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 Bijbehorende voorlopige situatieschets:  
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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

10 juni 2009               / 94/2009 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 

N.v.t. 

Onderwerp 

Straatnaamgeving - Stadsbrug en omgeving 

Programma / Programmanummer 

Facilitaire diensten / 9630 

Portefeuillehouder 

P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 

19 mei 2009 

Samenvatting 

Raadsvoorstel voor naamgeving van de nieuwe stadsbrug en omgeving, gelegen in de wijken 
Haven- en Industrieterrein en Lent.  
 
 
Voorstel om te besluiten 

De volgende namen vast te stellen voor de stadsbrug en voor vijf straten en een rotonde in het 
opnieuw in te richten gebied ter weerszijden van het stadsbrugtracé tussen Industrieplein en 
Waal, gelegen in de wijk Haven- en Industrieterrein, zoals aangegeven op bijgevoegd 
schetsontwerp: 
 

1. Aan de brug en de daarop aan te leggen weg, die loopt van de onder 4 bedoelde rotonde 
en aansluit op de aan te leggen Graaf Alardsingel in Lent, de naam De Oversteek te 
geven. 

 
2. Aan de weg, inclusief eventuele ventwegen, die loopt vanaf de onder 4 bedoelde rotonde, 

afbuigt in oostelijke richting en onder de onder 1 genoemde brug doorloopt en aansluit op 
de huidige Waalbandijk, eveneens de naam Waalbandijk te geven. 

 
3. Aan de weg, inclusief eventuele ventwegen, die loopt vanaf het Industrieplein in 

noordoostelijke richting tot aan de onder 4 bedoelde rotonde, de naam Verlengde 
Energieweg te geven.  

 
4. Aan de rotonde die is gelegen tussen de onder 1 en 3 bedoelde wegen, de naam 

Nymaplein te geven. 
 

5. Aan de weg die loopt vanaf de onder 2 bedoelde weg in noordoostelijke richting, de naam 
Latensteinweg te geven. 

 
6. Aan de weg die loopt vanaf de onder 5 bedoelde weg in noordwestelijke richting, de 

naam Hollandiaweg te geven. 

Drogp0
Nieuwe stempel
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7. Aan de weg die is gelegen ten westen van de onder 6 bedoelde weg en in westelijke 

richting loopt tot de Weurtseweg, de naam Stiefselweg te geven. 
 
8. Het college te machtigen: 

a. de exacte ligging en begrenzing van de in beslispunt 1 t/m 7 bedoelde straten te 
zijner tijd nader vast te stellen; 

b. binnen de kaders van dit besluit en ten behoeve van de vaststelling van de onder 8a 
bedoelde ligging en begrenzing, zonodig eerdere raadsbesluiten inzake de 
desbetreffende naamgeving in te trekken. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
De bouw van de stadsbrug die Nijmegen-West gaat verbinden met Nijmegen-Noord zal naar 
verwachting starten in 2010. Ten behoeve van de stadsbrug en de aanrijroutes wordt het 
omliggende gebied opnieuw ingericht. Daarbij ontstaan nieuwe wegen en een plein, waarvoor 
namen moeten worden vastgesteld. Dit voorstel dient voor de naamgeving van de brug en de 
omliggende straten en het plein.  

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Straatnaamgeving behoort tot de huishouding van de gemeente. De Raad is bevoegd om de 
huishouding van de gemeente te regelen conform de Grondwet, art. 124, eerste lid en de 
Gemeentewet, art. 108, eerste lid en art. 147.  
 
Conform de Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999), artikel 2, is de Raad 
bevoegd de openbare ruimte te benoemen.  

1.2 Relatie met programma 
Het uitvoeren van de taak straatnaamgeving is een wettelijke taak. 

2 Doelstelling 
Een goede naamgeving van de openbare ruimte in de gemeente Nijmegen. 

3 Argumenten 
Beslispunt 1 
De Oversteek: De stadsbrug is geprojecteerd op de plaats van de Waaloversteek, waarbij 
geallieerde militairen in het kader van de Operation Market Garden op 20 september 1944 de 
rivier overstaken in kleine bootjes. De naam De Oversteek houdt de herinnering aan deze 
heldhaftige gebeurtenis levend en eert de geallieerde soldaten die hun leven gaven voor de 
bevrijding van Nederland en West-Europa. Dit was ook de gedachte achter de naamgeving 
van het Grenadier Guardsviaduct en het Sergeant Peter Robinsonviaduct, de beide viaducten 
ter weerszijden van de Waalbrug. 
 
Beslispunt 2 
Waalbandijk: De nieuwe weg sluit direct aan op de bestaande Waalbandijk en zal daarmee 
een doorlopende weg vormen. Wanneer de nieuwe weg een andere naam zou krijgen, is de 
kans op verwarring en onduidelijkheid groot. 
 
Beslispunt 3 t/m 7 
Gezien de ligging van de overige te benoemen straten in het ontwikkelgebied, is vooral 
gezocht naar namen die betrekking hebben op de industriële geschiedenis van het gebied.  
 
