen die in loondienst 
minstenss 20 uur werken. De werkzame beroepsbevolking bestaat voor het CBS uit personen die minstens 12 uur 
werken.. (CBS, Enquête beroepsbevolking). 
84.. Dienst Economische Zaken, Economisch beleidskader 1991-1994, Nijmegen, 1991. 
85.. Interview, maart 1992. 
86.. Dienst Economische Zaken, Economisch beleidskader 1991-1994, Nijmegen, 1991; Zie voor de gegeven cijfers 
ook:: Afdeling Sociaal Economisch Onderzoek, Statistisch jaarbeeld 1989/1990, gemeente Nijmegen. 
87.. Dienst Economische Zaken, Nijmegen in de markt. Het stedelijk economisch beleidsplan ('86-'89), Nijmegen, 
1986.. Nijmegen komt gedurende de jaren tachtig in aanmerking voor de Investeringspremieregeling (IPR) met het 
hoogstee tarief van 35 procent. Daarmee is veel geld gemoeid. In 1984 komen bijvoorbeeld acht bedrijven die geza-
menlijkk 83 miljoen gulden investeren hiervoor in aanmerking, wat een totaal subsidiebedrag van 20 miljoen gulden 
betekent.. Nijmegen deelt in de jaren tachtig bovendien mee in een subsidieregeling voor 'structuurversterkende 
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19833 met 7.500 arbeidsplaatsen komt de industriële werkgelegenheid met 10.600 arbeids-
plaatsenn in 1989 bijna weer uit op het niveau van begin jaren zeventig. Binnen de industriële 
sectorr vindt dus geen groei plaats maar wel een herstructurering in de richting van geavan-
ceerdee technologie en een internationale markt. Werkgelegenheidsgroei vindt over langere 
termijnn wel plaats in de dienstensector, die uitdijt van 37.600 arbeidsplaatsen in 1974 tot 
43.2000 in 1989; de groei komt vrijwel geheel voor rekening van non profit diensten. Het over-
wichtt van de dienstensector in de economie neemt over deze periode toe van 65 tot 
755 procent van de werkgelegenheid - 45 procent is non profit. 

Dee actieve werving getuigt bovenal van een nieuwe mentaliteit, die meer in het alge-
meenn wel is aangeduid in termen van 'neo-liberalisme' en no-non-sense. Het ge-
meentebestuurr gaat zich nadrukkelijk bemoeien met en geeft prioriteit aan de economie. Dit 
leidtt in 1983 tot de oprichting van een aparte dienst EZ, onder leiding van Heijke.88 Deze dienst 
geeftt vorm aan het beleid en ondersteunt waar mogelijk ondernemingen bij de vestiging in 
Nijmegen.. In sommige opzichten krijgen nieuwe bedrijven een voorkeursbehandeling. Bij de 
formuleringg van het economisch beleid voor de stad sluit Nijmegen aan bij het landelijke indu-
striebeleidd zoals met name omschreven door de Commissie Wagner (1981), een invloedrijke 
'adviescommissiee inzake de voortgang van het industriebeleid'.89 Rondom 1980 wordt de indu-
striee landelijk gezien als 'motor voor 
economischee groei'. Volgens de WRR zou 
mett 'nieuw elan' aan industriële vernieuwing 
gewerktt moeten worden.90 Sleutelwoorden 
bijj dit beleid die ook in Nijmegen 
weerklinkenn zijn innovatie, technologie, 
ondernemersklimaat,, export, flexibiliteit en 
deregulering.. Naast de directe werving en 
ondersteuningg vestigt de dienst EZ de aan-
dachtt op Nijmegen met de campagne 
NijmegenNijmegen Promotion. Zij beveelt Nijmegen 
internationaall aan als The perfect location 
forfor European operations. Begin jaren 
negentigg profileert Nijmegen zich samen met 
Arnhemm onder de noemer van het KAN -
Knooppuntt Arnhem Nijmegen (zie 
afbeeldingafbeelding 7.4)." Dit actieve economisch 
beleidd is niet beperkt tot de industrie. Het is 
vann toepassing op de gehele marktsector en 
betreftt ook het toerisme. 

maatregelen'' die jaarlijks tenminste 2 miljoen gulden bedraagt. 
88.. Gemeente Nijmegen, Dienst Economische Zaken. Analyse economische problematiek beleidskaderen activitei-
tenten 1985,1984. 
89.. Adviescommissie inzake het industriebeleid (Commissie-Wagner), Een nieuw industrieel elan, Den Haag, 1981 
90.. WRR, Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie, 1980 
91.. Zie M.W. de Jong, C. Machielse, Flexibilisering en regionale vervlechting. Een economisch-technologisch ont-
wikkelingsperspectiefwikkelingsperspectief voor de regio's Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn, INRO-TNO, Delft, 1990; Profielschets 
Knooppuntt Arnhem-Nijmegen, Vastgesteld door de Colleges van B en W van Arnhem en Nijmegen, maart 1991. 

AfbeeldingAfbeelding  7.4: De ligging van Nijmegen en Am-
hemhem in 'Europees perspectief. Met dit kaartje 
(1991)(1991) profileert de dienst EZ Nijmegen als 'The 
perfectperfect location for European operations'. 
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7.5.27.5.2 Toerisme 
Naa de Tweede Wereldoorlog krijgt het toerisme betrekkelijk weinig aandacht. Dit is wellicht 
opmerkelijkk omdat het toerisme in de negentiende eeuw in Nijmegen een speerpunt was. Het 
historischh erfgoed, het landschap en het toerisme blijven weliswaar een vanzelfsprekend be-
standdeell van de plaatselijke economie maar het toerisme is toch van secundair economisch 
belang.. Herstel en vernieuwing van de hotels wordt in de jaren vijftig bijvoorbeeld niet haalbaar 
gevonden.. Dit komt doordat het elitaire toerisme zich naar het buitenland heeft verplaatst en 
hett toerisme naar Nijmegen en omgeving van karakter is veranderd. Hotel Berg en Dal, dat 
volgenss een journalistiek commentaar uit 1954 'Berg en Dal zijn aanzien heeft gegeven en dit 
eerstt zo stille plaatsje heeft gemaakt tot het vreemdelingenoord dat het thans is', is niet meer 
hett voornaamste symbool van het toerisme.92 Wanneer dit hotel in 1971 wordt afgebroken is 
sprakee van 'vergane glorie'.83 Er heeft een democratisering van het toerisme plaatsgevonden 
mett een verschuiving naar de dagrecreatie van gezinnen, die met de trein en later per bus en 
mett de auto naar Nijmegen komen. Vanaf ongeveer 1950 neemt dit bezoek met grote spron-
genn toe, wat de W V toeschrijft aan de vakantieregeling voor werknemers en de populariteit 
vann g roepsexcursies.94 Een 'vakantiekrant' uit 1959 noemt Berg en Dal een 'paradijs voor de 
kleinee mensen'.95 De verschuiving komt tot uiting in campings, speeltuinen en pannekoe-
kenhuisjes.. Het amusementspark Tivoli in Berg en Dal valt te beschouwen als het symbool van 
ditt massatoerisme. 

Dee opkomst van het massatoerisme trekt aan het begin van de twintigste eeuw veel 
aandacht.. Zomers publiceren de kranten bijna dagelijks de aantallen treinreizigers. Op 30 juni 
19111 schrijft de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant bijvoorbeeld: 

Nuu het hoogseizoen weer is aangebroken - helaas nog niet het echt-zomerse weer - zien we in 
onzee straten weder geregeld een aantal vreemden, die aangetrokken door het schoon van onze 
stadd en hare omstreken, een dagje hier komen doorbrengen. Ontzettend groot bijvoorbeeld is 
hett aantal scholen, dat Nijmegen voor een uitspanningsdagje kiest. Geen dag gaat voorbij of 
menn ziet troepen kinderen met hunne onderwijzers hier rondpatrouilleren (...) Maar de grootste 
druktee bracht een extra-trein uit Vlissingen en andere Zeeuwsche plaatsen, die om 5 uur 5 m. 
vandaarr vertrokken hier om 9 uur 40 1500 Zeeuwen aanbracht, terwijl de overigen naar Arnhem 
doorreisden.. De aardige Zeeuwsche boerinnetjes en hun typische cavaliers trokken zeer de 
aandachtt (...).96 

Opp het welzijn der recreanten en de leerzaamheid van de dagtochten ligt bij de ontwikkeling 
vann het massatoerisme de nadruk, veel meer dan op het persoonlijk genot en het geldelijk ge-
win.. Het rijksmuseum Kam (1922) over de vroegste en middeleeuwse geschiedenis van Ne-
derlandd en Nijmegen en het openluchtmuseum De Heilig Land Stichting (1915) zijn hier uitge-
sprokenn voorbeelden van. De bedoeling van de initiatiefnemers van De Heilig Land Stichting is 
omm aan de hand van reconstructies van heilige plaatsen de bijbel dichter bij het volk te bren-

92.. Nijmeegs Dagblad, 24 januari 1954. 
93.. Het Vrije Volk, 27 januari 1971. 
94.. Holthuizen (1992) 59. 
95.. De Provinciale en Geldersche Courant, 27 juni 1959. 
96.. Geciteerd in Holthuizen (1992, 56). 
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gen.. De religieuze bezinning staat in het begin voorop, maar het accent verschuift naar een 
cultuurhistorischee benadering van de bijbel, waardoor De Heilig Land Stichting uit kan groeien 
tott een educatief attractiepark. 

Maarr in de jaren zeventig raakt ook het massatoerisme naar Nijmegen en omgeving in 
eenn slop.87 Op het toerisme lijkt een soort 'successie-theorie' van toepassing. Aantrekkelijkhe-
denn worden ontwikkeld voor het toeristisch verblijf van een elitaire voorhoede. De attracties 
wordenn vervolgens omgevormd voor de recreatieve uitstapjes van een breed publiek, om ten-
slottee achteloos een plaats in het uitgaanspatroon van de bevolking te krijgen. 

Hett toerisme dat het gemeentebestuur begin jaren tachtig stimuleert is minder op de 
historiee en de omgeving gericht en meer op de consumptiecultuur en de evenementen van de 
stad.. De pittoreske omgeving dient hiervoor als decor. Het onbetwiste hoogtepunt zijn de zo-
merfeestenn rond de internationaal vermaarde 'Wandelvierdaagse' (1909). Dit evenement ont-
wikkeltt zich eveneens in drie fasen: aanvankelijk ligt het accent op de militaire symboliek van 
hett marcheren; vervolgens krijgt de maatschappelijke doelstelling van sportiviteit en saamho-
righeidrigheid in wandelverenigingen de overhand; en tenslotte is er de economische groeifase tot ui-
tingg komend in de massale deelname van een breed spectrum aan individuen en groepen. In 
dee laatste week van juli legt dit evenement jaarlijks beslag op een groot deel van de binnen-
stad.. Het aantal deelnemers aan de wandelingen stijgt gestaag tot rond de 40.000 begin jaren 
negentig.. Veelzeggender voor de verschuiving van het toerisme in de richting van het carna-
valeskee consumptiefeest, is de gigantische groei van het aantal 'toeschouwers' tot rond de 
miljoen.. Zij komen af op de festiviteiten rondom de wandelvierdaagse. Volgens de toenmalige 
burgemeesterr Hermsen zou de herbestemming van de Waalkade alleen al voor de benodigde 
ruimtee van belang zijn geweest: 

Dee zomerfeesten hebben een grote vlucht genomen... Maar het werd wel beangstigend in het 
middenn van de jaren tachtig. Als je dan zag hoeveel mensen hier waren. Dan kon je haast geen 
voett meer verzetten. Wij hebben toen als bestuur heel duidelijk ervoor gepleit om de Waalkade 
daarinn te betrekken, want dan krijg je een veel grotere spreiding. Nu de Waalkade klaar is zien 
wee dat het dak van de parkeergarage van het casino en de hele omgeving zwart ziet van de 
mensen.. Die willen allemaal dat mooie vuurwerk zien, die willen het spektakel meemaken. Als je 
datt nu niet had...98 

Aann het eind van de jaren zeventig plaatst de gemeente recreatie en toerisme, waaronder dat 
rondd de zomerfeesten in juli en de jaarlijkse kermis in augustus, beleidsmatig in een econo-
mischh perspectief: de hotels verkennen de markt voor het zaken- en congrestoerisme; in Nij-
megenn komt hiervoor een nieuw hotel; nabij Groesbeek komt een golfbaan; voor Berg en Dal 
wordenn plannen tot de bouw van een kuuroord op de plek van Tivoli gemaakt; de gemeente 
Nijmegenn maakt plannen voor een nieuw museum nabij het Valkhof; en aan de Waalkade ver-
rijstt dus een uitgaanscentrum met een casino. In 1986 formuleert de gemeente Nijmegen voor 

97.. Dit zou de achtergrond kunnen zijn waarom de eigenaar van Tivoli zich midden jaren tachtig gevoelig toont voor 
dee voorstellen van een Rotterdamse bingo-ondernemer die in het restaurant grootschalige bingo-avonden wil gaan 
organiseren.. De politie, die zich uitvoerig laat informeren over de plannen en de antecedenten van de bingobaas, 
geeftt hier echter geen toestemming voor. 
98.. Interview, november 1991. 
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ditt alles een Nota toeristisch beleid.06 Op landelijk niveau heeft het ministerie van EZ de eco-
nomischee betekenis van het toerisme in 1979 benadrukt met een algemene Nota toeristisch 
beleid.™beleid.™ Dan komen investeringssubsidies beschikbaar voor zogeheten 'toeristisch-
recreatievee ontwikkelingsplannen' (TROP). Gemeenten kunnen die plannen op provinciaal ni-
veauu indienen. Ook Nijmegen profiteert voor de Waalkade van TROP-subsidies - de reden 
waaromm dit project 'toeristisch-recreatief (TR) wordt genoemd. 

7.66 Waalkad e 

Dee draai naar de commercialisering van de Waalkade voltrekt zich rond drie assen: 

a)) Het spanningsveld tussen de functie van de woonwijk en het stadscentrum. In be-
leidskringenn wordt deze as plaatselijk besproken in termen van de 'woongedachte' ver-
suss de 'citygedachte'. De vraag is of het bestemmingsplan gewijzigd mag worden en of 
dee bewoners terecht aanspraak op medezeggenschap over de invulling van de ooste-
lijkee Waalkade maken. Inzet van de strijd is de 'bestemming' en 'zeggenschap' over dit 
deell van de kade. 
b)) Het spanningsveld tussen de voorzieningen voor de wijkbewoners en die voor de 
recreantenn en toeristen. Dit wordt besproken in termen van 'grootschalig' versus 'klein-
schalig'' vermaak. De vraag is hoeveel en welke voorzieningen aan de kade mogen 
verschijnen.. Inzet van de strijd is de "waardering' voor de activiteiten en de 'inrichting' 
vann de kade. 
c)) Het spanningsveld tussen het gedrag van de gebruikers van de Waalkade en het 
dagelijkss leven van de omwonenden. Dit is de as van 'last' en 'overlast'. De vraag is 
welkee 'hinder* de bewoners daadwerkelijk ondervinden en welke hinder 'acceptabel' is. 
Inzett van de strijd is het 'toezicht' en de 'openbare orde'. 

