
De gemeente Nijmegen is op dit moment bezig met de herinrichting van groot deel van de 
Waalkade en wil na realisatie op deze vernieuwde locatie een kunstwerk realiseren met een 
hoge iconische waarde dat aanzet tot ontmoeten, bewegen en spelen. 
Dit is in het kort de vraag die aan ons is gesteld om hiervoor een beeldvoorstel te doen. In de 
opdrachtformulering zoals die is opgesteld door het Besiendershuis (mei 2018) wordt de con-
text van de opdracht uitgebreider beschreven en daarin worden een aantal doelen genoemd. 
Het kunstwerk dient de betekenis van de rivierkade voor Nijmegen, de stad die ooit met en 

van de rivier leefde, te bevestigen, dan wel herstellen. 
Het kunstwerk moet de beleving van de kracht van het stromende en levende water onder-
strepen en een plek creëren waar jong en oud graag verblijft, beweegt en speelt en waar de 
verbeelding op dynamische wijze wordt geprikkeld.
Daarnaast is het kunstwerk uitnodigend en toegankelijk en moet dienen als eyecatcher aan 
de Waalkade. In de uitvoering moet het kunstwerk passen binnen het hoogwaterprotocol van 
Rijkswaterstaat. 

Schetsontwerp Kunstwerk Waalkade Nijmegen
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Opdracht
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Het is een uitnodigende aaneengesloten open ruimte die een nieu-
we functie kan krijgen. Een functie die vooral ingevuld wordt in het 
daadwerkelijk gebruik door de bewoners van Nijmegen zelf. Wat kan 
en doe je op zo’n gazonweide? Vul het maar in; luieren, zonnen, 
spelen, sporten, picknicken of gewoon hangen en mijmerend kijken 
naar de rivier. Dit zou direct beantwoorden aan de behoefte van be-
woners aan een vrijplaats, een plek waar alles mogelijk is.  
Dit is het deel van de opdracht dat refereert aan ontmoeten, bewe-
gen en spelen. 
Het is onze intentie om die nieuwe  functie van de locatie met ons 
voorstel te duiden en te sturen. Dat doen we door de uitstraling van 

het beeld met verwijzingen naar spelen en vooral de fantasie.
 
We hebben er nadrukkelijk niet voor gekozen om in ons beeldvoorstel 
een eenduidig speelobject te realiseren, neemt niet weg dat we ons 
 er op richten, dat er duidelijk fysieke interactie met het beeld mo-
gelijk is. Belangrijk in ons voorstel is  het markeren van de locatie en 
een focuspunt op de kade te creëren van waaruit het geheel ervaren 
kan worden en zo een uitnodiging vormt voor kinderen om te spelen 
en zo de fantasie wordt geprikkeld. 
Ons beeldvoorstel zal de locatie bestempelen als een ontmoetings-
plek, waarin samen genieten voorop staat. 
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Functie
Met ons beeldvoorstel denken wij aan die vraag te beantwoor-
den. Daarbij kijken we in eerste instantie op de kade naar de be-
oogde locatie voor het kunstwerk zelf.  Ingezoomd als het ware. 
Die plek wordt op een vernieuwde manier ingericht als een echte 
verblijfsruimte. 
Een groot deel van de kade vergroent doordat daar de bestrating 
verdwijnt en wordt omgevormd naar een parkachtige gazonweide 
met op een aantal plekken nieuw geplaatste bomen.  
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Het is onmogelijk om hier alleen naar de functie van de locatie te kijken en niet te kijken naar 
dat wat deze plek z’n betekenis en identiteit geeft: de rivier! Dat is maar al te duidelijk ge-
worden in ons onderzoek en in de ontmoetingen en gesprekken die wij in de afgelopen periode 
met verschillende betrokkenen hebben gehad. Ook in de opdrachtformulering van het Besien-
dershuis wordt dat duidelijk. 
De herinrichting van de oostelijke waalkade sluit aan op de ingrijpende ontwikkelingen van 
de afgelopen jaren; stadsontwikkeling aan de noordkant van de rivier, de Waalsprong, werk-
zaamheden voor ‘ruimte voor de rivier’, de Spiegelwaal, realisatie van bruggen en fietspaden 
en nieuwe natuurontwikkeling tot in de stad. 
Dit alles maakt de betekenis die deze rivier voor de stad altijd heeft gehad opnieuw weer 

