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VOORTGANG BRANDGRENS024

Wij vinden het tijd voor een uitgebreide update over de voort-
gang van het Brandgrens024 project. De afgelopen maanden zijn 
veel stappen vooruit gezet. Toch zijn wijzigingen in onze plan-
ning van de aanleg van de brandgrens nodig. Het leggen van de 
brandgrens, de markeringen, is een ingewikkeld proces. Maar we 
weten nu wel zeker dat het uiteindelijk goed komt.

Op 22 februari is symbolisch het eerste herinneringsplaatje 
geplaatst. We wilden aan iedereen laten weten dat we op de 
goede weg waren, dat het einddoel - het binnenhalen van de 
benodigde gelden - nabij was. We hadden de hoop dat in het 
najaar 2016 alle plaatjes op de route zouden liggen. Maar we 
zijn verrast door enkele hobbels. Daar hebben we in de vorige 
nieuwsbrief ook al melding van gemaakt. Er is helaas nog wat 
extra vertraging bij gekomen. We zetten daarom nogmaals 
alles op een rijtje en de acties die we ondernomen hebben. We 
eindigen daarbij met een positief bericht onderaan.

1)   Na 22 februari 2016 zijn we aan de slag gegaan om mensen te 
herinneren aan hun donatie. Niet iedereen die toegezegd heeft, 
had en heeft ook daadwerkelijk betaald. Wij kunnen pas een GO 
geven aan de leveranciers als het gehele benodigde bedrag op de 
speciale rekening van het Stedelijk 4&5 mei comité, voor Brand-
grens024, staat. Omdat het een vrijwillige donatie blijft, sturen we 
altijd maar één herinnering, waar helaas ook niet iedereen gehoor 
aan geeft. Dit zorgde ervoor dat we nog wat langer moesten 
wachten voordat we het bedrag bij elkaar hadden.

2)   In juli hebben we met de gemeente Nijmegen nog een keer heel pre-
cies de hele brandgrensroute bekeken waar wij de herinneringsplaatjes 
willen bevestigen. Er bleken enkele plekken te zijn waar niet gemeen-
te Nijmegen de eigenaar was maar ondernemers van die straat. Zo 
bijvoorbeeld ook de Marikenstraat, een belangrijke straat voor het 
aangeven van de brandgrens. Daar komen namen te liggen van o.a. 
slachtoffers uit de Oude Stadsgracht, Kelfkensbosch, Stockumstraat 
en de Ridderstraat. Door vakantieperiodes en geplande vergaderingen 
duurde het even maar De Marikenstraat is (natuurlijk) akkoord gegaan 
met het leggen van de herinneringsplaatjes en is intussen zelfs hoofd-
sponsor geworden!

3)   Begin oktober waren álle straten akkoord en was de definitieve 
grens waar de plaatjes komen te liggen bekend. Wij konden toen 
uitrekenen hoeveel meter er tussen ieder plaatje moet komen te 
liggen. Dat wordt 2,85 meter. Hierna konden we ook bekijken  
hoeveel namen er in de verschillende straten passen, welke dat 
zouden zijn en in welke volgorde. Dat was een hele puzzel! 
Alle namen van slachtoffers uit de Krayenhofflaan komen daad-
werkelijk in de Krayenhofflaan te liggen. Op het Stationsplein 
komen 10 namen te liggen. Omdat er op het station heel veel 
slachtoffers gevallen zijn kunnen daar niet alle namen komen. Wel 
komt daar een paneel te staan met toelichting en een link naar de 
site van oorlogsdodennijmegen.nl, waar alle namen van de slacht-
offers op te vinden zijn. Bij het pand van Dr. Peljak aan de Kronen-
burgersingel komen de 7 namen van familie Peljak. Alle andere 
namen komen zo dicht mogelijk in de buurt waarvan bekend is dat 
hij of zij is omgekomen of getroffen. 

4)   De plaatjes worden met een laser gegraveerd in de volgorde van 
hoe ze gelegd gaan worden. Dit is een precies karwei. Ook de 
tijdelijke opslag van de plaatjes hierna om vooral bij het leggen van 
de 800 plaatjes steeds de goede naam bij de hand te hebben. 

