
 
 
 
Nijmegen, januari 2020 

Moeten we nog bang zijn voor een hoog waterramp? 
Het is 25 jaar geleden dat Nederland ontsnapte aan een watersnoodramp. Moeten we nog bang zijn 
voor het water? Welke rampen zijn er eigenlijk echt geweest? En wat is er 25 jaar geleden eigenlijk 
precies gebeurd? 
 
Historische vereniging Numaga staat op zaterdag 25 januari stil bij de grootschalige evacuatie in 1995 
van grote delen van het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal en de Betuwe. ,,Want die 
periode heeft op veel mensen een grote impact gehad", stelt een woordvoerder van Numaga.  
 
Te gast is onder meer oud-burgemeester Ed D'Hondt, destijds als coördinerend burgemeester 
verantwoordelijk voor de evacuatie. Alphons van Winden van waterpeilen.nl, komt  uitleg geven over 
de waterstanden uit verleden en heden. Ook te gast zijn bewoners die destijds zelf de biezen 
moesten pakken of op een andere manier betrokken waren bij de evacuaties.  
Hoogleraar literatuur- en cultuurgeschiedenis Lotte Jensen van de Nijmeegse Radbouduniversiteit 
geeft een lezing over de (watersnood)rampen waar Nederland in het verleden mee te maken heeft 
gehad. En hoe die (bijna-)rampen ook nu nog van invloed zijn op ons dagelijks leven. Ook worden 
videobeelden vertoond van 1995 en is er ruimte voor discussie. 
De middag over hoogwater vindt plaats op zaterdag 25 januari in de zaal Bouillon in het 
Honigcomplex in Nijmegen.  
 

Hoog water op de Waalkade, 1995 
 
Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: Honigcomplex, De Bouillon 
Entree €5,-  Numaga leden gratis 
 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwaterpeilen.nl&data=02%7C01%7C%7Cb17cb5cfc48a4e329a3908d799a49880%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637146804516245482&sdata=OoQc6CSDJY%2B%2FrE%2FXq5dVb11FNf3UKbc6uBLHNo56NH4%3D&reserved=0


 

Vooraankondiging 
  

Numaga-excursie naar de vestingsteden Ravenstein en Zaltbommel   
 

Op zaterdag 25 april 2020 bezoeken we de vestingsteden Ravenstein en Zaltbommel.  

Het ochtendprogramma begint met een voordracht door prof.mr. Martin Jan van Mourik in 

’t Veerhuis in Ravenstein. In zijn presentatie gaat hij in op de geschiedenis van deze stad. In het 

bijzonder ten tijde van de heren Adolf en Philips van Kleef (eind 15e, begin 16e eeuw) en de uit deze 

periode daterende verdedigingswerken. Ravenstein maakte in de volgende eeuwen deel uit van de 

Zuiderwaterlinie, de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland. 

Vervolgens maken we een wandeling door de stad en we eindigen in het recentelijk opgegraven en 

geconserveerde bolwerck in de tuin van de heer Van Mourik. 

  

Het middagprogramma begint met een lunch in Zaltbommel. Daarna bezoeken we daar de Grote of Sint 

Maartenskerk, een fraai voorbeeld van de Nederrijnse gotiek. Vervolgens worden we rondgeleid door het 

goed geconserveerde historische centrum en over de stadswallen van Zaltbommel. Afhankelijk van het 

aantal deelnemers gebeurt dit in een of twee groepen onder deskundige begeleiding. 

  

We vertrekken om uiterlijk 08.45 uur vanaf de parkeerplaats bij restaurant de Rozenhof en verwachten 

daar omstreeks 18.00 uur weer terug te zijn.  

Het belooft wederom een boeiende excursie te worden en heel anders ingevuld dan die van 2019. 

   

NOTEER DE DATUM VAN DE EXCURSIE ALVAST IN UW AGENDA!  

rvanderstaaij@hotmail.com  

 

In het komende Nijmeegs Katern en via de website van Numaga (www.numaga.nl) zal het 

inschrijfformulier voor de excursie worden verspreid. 

   

Activiteitenprogramma 2020 

• zaterdag 25 januari: Numaga bijeenkomst met als thema: de bijna-watersnood van 1995.  Met o.a. Lotte Jensen, 

hoogleraar Radboud Universiteit  en Ed D'Hondt, oud-burgemeester van Nijmegen. 

Locatie:  Honigcomplex, De Bouillon; 14.00-16.30 

• dinsdag 10 maart, Numaga-avond 'De Benedenstad en zijn liederen' 

Locatie: Café Trianon, 20.00 u. 

• zaterdag 25 april: Numaga-excursie naar Ravenstein en Zaltbommel. 

• dinsdag 12 mei Algemene Leden Vergadering en ledenavond: 'Grensverhalen Beek-Kranenburg' 

Locatie: Huis Wylerberg 

mailto:rvanderstaaij@hotmail.com
http://www.numaga.nl/


 