Dee opeenvolging in probleemstellingen markeert de drie fasen van de TR, van achtereenvol-
genss 'planvorming' (1983), 'inrichting' (1986) en 'beheersing' (1990). Maar alledrie de dimen-
siess spelen in iedere fase een rol. Zo wordt bij de inrichting terug verwezen naar de planning 
maarr wordt ook al geanticipeerd op de mogelijke overlast. 

7.6.17.6.1 Planvorming 
Inn januari 1971 ontvangt de gemeenteraad van Nijmegen het verslag van een gefingeerd be-
zoekk aan Nijmegen in de zomer van 1985.101 In de begeleidende brief staat dat Nijmegen in dit 

99.. Diens t EZ, Nota toeristisch  beleid  198S-1989, Nijmegen , 1986. 
100.. Zie J. Lengkeek , Vakantie  van het  leven,  Boom , Meppel , 1996:66-7. 
101.. Gerard Keyser , 'Gerar d Empereu r bezoek t Nijmegen' , Pamflet,  januar i 1971. Dit pamfle t is opgestel d naar aan-
leidin gg van de inspraakronde s die dat jaar gehoude n worde n rond de stadsontwikkelingsplanne n uit de nota 'Hoofd -
lijne nn van Beleid ' en in het bijzonde r de Benedenstad . Het pamfle t is ook een noodkree t en een indringend e kritie k 
opp de gemeenteraad , aldus de begeleidend e brief : 'Als koopma n betreu r ik dat ook dit jaar weer door uw raad onvol -
doend ee aandach t word t geschonke n aan de geweldig e welvaartsbro n die de Vreemdelingenindustri e is.. . Ik vraag uw 
aandach tt  voor deze welvaartsbro n die in Nijmege n onvoldoend e belangstellin g heeft -. 
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'gekleurdd verhaal ter bevordering van het Vreemdelingenverkeer (...) is geworden tot een wel-
vaartsbronn van de grootste industrie die er is, het toerisme'. Het pamflet is afkomstig uit de 
kringg van ondernemers verenigd in het 'Actief Comité Binnenstad'. Zij willen het stadsbestuur 
enthousiastt maken voor het toerisme en de 'gezapigheid' doorbreken. Volgens de onderne-
merss zijn daarvoor 'alle voorwaarden aanwezig, alleen de ware geest ontbreekt nog'. Men zou 
moetenn besluiten: 'van Nijmegen iets bijzonders te maken...'. In het toekomstbeeld zijn 'ver-
schillendee evenementen die elders in de wereld te zien zijn in Nijmegen gelokaliseerd'. Een 
bloemlezing: : 

Eenn kabelbaan over de Waal. Riante flats om het centrum van Nijmegen welvarend te houden. 
Dee Waalboulevard met haar vele terrassen is een prachtig schouwspel. Het toerisme per boot 
heeftt ongekende vormen aangenomen. Het centrum is een voetgangersdomein met een mo-
demm shopping centre. De verplichte sluitingstijden zijn opgeheven. Het Valkhofplein is versierd 
enn verlevendigd, er staat een machtige fontein, er is een dierenkuil en een ondergronds aquari-
um.. Rond de Markt zijn ruimten voor antiquiteiten, rommelmarkten en redenaars. Plein '44 met 
zijnn vele terrassen en kiosken geniet een internationale reputatie. Daar worden concerten ge-
houden,, er kan worden gedanst en onder het plein ligt een amusementskelder, geen parkeer-
garage.. De horecasector heeft Nijmegen ontdekt en veroverd. 

Hett pamflet roept op een 'extra raadsvergadering' te wijden aan 'het toerisme'. Maar het zal 
nogg meer dan tien jaar duren alvorens de gemeenteraad voor een dergelijke vergadering bij-
eenkomt,, en het pamflet is dan allang vergeten. De fantasieën en belanghebbenden zijn er 
beginn jaren zeventig al wel, de omstandigheden en de mentaliteit om hier serieus op in te gaan 
kennelijkk nog niet. 

Inn de Hoofdlijnen van het beleid (1970) noemt het gemeentebestuur de Benedenstad 
vann belang om de 'identiteit van de stad' te versterken.102 Het karakter van Nijmegen als 'stad 
aann de Waal' moet behouden blijven. Hieronder verstaan de beleidsmakers: 'de unieke situatie 
vann een stadsdeel gelegen tegen de helling langs een rivier, de hoogteverschillen in de bin-
nenstad,, de monumenten en historische gevelwanden'.103 Deze behoefte aan 'identiteit' heeft 
dann nog meer van doen met de herkenbaarheid van de stad en de trots van de inwoners - met 
dee illusie van het verleden zoals bij de herbouw van het stadscentrum in de jaren vijftig - dan 
mett het economisch belang van een opgetuigde waterkant voor toeristen en kapitaalkrachtige 
inwoners,, of met het scheppen van een aantrekkelijke omgeving voor de vestiging van buiten-
landsee ondernemingen. 

Eénn van de twee laatste bouwlocaties van de Benedenstad waarvoor de inrichting in 1982 nog 
niett helemaal vaststaat bevindt zich aan de oostelijke Waalkade. Aan de rand van deze locatie 
bevindtt zich tevens de enige plek aan de kade met een horecabestemming: de hoek van de 
Grotestraatt en de Waalkade, vroeger de plek van het café De Oude Toelast. De Streek-VW-
Nijmegenn stelt in 1981 voor om op deze plek een 'toeristisch servicepunt' te bouwen, met na-
mee voor bustoeristen en de cruisevaart.104 Verder is tijdens de zomerfeesten van 1981 met 
groott succes een tijdelijk terras aan de Waalkade ingericht. Enkele horeca-ondernemers drin-

102.. Nijmegen. Hoofdlijnen van beleid, april 1970. 
103.. Idem, 21. 
104.. Brief, van het WV aan B en W van Nijmegen, 30 juni 1981. 
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genn voor deze plek daarom aan op een permanent café met terras.105 De dienst Publieke Wer-
kenn adviseert naar aanleiding van deze initiatieven in augustus 1982 aan B en W 'om voor een 
servicepuntt aan de kade zonodig het bestemmingsplan te wijzigen met het oog op horeca 
langss de kade'.108 De kade wordt tot op dat moment hoofdzakelijk gebruikt door het wegver-
keerr en door wandelaars en vissers. B en W reageert gereserveerd en stelt dat particuliere in-
vesteerderss een dergelijk plan voor hun rekening zullen moeten nemen. Volgens de ambtena-
renn zijn overheidsinvesteringen echter onontbeerlijk voor de infrastructuur. De dienst Publieke 
Werkenn maakt vervolgens een plan voor een toeristisch-recreatief 'servicepunt', bedoeld voor 
hett dagtoerisme naar Nijmegen. In juli 1983 verzoeken de ambtenaren B en W om 'accoord te 
gaann met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, en de consequentie daarvan, dat 
voorall op de Waalkade-oost het roer omgaat in de richting van toeristische ontwikkeling'.107 

Eenn dergelijk onderzoek zou gefinancierd kunnen worden uit een nationaal fonds ter verster-
kingg van de economische infrastructuur of uit een fonds voor 'additionele werkgelegenheids-
projecten'. . 

Inn het plan van de dienst Publieke Werken, zoals omschreven in nota's van mei, juni en 
augustuss 1983, is nog geen sprake van een casino aan de Waalkade. Dit is een samenloop 
vann omstandigheden. De plannen voor het toeristische trekpleister en het casino interfereren. 
BB en W verwijst bijvoorbeeld direct naar de Waalkade als de Raad voor de Casinospelen 
(RvC)) in juli 1983 om informatie over Nijmegen vraagt. B en W noemt onder meer de Waalka-
dee als een geschikte plek voor het casino en wijst er gewichtig op dat 'thans een studie plaats-
vindtt naar de mogelijkheden om de Waalkade als toeristisch trekpleister verder uit te buiten'.108 

Bijj het casino heeft de dienst EZ het voortouw. Reeds in juli 1982 brengt B en W de 
kandidatuurr van Nijmegen, dat zich eerder kandidaat stelde voor een casino (zie paragraaf 
8.5.1),, opnieuw onder de aandacht van de RvC, ruimschoots voordat de RvC een besluit over 
dee uitbreiding van het aantal casino's in Nederland neemt - dat gebeurt pas in december.109 

Wanneerr de regering in april 1983 op advies van de RvC besluit tot een uitbreiding van het 
aantall casinovestigingen stelt Nijmegen zich hier formeel nogmaals kandidaat voor. Vervol-
genss vindt coördinatie plaats op het niveau van de provincie Gelderland, want naast Nijmegen 
hebbenn aan de Veluwezoom ook de stad Arnhem en de dorpen Renkum en Rhenen zich kan-
didaatt gesteld. En het is op dat moment allerminst zeker dat een volgend casino in Gelderland 
komt,, ook Enschede en Eindhoven maken daar kans op. Om de mogelijke vestigingsplaatsen 
inn Gelderland objectief te kunnen vergelijken laat de provincie een inventarisatie maken van de 
toeristisch-recreatievee voorzieningen in en rond de kandidaatgemeenten.110 In het verlengde 
hiervann neemt de provinciale V W het initiatief tot een kwalitatieve 'pleitnota' voor een casino in 
Gelderland.1111 Buiten deze provinciale coördinatie om probeert Nijmegen in oktober 1983 de 

105.. Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting, Dossier betreffende de Waalkade. De gemeente Nijmegen ont-
vangtt in 1981-1982 zeven aanvragen voor een horeca-gelegenhekJ aan de Waalkade. 
106.. Brief directeur publieke werken en volkshuisvesting aan 8 en W, 17 augustus 1982. 
107.. Brief Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting aan B en W, 4 juli 1983. 
108.. Brief, 15 juli 1983. 
109.. Brief aan de RvC van B en W, 1 juli 1982, Dienst EZ, dossier casino. 
110.. Documentatie casinovestiging Arnhem, Nijmegen, Rheden en Renkum, Economisch Technologisch Instituut 
voorr Gelderland, Arnhem, augustus 1983. 
111.. Een casino in Midden-Gelderiand, Nota uitgebracht door de gemeentebesturen van Arnhem-Rheden-Renkum 
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kansenn op het casino ten opzichte van Arnhem te vergroten door expliciet de aandacht op de 
Waalkadee te vestigen, met name door het casino toe te voegen aan het haalbaarheidsonder-
zoekk naar het toeristisch trekpleister.112 Tot op dat moment noemt Nijmegen meerdere locaties, 
naastt de Waalkade zijn dat aan de zuidkant van Nijmegen het rustieke landgoed 'Brakken-
stein'' en aan de oostkant de locatie van het vroegere restaurant 'Pays Bas' met een schitte-
rendd panorama over de Ooijpolder (Pays Bas herbergde jarenlang een Golden Ten casino). 
Tott op dat moment is bovendien de locatie niet het voornaamste argument; voorop staan de 
toeristischee voorzieningen, het Duitse achterland en de werkloosheid. De reden om opeens de 
Waalkadee naar voren te schuiven is dat uit overleg van ambtenaren en het W V met de RvC 
naarr voren komt dat anders dan in de jaren zeventig de voorkeur niet zonder meer uitgaat naar 
eenn 'parkachtige omgeving' aan de rand of buiten de stad - bijvoorbeeld het Park Sonsbeek te 
Arnhemm of het landgoed Brakkenstein te Nijmegen. Het casinowezen toont evenzeer belang-
stellingg voor een plek in of nabij het uitgaanscentrum van de stad. Door zelf alvast met plannen 
voorr een casino aan de Waalkade te komen zou Nijmegen 'haar Geldersche concurrenten een 
stapp voor kunnen zijn', schrijft een ambtenaar in een vertrouwelijke notitie aan de wethouder 
voorr EZ. 

Pass in oktober 1983 worden beide projecten, het trekpleister en het casino, op deze 
manierr met elkaar verbonden om de kansen op de vestiging van het casino in Nijmegen te 
vergroten.. In november 1983 geeft de gemeente opdracht tot een haalbaarheidsonderzoek 
voorr een toeristisch-recreatieve aanpak van de Waalkade; de rijksoverheid betaalt deze stu-
die.1133 Op 18 november brengt een delegatie van de RvC en de NSECN (Nationale Stichting 
tott Excploitatie van Casinospelen in Nederland) een bezoek aan Arnhem en Nijmegen. Om de 
aandachtt op Nijmegen gevestigd te houden stuurt de dienst EZ namens de burgemeester op 
288 november een telex naar de RvC, waarin zij onder meer wijst op de toename van het con-
grestoerismee en de cruisevaart. Op 5 december krijgen de RvC en de NSECN nog een schets 
toegestuurdd van plannen voor de Waalkade. Op 16 december kiest de RvC voor Nijmegen. 
Hett gemeentebestuur van Arnhem is teleurgesteld en dringt er, tot ongenoegen van Nijmegen 
buitenn de afspraken over provinciale coördinatie om, bij de regering op aan om alsnog voor 
Arnhemm te kiezen.114 Gezien de 'gelijke waardering' die de RvC begin november nog voor Am-
hemm en Nijmegen zou hebben115 en de 'lichte voorkeur' die de RvC 'na lang wikken en wegen' 
inn december voor Nijmegen uitspreekt, lijkt de actieve werving en het Waalkadeplan van Nij-
megenn van cruciaal belang te zijn geweest voor de keuze van de RvC. De RvC kiest voor Nij-
megenn vanwege 'het feit dat Nijmegen bezig is met een aanmerkelijke versterking van de toe-
ristischee infrastructuur, tegen het uitgaanscentrum aan, die niet alleen een goede lokatie voor 
hett casino oplevert, maar door de vestiging van een casino extra versterkt wordt'.116 

Beidee initiatieven lopen in de tijd parallel maar worden niet op hetzelfde moment ge-

enn Nijmegen in samenwerking met het provinciaal bestuur van Gelderland en onder auspiciën van de Provinciale 
W VV Gelderland, november 1983. 
112.112. Dit kan worden afgeleid uit 'strikt vertrouwelijke' notities en memoranda uit oktober '83 uit het casinodossier van 
dee dienst EZ. 
113.. Grontmij, Toeristisch-recreatieve ontwikkeling Waalkade Nijmegen. Haalbaarheidsonderzoek, Zeist, april 1984. 
114.. Brief B en W Nijmegen aan de Provinciale W V van 5 januari 1984; De Gelderlander, 19 januari 1984. 
115.. Deze 'gelijke waardering' zou uitgesproken zijn door de secretariss van de RvC in een uitvoerig gesprek met een 
ambtenaarr van de provincie Gelderland. 
116.. Raad voor de Casinospelen, Voordracht nieuwe vestigingsplaatsen, 16 december 1983. 
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nomenn en niet door dezelfde personen en ambtelijke diensten gedragen. En beide initiatieven 
kennenn uiteenlopende legitimaties en achtergronden. De wens tot doorbreking van het be-
stemmingsplann voor de oostelijke Waalkade vloeit niet voort uit de komst van het casino maar 
uitt een meer algemeen en dieper geworteld stedelijk belang van de rivierkant. De dienst Pu-
bliekee Werken vertolkt dit belang na aandringen van ondernemers. Zij geeft lucht aan het on-
genoegenn over de beperkte mogelijkheden tot horeca aan de Waalkade - ook andere stads-
bewonerss willen profijt kunnen trekken van de Waalkade. De mogelijkheid tot horeca aan de 
Waalkadee is in het bestemmingsplan van 1978 tot een minimum beperkt, onder druk van het 
BBB dat 'wildgroei van boetieks en horecavestigingen' vreesde. In de wijk zou bovendien nog 
speel-- en parkeergelegenheid voor de bewoners gereserveerd moeten worden. Ter verant-
woordingg van de TR wordt dan ook steeds teruggegrepen op de aan het bestemmingsplan 
voorafgaandee 'structuurvisie' voor de stad uit 1976.117 Daarin wordt gekozen 'voor een duidelij-
kee stedelijke functie van de Waalkade als exponent van de stad naar de rivier toe'. Twijfels 
hebbenn B en W en de dienst Publieke Werken echter bij de haalbaarheid en de financiering 
vann TR aan de Waalkade. Voor dit probleem biedt het toeristisch beleid van de dienst EZ en 
hett V W in combinatie met het casino een oplossing. Tegelijk met de plannen van de dienst 
EZZ treedt wel een verschuiving op in de legitimering voor de commercialisering van de Waal-
kade.. Terwijl het plan van de dienst Publieke Werken voor een toeristisch servicepunt aan de 
Waall is gericht op een toeristisch dee/belang van de stad, is bij het plan van de dienst EZ voor 
eenn casino en een toeristisch-recreatieve Waalkade sprake van een algemeen belang voorde 
stedelijkee economie. 