Verlengde Energieweg: Deze weg loopt in het verlengde van de bestaande Energieweg en 
is om die reden een logische naam.  
Nymaplein: De N.V. kunstzijdespinnerij Nyma werd in 1928 opgericht en was decennialang 
de grootste industriële werkgever van Nijmegen. Op het hoogtepunt in 1955 werkten er 2131 
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mensen in de fabriek die aan de Waalbandijk, ten westen van de stijfselfabriek stond. In de 
jaren zestig verplaatste de productie zich naar het verre oosten. In 1969 viel uiteindelijk het 
doek voor de Nyma en volgde er massaal ontslag. De naam Nymaplein herinnert aan deze 
voor Nijmegen zo belangrijke fabriek. Er is bewust gekozen voor de spelling Nyma en niet 
voor Nijma, zoals een enkele keer in de literatuur voorkomt: op de fabriekspijp heeft altijd 
Nyma gestaan evenals op (ander) reclamemateriaal. Werknemers spraken over de ‘Niema’ 
en niet over de ‘Nijma’. 
Latensteinweg: De naam Latensteinweg verwijst naar een andere, voor Nijmegen 
belangrijke fabriek. Aan de Waaloever, ten oosten van Fort Krayenhoff, werd in 1906 met de 
bouw van een maisstijfselfabriek de grondslag gelegd voor wat later Latenstein zou worden. 
Deze van oorsprong Twentse fabriek werd in 1914 aangekocht door de firma "De Bijenkorf" 
uit Koog aan de Zaan, de moedermaatschappij voor Honig/Latenstein. De fabriek breidde 
zich steeds verder uit in westelijke richting, naar de Nyma toe en bestreek in 1964 een terrein 
van circa zes hectare. De fabriek was evenals de Nyma gevestigd aan de Waalbandijk. In 
2007 sloot de fabriek, inmiddels overgenomen door AVEBE, zijn deuren en verloren de 
laatste 79 werknemers hun baan.  
Hollandiaweg: De Honigfabriek is in 1914 in Nijmegen begonnen onder de naam ‘N.V. 
Stijfselfabriek Hollandia’; de naam Hollandiaweg verwijst hiernaar. Op de plaats van de weg 
waarvoor deze naam wordt voorgesteld, ligt nu een deel van de Weurtseweg. In de nieuwe 
situatie is er geen verbinding meer met de rest van de Weurtseweg; om die reden moet deze 
weg een nieuwe naam krijgen.  
Stiefselkeet: De hierboven genoemde stijfselfabriek stond bij de Nijmeegse bevolking 
bekend als "Stiefselkeet", vandaar deze naam. 

4 Klimaat 
N.v.t. 

5 Risico’s 
N.v.t. 

6 Financiën 
De kosten met betrekking tot deze naamgeving vallen binnen het budget van de 
desbetreffende afdelingen. 

7 Communicatie 
Via de Wijkraad Lent is contact gezocht met de initiatiefnemers van de niet-officiële naam De 
Oversteek die wordt gebruikt voor het verbindingsbruggetje tussen de Diederik van Lentlaan 
en Fluitenkruid in Visveld. In overleg zal voor dit bruggetje een andere naam worden bedacht. 
Deze naam zullen wij uw raad op een later moment ter besluitvorming voorleggen. 
 
Het raadsbesluit voor naamgeving van de nieuwe stadsbrug en omgeving wordt gepubliceerd 
in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website. Deze publicatie wordt aangekondigd in 
weekblad "De Brug". 

8 Uitvoering en evaluatie 

Bijlage(n): schetsontwerp         
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Het vervaardigen en aanbrengen van de naamborden wordt gerealiseerd binnen het project, 
volgens de kwaliteitseisen die de afdeling Stadsbeheer daarvoor hanteert. 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De Secretaris, 
 
 
 
 
mr. Th.C. de Graaf P. Eringa 
 

Bijlage(n): 
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21. 
 
 

 Straatnaamgeving - Stadsbrug en omgeving (94/2009) 
 
Raadsvoorstel d.d. 19 mei 2009 
De volgende namen vast te stellen voor de stadsbrug en voor vijf straten en een 
rotonde in het opnieuw in te richten gebied ter weerszijden van het stadsbrugtracé 
tussen Industrieplein en Waal, gelegen in de wijk Haven- en Industrieterrein, zoals 
aangegeven op bijgevoegd schetsontwerp: 
 

1. Aan de brug en de daarop aan te leggen weg, die loopt van de onder 4 
bedoelde rotonde en aansluit op de aan te leggen Graaf Alardsingel in Lent, 
de naam De Oversteek te geven. 

2. Aan de weg, inclusief eventuele ventwegen, die loopt vanaf de onder 4 
bedoelde rotonde, afbuigt in oostelijke richting en onder de onder 1 
genoemde brug doorloopt en aansluit op de huidige Waalbandijk, eveneens 
de naam Waalbandijk te geven. 

3. Aan de weg, inclusief eventuele ventwegen, die loopt vanaf het 
Industrieplein in noordoostelijke richting tot aan de onder 4 bedoelde 
rotonde, de naam Verlengde Energieweg te geven.  

4. Aan de rotonde die is gelegen tussen de onder 1 en 3 bedoelde wegen, de 
naam Nymaplein te geven. 

5. Aan de weg die loopt vanaf de onder 2 bedoelde weg in noordoostelijke 
richting, de naam Latensteinweg te geven. 

6. Aan de weg die loopt vanaf de onder 5 bedoelde weg in noordwestelijke 
richting, de naam Hollandiaweg te geven. 

7. Aan de weg die is gelegen ten westen van de onder 6 bedoelde weg en in 
westelijke richting loopt tot de Weurtseweg, de naam Stiefselweg te geven. 

8. Het college te machtigen: 
a. de exacte ligging en begrenzing van de in beslispunt 1 t/m 7 

bedoelde straten te zijner tijd nader vast te stellen; 
b. binnen de kaders van dit besluit en ten behoeve van de vaststelling 

van de onder 8a bedoelde ligging en begrenzing, zonodig eerdere 
raadsbesluiten inzake de desbetreffende naamgeving in te trekken. 

 
 
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009 
Conform vastgesteld 
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