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MIJN PASSIE

‘OP DE BRUG 
KOMEN 

SCHEPEN 
PAS TOT 

HUN RECHT’

door Jimmy Israël

NIJMEGEN - De Waal speelt 
sinds jaar en dag een grote 
rol in het leven van vele 
Nijmegenaren. Zo ook bij 
Marianna Bakker bij wie 
de Waalbeleving een heuse 
passie is geworden. “Ik heb 
vijfentwintig jaar in Am-
sterdam gewoond en daar 
speelde ik vaak aan de Am-
stel. Rivieren hebben mij 
altijd al geboeid en tijdens 
mijn vakanties zoek ik nog 
steeds het water op. De 
stroming komt overeen met 
mijn levensvisie: lichaam 
en geest in beweging hou-
den. Bruggen fascineren mij 
ook enorm en hebben voor 
mij een diepere betekenis. 
Deze zorgen namelijk voor 
verbinding en brengen je 
van de ene naar de andere 
kant.”

Andere blik
Marianna vertelt vol en-
thousiasme over haar favo-
riete plek boven de Waal. 
“De Snelbinderbrug geeft 
een extra dimensie aan de 
rivier. Als je op de Waalka-

de zit, zie je de rivier en de 
boten alleen van de zijkant. 
Hoog boven het water besef 
je pas hoe breed de Waal ei-
genlijk is. Ook de structuren 
van de schepen komen dan 
pas goed tot hun recht.” Dit 
wordt duidelijk wanneer 

een schip onder de brug 
door glijdt en het dek volle-
dig zichtbaar is. Het labyrint 
van buizen en slangen is 
vanaf de oever niet te zien. 
Op de brug staat slechts 
één bankje waar Marianna 
geniet van het uitzicht met 

daarin de Nijmeegse skyline. 
“Aan het eind van de dag is 
het hier op zijn mooist. Dan 
heb je de zon in de rug en 
strijkt het licht mooi over de 
binnenstad. Vanaf de oude 
Waalbrug kijk je recht tegen 
de zon in en bij de Oversteek 
heb je een dichte muur waar 
je tegenaan kijkt. De Snel-
binderbrug heeft een open 

reling en als je op dit bankje 
zit zie je de schepen onder 
je door varen. Het gevaarte 
laat steeds meer van zichzelf 
zien, alsof je een boot baart,” 
lacht Marianna. “Ik kom 
hier minstens één keer per 
week om mijn gedachten te 

laten varen. Het is toch gek 
dat er maar één bankje op 
deze brug staat?”

Trekpleister
Marianna zet zich in om 
op deze brug de Snelbin-
derboulevard te creëren. 
“Mijn voornemen voor 2015 
was om mijn eigen ideeën 
en dromen te realiseren. 
Ik heb mijn hele leven een 
bruisend brein vol ideeën 

gehad en dit project is er één 
van. Het mooie uitzicht over 
de stad gun ik iedereen en 
daarom lijkt het mij mooi 
als er kunstzinnig versierde 
bankjes worden neergezet. 
Ook aan de panelen langs 
het fi etspad mag meer kunst 
hangen. Wanneer het stad-
seiland klaar is ontstaat er 
ook meer toeloop via deze 
brug en dan is het juist mooi 
om de overtocht interessan-
ter te maken. Kleine evene-
menten kunnen hier ook aan 
bijdragen. Ik zie het voor me 
dat een gids wat meer vertelt 
over de geschiedenis van 
de rivier en de stad. Boot-
spotters leggen daarnaast 
uit welke soort schepen er 
voorbij varen. Om dit te rea-
liseren hoop ik op medewer-
king en sponsoring van de 
gemeente en de provincie. 

Daarvoor zijn mensen nodig 
die mijn ideeën steunen en 
achter mij staan.”
Hangend over de reling joelt 
Marianna: “Moet je zien hoe 
breed ‘ie is!” Onder de Snel-
binderbrug verschijnt een 
vrachtschip, ‘Temptation’ 
genaamd. “Ik ben verleid en 
ik hoop dat de Waalbeleving 
ook andere mensen op deze 
plek zal verleiden.”

Meer info op:
hotspotnijmegen.word-
press.com

‘IK HEB MIJN HELE 
LEVEN EEN BRUISEND 
BREIN VOL IDEEËN 
GEHAD’

Families fl aneren op het brede voetgangersgedeelte, 
terwijl wielrenners voorbij schieten over het fi etspad. 
Op de achtergrond passeert een goederentrein, 
waardoor de Snelbinderbrug buldert en trilt. “Hier zie je 
pas hoe overweldigend de rivier met al haar boten is. 
Dit is voor mij de ultieme Waalbeleving.”

De Snelbinderbrug biedt 
een mooi uitzicht op het 
Nijmeegse stadssilhouet. “Aan 
het eind van de dag is het licht 
hier het mooist.”
 foto: Jimmy Israël

“Vanaf de brug zie je pas hoe ingewikkeld het dek van een boot kan zijn.”
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De stevig stromende Waal, 
mooie bruggen en hoe de 
zon hier ondergaat. Een le-
vendige salsacultuur en de 
duurzame doeners die Nij-
megen rijk is.