manifest en beleefbaar. Er is duidelijk sprake een herontdekking van de rivier. De Waal ligt 
ineens weer in het hart van de stad en alle ontwikkelingen maken duidelijk dat Nijmegen de 
Waal daadwerkelijk omarmt.
Op de locatie voor het kunstwerk wordt dat voelbaar en beleefbaar, dat wordt ook nog eens 
versterkt doordat vanaf deze plek het perspectief op de rivier anders is dan vanaf de boven-
liggende stad, hier op het niveau van het water domineert de rivier en is direct de aanwezig-
heid van het water tastbaar. 
Het kan niet anders dan dat deze ontwikkeling zichtbaar is in ons kunstwerk. Ons voorstel is 
dan ook een verbeelding van die vernieuwde zienswijze waarmee Nijmegen nu naar de Waal kan 
kijken.  
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Identiteit
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Ons beeldvoorstel is een sculptuur van formaat, die bestaat uit twee 
figuren die gezamenlijk als het ware arm in arm naar de Waal stroom-
opwaarts kijken. 
De grootste van de twee is een uit de kluiten gewassen wolvenpup.  Hij 
staat parmantig op z’n wat lompe poten, de kop omhoog gestrekt. De 
bek wat open en wellicht zachtjes huilend en de frisse wind van over 
het water opsnuivend. Het grootste deel van de poten is gestileerd 
weergeven, terwijl de rest van z’n lijf realistisch en met een gedetail-
leerde huid is uitgevoerd. 
Naast de wolvenpup staat het tengere lijf van een 6-jarig jongetje. 
Ook deze figuur is een uitvergroting en in een gelijkwaardige verhou-
ding met de wolvenpup. Hij heeft één arm losjes zijwaarts naar de wolf  
uitgestrekt en heeft met z’n hand een geruststellend contact. Ze 
horen bij elkaar.  

De jongen is eenvoudig uitgevoerd met een gestroomlijnd lijf en met 
eigenlijk maar twee opmerkelijke details, die alles met het water te 
maken hebben. Op zijn hoofd heeft hij een duikbril met een open ‘vi-
zier’ en aan z’n voeten twee herkenbare zwemvliezen. Duidelijk voor-
bereid op het water. Het geheel is een ontspannen enscenering, waar-
in beide figuren volkomen vertrouwd zijn met elkaar. 
Als twee kameraden die hier vanzelfsprekend op hun plek zijn en sa-
men met alle zintuigen de rivier ervaren. 

Met deze twee hoofdrolspelers vertellen wij het verhaal van deze plek 
en wat hier speelt. Dat doen we met de figuren afzonderlijk, maar 
vooral ook  door de verbintenis die ze met elkaar hebben. 

Het zijn als het ware twee totemfiguren die de stad en de rivier, Nij-
megen en zijn Waal vertegenwoordigen en verbeelden.  Tegelijkertijd 
verwijzen deze totems ook  in brede zin naar mens en natuur en naar 
de jeugd en de geschiedenis. In dit samengaan kan het beeld gelezen 
worden en duidt het de betekenis die dit beeld op deze plek heeft. 
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Beeldvoorstel
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Waterwolf
Dit is niet zomaar een wolvenpup, het is een jonge Waterwolf. En de Waterwolf is 
een historische animalisering van het water dat het land aanvreet, een verbeel-
ding van het water als zijnde bedreigend en gevaarlijk. 
Daarom is in ons beeld een belangrijk deel de wolvenpup realistisch uitgevoerd, 
met een uitgewerkte vachtachtige huid, waarin de haren te onderscheiden zijn. 
Dat is met name zichtbaar op de kop, schouders en de voeten. Daarin weerspiegelt 
ons beeld de kracht en de dreiging van een echte wolf. 
Daar staat tegenover dat met name de poten stilistisch zijn weergegeven, als 
ware het een houten speelgoed beest. De poten lijken met hun strakke belijning 
fijn in de vorm gezaagd uit één blok hout en scharnierend aan de romp. Daarmee 
wordt deze wolf ook deels een speelgoedbeest. Door dat te doen beteugelen we 
onmiddellijk de dreiging en het gevaarlijke dat in potentie in deze waterwolf aan-
wezig is.  Maar vergis je niet, het is er nog steeds. 

Een wolvenjong dat met de kop omhoog huilt in de lucht. Misschien huilt hij, om-
dat hij weet dat ie toch een beetje in toom gehouden wordt en is zijn huilen een 
stil verlangen naar de ultieme vrijheid, het echte wilde bestaan. 
Dat is wat ‘ruimte voor de rivier’ natuurlijk ook doet met het water in de rivier. We 
geven de rivier met allerlei aanpassingen net iets meer ruimte, iets meer speel-
ruimte en hopen daarmee de kracht en het gevaar te kunnen beheersen. 
In de uitvoering zal er in de beeldtaal een vermenging ontstaan, een contrast 
tussen dreigend realisme en de relativerende vormtaal van speelgoed. Die vormtaal 
van het speelgoed is ook gerelateerd aan de functie van de locatie en komt ver-
derop in deze beschrijving opnieuw aan de orde.