5)   Zoals sommigen van jullie is opgevallen is het eerst gelegde 
herinneringsplaatje tijdelijk weg geweest in oktober. Het was ons 
bekend dat het plaatje niet helemaal juist vast zat. Er zijn meer-
dere proefplaatjes eerder geplaatst op andere plekken in de stad 
(zonder tekst) en deze zitten allemaal muurvast. Alleen het officieel 
eerst gelegde plaatje zat los.  
Omdat we zeker willen weten dat straks alle plaatjes goed blijven 
zitten, hebben we een nieuw plaatje van Evert Hartendorf geplaatst 
in aanwezigheid van alle leveranciers en de lijm-experts. Daar werd 
duidelijk dat de plaatjes het beste met een temperatuur boven de 
15 graden geplaatst kunnen worden. Dan hardt de lijm het beste 
uit. Plaatsen met een lagere temperatuur (minimaal 5 graden) kan 
wel, maar dan duurt het verlijmen langer en is er meer kans dat 
plaatjes niet helemaal muurvast komen te zitten. Dit is zeer waar-
schijnlijk ook de reden geweest dat het eerste herinneringsplaatje 
niet helemaal vast zat. Toen we dit plaatje plaatsen was het tussen 
de 4 en 10 graden. We beseffen ook dat de plaatjes op opvallende 
plekken liggen en dat mensen na plaatsing vrij snel er overheen 
lopen. Daarom is een snelle verlijming en verharding vereist. Bij een 
hogere temperatuur - boven de 10 graden - zal dit ongeveer 15 
minuten zijn. 

6)   Wij hadden na dit gesprek met de deskundigen dus twee opties: 
alles gaan leggen in november met het risico van beweging in de 
plaatjes op straat of kiezen voor een nieuwe, latere periode voor 
het leggen van de plaatjes. Voor een periode met hogere tempe-
raturen dan nu. Wij hebben voor dit laatste gekozen. Helaas halen 
wij daardoor niet de datum van 22 februari 2017, het moment 
waarop we eerder dachten dat de hele brandgrens er zou liggen. 
Na overleg met deskundigen hebben we gekozen voor het leggen 
vanaf 15 april 2017. Om zo de zekerheid te hebben dat de plaatjes 
ook muurvast blijven zitten. Want dat is het allerbelangrijkst. 
We hopen op begrip hiervoor.

7)   De leverancier, naamborden.nl, (ook hoofdsponsor) heeft alle 
plaatjes al in huis en de twee bevestigingsstaafjes erop gelast. Zie 
de foto hieronder van alle plaatjes bij elkaar. De komende weken 
worden de namen erop gegraveerd.

8)   Vanaf 15 april 2017 gaan we dan starten met het leggen van alle 
plaatjes. Het Ambachtsplein, netwerk van betrokken ambachte-
lijke bedrijven waar jongeren een vak leren in de praktijk, gaat de 
markeringen plaatsen. Dat gebeurt in samenwerking met zorgin-
stelling Pluryn, het Reacollege, een opleiding voor mensen met 
een handicap en Werkzin, actief voor jongeren met grote afstand 
tot de arbeidsmarkt. Dit onder begeleiding van naamborden.nl, de 
leverancier van de plaatjes. We zijn trots op de betrokkenheid van 
bovenstaande instellingen bij ons project.

Let wel, we hebben nu een officiële datum, 15 april 2017,  
waarop het leggen gaat beginnen. En als dan alles helemaal 
meezit (afhankelijk van het weer) liggen ze op 4 mei, bij de 
herdenking van alle oordlogsdoden, hopelijk allemaal.

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

HOOFDSPONSOR
Er zijn nog maar twee plaatsen 
beschikbaar voor hoofdsponsoren 
op de speciale informatieborden 
over de brandgrens.  
Voor 1.500 euro komt de naam 
van de sponsor op zo’n paneel 
erbij te staan. Kijk op de  
website voor meer informatie  
of bel 024 240 10 70.

HERDRUK ROUTEBOEKJE 

BRANDHAARDEN BOMBARDEMENT
Er is een 4e herdruk van het routeboekje 
Brandhaarden Bombardement 22 feb. 
1944 Nijmegen uit. De totale oplage zit 
nu op 6500. Het boekje is uitgebracht 
met een kleine toevoeging over 
de wederopbouw in Nijmegen en 
informatie over het brandgrens024 
project.

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!