Overr de ambtelijke plannenmakerij voor de Waalkade worden geen mededelingen 
naarr de media of de gemeenteraad toe gedaan. Het is een zaak van enkele ambtenaren, twee 
wethouderss en de burgemeester, de VW, de Grontmij, de RvC en de NSECN en het ministe-
rierie van EZ. Deze achterkamerpolitiek is verklaarbaar in het licht van de controversiële aard van 
TRR in de Benedenstad en de directe betrokkenheid van marktpartijen. De TR zal zoveel moge-
lijkk met particulier kapitaal en met rijkssubsidies gefinancierd gaan worden. Uit hun contacten 
mett de provinciale overheid en het ministerie van EZ weten de betrokken ambtenaren dat het 
ministeriee van EZ bereidt is om in het geval van een TROP maar liefst 75 procent van de voor 
dee reconstructie van de kade benodigde investeringen te betalen. De topambtenaar Heijke, 
dann directeur van de nieuwe dienst EZ, zegt achteraf over de gang van zaken: 

Dee plannen zijn in stilte ontwikkeld totdat wij, Hermsen en ik, de Raad en ook de wethouders 
confronteerdenn met deze ideeën en zeiden van 'je kunt dus doorgaan met volbouwen met wo-
ningenn maar hier ligt een andere troefkaart, waarbij als we die en die projecten ontwikkelen de 
rijksoverheidd bereid is om u driekwart te schenken'. Sommige wethouders waren uitermate ver-
rastt zo niet verbolgen over dit soort acties. Toen heeft men toch gekozen voor individuele pro-
jecten.. Maar uiteindelijk was dat wel de stap op weg naar een grootschalige structuur aan de 

117.. Dit wordt benadrukt in: B. en W. Toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Waalkade en tokatiebepaling casi-
no,no, Raadsvoorstel nr.203/1984, 17-7-1984, vergadering 29-8 1984; Dit wordt ook benadrukt in een populaire versie 
vanvan dit voorstel: het Waalkade Bulletin (12 oktober 1984). Daarin zet het gemeentebestuur de plannen voor de 
Waalkadee uiteenzet met het oog op de behandeling in de raadscommissies voor EZ en stadsontwikkeling op 17 en 
222 oktober 1984. 
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Waalkade.118 8 

Dee bewoners van de Benedenstad krijgen pas op het laatste moment inzicht in de plannen 
voorr de Waalkade. Begin 1983 claimt het Benedenstadsnieuws namens de bewoners nog na-
drukkelijkk zeggenschap over de invulling van de oostelijke Waalkade. In de laatste editie van 
voorr de 'crisis' in de Benedenstadsbeweging staat een commentaar op door de V W in De 
GelderlanderGelderlander ontvouwde ideeën over een toeristisch servicepunt aan de kade.119 Het com-
mentaarr bevat forse kritiek. In het plan wordt volgens het Benedenstadsnieuws 'geen enkele 
rekeningg gehouden met wat er elders al in de Benedenstad is gebouwd'. Het commentaar be-
vatt ook een aanmaning en een claim: 'dat de gemeente eens moet laten zien welke kant het 
uitt moet', en: 'in ieder geval verwachten we, dat we erbij betrokken worden'. Eind 1984, als 
duidelijkk is dat de plannen buiten de bewoners om gemaakt zijn, reageert het Benedenstads-
nieuwsnieuws in de eerste editie van na de crisis verbolgen. Maar in de Benedenstad voelt niet ieder-
eenn zich betrokken bij de plannen voor de oostelijke Waalkade, en degenen die tegen de 
commerciëlee inrichting zijn hebben niet allemaal dezelfde motieven. Waar het 'Bewonerskomi-
teee Grotestraat' de te verwachten overlast benadrukt, plaatst de Casinogroep de TR in het 
perspectieff van de wijkgedachte en het erfgoed van het BB: 

Wijj vonden dat casino van een wijder belang voor de hele uitstraling naar de woonwijk toe. Wij 
hebbenn altijd gezegd, 'het casino is bedoeld als aanjager, er komt een grootschalige horeca-
ontwikkeling,, en dat terwijl er al zo weinig voorzieningen [parkeerplaatsen, speelplaatsen, open-
baarr groen] voor de bewoners van de Benedenstad zijn'.120 

Dezee 'wijkgedachte' heeft voor de oostelijke kade formeel echter afgedaan als de gemeente-
raadd in 1984 instemt met het casino en met de TR en later, in 1985, met de daarvoor benodig-
dee wijziging van het bestemmingsplan.121 Dit betekent voor de bezwaarschriften die Beneden-
stadsbewonerss bij de gemeente, de provincie en in laatste instantie bij de Raad van State in-
dienen,, dat de legitimiteit van 'de woongedachte' als argument tegen de wijziging van het be-
stemmingsplann aan kracht inboet - de TR is immers een democratisch besluit van de gemeen-
teraad.. Alle bezwaarschriften gebaseerd op dit argument worden zonder meer afgewezen. 

Bezwaarschriftenn zijn het belangrijkste machtsmiddel waarvan de Casinogroep en het 
Bewonerskomiteee Grotestraat zich in hun verzet bedienen. Voor meer ludieke en op de publie-
kee opinie gerichte acties is onvoldoende steun. Tegen de wijziging van het bestemmingsplan 
wordenn in 1985 in totaal zo'n 200 bezwaarschriften bijeen gebracht. Het gemeentebestuur acht 
dezee zonder veel omhaal 'ongegrond'. Veel bezwaarschriften blijken niet uit de directe omge-
vingg van de TR afkomstig te zijn. Het gemeentebestuur noemt deze bezwaarschriften onge-
grondd omdat de wijkgedachte niet langer als een legitiem argument wordt beschouwd. De 
vreess voor omvangrijke overlast wordt verder 'overdreven' genoemd. De overlast zou 'be-
heersbaar11 zijn. In 1988 bevestigt de Raad van State de afwijzing van de bezwaarschriften te-

n s .. Interview, maart 1992. 
119.. De Gelderlander, 4 januari 1983. 
120.. Interview, januari 1992. 
121.. Toeristisch-recreabeve planontwikkeling Waalkade', Raadsvoorstel 203/1984, 29 augustus 1984; Toeristisch-
recreatievee ontwikkeling oostelijke Waalkade', Raadsvoorstel 79/1985, 27 februari 1985; vaststelling wijziging be-
stemmingsplan,, 30 oktober 1985. 
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genn de wijziging van het bestemmingsplan.122 

Hett verwondert niet dat het gemeentebestuur het bestemmingsplan wijzigt om het ca-
sinoo en de TR aan de Waalkade mogelijk te maken. Wel enigszins verwonderlijk is dat in de 
bezwarenprocedure,, met name door de Raad van State, niet in wordt gegaan op het vrijzinni-
gee gebruik dat het gemeentebestuur van de Wet op de Ruimtelijke Ordening maakt.123 Want 
eenn functie ter stimulering van de stedelijke economie is niet helemaal hetzelfde als een func-
tiee van de Waalkade 'als exponent van de stad naar de rivier toe', zoals in de Structuurvisie 
vann 1976 staat. De verschuiving in de legitimering van de TR aan de Waalkade is van belang 
voorr de kansen die de Benedenstadsbewoners op zeggenschap over de Waalkade maken. 
Zolangg voor de Waalkade een toeristich-recreatief deelbelang van de stad in het geding is, kan 
err sprake zijn van een gelijkwaardige belangenafweging tussen de aanspraken op de Waalka-
dee van Benedenstadsbewoners en die van andere stadsbewoners. Het is dan een afweging 
vann twee concrete deelbelangen op het niveau van de Benedenstad. Maar zodra het gaat om 
hett belang van een (deelgebied van de stad voor de (algemene) stedelijke economie, is de 
belangenafwegingg niet meer gelijkwaardig. In dat geval worden concrete belangen op het ni-
veauu van de Benedenstad afgewogen tegen belangen van een hogere orde, namelijk het meer 
abstractee belang van de stedelijke economie als geheel. Daartegen leggen de Benedenstads-
bewonerss het welhaast per definitie af. Dat geldt overigens ook voor veel plaatselijke onder-
nemerss met aspiraties aan de kade. Grote investeerders maken aan de Waalkade de dienst 
uit. . 

Ookk de gemeenteraad wordt nauwelijks bij de plannen voor de Waalkade betrokken. 
Dee raad krijgt deelbeslissingen voorgelegd, over de keuze van het casinowezen voor Nijme-
gen,, over de wijziging van het bestemmingsplan en over de inrichting van de kade. Over deze 
voorstellenn kan de gemeenteraad slechts achteraf een oordeel vellen. Zij kan bovendien nau-
welijkss van de voorstellen afwijken zonder de TR of het casino op het spel te zetten. Dat komt 
doorr de onderlinge afhankelijkheid van de deelbeslissingen en door de tijdsdruk. Hiermee is 
niett gezegd dat de gemeenteraad tegen de TR is. Er is integendeel veel steun voor het casino 
enn de commercialisering van de Waalkade. Maar de politieke invloed is uiterst beperkt. Het ei-
genmachtigee optreden van B en W en dee ambtenaren leidt in 1987 zelfs tot een (niet aangeno-
men)) 'motie van misnoegen' van D66: 'over de wijze waarop B en W in het kader van de be-
leidsvormingg en planontwikkeling Waalkade is omgegaan met het primaat van de gemeente-
raad.'1244 De bezwaren luiden: 'dat de gemeenteraad bijzonder weinig geïnformeerd en gecon-
sulteerdd is; dat de Nijmeegse bevolking door het college nauwelijks tot niet gehoord is; dat de 
vormgevings-- en belevingsaspecten in vergelijking met de werkgelegenheids- en economische 
aspectenn weinig aandacht hebben gekregen.' 

7.6.27.6.2 Inrichting 
Niett de plaatselijke politiek of de wijkbewoners werpen de grootste hindernis voor het casino 
op,, dat doen de krakers van de Alewijnse panden naast de bouwplaats van het casino. Deze 
hinderniss hangt samen met de strikte voorwaarden, vastgelegd in een 'raamovereenkomst' 

122.. Benedenstadsnieuws,  novembe r 1988. 
123.. Bij een soortgelij k vrijzinni g gebrui k van de Wet op de Kansspelen , in het geval van de Instantioteri j zoals be-
sproke nn in paragraa f 6.2.3, toets t de Raad van State nadrukkelij k wel aan de achtergronde n en intentie s van de wet. 
124.. Gemeenteraadsvergadering,  3 jun i 1987. 
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mett de gemeente, die de NSECN aan de vestiging van een casino verbindt.125 Uit de raam-
overeenkomstt blijkt de grote invloed van de NSECN op de gemeente. Een ambtenaar tekent 
hierbijj aan: 

datt het gevaar ontstaat van prerogatieven die doorsnee burgers, bedrijven en groepen nimmer 
kunnenn verwerven (...) het casino is ook niet van een dusdanige verhevenheid dat een zekere 
beheersingg van o.a. de Waalkade uit dien hoofde gerechtvaardigd is.126 

Dezee ambtenaar vreest dat openbaarmaking van de overeenkomst bij anderen soortgelijke re-
actiess zal oproepen als bij hemzelf. Hij oppert daarom de raamovereenkomst pas voor te leg-
genn aan de gemeenteraad ruim nadat de termijn voor het indienen van bezwaarschriften tegen 
dee wijziging van het bestemmingsplan is verstreken.127 Omdat met de raamovereenkomst pu-
bliekrechtelijkee bevoegdheden privaatrechtelijk worden vastgelegd, wat eigenlijk niet kan, be-
vatt deze de clausule dat 'de gemeente de mogelijkheden voor het casino zal bevorderen om te 
functionerenn in overeenstemming met zijn allure, zulks voor zover de gemeente daartoe de 
beleidsvrijheidd heeft...'. 

Dee NSECN legt in de raamovereenkomst vast dat de grond zal worden verkocht aan 
Planconsultt Vastgoed B.V., dat de bouw voor haar rekening neemt en waar de NSECN het 
casinoo van huurt; hierdoor moet de gemeente een uitzondering maken op de regel dat zij de 
grondd eigenlijk alleen in erfpacht uitgeeft. De NSECN stelt ook eisen aan de inrichting en de 
beheersingg van de Waalkade, en aan de omgeving van het casino. Afspraken worden ge-
maaktt over het verkeer en de parkeergelegenheid, het politietoezicht rond het casino en de 
ruimee openingstijden van het casino. De gemeente dient verder voor de NSECN 'ongewenste 
ontwikkelingen'' in de nabijheid van het casino tegen te gaan, zoals prostitutie, drugshandel en 
anderee kans- en behendigheidsspelen. De NSECN verklaart zich 'accoord met het herinrich-
tingsplann voor de Waalkade-oost'. Zij acht 'in onderling overleg' wel kleine wijzigingen moge-
lijk.. Een van de belangrijkste, en daarom ontbindende, voorwaarden van de overeenkomst 
luidtt dat de Alewijnse panden een 'woonbestemming of een bestemming van toeristisch-
recreatievee aard krijgen, op een behoorlijk niveau en met een exploitant van goede reputatie'. 

