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Reconstructie Valkhofpark en herbouw Donjon enorme stap dichterbij
Nijmegen, 29 januari 2010 - Stichting Donjon Nijmegen (een combinatie van
ingenieursbureau Royal Haskoning, stichting NVOB Cultuurfonds en ICE Development
bv) heeft haar visie en de eerste schetsontwerpen van het Valkhofpark met daarin de
donjon afgerond. De gemeente heeft haar instemming gegeven. Zodra er een akkoord
is met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wordt het definitieve ontwerp voor park
en donjon uitgewerkt. Naar verwachting zullen in het voorjaar van dit jaar de
benodigde aanvragen voor vergunningen ingediend worden, waarna de benodigde
procedures kunnen starten.
Aan de belangrijkste randvoorwaarde uit het referendum van maart 2006 wordt in de visie
voldaan: de donjon wordt in de authentieke verschijningsvorm herbouwd en zal toch voldoen
aan de huidige bouwvoorschriften en geschikt zijn voor eigentijds gebruik.
Stichting Donjon Nijmegen geeft in haar visie aan op welke wijze een zorgvuldige
reconstructie de culturele waarde en de historische betekenis doen herleven. De
reconstructie van het park doet recht aan de grote cultuurhistorische waarde van de
voorgaande ontwerpen en de archeologische waarde van de bodem onder het Valkhofpark.
Een team van Nederlands beste specialisten op dit gebied heeft samengewerkt om tot een
afgewogen aanpak te komen*.
Gezien het draagvlak voor de herbouw van het park en de donjon, vindt de Stichting het van
het grootste belang dat Nijmegenaren betrokken worden bij dit project. Hiervoor worden
publieksacties voorbereid die iedere sympathisant in staat zullen stellen om betrokken te zijn
en een bijdrage te leveren aan de realisatie van dit bijzondere project. Daarnaast zal de
bouw van de donjon uitgevoerd worden door de gezamenlijke aannemers uit Nijmegen en
omgeving en dienen als leerlingbouwplaats voor jongeren die in opleiding zijn voor een baan
in de bouw.
De gemeente Nijmegen selecteerde Stichting Donjon Nijmegen in 2008 om de plannen voor
reconstructie van het Valkhofpark en de herbouw van de donjon uit te werken.
* Stichting Donjon Nijmegen heeft samengewerkt met o.a. deze specialisten:
Architecten: Kees Tak (restauratie en reconstructie), Maarten Steenbrink
Landschapsarchitecten: Urban van Aar, Eric Blok (tuinhistoricus), Dorine Epping
Archeologie: Jan Thijssen
Bouwhistoricus: Jan Kamphuis
Donjon specialist: Jeroen de Groot
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