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BRANDGRENS024

Het is alweer even geleden dat er een nieuwsbrief is uitgegaan over ons project 
brandgrens 22 februari 1944. Met de 22e  
februari weer in zicht, vonden wij het tijd voor een nieuwe update over de plaatsing 
van de herinneringsplaatjes. Want we hebben niet stilgezeten.

In april 2017 is er gestart met het leggen van de herinneringsplaatjes en in augustus 
lagen ze allemaal.
Na een aantal maanden hebben we een check gedaan en bleek dat een aantal 
plaatjes losgeraakt was. Wat hiervan de precieze oorzaak is weten we niet. Het ging 
om ongeveer 40 van de 800 herinneringsplaatjes.

Bovendien hebben we helaas moeten constateren dat een aantal plaatjes is 
losgewrikr door vandalen. Ook heeft deze winter een sneeuwschuiver enkele 
plaatjes ‘losgeschuurd’. 

We hebben de brandgrensroute de afgelopen maanden diverse malen nagelopen en 
af en toe ook al enkele plaatjes herplaatst. Op dit moment hebben we laatste lading 
plaatsjes klaarstaan om te leggen. Essentieel is echter de temperatuur, die moet 
boven de 10 graden zijn. Dat is nodig voor de lijm. We wachten dus op wat hogere 
temperaturen voor de laatste plaatsingsactie.

INFORMATIEPANEEL

Zoals eerder aangekondigd komen er ook nog twee informatiepanelen over de 
brandgrens in de binnenstad. Bij het Stationsplein en nabij Plein 1944. De gemeente 
is hiermee akkoord. Het ontwerp voor de borden is klaar. Zie de afbeelding 
hieronder. 
Het ontwerp gaat nu nog eerst naar de hoofdsponsoren voor een laatste check. 
Daarna worden de panelen geplaatst.

STEUN

De brandgrensherinnering kan nog steeds steun gebruiken. We willen de route 
uiteraard ook voor de langere termijn overeind houden. Dat vergt telkens 
onderhoud. 

Voor vragen: info@brandgrens024.nl of 024-2401070

IN HET KORT

KIJK OP:

WWW.BRANDGRENS024.NL 
voor meer informatie 

DONEER OP REKENINGNUMMER:
NL 71 FVLB 0226 314 871

Dit rekeningnummer is van het Stedelijk 

4&5 mei Comité Nijmegen, en speciaal voor 

dit project aangemaakt!

20 FEBRUARI 2018: LEZING

Locatie: ‘t Oude Weeshuis, Papengas 8

Tijd: 14:00-16:00

Prijs: €4,- incl. koffie/thee in de pauze

Tijdens de lezing vertelt Bregje 
Jaspers waarom zij dit het 
brandgrens024 project startte, 
hoe het vorm kreeg en licht ze de 
laatste stand van zaken toe.  

22 FEBRUARI 2018

12.00 uur     Gebedsdienst Petrus 

Canisiuskerk

13.00 uur     Officiële herdenking 

bij het monument De 

Schommel

Na de herdenking van het 
bombardement van 22 februari 
1944 bij monument de Schommel 
staat Gilde Nijmegen klaar 
om samen met u de route 
Brandgrens024 te lopen langs de 
herinneringsplaatjes.

Initiatiefnemer Hoofdsponsoren Brandgrens024 is mede 
tot stand gekomen door 
honderden donaties van 
nabestaanden, Nijmegenaren, 
niet-Nijmegenaren, bedrijven 
en instellingen. ONTWERPBUREAU

STUDIO    0404
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Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen 

Brandgrens024 geeft met 800 metalen 
herinneringsplaatjes subtiel  de 
brandgrens van het bombardement 
van 22 februari 1944 op Nijmegen aan. 
Getoond op de grond, licht glinsterend in 
het zonlicht, voor ieder slachtoffer een 
herinnering.

Het was carnavalsdinsdag. Het was koud, 
de lucht helblauw. Op dinsdag 22 februari 
1944, exact om 13.28 uur, wierpen 
Amerikaanse vliegtuigen na een mislukte 
missie boven Duitsland, op de terugweg, 
hun bommen uit boven Nijmegen. De 
vliegers mochten als hun oorspronkelijke 
doelen onhaalbaar bleken te zijn, hun 
bommen op een gelegenheidsdoel laten 
vallen. Ze maakten op die 22e februari 
fatale inschattingsfouten. De jonge 
vliegers wisten niet goed waar zij zich 
bevonden, boven Duits of boven Nederlands 
grondgebied? Bijna achthonderd doden 
en duizenden gewonden waren de trieste 
balans van hun actie. Het historische 
stadshart van Nijmegen was in één klap 
weggevaagd.

  

Brandgrens 024 

Er zijn veel slachtoffers gevallen op het spoorstation in Nijmegen, 
het stationsplein, in het tramhuisje. Ook werd de bus naar Wijchen 
getroffen.  124 mensen kwamen hier bij het station om het leven.
Symbolisch, liggen op deze plek tien willekeurige gekozen namen van 
slachtoffers omgekomen bij het station. Alle andere namen liggen op 
andere plekken op de brandgrensroute.
Alle namen kan je opzoeken op www.oorlogsdodennijmegen.nl

Many victims have fallen at the station in Nijmegen, the station square, 
in the tram house, in the bus to Wijchen, 124 in total. Symbolically, at 
this place, ten randomly chosen names of victims died at the station. 
All other names are located in other places on the fire boundary route. 
You kan find all the names at www.oorlogsdodennijmegen.nl
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