Reedss in de eerste contacten met de gemeente Nijmegen in 1983 laten leden van de 
RvCC en de NSECN weten dat zij geen kraakpand naast een casino duiden. Het gemeentebe-
stuurr heeft hier alle begrip voor. Dit valt niet te rijmen met de functie en de 'allure' van een ca-
sino.. De eigenaar van de Alewijnse panden wil deze verbouwen tot een hotel, maar de ge-
meentee werkt hem tegen omdat hij een onwelkome speculant is. De panden worden in 1981 
gekraaktt door een aanvankelijk onbeduidend groepje krakers dat hier de 'Stichting Anarchia' 
opricht.1288 Deze krakers nemen in ideologisch opzicht een positie in min of meer tussen de be-
wegingenn van enerzijds de militante krakers in het stadscentrum, die zich kanten tegen de wo-
ningnood,, en anderzijds de buurtbewoners van de Benedenstad, die tegen de sanering van 

125.. Concept-raamovereenkomst, NSC en Gemeente Nijmegen, maart 1986. 
126.. 'Preadvies over het casino 26 februari 1985', Dienst Stadsontwikkeling aan B en W, Dossier Waalkade, Dienst 
Stadsontwikkeling. . 
127.. B en W nemen deze suggestie over. Brief aan de NSC van 3 april 1985, Casinodossier dienst EZ gemeente 
Nijmegen. . 
128.. Interview, maart 1993; Zie voor Anarchia verder Benedenstadsnieuws, april 1986; De Gelderlander, 19 no-
vemberr 1986, 3 maart 1987. 
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eenn oude volkswijk zijn. Anarchia propageert een commune-achtige leefwijze met een klein-
schaligee economie en biedt onderdak en steun aan kunstenaars, thuislozen en drugsver-
slaafden.. De krakers scharen zich achter de bezwaren van de Casinogroep en het Bewoners-
komiteee Grotestraat en voegen hier nog ideële bezwaren tegen het casino aan toe. Volgens 
Anarchiaa mag dit 'decadente vermaak' in de stad geen prominente plaats krijgen. 

Hett probleem ontstaat doordat de NSECN een 'harde koppeling' aanbrengt tussen de 
inrichtingg van de Alewijnse panden en de komst van het casino.120 Hierdoor krijgt de eigenaar 
eenn sterke onderhandelingspositie; voor de panden waar hij 1,2 miljoen gulden voor betaalde 
vraagtt hij nu 1,8 miljoen - een prijs hoger dan die van de bouwgrond voor het casino. Als op-
lossingg worden de panden begin 1986 voor 1,4 miljoen aangekocht door Planconsult. Deze 
projectontwikkelaarr garandeert dat de panden 'overeenkomstig de wensen van de NSECN 
eenn woonbestemming zullen krijgen in de vorm van appartementen in de vrije sector*.130 Dit le-
vertt een sterke positie voor de krakers op, aldus B. Linssen een van de twee oprichters van 
Anarchia: : 

Opp een gegeven moment kregen we door dat het casino met Planconsult had afgesproken dat 
beidee panden tegelijk opgeleverd moesten worden. Wij zagen het casino niet zitten, en dachten: 
héé als we ervoor kunnen zorgen dat Planconsult zich niet aan het contract kan houden en de 
[Alewijnse]] panden niet op tijd af krijgt dan komt het casino er ook niet. Want tijd is geld. En wij 
haddenn geen geld maar wel veel tijd.131 

Dee zwarte piet ligt nu bij Planconsult dat op allerhande manieren probeert om de krakers weg 
tee krijgen, door bluf, intimidatie en door hen drie ton voor de aankoop van een ander pand in 
hett vooruitzicht te stellen. Maar de krakers laten zich niet overreden. 

Tott verrassing van de tegenstanders begint Planconsult in november 1987 met de 
bouww van het casino, zonder dat er een oplossing voor de Alewijnse panden is en ruim voordat 
dee bezwarenprocedures bij de Raad van State zijn afgerond. Dit laatste is mogelijk doordat 
BB en W een 'voorbereidingsbesluif neemt op grond van Artikel 19 van de Wet op de Ruimtelij-
kee Ordening. Dat artikel is speciaal bedoeld om vertragingen door bezwaarschriften tegen te 
gaann bij nieuwbouwprojecten met een geringe kans van slagen.132 Over de bestemming van de 
Alewijnsee panden ontstaat in 1988 een patstelling.133 De NSECN dreigt het casino niet van 
Planconsultt te zullen huren. In bemiddelend overleg met de verantwoordelijke wethouder 
Hompee pleit Anarchia voor 'sociale woningbouw', waar daadwerkelijk een ontwerp voor ge-
maaktt wordt.134 Maar dit ontwerp blijkt bouwtechnisch en financieel niet haalbaar, onder meer 
omdatt de historische gevel en de Stratenmakerstoren bewaard moeten blijven. Omdat Anar-
chiaa er niet in is geslaagd de bouw van het casino te verhinderen, de gemeente ook geen 
ruimtee beschikbaar wil stellen voor de alternatieve hulpverlening bij Anarchia (de gemeente 
zouu dan in conflict komen met de reguliere drugshulpverlening) en Anarchia daarnaast meer 

129.. 'Besprekingsnotitie s inzak e Alewijnse-Casin o jul i 1985', Dossier  Waalkade,  'Dienst  Stadsontwikkeling . 
130.. 'Notiti e raamovereenkoms t casino , diens t EZ maart 1986', Waalkadeöossier  Dienst  Stadsontwikkeling. 
131.. Interview,  maart 1993. 
132.. Zie B.C. Bracking , H.JAM . van Geest, Anticiperen  en ruimtelijk  beleid,  Tjeenk Willink , Zwolle , 1982. 
133.. De Gelderlander,  10 septembe r 1988. 
134.. Interview,  decembe r 1991. 
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lastt krijgt van agressie en criminaliteit, kiezen de bestuursleden eieren voor hun geld. Zij gaan 
inn op het aanbod van de gemeente tot vervangende woonruimte voor hen persoonlijk en ver-
latenn in januari 1989 vrijwillig de Alewijnse panden. Planconsult slaagt er echter niet in om een 
rendabell ontwerp voor de Alewijnse panden te maken en verkoopt deze met verlies aan de on-
roerendgoedhandelaarr en eigenaar van het belendende fietsmuseum Velorama, die er luxe 
appartementenn in bouwt. 

Grijpcultuu r r 
Dee Casinogroep en het Bewonerskomitee Grotestraat maken niet zozeer bezwaar tegen het 
casinoo alswel tegen een 'grootschalige horeca-ontwikkeling'. In het commentaar van het Be-
nedenstadsnieuwsnedenstadsnieuws op de voorlichtingsavond in 1985 over de wijziging van het bestemmings-
plann staat: 

Wee zijn geschrokken van wat er allemaal gepland wordt. Een casino, dat wisten we inmiddels 
al.. Maar al die terrasjes, horeca, een evenementenplein, etcetera. De gemeente zegt dat het 
allemaall kleinschalig zal zijn. Overdag dus. 'Gezellig een kopje koffie drinken op een terrasje'. 
Datt zou kunnen. Maar dan moeten er wel stevige garanties zijn dat dit ook gebeurd en er niet 
binnenn de kortste keren een bruisend nachtleven ontstaat.135 

Dee gemeenteraad discussieert eveneens over het begrip 'kleinschaligheid'.136 Hiervoor komen 
garantiess in het bestemmingsplan. Nachtclubs, discotheken en speelhallen (!) sluit de raad van 
vestigingg uit. Het percentage horecabedrijven moet voor het nieuwbouwproject 'Waalboule-
vard'' beperkt blijven tot 50 procent van de geveliengte; voor het overige zou de gemeente al-
leenn vergunningen mogen verlenen voor winkels, boetieks, ateliers of galeries. Bij de behande-
lingg in 1985 van de uitgewerkte plannen voor de oostelijke Waalkade stelt Wijte, de wethouder 
voorr EZ: 'we zullen niet moeten komen tot een zoveelste uitgaanscentrum met een hoop la-
waaitoestandenn en alles wat dies meer zij...'. Maar kleinschaligheid is een relatief begrip. Het 
wordtt geassocieerd met het ruimtebeslag en met de bezoekersomvang, met het verkeer en de 
parkeervoorzieningen,, met het aantal horecavestigingen en de openingstijden - vooral met 
geluidsoverlastt 's-avonds en 's-nachts. De tijdsorde levert een belangrijke tegenstelling op tus-
senn de horeca en de woonwijk. Kleinschaligheid wordt wat dit betreft geassocieerd met de 
'dagjesmensen'' waar de eerste plannen tot een trekpleister op waren gericht. Maar op de 
bouww volgt al snel een proces waarin de horeca de Waalkade gaat overheersen. Een mode-
zaakk en een souvenirwinkel blijken op deze plek bijvoorbeeld onrendabel te zijn. 

135.. Benedenstadsnieuws, jrg. 1984/85, nr.8. 
136.. Wethouder Wijte, Verslag gemeenteraadsvergadering (Raadsvoorstel 79/1985), 27 februari 1985. 
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FiguurFiguur 7.1: Typologie voorde culturele voorzieningen in de Benedenstad 

Dee meningsverschillen over de ruimtelijke inrichting volgen twee breukvlakken. Hier-
doorr laten zich in de Benedenstad vier categorieën van voorzieningen onderscheiden. Figuur 
7.17.1 geeft deze categorieën weer. De onderscheidingen zijn ten eerste gebaseerd op het cultu-
reell aanzien van de activiteiten, wat veelal wordt aangeduid met de begrippen 'waarde', 'ni-
veau',, 'kwaliteit' en 'allure'. Dit komt pregnant tot uiting in het historisch erfgoed en de status 
vann het casino. Het cultureel aanzien hangt in het prerspectief van verzelfstandiging nauw sa-
menn met de expressiviteit van activiteiten. De onderscheidingen zijn ten tweede gebaseerd op 
dee organisatie van de voorzieningen, die in meer of mindere mate commercieel kan zijn. De 
commerciëlee Waalkade staat in contrast met de maatschappelijke organisatie van de woonwijk 
enn van het stadsgezicht. Bij de verzelfstandiging van het vermaak hangt de organisatievorm 
nauww samen met de reglementering van activiteiten. 

Dee commerciële uitgaanscultuur aan de oostelijke Waalkade, die ik in deze paragraaf 
naderr uitwerk, heb ik in figuur 7.1 in richtinggevende zin aangeduid als een 'grijpcultuur1. Hier-
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meee wil ik benadrukken dat het gaat om de toe-eigening van uiteenlopende cultuurelementen 
diee worden samengevoegd om zoveel mogelijk consumenten aan te trekken en de omzetten te 
vergroten.. Dit levert een bewust geconstrueerde cultuur op, die voortkomt uit de tegenstelling 
tussenn twee alternatieve cultuurpatronen: de commercialisering van de alledaagse cultuur en 
dee bescherming van de elitaire cultuur. De grijpcultuur valt aan de ene kant te onderscheiden 
vann een 'stijlcultuur\ waarin de bescherming van maatschappelijk hooggewaardeerde stijlele-
mentenn voorop staat. Dit gebeurt onder meer met subsidies. Het gaat niet om de stylering van 
voorzieningen,, wat eerder kenmerkend is voor de grijpcultuur, maar om een cultivering van 
stijlelementen.. Aan de andere kant valt de grijpcultuur te onderscheiden van een "lijfcultuur". 
Dezee lijfcultuur verwijst niet naar een cultivering van het lichaam maar naar een lichamelijke 
cultuur.. Het is een cultuur die dicht op de huid zit en is gericht op directe zintuiglijke bevredi-
ging.. Bij alledrie de typen van voorzieningen is sprake van een zekere verzelfstandiging ten 
opzichtee van de 'alledaagse cultuur", de vierde categorie in figuur 7.1. 

Dee breukvlakken leveren geen blauwdruk maar een prisma op, waarmee de inrichting 
vann de Benedenstad en de Waalkade valt te ontleden. Hoewel de commerciële en voorname 
voorzieningenn aan de oostelijke Waalkade geconcentreerd zijn is het zeker niet zo dat deze 
zichh daartoe beperken, of dat op die plaats geen andersoortige zaken van belang zijn. De 
oostelijkee Waalkade staat bijvoorbeeld niet alleen onder invloed van de grijpcultuur maar 
evenzeerr van de stijlcultuur. De lijfcultuur wordt er echter teruggedrongen - een markant voor-
beeldd hiervan als de raamprostitutie die in de westelijke Benedenstad aan de Nieuwe Markt 
wordtt getolereerd zou aan de oostelijke Waalkade ondenkbaar zijn. Het prisma maakt duidelijk 
datt de grijpcultuur door twee strategieën kan worden versterkt: door een 'opwaardering' van de 
lijfcultuurr of door een vermarkting van de stijlcultuur. De bedreigingen, degradering en ver-
maatschappelijking,, vormen hier het logische tegendeel van. 

Dee TR aan de oostelijke Waalkade is een nadere uitwerking van de ruwe schets van de dienst 
Publiekee Werken uit december 1983, en van het meer gedetailleerde voorstel uit 1984 in het 
haalbaarheidsonderzoekk van de Grontmij.137 De gehele oostelijke Waalkade wordt bij de TR 
betrokken,, vanaf de Lage Markt en de Vismarkt aan de kant van de Grotestraat tot aan het ca-
sinoo en de Alewijnse panden aan de kant van het Valkhof (zie afbeelding 7.3). Naast het casi-
noo voorziet het plan in: een nieuwe trappartij via de Lindenberg naar het Valkhof; een ver-
hoogdee wandelpromenade langs de etablissementen; een evenementenplein; een vergroting 
vann de passantenhaven; een hoogwatervrije steiger voor de cruisevaart; en nieuwbouw op de 
braakk liggende grond. De nieuwbouw, het deelproject Waalboulevard, wordt zorgvuldig afge-
stemdd op de aanwezige historische panden. Op de begane grond van de nieuwbouw komen 
'publieksfuncties'' en op de verdiepingen appartementen. 

Dee totale investeringen voor deze plannen bedragen aan de oostelijke Waalkade tot 
19922 rond de 100 miljoen gulden, inbegrepen de restaurantschepen aan de kade en de 'afron-
dingsprojecten'' waar de gemeente in 1989 nog subsidie voor aanvraagt.138 85 Miljoen gulden 

137.. Grontmij, Toeristisch-recreatieve ontwikkeling Waalkade Nijmegen. Haalbaarheidsonderzoek, Zeist, april 1984. 
138.. Grontmij, Waalkade Nijmegen. Toeristisch-recreatieve planontwikkeling. Notitie inzake voordracht voor subsidi-
eringg uit 's-Rijkskas in het kader van de tweede nota Toeristisch Beleid, Arnhem/Eindhoven, december 1989; Zie 
F.. Clappers, C. Teeken, "Waalkaoe en Benedenstad Nijmegen. Nieuw Waterfront', Congrespaper Stad aan de 
Stroom,, Antwerpen, 19-21 september 1990; E. van de Wiel, Het toeristisch-reoreatief aanbod aan de Waalkade, 
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Afbeeldingg 7.5: Een gedeelte van de voorgevel van 
hethet casino, zoals weergegeven in de Brochure 
WaalboulevardWaalboulevard (1990) van de gemeente. Deze af-
beeldingbeelding dateert van voor de aanleg van het evene-
mentenplein. mentenplein. 

iss voor rekening van particuliere investeerders, waaronder 49 miljoen ten behoeve van het ca-
sino.. 15 Miljoen is voor rekening van de overheid, waarvan 7,5 miljoen voor de gemeente Nij-
megen.. Hiermee is de rijksoverheid van mening dat Nijmegen voldoende steun voor de Waal-
kadee heeft gehad. Vervolgaanvragen voor subsidie worden niet gehonoreerd. 