Ruimte Voor De Rivier heeft niet alleen de veiligheid rond de grote rivieren ver-
hoogd, alle werkzaamheden hebben er ook toe geleid dat er sprake is van een 
belangrijke natuurontwikkeling en zijn er kansen gecreëerd voor een vergrote bio-
diversiteit.
De laatste jaren is ook de terugkeer van de wolf in Nederland actueel en daarin 
is de wolf verworden tot een belangrijk symbool van die natuurontwikkeling. We 
hebben hem alvast op de kade vertegenwoordigd, want ook hier is die natuuront-
wikkeling dichter bij de stad gekomen. Aan de kade is nu zichtbaar dat de natuur 
zich bij de stad kan vernieuwen en ontwikkelen en voor de bewoners direct toe-
gankelijk.  
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Ons waterwolfje is niet alleen, naast hem staat dat jongetje. En dat jongetje 
staat er op een manier alsof ie met z’n trouwste en meest favoriete speelka-
meraad in opperste verwondering wil genieten van die imposante rivier. 
In alles vereenzelvigt dit jongetje zich met het water van de rivier. Niet alleen 
door de duikbril op z’n hoofd en de zwemvliezen aan z’n voeten, over zijn hele 
lichaam heeft de huid van deze jongen een licht reliëf. Een golvend patroon dat 
refereert aan de stromingspatronen die het water kan achterlaten in zand of in 
de klei. 
Met de duikbril en de zwemvliezen is hij natuurlijk voorbereid op werkelijk fysiek 
contact met het water, maar de duikbril zelf, in combinatie met de stand van 
het hoofd, stuurt in het beeld vooral de kijkrichting!  
De duikbril heeft niet voor niets een open vizier, het geeft het beeld een open 
blik! Een blik die met verwondering kijkt naar een majestueuze rivier en een 
overweldigend dynamisch schouwspel.
De vanzelfsprekende verbintenis in het beeld tussen de jongen en de wolvenpup 
zegt natuurlijk ook iets over de relatie tussen mens en natuur. In het verlengde 
daarvan reflecteert het op deze specifieke plek natuurlijk de band tussen Nij-
megen en de Waal. 
Hier omarmt Nijmegen zijn rivier. Het contact tussen jongen en wolvenpup en 
hoe die in het beeld tot stand komt en uitgevoerd wordt, weerspiegelt die ver-
bondenheid. 
In het beeld beogen wij een liefdevolle en ontspannen aanraking tussen jongen 
en waterwolf, maar even goed kan juist die aanraking ook de vraag oproepen 
over wie hier nu werkelijk de controle heeft en hoe gelijkwaardig zo’n verhou-
ding kan zijn.

WaterJongen
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Speelgoed hoort bij spelen en het speelgoedaspect heeft een rol in het verhaal 
dat de wolvenpup vertelt, maar het refereert ook aan de beoogde functie van 
deze plek. De jongen vertegenwoordigd daarin de toekomstige gebruikers van 
deze locatie. Hij staat hier wel met z’n beste speelkameraad. Deze locatie is 
ontworpen als een open parkachtige speelweide, daar hoort speelgoed en ook 
daarin ligt een rede waarom we van deze wolvenpup deels speelgoed hebben 
gemaakt . 
Speelgoed is hier vanzelfsprekend, want het kan ook zomaar zijn dat na een 
intensieve dag op een speelweide er wel eens wat speelgoed per ongeluk ver-
geten en achtergelaten wordt op deze plek.  Wij duiden hiermee het actieve 
gebruik van de parkweide. 

Ons beeld is een jeugdig beeld, met een jongetje en een wolvenpup. En de 
jeugd speelt  nu eenmaal eigenlijk altijd als vanzelf, dat ligt in hun aard. 
Dat is juist ook de bedoeling op deze vernieuwde kade. Volwassenen 
hebben soms een duwtje nodig en dit beeld appelleert dan ook aan de 
fantasie en de verbeelding uit ieders jeugd. 
Onbevangen kijken en beleven, dat zegt dit beeld. Het is ook een 
jeugdig beeld omdat al die ontwikkelingen van de afgelopen jaren er 
toe leiden dat dit het moment is dat Nijmegen met de Waal nieuwe 
geschiedenis kan schrijven. 



