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Werkzaamheden Reef Infra en Colijn westelijke
Waalkade in Nijmegen gereed
01 juli 2014

Na veertien maanden is de combinatie Reef Infra / Colijn klaar met de werkzaamheden aan de Waalkade
in Nijmegen. De 660 meter lange damwand langs de Waalkade is vervangen, de kade is verhoogd om de
steeds grotere schepen beter af te meren en de openbare ruimte is opnieuw ingericht. De komende
periode worden er ter plaatse van de Auto Afzet Plaats nog enkele restwerkzaamheden afgerond. In
juli kunnen de ruim 46.000 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse de vernieuwde Waalkade weer
bewandelen. Dit project is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Nijmegen.

De Waalkade weer klaar voor de toekomst
De oude 660 meter lange Waalkade tussen de spoorbrug en Grotestraat was dringend aan vervanging toe. De oude 12

meter lange damwandplanken zijn vervangen door nieuwe exemplaren van 26 meter lang en de complete verankering is
vernieuwd. De kade zelf is ook opnieuw ingericht door onder andere het aanbrengen van een nieuwe boulevardstrook.
Met de aanpassingen is Nijmegen weer klaar voor de toekomst. De nieuwe Waalkade moet 100 jaar meekunnen en is
bovendien berekend op de steeds grotere schepen op de Waal. De nieuwe kade is ook beter geschikt voor de aanleg van
vracht- en cruiseschepen welke inmiddels vanaf maart dit jaar kunnen aanmeren.

Vondsten
Reef Infra en Colijn is sinds juni vorig jaar werkzaam geweest met de voorbereiding en de uitvoering van dit project.
Tijdens de werkzaamheden is men allerlei restanten uit het verleden tegen gekomen, zoals kademuren uit de
middeleeuwen, kademuren van de voormalige binnenhaven en fundamenten van een oude kraantoren uit de zestiende
eeuw. De ontdekking van de oude kelders van de voormalige elektriciteitscentrale en de tramremise waren de grootste
verassing.

Over Reef Infra
Reef Infra is een vooruitstrevende speler op het gebied van infrastructurele vraagstukken. Reef Infra opereert met
regionale teams in de oostelijke helft van Nederland en heeft erkend vakmanschap in de wegenbouw, beton- en
waterbouw, specialismen en geïntegreerde projecten. Met deze bedrijfsonderdelen is Reef Infra in staat om veel facetten
van de mobiliteit in Nederland op een vernieuwende manier vorm te geven. Met multidisciplinaire teams en een goede
mix van jong en oud worden er gezamenlijk groeiplannen en projecten gerealiseerd.

Over Colijn
Vanaf 1949 heeft de Colijn Bedrijven Groep met een aantal specialistische activiteiten een belangrijke bijdrage geleverd
aan beton- en waterbouw en aan de funderingstechniek in ons land. In Nederland en daarbuiten zijn talrijke ambitieuze
projecten gerealiseerd. De specifieke kennis en ervaring die is opgebouwd, wordt door de Colijn Bedrijven Groep ook
geëxporteerd naar andere Europese landen en zelfs daarbuiten.
Reef Infra en Colijn zijn onderdeel van Strukton Civiel.