Dee oostelijke Waalkade ziet er in 
19911 als volgt uit. Voor het casino ligt een 
evenementenplein.. Tegenover het casino, 
aann de kade nabij de ingang van de 
passantenhaven,, heeft het partyschip 
Mississippii Queen haar vaste ligplaats. Dit 
iss een getrouwe kopie van een 
Amerikaansee raderstoomboot, althans 
voorr wat het uiterlijk betreft. Ernaast liggen 
dee pannekoekenboot en het restaurant-
schipp Waalorama, die van oudere datum 
zijn.. Waalorama past zich aan het nieuwe 
statuutt van de kade aan, het wordt 'De Ark 
Quirin's'' - een 'grand-terras-café'. Het 
casinoo heeft een uit exclusief marmer 
opgetrokkenn strak vormgegeven behuizing 
(ziee afbeelding 7.5). De gevel is 

halverwegee onderbroken door een verhoogd en glazen portaal. Onder dat portaal bevindt zich 
eenn publiek toegankelijk atrium met een trappartij naar het Groene Balkon. Dit semi-publieke 
atriumm is tevens de scheiding tussen het gedeelte van het casino voor de parkeergarage en 
datt voor de speelzalen en de bedrijfsruimten. Een klein maar bijzonder detail in de gevel is het 
doorkijkjee dat de restanten toont van een hypocaustum, een Romeinse vloerverwarming. Dit 
hypocaustumm treffen archeologen, samen met de resten van een Romeinse muur, tijdens op-
gravingenn voorafgaand aan de bouw van het casino aan. Hoewel de gemeenteraad ook voor 
eenn reconstructie van de Romeinse muur is, is dit voor het casino onbespreekbaar.139 Deze 
houdingg tegenover archeologische vondsten onderstreept dat het historisch erfgoed voor een 
marktpartijj ondergeschikt is aan de architectuur van commerciële voorzieningen. 

Directt in het verlengde van het casino staat een modern Argentijns Steakhouse. De 
modernee architectuur van het casino en dit Steakhouse staat in contrast met de belendende 
gerestaureerdee historische kadehuizen. Daarin bevinden zich de café's Vivaldi's en Kandinsky, 
achtereenvolgenss ingericht overeenkomstig een Parijse en een Mediterrane sfeer (zie afbeel-
dingding 7.6). Dan volgt een pleintje voor het Besiendershuis (tolhuis) dat kort na de oorlog reeds 
iss teruggebracht in een authentiek middeleeuwse staat. Het daarop volgende complex Waal-
boulevardd telt vijf verdiepingen en omsluit een achttiende eeuws kadehuis. Dit moderne com-
plexx volgt het traditionele stadsprofiel, net als de eerder herbouwde woonwijk. Op de begane 
grondd van Waalboulevard bevinden zich zeven café's en restaurants die alle refereren aan 

Scriptie,, KUN, 1991. 
139.. De monumentencommissie oordeelde dat deze romeinse vondsten geconserveerd zouden moeten worden (De 
Gelderlander,Gelderlander, 8 oktober 1985); 'Archeologische vondsten Waalkade', Raadsvoorstel nr.345, Raadsvergadering 8 
oktoberr 1987. 
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buitenlandsee stijlen. De namen van deze 
horecagelegenhedenn geven daar een 
aanwijzingg voor: Amadeus, Popov, Riva, 
Corfu,, Miller Time, La Promenade en 
Beaubourg.. Op de bovenverdiepingen van 
Waalboulevardd bevinden zich 37 luxe 
appartementenn en pent houses. Aan de 
westzijdee van de Grotestraat ligt het project 
Waalzicht,, nabij de opgang van de 
kunstzinnigee hoogwatersteiger. Waalzicht 
heeftt op de benedenverdiepingen twee 
restaurantss en een café en op de boven-
verdiepingenn achttien appartementen. Op 
dee gehele oostelijke Waalkade strekken 
zichh waar mogelijk de terrassen uit, met 
ongeveerr 1300 zitplaatsen. 

Bijj de vormgeving van de 
Waalkadee springt de afwisseling tussen 
plaatselijkk historische en buitenlandse 
stijlenn in het oog. Het inheemse element 
spreektt uit de gerestaureerde panden en 
uitt de simulatie van een traditioneel 
aanzienn bij de nieuwbouw. De 
buitenlandsee elementen komen meer tot 
uitingg in de inhoud van de voorzieningen, 
inn het interieur, de sfeer, de dranken, 
spijzenn en spelen die worden 
aangeprezen.. De toepassing van 
exotischee stijlelementen geeft aan dat de 
Waalkadee zich richt tot een publiek met 
eenn brede - de plaatselijke ruimte en de 
eigenn tijd overstijgende - culturele 
oriëntatie.. De overeenkomst tussen de in-
heemsee en uitheemse citaten is dat ze zijn ontdaan van hun oorspronkelijke context, wat on-
getwijfeldd de voorwaarde is voor hun conflictloze versmelting. Door de mengeling en commer-
cialiseringg van diverse stijlelementen heb ik de oostelijke Waalkade getypeerd als een grijp-
cultuurr (zie figuur 7.1). Inhoudelijk valt deze grijpcultuur nader te omschrijven als een hybride 
vann inheemse en uitheemse stijlelementen. Door de loskoppeling van de oorspronkelijke con-
textt en de combinatie van stijlelementen krijgt de nieuwe cultuur van de Waalkade een wereld-
lijkk karakter. De samenhang tussen de uiteenlopende elementen komt tot uiting in een zekere 
architectonischee eenheid. De alchimie van de kade levert allereerst een esthetisch thema op. 
Dee sociologe Sharon Zukin geeft in het boek Landscapes of power (1991) de volgende tref-
fendee kwalificatie aan soortgelijke projecten in de VS: 

Withoutt a specific social and material context, the organizing principle in these landscapes is 

AfbeeldingAfbeelding  7.6: Afbeelding van de café-restaurants 
Vivaldi'sVivaldi's en Kandinsky, zoals weergegeven in de 
brochurebrochure Waalboulevard (1990) van de gemeente. 
UiterstUiterst links is een deel van het Steakhouse 
GauchosGauchos te zien, en uiterst rechts de zijkant van 
hethet complex Waalboulevard. De impressie geeft 
goedgoed de integratie van traditionele en moderne 
vormenvormen weer, wat karakteristiek voor de Beneden-
stadstad en de Waalkade is. 
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simplyy a visual theme. Just as Busch Gardens and Disney World decontextuaiize the future, in-
nerr Harbor, Faneuil Hail, and South Street Seaport decontextuaiize the past, turning a landsca-
pee of devastation in the inner city into a landscape of consumption.140 

Doorr de nadruk op de esthetische eenheid en de status is de Waalkade een representatiezone 
vann de stad. Maar de inrichting van de Waalkade is dubbelzinnig, staat in tijd en ruimte niet 
definitieff vast en is niet strikt begrensd. Er zijn mengvormen en overgangszones waar andere 
aspectenn van de inrichting opvallen. 

Overgange n n 
Dee Waalkade is ook in gebruik voor meer 'banale' en 'alledaagse' cultuuruitingen die al aan-
wezigg zijn voordat er van een grijpcultuur gesproken kan worden. Van oudsher is de kade bij-
voorbeeldd een geliefde plek voor wandelaars en vissers. In sommige opzichten versterken de 
uiteenlopendee cultuuruitingen elkaar, maar er kan ook sprake zijn van verdringing. Op het eve-
nementenpleinn voor het casino staat in het seizoen 1990 bijvoorbeeld een poffertjeskraam die 
all snel wordt aangemerkt als een 'vergissing'. De kraam wordt 'groot en lelijk' gevonden en 
'bederft'' het aanzien van het casino. Het plein dat in 1991 geheel voor evenementen wordt be-
stemdd is aanvankelijk ingericht met oubollige bloemperken, bankjes en een fontein (zie afbeel-
dingding 7.5). En ter bescherming van het aanzien mag men, tot ongenoegen van enkele horeca-
ondernemers,, vanaf 1991 op de Waalkade geen auto's meer parkeren. Maar het evenemen-
tenpleinn leent zich wel uitstekend voor het parkeren van motorfietsen van recreatieve rijders 
diee op hun zondagse toerritten de terrassen van de Waalkade aandoen.141 Verder staat op de 
kadee aan het begin van de Grotestraat op drukke dagen al vanaf 1975 dezelfde ijscokar. Om-
datt er op deze plek een caféterras komt moet de ijscokar in 1989 naar een minder gunstige 
plekk verhuizen. Tot zulke 'banale' voorzieningen zijn ook te rekenen een ambulante kraam 
voorr patat-frites en een kraam voor Vietnamese loempia's aan de oostelijke Waalkade en de 
permanentee viskraam aan de westelijke Waalkade. 

Aann de oostkant bestaat de overgangszone van de TR uit: een trappartijj naar het Valk-
hof;; de Alewijnse panden; de Stratenmakerstoren die begin jaren negentig wordt gerestau-
reerd;; en het fietsenmuseum Velorama aan de Voerweg. Velorama sluit wel aan bij de TR 
maarr verschilt daar in sommige opzichten ook van. Zo is dit museum noch vanuit een com-
mercieell noch vanuit een politiek oogmerk opgezet. Dit museum komt voort uit hobbyisme en 
iss ruim voordat er van TR aan de kade sprake was gehuisvest in een gerestaureerd kadenuis 
aann de Voerweg. 

Dee relatie van het Valkhof met de TR is evenmin ondubbelzinnig. Het Valkhof vormt 
mett het Hunnerpark en de middeleeuwse ruïnes een welhaast natuurlijke begrenzing van de 
TR.. Op dit Valkhof sluit het nieuwe museumgebouw op het Kelfkensbos aan. Tot de bouw van 
ditt museum, waarin de gemeente de collecties van het oudheidkundig museum en het ge-
meentemuseumm samen wil brengen, besluit de gemeenteraad in 1989.142 Het stadsbestuur 

140.. Zukin (1991)20. 
141.. Evenal s de terrasse n of de kansspele n kent dit recreatiev e motorrijde n in de loop van de jaren tachti g een op-
merkelijk ee opbloei . 
142.. Twijnstr a Gudde Management , Onderzoek  museum  Kelfkensbos  - drie  varianten  nader  bekeken,  Gemeent e 
Nijmegen/Provinci ee Gelderland , februar i 1992. 
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trektt er 22 miljoen gulden voor uit. Het Valkhof en dit museum maken onmiskenbaar deel uit 
vann de stijlcultuur. Maar bij de planvorming voor de oostelijke Waalkade is ook sprake van een 
nieuwe,, op toe-eigening gerichte invulling van het Valkhof. Dit streven is tweeërlei. Enerzijds 
wordtt het park begin jaren negentig in toenemende mate gebruikt voor evenementen.143 Met 
dee natuur van het park gebeurt dus min of meer hetzelfde als met de architectuur van de Be-
nedenstad.. Niet alleen de illusie van een geromantiseerd verleden wordt er gekoesterd, er 
wordtt ook een meer actief en commercieel gebruik van gemaakt. Anderzijds is er het uitge-
sprokenn streven om op de een of andere manier een reconstructie van de Valkhofburcht te 
maken.. Hiervoor ijvert de Valkhofvereniging (1978). Deze vereniging streeft naar 'het in brede 
kringg kweken van belangstelling voor het Valkhof, het bestuderen van de mogelijkheden van 
eenn opbouw van de burcht, en het toeristisch aantrekkelijk maken hiervan.'144 De Valkhofvere-
nigingg ontwikkelt diverse varianten voor een reconstructie, variërend van een zogeheten 'con-
tourenplan'' dat aangeeft waar de burcht precies heeft gestaan tot een zo volledig mogelijke 
herbouww overeenkomstig ontwerpen zoals die reeds in 1935 zijn gemaakt. In 1986 dient de 
Valkhofverenigingg aansluitend bij de gemeentelijke plannen voor de Waalkade een voorstel in. 
Alss in 1988 bekend wordt dat het casino financiële bijdragen aan de toeristische voorzieningen 
vann Nijmegen gaat leveren, brengt de Valkhofvereniging haar plannen nogmaals onder de 
aandacht.1455 Bij deze reconstructieplannen ligt de nadruk op de cultuurhistorische waarde van 
dee burcht. Aanvankelijk vinden deze plannen weinig weerklank. Maar in 1995 krijgt een nieuw 
plann met een volledig commerciële aanpak wel ondersteuning. In de burcht zou een hotel met 
eenn congres- en expositieruimte moeten komen.146 Het geheel zou ongeveer 45 miljoen gulden 
gaann kosten en volledig door particulieren gefinancierd kunnen worden. Dit plan is zeer om-
streden.1477 Tegenstanders spreken van 'kitsch' en van 'misplaatste romantiek', het unieke 'bo-
demarchieff zou verstoord raken, de burcht zou tot een ordinair 'pretpark' verworden en de 
belevingswaardee van het rustieke park zou worden miskend. De critici vrezen, met andere 
woorden,, dat een simulatie van het verleden de illusie hiervan teniet zal doen. In het voorjaar 
vann 1996 blijkt de verdeeldheid in een referendum: de voor en tegenstanders houden elkaar in 
evenwicht.. In juni 1996 besluit de gemeenteraad met een kleine meerderheid om onder strin-
gentee voorwaarden de herbouw mogelijk te maken - zij sluit herbouw althans niet uit.148 

Aann de westelijke Waalkade kent de TR evenzeer een dubbelzinnige afbakening. De 
meestt westelijke van de drie aanlooproutes vanuit het centrum naar de Waalkade loopt via de 
Ganzenheuvel,, de Priemstraat en de Lage Markt (zie afbeelding 7.3). Daar zijn een vijftal klei-
nee winkeltjes en een paar exclusieve restaurants gevestigd. Omdat hier veel gerestaureerde 
gebouwenn staan en het streven is gericht op een hoogwaardige en artistieke inhoud, spreken 
ambtenarenn en politici van de 'culturele route' naar de Waalkade. Tekenend voor de invulling 
vann deze route is de bestemming van het zogeheten Quickpand. Dit oude graanpakhuis is aan 

143.. Daarmee wordt, net als overigens al eerder bij popconcerten in het Kronenburgerpark, de burgerlijke code - die 
weerr verwijst naar een historisch klasse-onderscheid bij het gebruik van parken - van een zuiver esthetische bele-
vingg van de groene ruimte doorbroken. Zie R. Rosenzweig, Eight hours for what we will. Workers & Leisure in an in-
dustrialdustrial city, 1870-1920, Cambridge University Press, 1983. 
144.. Zie Valkhofnieuws, nr. 1,1992. 
145.. De Gelderlander, 2 november 1989. 
146.. De Gelderlander, 20 december 1995. 
147.. De Gelderlander, 18 maart 1996. 
148.. De Gelderlander, 13 juni 1996. 
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hett begin van de jaren tachtig enige tijd gekraakt en biedt tussen 1981 en 1983 tijdelijk onder-
dakk aan het wijkcentrum, dat daarna in het 'Oude Weeshuis' gehuisvest wordt. Het Quickpand 
biedtt vervolgens onderdak aan een Turkse vereniging. De exploitatie is voor de gemeente ver-
liesgevend.. In 1989 besluit de gemeenteraad om het pand te verkopen. Ook voor deze plek 
wordtt een horecabestemming geopperd, zodat er eventueel een nachtclub of discotheek zou 
kunnenn komen.149 De wijkraad van de Benedenstad is hier faliekant op tegen en ook Ben W 
voelenn hier weinig voor. De gemeente is bereid het Quickpand ruim onder de marktprijs te ver-
kopenn aan een galerie voor beeldende kunst.150 Deze galerie biedt de door de gemeente ge-
wenstee garanties voor een cultureel hoogwaardige en tegelijk commerciële bestemming. Een 
verwijzingg naar de stijlcultuur komt aan de Westelijke kade tot uiting in de naast en tegenover 
hett Quickpand gelegen gerestaureerde kadehuizen en in een waterkering die de indruk wekt 
vann een vestingwal. 