Er is één bijzonder aspect van het wolvenjong dat nog onbesproken is gebleven. 
Dat is een aspect dat eigenlijk ook alleen maar in Nijmegen kan gelden. 
Wij hebben de wolvenpup een halsband gegeven van laurier, symbool voor de held 
van het verhaal, de jonge wolf. Nu willen wij met dit beeld niet zozeer een monu-
ment voor de geschiedenis van Nijmegen oprichten, maar die geschiedenis heeft 
juist voor de stad Nijmegen veel bepaald. 
De wolf  is hier natuurlijk een rechtstreekse verwijzing naar Rome, waar de my-
the is dat de stichters Romulus en Remus werden grootgebracht door een wolvin. 
En uiteraard zonder Rome geen Nijmegen, die stedenband is in Nijmegen evident.

Door het gebruik van een wolvenjong in de figuratie heeft ons beeldvoorstel een 
plek in de historie van Nijmegen. De halsbans van laurier is zichtbaar aanwezig 
in het beeld; en we geven onze wolvenpup een nametag, een hondenpenning die 
in één oogopslag deze context van het beeld verteld. De naam op de tag wordt 
later toegevoegd.

De wolf als verwijzing naar de stedenband Nijmegen - Rome
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Iconisch beeld

In ons beeldvoorstel wordt eigenlijk een klein en heel persoonlijk moment tussen een jongentje en een wolvenpup sterk uit-
vergroot. Het is die kleine menselijke interactie tussen de twee figuren, die het onbestemde uit de locatie haalt en het een 
invulling geeft die in het sociale domein verankerd is. Het geeft de plek  persoonlijke identiteit. 

Het is een opmerkelijk beeld. Niet alleen door z’n formaat, ook door de kleur. Wat wij willen voorstellen is het gehele beeld een 
aardrode kleur geven en we plaatsen het rechtstreeks op het gras. Dit kleurcontrast versterkt het focuspunt van het beeld op 
deze relatief sobere parkweide. Het is ook een onalledaags beeld, met surreële aspecten. Er zit in het 
beeld een vermenging van realiteiten die de verbeelding prikkelen. Hiermee tilt het zichzelf boven 
de realiteit van alledag en verbijzondert daarmee ook de plek.

Het is een beeld met aantrekkingskracht, dat zich ook bij toenadering nog eens ontsluit. 
Daar waar op afstand contour, gestalten en voorstelling vooral aanwezig zijn, wordt van dicht-
bij de detaillering van de huid op zowel de wolvenpup als de jongen ontdekt.  De individuele 
haren in de vacht van het wolvenjong, het golvenpatroon in de huid van de jongen. Van 
dichtbij is dat op een groot beeld geprononceerd, helder leesbaar en vooral heel aan-
raakbaar.

Wij hebben ervaren hoe het publiek kan reageren op onze beelden in de 
openbare ruimte. Wij hebben gezien hoe bij BurgersZoo, in Kampen of 
in Dedemsvaart in korte tijd onze beelden een plaats hebben in het 
sociale domein en al snel intensief  ‘gebruikt’ worden als aanraak-
bare publiekslievelingen.
Het is ook hier onze opzet dat dit beeld echt gebruikt gaat worden 
als oriëntatiepunt, afspreekplek, rustpunt, foto/selfie moment en 

dat het wordt  opgenomen in nieuwe verhalen en dynami-
sche spelmomenten. 

Dit kunstwerk is er in alles op gericht om bij een 
groot deel van de bewoners verschillende 

interacties op te roepen.
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Hoog water

Op de kade zal ons beeld buitendijks staan. Dat betekent dat de kans bestaat dat bij extra 
hoge waterstand het beeld in het water staat.  In de opdrachtformulering is opgenomen 
dat het beeld dan weggehaald moet kunnen worden. Die optie gaan wij in de uitvoering 
dan ook realiseren. Wij ontwikkelen hiervoor een beeld-gerelateerd hoogwaterprotocol; 
een inzichtelijke handleiding over hoe en wat te doen bij verwijdering en terugplaatsing.
Neemt niet weg dat ons beeld in deze uitvoering wel degelijk bestand is tegen een 
tijdelijke stand in het water. Mocht blijken dat, in overleg met Rijkswaterstaat, 

de stroomverstoring van het water op de kade door de 
plaatsing van dit beeld acceptabel is, dan is er ook de 
optie om het beeld gewoon te laten staan. 
Het betekent dan wel dat, als het water weer verdwenen 
is van de kade, het beeld geïnspecteerd en in ieder geval 

schoon gemaakt moet worden. Ook hier-
voor is een protocol te ontwikkelen. 



