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VERSTAANDER

DE TAAL VAN DE WAAL
Gestaag stromend, altijd dezelfde richting,
		
dag na dag en jaar in jaar uit,
				oneindig blijvend is de rivier nooit helemaal hier.
Waarom zijn wij graag aan het water,
luisterend fluistert het verhalen van verre oorden,
			
landschappen spiegelen in het oppervlak,
				
de beelden voert het mee in haar stroom,
		
voor de goede verstaander.
									Paul de Kort ©2017

ACHTERGROND
Aanleiding voor deze kunstopdracht is de ontwikkeling van het project Waalfront, in het
bijzonder de Handelskade in Nijmegen.
De kunstopdracht richt zich op het meest prominente gebouw in het gebied, De Lunet,
waarin wonen en werken worden gecombineerd. BPD heeft als ontwikkelaar hierin de
samenwerking met de gemeente Nijmegen gezocht.
LOCATIE
De kunstopdracht focust op het appartementencomplex en de directe buitenruimte. Het
gebouw heeft een aantal bijzondere elementen die als uitgangspunt gekozen kunnen worden
voor kunst. Zo rust het gebouw op een sokkel die langs de buitenzijde van het complex goed
zichtbaar is, zowel vanaf het water, de overkant van de havenmonding, de spoorbrug als vanaf
de kades. Aan de voet van de sokkel ligt een verbrede krib die dienst doet als geleiding van de
monding naar de Waalhaven.

Op deze plek bevond zich voorheen een industrieel complex,
zowel de sokkel als de krib stammen nog grotendeels uit deze
tijd. De architectuur van de sokkel getuigt van deze periode, stoer,
ruig en industrieel van karakter. Op de krib ligt een dikke laag
aangespoeld slib, sediment en drijfvuil dat zich in de loop van vele
jaren heeft verzameld en begroeid is geraakt.
Bij hoge waterstanden op de Waal kan het waterpeil tot
13.50 mtr +NAP stijgen (januari 1995), dan verdwijnt krib en een
flink stuk van de sokkel onder water.

NU
De ronde kop van de canalurewand stamt uit de tijd van het industrieel complex, het rechte deel
richting de spoorbrug vormt een recente aanvulling ten behoeve van de nieuwbouw. Op de plek
waar nieuw en oud elkaar ontmoeten maken canalurewand, bordes en reling een vreemde knik,
ogenschijnlijk een ‘weeffoutje’ in de aansluiting.
Maar je kunt het ook beschouwen als een kans. Een kort moment dat open valt tussen nieuw en
oud, een ogenblik tussen toekomst en verleden. Een kier in de ruimte-tijd opent zich voor een
gebaar, een handreiking richting de rivier, bedoeld voor de goede verstaanders om te luisteren naar
het fluisteren van de rivier, te genieten van de beelden en landschappen die de stroom mee voert.

VERSTAANDER
De typologie van kranen, loopplanken en bruggen in en rond de Waalhaven is industrieel, constructief
en functioneel van karakter, bedoeld om de kade te verbinden met het water en vice versa.
Het adres van De ‘Lunet’ heet Kaapstander. Een kaapstander, of windas, is een verticale lier op een
schip of op de kade die gebruikt wordt om een schip naar de vaste wal te trekken of te ankeren. Een
kaapstander wil het schip dat vrij op het water drijft verbinden met de stevigheid van de vaste wal.
Binnen de terminologiën, typologiën en functies van de haven vormt VERSTAANDER een passende
titel voor een kunstwerk op deze plek. Functioneel en constructief qua uitstraling wil het op een
poëtische manier de vastigheid van de wal verbinden met de vloeibaarheid van de rivier.
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De constructie van de VERSTAANDER is opgebouwd uit zwart gecoat stalen buizen en kokers.
De hele constructie en detaillering straalt industriële functionaliteit uit.
De reling / valbeveiliging rond de loopbrug is opgebouwd uit gehard glazen panelen.
De constructie is verbonden met de canalurewand en de sokkel onder de Lunet.
Er is een vast steunpunt op de lagere kadewand en een vaste verankering aan de canalurewand.
Bij normaal waterpeil zweeft het uiterste puntje van de loopbrug op 8 meter hoogte
precies boven de waterlijn.
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Het gedicht DE TAAL VAN DE WAAL wordt gezandstraald
in het glazen paneel op de kop van de loopbrug.