Inn de aanlooproutes en randzones wordt voor de TR op deze manieren eveneens het 
scheidingsfilterr van de stijlcultuur aan de ene en van de lijfcultuur aan de andere kant toege-
pastt (zie figuur 7.1). Dit filter is ook van toepassing op de evenementen op de kade, bijvoor-
beeldd tijdens de zomerfeesten. De voorzitter van de Ondernemersvereniging Waalkade zegt in 
19922 over de optredens: 

Hierr liever geen Havenzangers, Duitse Schlagers of BZN. Maak op de Waalkade enkele kleine-
ree verspreid opgestelde podia met een kwalitatief beter programma. We hebben onze les ge-
leerdd tijdens een optreden van Golden Earring op de kade. Tienduizenden bezoekers, maar niet 
onss publiek.151 

Grotee instemming van de ondernemers krijgt daarentegen het driedaagse culinair evenement 
'Waalkadee è la Carte' in juni 1994, een 'preuvenement' dat 'een volksfeest op niveau' ge-
noemdd wordt.152 Hier presenteren zich de 'betere' restaurants en cateringbedrijven uit Nijme-
genn en omgeving in vijftien party- en galatenten, in een feestelijke entourage met veel zitjes, 
eenn podium en een big-band. Een verslaggever raakt de kern van de Waalkadecultuur als hij 
wijstt op de tegenstelling tussen 'zij die voornaam genoten onder de luifel van chique eettentjes 
versuss een voortschuifelende massa culinaire voyeurs'. 

7.6.37.6.3 Beheersing 
Overlastt is de derde as waar de commercialisering van de Waalkade om draait. Deze proble-
matiekk wordt besproken in termen van drukte, diversiteit en discipline. 

Drukt e e 
Dee wijkbewoners ervaren ook zonder de TR reeds overlast. Dat komt door het sluipverkeer en 
hett illegaal parkeren door bezoekers van het winkelgebied in het stadscentrum. Nu komt daar 
hett probleem bij van de Grotestraat als centrale verbinding tussen het stadscentrum en de 

149.. De Gelderlander, 27 februari 1989; Benedenstadsnieuws, oktober 1989. 
150.. Hoewel een projectontwikkelaar 7,5 miljoen gulden wil betalen verkoopt de gemeente het Quickpand in 1991 
voorr 5,3 miljoen aan galerie Marzee. 
151.. 'Waalkade of Waalboulevard', Nijmegen Business, juli 1992. 
152.152. De Gelderlander, 19 mei 1994; 6 juni 1994. 
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Waalkade.. Hiervan maken de terras- en cafébezoekers, de toeristen en de fun shoppers ge-
bruik.. De Grotestraat ligt rechtstreeks in het verlengde van de Molenstraat en de Broerstraat, 
dee hoofdwinkelstraten, en is uitsluitend toegankelijk voor fietsers en wandelaars. 

Dee 'Verkeersgroep' van de Benedenstadsbewoners keert zich allereerst tegen de ver-
wachtee toename van het verkeer en de parkeerbehoefte voor het casino, ook al pareert het 
gemeentebestuurr deze bezwaren in een vroeg stadium. Het gemeentebestuur wijst erop dat 
dee Waalkade en het casino via de Voerweg buiten de Benedenstad om bereikbaar zijn, dat 
onderr de Waalbrug een parkeerplaats komt, dat het casino een eigen parkeergarage heeft en 
datt bovendien de parkeergarage aan de Eiermarkt 's-avonds opengesteld zou kunnen worden 
tenn behoeve van het casino. De Verkeersgroep acht deze mogelijkheden evenwel ontoerei-
kendd of ongeschikt. Benedenstadsbewoners zien in het verkeer van recreanten en toeristen 
aann de ene kant een bedreiging voor hun wooncomfort. Aan de andere kant concurreert dit 
verkeerr met de verkeersbehoeften van de wijkbewoners zelf, door de bezetting van (hun) par-
keerplaatsenn en de bereikbaarheid van hun woningen. De Waalkade is de belangrijkste toe-
voerwegg naar de Benedenstad, die met de toename van het TR-verkeer drukker wordt en die 
dee gemeente tijdens evenementen volledig afsluit. Proeven om het doorgaande verkeer on-
mogelijkk te maken en de kade op zondagen in de zomermaanden af te sluiten stuiten op ver-
zett van wijkbewoners die hierdoor hun woningen nauwelijks meer kunnen bereiken.153 In 1989 
enn 1990 raakt de Waalkade overbelast.154 Voor de horeca is een probleem dat de rijweg te 
dichtt langs de verhoogde promenade ligt. De rijweg scheidt de terrassen van de etablissemen-
ten;; om de terrasbezoekers te kunnen bereiken moeten obers met hun dienbladen over een 
drukkee weg door het verkeer laveren. Vooruitlopend op een 'definitieve herinrichting' wordt de 
wegg in 1991 verlegd en versmald.155 Illegaal parkeren wordt met beugels fysiek onmogelijk 
gemaakt.. Tegelijkertijd komt er meer en betere ruimte voor de terrassen en evenementen. De 
oostelijkee Waalkade krijgt na de herinrichting een smalle rijweg met eenrichtingverkeer. De 
aanblikk van de kade wordt nu bepaald door de kale ruimte en de terracottakleurige grindlaag 
opp het asfalt van de terrassen en het evenementenplein. Deze herinrichting komt grotendeels 
voorr rekening van de gemeente en kost ongeveer 4 miljoen gulden. De gemeente beschouwt 
hiermeee de oostelijke Waalkade, die in 1994 feestelijk wordt geopend, als voltooid.156 

Inn de morfologie van de overlast is de temporele ordening even wezenlijk als de ruim-
telijke.. Met de horeca aan de Waalkade neemt de verkeersstroom in de Grotestraat sterk toe. 
Dee bewoners klagen vooral over vandalisme en geluidsoverlast van jeugdige cafébezoekers in 
dee late uren. Deze overlast manifesteert zich in en door pieken en concentreert zich in de 
avonduren,, tussen negen uur 's-avonds en één uur 's-nachts. In de weekeinden en gedurende 
vakantiess als de terrassen populair zijn is het ook 's middags druk. Naast de dagelijkse en we-
kelijksee cycli zijn het kadegebruik en de overlast opgenomen in een jaarlijkse cyclus, die naar 
vorenn komt in de seizoensgebondenheid van het terrasgebruik en in de evenementenkalender 
vann de kade. 

Dee gemeente brengt de bezoekersstromen van en naar de Waalkade in 1988 en 1992 

153.. De Gelderlander, 7 december 1989. 
154.. Zie 'Herinrichting Waalkade', raadsvoorstel 309, 8 december 1992. 
155.. De Gelderlander, 20 januari 1991. 
156.. Zie 'Kaai of boulevard', Nijmeegse Stadskrant, oktober 1994. 
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mett passanten-enquêtes in kaart.157 Aan de hand van deze gegevens kan de beheersing van 
dee Waalkade worden verantwoord en waar nodig worden verbeterd. In 1988 brengen naar 
schattingg rond de 150.000 bezoekers 600.000 bezoeken aan de Waalkade. Dat zijn hoofdza-
kelijkk Nijmeegse wandelaars die van het uitzicht komen genieten, want aan de kade is dan nog 
slechtss één horecabedrijf. Dit alledaagse gebruik van de kade heeft vier jaar later niets aan 
populariteitt ingeboet. De sterke toename van het geschatte aantal bezoekers tot 400.000 en 
hett aantal bezoeken tot rond de twee miljoen moet duidelijk aan de nieuwe horeca worden 
toegeschreven:: voor het bezoek aan de Waalkade kruisen de passanten in 1992 het 'uitgaan' 
(222 procent) en het 'terrasbezoek' (29 procent) in de enquête aan als de voornaamste motie-
ven.. De commercialisering komt naar voren in de stijging van de uitgaven. Exclusief de beste-
dingenn in het casino geven de bezoekers overdag gemiddeld negen en 's-avonds zeventien 
guldenn uit; in 1988 was dit nog 4,75 gulden. De totale jaarlijkse consumentenuitgaven aan de 
Waalkadee bedragen in 1992 naar schatting 20 miljoen gulden. 

Mett de opkomst van de horeca tekent zich een verschuiving af in de publiekscate-
gorieën.. Ten eerste brengen mensen van buiten Nijmegen meer bezoeken aan de Waalkade 
(inn totaal 50 procent). Bij 10 procent van deze bezoeken is de Waalkade de voornaamste be-
stemming.. Ten tweede trekt de Waalkade meer relatief jonge bezoekers van onder de 30 jaar 
aann (in totaal 49 procent). De leeftijdverdeling van het Waalkadebezoek wijkt enigszins af van 
diee van het horecapubliek in de binnenstad als geheel. Aan de Waatkade zijn tieners en begin 
twintigerss minder overheersend, en de ouderen van boven de 50 jaar zijn hier ruimer vertegen-
woordigd.. Dit laatste hangt sterk samen met het recreatieve gebruik van de Waalkade over-
dag;; het gemiddelde aandeel van de jongeren tot 30 jaar is voor zes uur 's avonds 35 procent 
enn na zes uur 55 procent. Overigens zijn de bezoeken die rechtstreeks met specifieke voor-
zieningenn aan de Waalkade verband houden beperkt, zoals de bezoeken aan het fietsen mu-
seum,, het casino of het Valkhof. Van de Waalkadebezoekers gaat bijvoorbeeld 3 procent naar 
hett casino. Dit zou betekenen dat jaarlijks zo'n 15 procent van de 400.000 bezoeken aan het 
casinoo gepaard gaat met een iets uitgebreider bezoek aan de Waalkade. Wel blijkt één op de 
vijff bezoekers aan de Waalkade ooit het casino te hebben bezocht. Het casino lijkt voor de 
passantenn een betrekkelijk hoogdrempelige en op zichzelf staande gelegenheid te zijn. 

Diversitei t t 
Overlastt vloeit in de Benedenstad niet alleen voort uit de bezoekersstromen van en naar de 
Waalkadee maar vloeit ook voort uit de horeca-activiteiten zelf. Zo klagen de bewoners van de 
luxee appartementen van Waalboulevard en Waalzicht over geluidshinder, het dichtslaan van 
autoportieren,, wegscheurende auto's, geblokkeerde in en uitgangen, terrasvorming, vuilnis, 
onaangenamee keukengeuren en straatschenderijen als vernielingen en 'bewaterde' portie-
ken.1588 In 1990 ondertekenen 30 bewoners een brief met grieven aan de gemeenteraad. Zij 
leggenn in hun klachten een duidelijk verband tussen de overlast en de kwaliteit van de horeca. 

157.. P. Hermens , Waalkade-onderzoek  1968, SEO gemeent e Nijmege n (1989); K. Goderie , Waalkadeonderzoek 
1992,1992, SEO Gemeent e Nijmege n (1993). 
158.. De Gelderlander,  11 septembe r 1990. In oktobe r 1990 voer t de Verenigin g Eigenaar s Waalboulevar d hierove r 
overle gg met de raadscommissi e Economisch e Zaken. De klachte n werden door derti g bewoner s onderschreven : 'We 
hebbenn niets tegen horeca , vinde n het best gezellig . Maar er moeten goede afsprake n te maken zijn' , zo lich t een 
bewone rr  zijn grieve n toe (De Gelderlander,  31 oktobe r 1990). 
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Dee klagers stellen namelijk 'niets tegen horeca' te hebben. Zij vinden dit 'best gezellig'. Over 
dee horeca zouden volgens hen wel 'betere afspraken' gemaakt moeten worden. Uit de voor-
beeldenn die zij aanhalen valt op te maken dat de omwonenden een zekere banalisering van de 
Waalkadee vrezen - om hun argumenten kracht bij te zetten roepen zij zelfs het schrikbeeld op 
vann de Vlaamse Gas in de binnenstad. Zij vinden dat aan de Waalkade beter moet worden ge-
streefdd naar 'de sfeer van een boulevard'. Zij refereren aan een voorwaarde van diversiteit en 
individuelee toegankelijkheid waar zij stellen dat 'elke Nijmegenaar hier vertier moet kunnen 
vindenn zonder dat bepaalde groepen domineren'. De voorwaarde van een cultureel aanzien 
spreektt uit hun opmerking dat de 'horeca moet worden opgevoed'. Deze voorwaarde spreekt 
ookk uit hun verwijzing naar het traditionele statusverschil tussen bier- en wijndrinkers in de 
opmerkingg dat er 'naast gelegenheden voor de bierdrinker ook gelegenheden voor de wijndrin-
kerr moeten zijn'. 

Mett hun vrees voor eenzijdig en banaal vermaak verwijzen de omwonenden naar het 
oorspronkelijkee plan voor de Waalkade. Vanaf het begin is voor de kade immers gestreefd 
naarr 'stijlvolle', 'gevarieerde' en 'hoogwaardige' gelegenheden. Binnen de horeca wordt dit 
vaakk vereenzelvigd met de uitstraling van een 'grand café'.159 Gevraagd naar trefwoorden voor 
hunn etablissementen, door Edwin van der Wiel voor zijn scriptie over de Waalkade (1991), dui-
denn de ondernemers deze bijna allemaal aan in termen van de hoge 'kwaliteit' en unieke 
'stijl'.1600 Terwijl de extreme verschillen tussen de gelegenheden afnemen, neemt de onderlinge 
variëteitt toe. Aan de Waalkade valt te genieten van een bond palet aan etenswaren, dranken 
enn spelen. De horeca-gelegenheden profileren zich door variaties. Smaak is hier eerder een 
kwestiee van stijl dan van functie, meer een expressief doel dan een middel tot iets anders. De 
voorzieningenn zijn immers niet in de eerste plaats bedoeld om de honger te stillen, om de dorst 
tee lessen, om mensen te ontmoeten of om geld te winnen. Het casino afficheert zich bijvoor-
beeldd met 'een gezellig avondje uit in stijl met een gokje erbij'. In het casino gaat het volgens 
dee brochure Waalboulevard (1991) om het 'flirten met het geluk bij de diverse spelen die zor-
genn voor een tintelende spanning'.181 De meest geëigende activiteit aan de Waalkade lijkt te 
bestaann uit het bekijken van de omgeving en het uiterlijk en gedrag van mensen, zowel binnen 
dee gelegenheden als buiten op de flaneerboulevard en op de terrassen. In Parade der pas-
santensanten (1993) noemt Jan Oosterman dit gedrag kenmerkend voor het caféterras.162 Oosterman 
benadruktt dat het terras bij uitstek een plek is waar het is toegestaan om ongegeneerd andere 
mensenn te bekijken en zichzelf te etaleren. Elders in de stad wordt dit soort gedrag sneller be-
dreigendd of aanstootgevend gevonden. 