Model proces
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Haren van de wolf, gemodelleerd in klei. Brons gegoten

Laurier gepolijst brons gegoten

Body van REX gegoten brons 

Huid van de zwemjongen, brons gegoten.

Optioneel patina kleur rood.

Het is goed bestand tegen weersinvloeden 
en kan tegen intensief gebruik. Sterker 
nog, bij intensief gebruik krijgt het beeld 
een extra dimensie; daar waar veel aanra-
kingen zijn zal het patina slijten en plaats-
maken voor de onderliggende goudgele 
glans van het brons!  Dat versterkt de diep-
te van de huid, geeft het een doorleefd 
karakter en vertelt het een nieuw verhaal.  
De technische uitvoering doen wij in sa-
menwerking met bronsgieterij Kemner uit 
Cuijk. 
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Materialisering 

Wij kiezen voor het gehele beeld voor een gietwerk uitvoering in 
brons. Dit bronzen beeld zal voorzien worden van een aardrode 
patina. Brons is een klassiek en kwalitatief hoogwaardig materi-
aal dat uitermate geschikt is voor gebruik in de openbare ruim-
te. 
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Hoogte beeld ca. 4.00m

Hoogte Paul ca. 1.85m
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Formaten

In het uitvoeringstraject maken wij de modellen op ware 
grootte die naar de bronsgieter gaan, alle detaillering 

is dan ook zichtbaar. Dit is voor de opdrachtgever een 
schouwmoment om goedkeuring voor verdere uitvoering te 
geven. 
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Hoe goed wij ons best ook doen bij de weergave van een beeld in 
een schetsontwerp, het blijft slechts een representatie van de 
werkelijkheid. Het beeld wordt pas werkelijk in de uitvoering. 
Dit beeld wordt uitgevoerd in brons gietwerk, dat betekent dat 
wij aan de bronsgieter een model aanleveren dat afgegoten gaat 
worden. Dit model is dan ook volledig uitgewerkt in vorm en de-
taillering. Voordat dit model naar de bronsgieter gaat is er voor 
de opdrachtgever, in een werkschouw, een definitief toetsings-
moment om het werk te zien en goedkeuring te geven voor de 
uiteindelijke uitvoering in brons. 
Het produceren van het gietmodel is dan ook de allerbelangrijk-
ste fase in de realisatie van het beeld.  Dat doen wij volledig in 
eigen beheer en in eigen werkplaats. De wijze waarop de sculp-
tuur gelezen kan worden, komt voor een belangrijk deel tot stand 
door het hanteren van universele lichaamstaal. Dat geldt voor de 
beide ‘acteurs’ in het beeld, maar ook voor de interactie tussen 
beide. Daarin kunnen subtiele accenten en kleine verschillen een 
rol spelen: in houding, de stand van het hoofd, hoe en waar is de 
aanraking, spanning in de poten, kromming in het lijf, uitdruk-
king van de bek, kijkrichting, afstand en positie t.o.v. elkaar. 
Het samenkomen van al die dingen bepaalt de uitstraling en be-
leving van het beeld. De keuzes daarvoor worden gemaakt in het 
modelleerwerk aan het gietmodel. Dat moet de beeldende kracht 
en de kwaliteit aan het beeld leveren. 

Aan de hand van de schetsen in ons voorstel, werken wij naar een 
ruwe 3d uitwerking. Wij hanteren daarin een lichte, maar toch 
sterke bouwmethode, die het toelaat om relatief gemakkelijk 
ten alle tijden veranderingen en aanpassingen uit te voeren. 
Ook in deze ‘ruw’bouw werken we zoveel mogelijk modellerend 
en vormcontrolerend, maar het eindresultaat bereiken wij door 
deze vorm te voorzien van een kleilaag.  Die huid van klei maakt 
de vorm compleet  en het is in de klei dat wij alle detaillering 
uitvoeren. Het is in dit verfijnde modelleerwerk, de haren in de 
vacht van de wolvenpup, het reliëf  op het lijf van de jongen, de 
uitdrukking van de kop, waarin wij een geheel eigen handschrift 
hebben ontwikkeld. Ook in deze fase kunnen wij nog steeds ver-
anderingen uitvoeren, maar als uiteindelijk alle detailleringen in 
de klei zijn aangebracht, wordt dit in de gietmal die de bronsgie-
ter aanbrengt perfect overgenomen. 
Alles wat wij in de klei aanbrengen is later in het gietwerk zicht-
baar. 

werkwijze in de uitvoering
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