PRACHTIGE VERGEZICHTEN BOVENOP DE NIJMEEGSE REUZENTOREN
De donjon is inmiddels een vertrouwde blikvanger aan de toch al beroemde skyline
van Nijmegen. In 2005 werd deze tijdelijke replica van de reuzentoren herbouwd ter ere
van het 2000-jarig bestaan van de oudste stad. Tot en met deze zomer blijft de toren
opengesteld, het publiek kan in deze laatste maanden nog volop genieten van het
mooiste uitzicht.
Deze unieke replica van de middeleeuwse toren van ruim 45 meter hoogte lijkt van een
afstand bijzonder echt. De toren maakte ooit deel uit van de reusachtige Valkhofburcht van
Keizer Frederik Barbarossa. Eind 18 e eeuw werd de burcht met tegenzin gesloopt om met de
opbrengsten van het bouwmateriaal een schuld aan de Fransen in te lossen. De
donjonreplica laat nu zien hoe machtig het keizerlijke paleis ooit geweest moet zijn.
De tijdelijke donjon is opgebouwd uit kilometers steigerpijpen omkleed met doeken. Deze
gigantische steigerdoeken zijn kunstig met fotofragmenten van nog bestaande Nijmeegse
monumenten bedrukt, zodat het aanzicht levensecht wordt. Een bezoek aan de donjon is
een waar avontuur voor de hele familie.
Wie de toren wil beklimmen pakt de bouwlift of bestijgt de traptreden. Uiteindelijk wordt zo
het uitkijkplatform op 33 meter hoogte bereikt met aldaar de mooiste uitzichten over de
oudste stad, het groene Rijk van Nijmegen en omstreken. Bij helder weer strekt het zicht
zelfs tot voorbij de Duitse grenzen en de stad Arnhem!
De donjon is nog tot het einde van deze zomer opengesteld. In de herfst van 2006 wordt de
toren daarna langzamerhand afgebroken. De Nijmeegse bevolking heeft zich onlangs via
een referendum voorstander verklaard van definitieve herbouw. Of en wanneer dat
daadwerkelijk gebeurd is nog onzeker. Kortom, wie deze unieke reuzentoren nog eens wilt
bedwingen, doet dat nog deze zomer.
De donjon is dagelijks opengesteld van 12.00 uur tot 20.00 uur, op vrijdagavonden tot 22.00
uur. De kassa sluit altijd een half uur voor sluitingstijd. De entree bedraagt slechts 2 euro,
kinderen tot 12 jaar (onder begeleiding) betalen niets.
Meer actuele info en live webcam: www.donjon2000.nl

--Voor de redactie
Dit persbericht is afkomstig van het NVOB Cultuurfonds, mede-initiatiefnemer en beheerder
van de tijdelijke donjon.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met secretaris Rosalie Thomassen, tel. 06
506 38 600 of mail info@nvobcultuurfonds.nl.