Voorr het kadeplezier is minder het 'naast elkaar* en meer het 'door elkaar1 bestaan van 
verschillenn kenmerkend. De Waalkade valt beter te beschrijven als een hybride cultuur van 
verschillenverschillen dan als uiting van een authentieke cultuurvorm. Verschillen zijn aan de Waalkade 
niett extreem maar genuanceerd en krijgen niet collectief maar individueel vorm. Het is bijvoor-
beeldd niet uitzonderlijk om individueel een bezoek aan de Waalkade te brengen of om er al-
leenn te verpozen. Het gaat, kortom, om een geïndividualiseerde massa consumenten. Het 
ontwerpp van de meeste uitspanningen anticipeert op de behoefte tot onderlinge vergelijking, 

159.. Zie F. Verbunt, Honderd Grand Café's in Nederland, SDU, Den Haag, 1992. 
160.. Van der Wiel (1991). 
161.. Brochure 'Waalboulevard Nijmegen' Decennium: Ooy 1991. 
162.. J. Oosterman, Parade der Passanten, Jan van Arkel, Utrecht, 1993. 
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niett op ontmoeting. Dit lijkt te gelden voor de veie Parijse terrassen en de glazen puien, waar 
dee bezoekers plaatsnemen als in een etalage. De inrichting van de ruimte bevordert het 'intiem 
samenzijn'' - met dit begrip profileren enkele gelegenheden zich expliciet - door de opdeling 
vann de ruimten in aparte zitjes en afgescheiden hoekjes. Op het hogere organisatieniveau van 
dee Waalkade als geheel valt dit profiel opnieuw af te lezen aan de verscheidenheid aan eta-
blissementen.. De kade is in veel opzichten ingericht om verschillen te accentueren. Ogen-
schijnlijkk schuilt er een tegenstrijdigheid in deze individualisering van de ruimte en de gericht-
heidd van de bezoekers op de omgeving en op elkaar. Maar beide kenmerken veronderstellen 
elkaarr juist om het kiezen en vergelijken mogelijk te maken koesteren de bezoekers de af-
standd tot elkaar en tot de aangeboden waren en diensten. Binnen deze cultuur van verschillen 
valtt te begrijpen dat aparte eenheden van bezoekers elkaar nauwelijks aanspreken. Wanneer 
ditt wel gebeurt lijkt het contact zorgvuldig voorbereid te zijn en anders blijft het contact wel zeer 
oppervlakkig,, of het wordt onomwonden afgewezen. De organisatie van het gezelschap gaat 
bijvoorbeeldd duidelijk aan het kadebezoek vooraf, of er is eerder en elders een afspraak ge-
maakt.. Zulke stilzwijgende codes van het uitgaansgedrag aan de Waalkade zijn eventueel 
voorr te stellen als een publieke tegenhanger van de 'visite' aan de private woning - aan de in-
richtingrichting van hun woningen besteden vele bezoekers wellicht net zoveel aandacht als de kade-
ondernemerss aan hun uitspanningen of de gemeente aan de Waalkade als geheel. 

Eenn betrekkelijk gering 'verschil van culturen' onderstreept deze cultuur van verschil-
len.. Dit komt door de ondervertegenwoordiging van zowel de hoogste als de laagste klassen, 
vann jeugd, van etnische minderheden en van 'non-conformisten'. Met deze laatste term wor-
denn tegendraadse en marginale groeperingen aangeduid in een markttypologie van de bier-
brouwerijj Oranjeboom.163 Hierover ondervraagd door Van der Wiel associëren de ondernemers 
hunn interieur en assortiment met de 'zakelijk-exclusieve' en 'vrolijk-sportieve' elementen uit de-
zee typologie.184 

Discipline e 
Dee handhaving van een cultuur van verschillen vereist een beheersing van gevoelens en ge-
dragingen.. Het gedrag aan de Waalkade gaat samen met een tolerante houding en met we-
derzijdss respect. Met name Brunt wijst er in het boek Stad (1996) op, in het verlengde van de 
Amerikaansee stadssociologe Lyn Lofland, dat bij de voor de stedelijke openbaarheid kenmer-
kendd geachte tolerantie rekening moet worden gehouden met de uiteenlopende betekenissen 
diee dit begrip kan hebben.105 In deel twee van dit boek kwamen we deze betekenissen al te-
genn bij de politieke aanvaarding van kansspelen. Tolerantie kan worden opgevat als de 'nega-

163.. Zie Van der Wiel (1991); A. Knoppert / Oranjeboo m bierbrouwerij , Tusse n café, interieur s en bezoekers' , Con-
grespaper,grespaper,  Vrijetij d tusse n geno t en verbod , 15-16 decembe r 1994. 
164.. De genoemd e door Oranjeboo m onderscheide n typen consumente n lijke n tot op zekere hoogt e aan te sluite n 
bijj  de door mij omschreve n 'grijpcurtuur ' en 'stijlcultuur' , waar de Waalkad e een tussenvor m van is. Naast het 'zake-
lijk-exclusieve ''  (ZE), het 'vrolijk-sportieve ' (VS) en het 'non-conformistische ' (NC) type worde n in de typologi e van 
Oranjeboom ,, die sterk lijk t afgestem d op uiterlijk e kenmerke n en normatiev e houdingen , nog de 'modale ' (M) en 
Vernieuwende ''  (V) type n onderscheiden . Deze vij f stijle n laten zich als volg t vergelijke n met de door mij omschreve n 
driedimensional ee ruimt e van gokstijte n (zie figuur  6.1): ZE slui t aan bij de 'beheerst e stijl' , VS bij de 'expressiev e stijl' , 
NCC bij de 'instrumentele' , M bij de 'bevestigende ' en V bij de 'afwijkende' . De enig e categori e waarnaa r een verwij -
zingg in de typologi e van Oranjeboo m ontbreek t is die van de Verslaafden' , een logisch e tegenpoo l van ZE. 
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tievee tolerantie' waar bijvoorbeeld Marcuse in de Eendimensionale mens (1968) op wijst.166 Hij 
doeltt dan op de aanvaarding, in termen van een noodzakelijk kwaad, van de negatieve gevol-
genn van de industriële samenleving. Deze tolerantie kan gelden voor de principiële tegenstan-
derss van horeca aan de Waalkade. Deze tolerantie verlangt ook de gemeenteraad van de 
omwonenden,, want 'iedereen die in de binnenstad woont mag geen rustige woonomgeving 
verwachten'.1677 Er kan ook sprake zijn van de meer 'neutrale tolerantie' die Becker en Horowitz 
beschrijvenn in het essay The Culture of Civility (1977) voor de stedelijke cultuur van 
Sann Francisco.168 Mensen met afwijkende gedragingen zijn beleefd en zorgen ervoor anderen 
niett te hinderen, omdat ze beseffen dat de kans op acceptatie van en respect voor hun eigen 
gedragg dan toeneemt. Dit lijkt van toepassing op de neiging tot aanpassing van de horeca-
ondernemers,, en op het merendeel van de Benedenstadsbewoners die tamelijk onverschillig 
tegenoverr de horeca staan. Bij deze houding leeft men min of meer 'langs elkaar heen'. Maar 
voorr het uitgaansgedrag aan de Waalkade is nog een derde vorm van tolerantie belangrijk, die 
waarbijj verschillende stijlen en situaties actief worden geprezen. Bij deze 'positieve tolerantie' 
geeftt men openlijk blijk van waardering voor andere stijlfiguren. 

Dee beheersing van het eigen gedrag vormt in al deze gevallen de keerzijde van de 
aanvaardingg van het gedrag van anderen.106 Ingetogen uitgaansgedrag en de afscherming van 
dee uitstraling hiervan bevorderen de discipline. De Waalkade veronderstelt een beheerst uit-
gaansgedrag,, bijvoorbeeld door de nadruk op zitplaatsen, de aanwezigheid van bedienend 
personeel,, het betrekkelijk lage muziekvolume, de afwezigheid van dans, drugs enn van storend 
vermaakk zoals biljarts of voetbalspelen. Ook jegens de gokkasten zijn de ondernemers terug--
houdend,, want hoewel de inkomsten hiervan aanzienlijk kunnen zijn ontbreken in de helft van 
dee horeca-gelegenheden speelautomaten. Waar wel speelautomaten staan opgesteld is het er 
slechtss één. Deze terughoudendheid staat niet alleen in verband met een mogelijke banalise-
ringg van het assortiment maar ook met een vrees voor sfeerbederf. Horeca-ondememers, zo 
vertellenn zij in diverse gesprekken, zijn er verder bijvoorbeeld van overtuigd dat een menging 
vann publieksgroepen, en een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen, ongere-
geldhedenn en buitensporig gedrag tegengaan. 

Aann de Waalkade stelt een gebrek aan discipline, dan wel een gebrekkige afscherming 
vann de uitstraling van het vermaak, duidelijk grenzen aan de tolerantie. De bezoekers van jon-
gerencaféé Miller Time hebben een aanzienlijk aandeel in de nachtelijke overlast in de Gro-
testraat,, en vooral in de geluidshinder bij de bovenburen. Begin 1992 sluit dit café 'vrijwillig' de 
deur,, na veel discussies en lapmiddelen zoals geluidsisolatie en een portier bij de deur.170 Dit 
caféé kende relatief veel sta-ruimte, was gericht op jeugd, op groepsvorming, ontmoeting en 
vrijee omgangsvormen en had tamelijk luide muziek. De brochure Waalbouievard (1991) prees 
hett café met de volgende elementen aan: 

165.. Zie Brun t (1996) 120-121/154-155. 
166.. H. Marcuse , De eendimensionale  mens,  Paul Brand , Bussum , 1975; Marcus e gebruik t zelf de term 'afgedwon -
genn tolerantie' . 
167.. De Gelderlander,  31 oktobe r 1990. 
168.. H.S. Becker , I.L. Horowitz , The Cultur e of Civility' , in: J.M. Hensli n (ed.), Deviant  Life-Styles,  Transactio n 
Books ,, New Brunswick , 1977, 337-349. 
169.. Zie Brun t (1996) 154-155. 
170.. De Gelderlander,  11 maart 1992. 
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Jee bent jong en met een flesje in de hand kom je elkaar tegen. Een café met een Amerikaans 
biljart,, grote bar en een zee van ruimte om elkaar te ontmoeten. Jong, dynamisch, eigentijds 
mett een knipoog naar de jaren vijftig.171 

'Eenn randgeval, eigenlijk een vreemde eend in de bijt', stelt achteraf een woordvoerder van de 
ondernemersverenigingg van de Waalkade.172 

Voorr wat de discipline betreft is het casino eveneens richtinggevend. Oe kans dat met 
dee komst van het casino beroving, prostitutie, verslaving en agressie zouden toenemen acht 
hett gemeentebestuur door de stringente beveiliging op voorhand klein. Sommige gemeente-
raadsledenn en wijkbewoners voerden deze bezwaren namelijk aan. De directie van het casino 
legtt een rechtstreeks verband tussen de kwaliteit van de inrichting en de beheersing van het 
gedrag: : 

Jee lokatiekeuze geeft niveau aan, je inrichting geeft ook niveau aan en straalt af op het gedrag 
vann het publiek, hopen wij... Vanuit die gedachte zeggen wij ook, het casino is in essentie een 
avondjee uit, een stukje spanning zoeken, het is een vorm van entertainment, dat willen we op 
eenn behoorlijk niveau brengen...173 

Inn vergelijking met andere uitgaansgebieden in de Nijmeegse binnenstad is de overlast aan de 
Waalkadee beperkt te noemen. Nog minder wordt de Waalkade geassocieerd met criminele 
handelingenn ais beroving en geweld. Dit extreme gedrag is uitzonderlijk, al blijft de Waalkade 
hierr niet van verschoond. In oktober 1992 wordt brand gesticht in pizzeria La Promenade.174 

Dezee pizzeria bekleedde net als Miller Time een uitzonderingspositie. In dit geval ging het niet 
alleenn om een betrekkelijk banale gelegenheid. Collega's beschouwden bovendien de bedrijfs-
voeringg als weinig professioneel en enigszins louche. De politie lost de brandstichting niet op 
maarr suggereert wel een verband met oplichting van de verzekering of met afpersing door de 
Koerdischee afscheidingsbeweging PKK. Dat het publiek de Waalkade vrij algemeen als een 
veilige,, representatieve en tolerante uitgaanszone beschouwt, blijkt eind juli 1989 navrant bij 
dee bloedige schietpartij op het terras van Vivaldi's.175 Het is een dodelijke afrekening in de we-
reldd van de drugshandel. Maar omstanders denken aanvankelijk dat het om straattheater gaat 
enn belonen - een uitzonderlijk voorbeeld van 'positieve tolerantie' - de vermeende acteurs met 
applaus. . 

7.77 Verzelfstandigin g en stadsvormin g 

Inn dit hoofdstuk is de betekenis van de stad voor de vestiging van een casino aan de Ni-
jmeegsee Waalkade besproken. Die betekenis schuilt in de creatie van een voor het casino in 
esthetischh en commercieel opzicht aantrekkelijke Waalkade. Een aantrekkelijke omgeving is 
dee belangrijkste voorwaarde die het casino aan de stad stelt. Deze voorwaarde vloeit recht-

171.. Waalboulevar d Nijmegen ' Brochure  Decennium : Ooy 1991. 
172.. De Gelderlander,  11 maart 1992. 
173.. Fragmen t uit een intervie w met de directi e van Hollan d Casin o Nijmegen . 
174.. de Volkskrant,  5 oktobe r 1992. 
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streekss voort uit de verzelfstandiging van het casinowezen (zie paragraaf 6.2.2). Doordat het 
aantall legale casinovestigingen in Nederland wordt uitgebreid en de casino's zich meer op de 
marktt gaan richten worden casino's voor de stad tot een schaars goed, want het casinowezen 
kann voor een vestiging uit meerdere steden kiezen. Om een legaal casino in de stad te krijgen 
rakenn steden zo afhankelijk van de vestigingsplaatskeuze van het casinowezen. Daardoor kan 
err ook onderlinge concurrentie om zo'n casino ontstaan. Deze stedelijke afhankelijkheid maakt 
datt het casinowezen betrekkelijk hoge eisen aan de omgeving kan gaan stellen. Met de ver-
nieuwingg en statusverhoging van de Waalkade komt Nijmegen aan deze eisen tegemoet. Nij-
megenn verleidt hiermee als het ware het casino. 

