
 

 

 

 

 

Datum  

27 oktober 2021  

Onderwerp 

Maatregelen i.v.m. sluiting coupures 

Waalkade 

Ons kenmerk 

D211234630 

Datum uw brief 

 

Contactpersoon 

Leendert van der Pool 

Doorkiesnummer 

06 – 22 45 10 21 

 

 

Beste bewoners en ondernemers van de Waalkade, 

 

Op woensdag 10 november, tussen 7.00 – 21.00 uur houdt Waterschap Rivierenland een oefening 

met het sluiten van coupures (de ‘gaten’ in de kademuur). Ze doen dit om goed voorbereid te zijn voor 

hoogwater en de stad veilig te houden. Daarvoor zijn een aantal maatregelen nodig.  

 

Terrassen leeg 

Belangrijk voor de oefening is dat alle terrassen tussen uw pand/horecagelegenheid en de weg leeg 

zijn, zodat ze het opbouwen van de coupures niet hinderen. Terrasmeubilair aan de rand van de kade, 

aan de overzijde van de weg, kan blijven staan. 

 

Verkeersmaatregelen 

De Waalkade is tussen 7.00 en 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Daarnaast geldt een 

parkeerverbod bij de Lindenberghaven. Anders kunnen de auto’s er tijdens de oefening niet uit.  

De bussen rijden al via de singels vanwege de werkzaamheden bij de Hoogstraat en Kelfkensbos. 

Voor bromfietsers en fietsers loopt de omleiding via de Vleeshouwerstraat. 

 

Wat gaat er gebeuren? 

Op de Waalkade is er tegenover het casino over een lengte van 300 meter een coupure aanwezig. 

Deze coupure wordt opgebouwd in 2 fasen (fase 1 met een hoogte van 5 balken en fase 2 met 4 

balken) tot een hoogte van 2,25 meter. De coupure loopt door over de keermuur langs de Voerweg. 

Op deze keermuur zijn nog 3 coupures aanwezig,  

 

Wat is een coupure? 

Een coupure is een opening in de dijk, die bij hoogwater wordt dichtgezet. Voor de veiligheid is het 

belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. Net als doorgangen voor verkeer (coupures). Het 

waterschap oefent regelmatig of de opbouw van coupures goed gaat. En kijkt of alle materialen nog 

goed zijn. 

 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, neemt u dan contact op met Leendert van der Pool 

via telefoonnummer 06 – 22 45 10 21 of e-mailadres l.van.der.pool@nijmegen.nl.  

 

 

Aan de bewoners/ondernemers van dit pand 

Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 

Telefoon 14024 

Telefax (024) 323 93 34 

E-mail gemeente@nijmegen.nl 

 

 

Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 

mailto:l.van.der.pool@nijmegen.nl


 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Carline Westen 

Manager bureau Dienstverlening  

Afdeling Stadsbeheer 

 