Hett vormkenmerk van de nieuwe Waalkade is de concentratie van commerciële ver-
maaksvoorzieningenn - de Waalkade wordt aangeduid als 'toeristisch-recreatief. De open-
baree ruimte wordt vercommercialiseerd. De stedelijke overheid maakt dit mogelijk met steun 
vann de rijksoverheid. Het casino, stijlvolle horeca-etablissementen en exclusieve apparte-
mentenn domineren de oostelijke Waalkade. Deze commerciële cultuur van de Waalkade heb 
ikk nader omschreven als een 'grijpcultuur': de Waalkade is opgebouwd uit een diversiteit van 
aann hun oorspronkelijke context onttrokken stijlelementen en is gericht op het aantrekken van 
zoveell mogelijk consumenten. Dit is een bewust geconstrueerde cultuur. En deze cultuur is 
nieuw.. Dat wil zeggen, ze is niet geënt op een cultureel precedent, behalve natuurlijk op de 
velee voorbeelden van soortgelijke bedenksels, zoals de vermaarde Inner Harbor van Baltimo-
re.. Dat de inrichting van de Waalkade ontspringt aan de fantasie (en niet aan de functie) wil 
nogg niet zeggen dat het een originele inrichting is, net zomin als een als 'mooi' bedoelde om-
gevingg door iedereen mooi gevonden zal worden. 

Hett inhoudelijk kenmerk van de nieuwe Waalkade is de oriëntatie op de effecten van 
hett vermaak. Dat blijkt uit de grote aandacht voor de architectuur en voor de beheersing van 
dee Waalkade. De Waalkade is niet zomaar een concentratie van vermaaksvoorzieningen. De-
zee voorzieningen moeten tegelijk representatief en commercieel aantrekkelijk voor de stad zijn. 
Dee grijpcultuur komt voort uit de confrontatie van een elitaire 'stijlcultuur" en een volkse 'lijfcul-
tuur'' (zie figuur 7.1). In die zin heb ik de uitgaanscultuur van de Waalkade nader omschreven 
alss een hybride 'cultuur van verschillen'. Bij de planvorming wordt reeds gewezen op het be-
langg van enerzijds de traditionele identiteit van en anderzijds de internationale economie voor 
Nijmegen.. De inrichting gaat vervolgens bestaan uit een variëteit van inheemse en uitheemse 
elementenn uit de eet, drink en speelcultuur. Door de vermenging van deze elementen krijgt de 
Waalkadee een wereldlijk karakter. Het is de architectuur die de diversiteit tot een eenheid moet 
smedenn en de Waalkade een hoog aanzien moet geven. Maar de concentratie van en de di-
versiteitt aan voorzieningen impliceert ook een betrekkelijk individualistisch en ingetogen ge-
bruikk van de Waalkade. Voor de Benedenstad betekent dit dat relatief hoge eisen aan de 
bewakingg en afscherming van het uitgaansgebied gesteld worden. Dit komt doordat de func-
tiee van de Waalkade op gespannen voet staat met de omringende woonwijk. 

Dezee herinrichting van de Waalkade heb ik in verband gebracht met een fase-
overgangg in de verzelfstandiging van de stad. Want dat Nijmegen aan de voorwaarden van 
eenn legaal casino tegemoet kan komen moet voor een belangrijk deel worden toegeschreven 
aann een nieuw stedelijke beleid voor de economie. Met dit beleid, dat vanaf het midden van de 
jarenn zeventig tot ontwikkeling komt, mengt Nijmegen zich in de (inter)nationale concurrentie-

175.. De Gelderlander, 28 februari 1990. 
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strijdd om bedrijfsvestigingen. Het stadsbestuur verbetert de vestigingsvoorwaarden en begeeft 
zichh actief op de (internationale markt om bedrijven te werven. Dit betreft zowel de industrie 
alss het toerisme. Het casino en de oostelijke Waalkade maken hier deel van uit. Zonder dit 
economischee beleid zou een casino aan de Waal, en wellicht zelfs in Nijmegen, onwaarschijn-
lijkk zijn geweest. 

Mett het streven tot en het succes van de economische herstructurering verandert het 
karakterr van de stad. Bij de ruimtelijke inrichting worden economische belangen richtingge-
vend.. Nijmegen krijgt in dit proces een nieuwe stedelijke identiteit, die ik heb aangeduid als de 
casinostad.. De dynamiek van deze casinostad verschilt van de hieraan voorafgaande tweede 
fasee in de stadsvorming, die van de dienstenstad. Op haar beurt valt deze dienstenstad weer 
tee markeren ten opzichte van de vestingstad, de eerste fase; in de context van de casinostad 
wordtt bij de esthetische vormgeving wel teruggegrepen op de symboliek van de vestingstad. 

Inn de dienstenstad staan bij de ruimtelijke inrichting de maatschappelijke belangen van 
dee bevolking nog voorop. De opkomst van de dienstenstad wordt gekenmerkt door de uitbrei-
dingg en differentiatie van de stad. De uitbreiding van Nijmegen is in de negentiende eeuw, en 
daaraann ontleent de stad nationale betekenis, gericht op een woonmilieu voor weigestelden en 
opp het toerisme. Deze uitbreiding staat in verband met de integratie van Nijmegen in de Ne-
derlandsee staat en economie. Dit komt naar voren in de 'ontmanteling' van de stad na 1874 en 
inn de aansluiting op het nationale spoorweg en later het wegennet. In de periode die deze fase 
bestrijkt,, grofweg van 1880 tot 1980, komt het vraagstuk van de planologie centraal te staan. 
Hett is de vraag welke gebieden voor welke stedelijke functies op welke manier ingericht zullen 
worden.. Rond dit vraagstuk ontstaat gaandeweg een verzelfstandigde planningspraktijk, die 
cruciaall is voor de Benedenstad. De stedelijke functies van wonen, werken, recreatie en het 
onderlingee verkeer hiertussen splitsen zich van deze stadskern af en ontwikkelen zich daar-
buitenn verder. De veroudering en het verval van de Benedenstad vormen de keerzijde van de-
zee stadsuitbreiding. Maar de vernieuwing van de Benedenstad is ook een hoogtepunt van de 
planologie.. De inmiddels tot de paradoxale status van een 'onbestemd gebied' gereduceerde 
Benedenstadd wordt in de jaren zeventig opnieuw ingericht als een woonwijk. Deze herbouw 
komtt tot stand in een sterk ge-evolueerde planologische praktijk die is gericht op een histori-
schee architectuur, een bureaucratische planning en een democratische besluitvorming. Deze 
planologischee praktijk komt bij de inrichting van de Waalkade onder druk te staan. De planolo-
gie,, de grensligging, het elitaire en toeristisch milieu en het herstel van het 'middeleeuwse' 
stadsgezichtt van Nijmegen leveren een goed uitgangspunt op voor een casinovestiging. Toch 
zijnn dit onvoldende voorwaarden voor de komst van het casino naar Nijmegen. 

Dee casinostad, en daarmee de derde fase in de stadsvorming, tekent zich na 1980 
af.. Dan wordt de stedelijke economie richtinggevend voor de ruimtelijke inrichting. En 'de 
stad'' wordt steeds minder herkenbaar als een planologische eenheid en steeds meer ger-
educeerdd tot en herkenbaar gemaakt als een symbolische eenheid. In deze fase vindt in de 
Benedenstadd de omstreden omslag plaats van de woonwijk naar de commerciële Waalkade. 
Inn deze omslag wordt het sociale activisme bij de ruimtelijke inrichting naar de achtergrond 
gedrongenn door de economische belangen van de stad. Hierbij komt de democratische 
besluitvormingg onder druk te staan. In de tegenstelling tussen het maatschappelijk en het 
economischh belang van de Benedenstad komt de fase-overgang in de stadsvorming preg-
nantt naar voren. De verbinding van het casino met de stad introduceert een fundamentele 
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klooff tussen de recreanten en toeristen aan de ene en de bewoners van de Benedenstad aan 
dee andere kant. De fase-overgang slaat daarbij niet alleen op de economie maar heeft wi-
jderee implicaties. Het uitgaansgebied is ook van belang voor het aanzien van de stad. Bij de 
esthetischee invulling van de oostelijke Waalkade treedt wel een accentverschuiving op in ver-
gelijkingg met de eerdere historisch georiënteerde architectuur in het stadscentrum en in de Be-
nedenstad.. Bij die architectuur was meer sprake van een herbouw in oorspronkelijke vormen, 
aann te duiden als een 'illusie' van het verleden. Aan de Waalkade ligt het accent op de 'simula-
tie'' van het verleden: de inrichting hoeft niet 'oorspronkelijk' te zijn maar moet wel 'mooi' zijn. 
Dee historische vorm is ook niet langer het resultaat van een compromis, waardoor moderne en 
traditionelee gebouwen door elkaar kunnen komen te staan. Veeleer is de historische vorm het 
resultaatt van een zekere consensus over de wenselijkheid van een esthetische eenheid. Mo-
dernee gebouwen wekken een traditionele indruk en zoeken aansluiting bij de traditionele be-
bouwing. . 

Dee transformatie van de Waalkade staat ook niet op zichzelf. De derde fase van 
stadsvormingg komt bijvoorbeeld ook naar voren in een nieuw winkel- en kantorengebied -
Dee Brabantse Poort - en in een nieuw industrieterrein - Bijsterhuizen. Deze nieuwbouw 
speeltt zich ver verwijderd van de binnenstad af langs de zuidelijke uitvalswegen. Deze 
nieuwbouww is extern gericht op de aansluiting bij de (inter)nationale economie. Daar is nau-
welijkss nog sprake van een relatie met de binnenstad. En ook de plannen voor een verfraai-
ingg en herinrichting van het winkelcentrum in de binnenstad en de plannen voor de bouw 
vann een woonwijk buiten de gemeentegrens ten noorden van de rivier - De Waalsprong -
leverenn breukvlakken met het verleden op. Het streven de stedelijke eenheid van het stad-
scentrumm te bewaren en te vernieuwen staat zo niet alleen in het teken van de exploitatie 
vann de stedelijke ruimte. Dit streven valt tegelijkertijd te beschouwen als een contrapunt bij 
dee geografische verspreiding van de stad.176 De Waalkade is een representatiezone van een 
stadd die als planologische eenheid steeds minder herkenbaar is. 

Err is een duidelijke parallel tussen de in dit hoofdstuk besproken verzelfstandiging van 
dee stad Nijmegen en de in deel II van dit boek besproken verzelfstandiging van de kansspel-
sector.. Net zoals de landelijke politiek in de laatste decennia van de negentiende eeuw een 
wettelijkk kader schept voor de kansspelsector, die tot in de jaren tachtig geleidelijk wordt uitge-
breid,, zo leidt de ontmanteling van Nijmegen in de laatste decennia van de negentiende eeuw 
eenn planologische ontwikkeling in, waarin de stad tot in de jaren tachtig geleidelijk wordt uitge-
breid.. En voor zowel de stad Nijmegen als de sector van kansspelen tekent zich vanaf de jaren 
tachtigg van de twintigste eeuw een nieuwe expansiefase af. De overeenkomst gaat zover dat 
hett in beide gevallen in de jaren tachtig de overgang betreft van een politiek geleide naar een 
meerr economisch geleide ontwikkeling. Want de inrichting van de Waalkade vindt plaats onder 
verwijzingg naar, en door rekening te houden met, meer maatschappelijke functies van de Be-
nedenstad.. En naast de inbreng van marktpartijen is de bemoeienis van de plaatselijke en ook 
dee landelijke overheid beslissend voor het welslagen van dit project. Zonder rijkssubsidies voor 
dee werkgelegenheid, de stadsontwikkeling en het toerisme zou een commerciële Waalkade 
aanzienlijkk minder kans van slagen hebben gehad. En de politieke achtergrond van het staats-

176.. Zie voor een interessante beschouwing over het verschijnsel van de 'stedelijke verspreiding': Joel Garreau, 
EdgeEdge City: Lite on Uw New Frontier, Doubteday, New York, 1991. 
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bedrijff Holland Casino kan verklaren dat deze onderneming niet geheel ongevoelig is voor de 
nodenn van Nijmegen. De overeenkomsten in het niveau van verzelfstandiging tussen de stad 
enn het casinowezen maken de afstemming van het casino op de Waalkade relatief eenvoudig. 

Dee conclusie luidt dat de vestiging van het casino samengaat met een nieuwe fase in 
dee stadsvorming van Nijmegen. Deze fase is gericht op de (inter)nationale economie. Het is 
niett zo dat het casino de kade-inrichting afdwingt, al bemoeit het casino zich hier wel degelijk 
mee.. De Waalkade is in de eerste plaats het resultaat van een nieuwe stadspolitiek. De Waal-
kadee komt tot stand in het spanningsveld tussen een voor de stad schaarse voorziening uit de 
(nationale)) casino-economie en een stadsbestuur dat voor Nijmegen een groter aandeel tracht 
tee verkrijgen op (inter)nationale markten. De verschijning van het casino laat zich niet verklaren 
zonderr de opkomst van een grootschalige casinomarkt, maar ook niet zonder de plaatselijke 
bijdragenn aan en reacties op die markt in de analyse te betrekken. De representatieve Waal-
kadee valt zo niet alleen te beschouwen als een gevolg van maar ook als een voorwaarde voor 
dee komst van het casino naar Nijmegen. 

inn dit hoofdstuk heb ik een begin gemaakt met de beantwoording van het verschijningsvraag-
stukk van kansspelen, de derde hoofdvraag van dit boek. Aan de hand van de inrichting van de 
Nijmeegsee Waalkade konden we zien hoe de stad de verschijning van het casino mogelijk 
maakt.. Dit gebeurde door een actieve wervingscampagne van het stadsbestuur in combinatie 
mett de vernieuwing van de Waalkade. Hierdoor veranderen de identiteit en het aanzien van de 
stad.. Het nieuwe economische beleid acher deze verandering wijst op een fase-overgang in 
dee stadsvorming van Nijmegen, die nauw aansluit bij de ontwikkeling van het casinowezen. 
Dezee fase-overgang houdt een tegenstrijdige ontwikkeling tn. De herinrichting komt van de 
grondd onder verwijzing naar het belang van de Benedenstad voor de plaatselijke bevolking 
maarr wordt afgerond onder verwijzing naar het belang van de (internationale economie voor 
Nijmegen.. Maar beide ontwikkelingen veronderstellen elkaar. Zonder de herbouw van de Be-
nedenstadd was de commercialisering van de Waalkade niet voorstelbaar, en de verfraaiing 
vann de waterkant werd niet haalbaar gevonden zonder het kapitaal van buiten de stad. In het 
volgendee hoofdstuk ga ik na welke gevolgen de vestiging van het legale casino voor Nijmegen 
heeft. . 




