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De aankomende veranderingen in het Hof van Holland 
zullen van grote invloed zijn op de toekomst van het 
Fort Beneden Lent. Wij vinden dat mensen uit de 

wijk en recreanten de kans moeten krijgen om 
kennis te maken met deze unieke plek. Bij een nog 
te realiseren wijk zijn historische gebouwen en 
publieke ontmoetingsplaatsen van onschatbare 
waarde. De natuur die schuilgaat binnen het 
waterslot is uitzonderlijk en mag daarbij niet 
verloren gaan. Hier volgt een impressie van onze 
ambities met de verborgen schat van Nijmegen 

Noord.
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Een stadstuin als ontmoetingsplek, met 
aandacht voor groen en divers kleinschalig 
cultureel aanbod.
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Uniek is de oase van rust die je ervaart zodra je 
via de tunnel het fort betreedt. 

Karakteristieke eigenschappen mogen niet 
verloren gaan bij herontwikkeling van het fort, 
zoals de … 
• bunker met uniek metselwerk en 

bouwkundig ontwerp;
• vanuit cultuurhistorisch oogpunt 

strategische eenzijdige ingang tot het fort;
• beleving van deze bijzondere plek binnen 

de aarden wal.

Fort Beneden Lent
Een frisse blik op monumentaal erfgoed



Bunker
De hoogste prioriteit ligt bij het 
waterdicht maken van het dak en het 
verminderen van de luchtvochtigheid. 
Na renovatie kan de bunker 
gebruikt worden voor activiteiten en 
werkplekken. Zonnepanelen op het dak 
kunnen voldoende stroom leveren om 
zelfvoorzienend te zijn.

Brug
De toegangsbrug naar het fort benodigt 
onderhoud om de veiligheid voor 
bezoekers te kunnen waarborgen. 
Tevens is er de intentie om hem te 
renoveren naar originele staat.  
Verder is het fort een autoloze plek. 
Geen auto’s over de brug en geen grote 
parkeergelegenheden op locatie.

Redoute
Er mag geen nieuwe doorgang in 
de veldschans worden gemaakt. 
De toegankelijkheid en het open 
karakter van het fort moeten worden 
gerealiseerd door een aantrekkelijk 
programma en gastvrije sfeer. Een extra 
doorgang zal het unieke karakter van het 
oord aantasten. 

Officierswoning
Vier aaneengesloten appartementen 
vormen een duurzame woongemeen-
schap. De bewoners zijn betrokken bij 
Stichting Fort Beneden Lent en voorzien 
onder meer in het onderhoud van het 
cultuurhistorisch erfgoed, de (moes)tuin 
en informatieve ondersteuning.

Cultuur historische waarde
Consolidatie en restauratie Fort Beneden Lent



Het fort is vanwege haar flora en 
fauna onderdeel van het Gelders 
Natuurnetwerk (GNN) en ligt aan de 
Ecologische Hoofdstructuur en Natura 
2000. De redoute en gracht zijn een 
belangrijke plaats voor (zeldzame) vogels 
en vleermuizen. Zij kiezen voor het 
fort vanwege de rust en de begroeiing 
die hen extra bescherming biedt. Om 
ook in de toekomst  - als het fort wordt 
omgeven door stedelijke bebouwing  
- de natuurwaarden van het fort te 

behouden zijn er drie randvoorwaarden 
noodzakelijk voor de herontwikkeling:

1. De natuurlijke waarden en kenmerken 
mogen niet aangetast worden.

2. De oeverbegroeiing van de fortgracht 
moet zoveel mogelijk in stand worden 
gehouden, of mogelijk worden 
uitgebreid met extra vegetatie. 

3. Omwille het behoud van rust 
binnen het fort worden geen extra 
verbindingspaden naar buiten het 
complex aangelegd.

Groenbeheer & natuurontwikkeling
In het hart van nieuwbouwwijk Hof van Holland



Ruimte voor dieren
Biologische eieren, honing, ...



En ruimte voor lokale duurzame tuinbouw
Biologische moestuin en shiitake, fruitbomen, notenbomen, ...



Ontspanning voor jong ...
Kinderen, scholieren

Spelen, educatie 

Het Fort Beneden Lent biedt mensen de 
mogelijkheid om te genieten. Door te 
laten zien waar verse producten uit eigen 
tuin vandaan komen midden in hun 
wijk. Extra aantrekkelijk voor mensen 
met jonge kinderen en ouderen, die 
niet ver van huis hoeven om toch in een 
natuurlijke omgeving te zijn. Kinderen 

worden aangespoord vieze handen 
te maken, eventueel met educatief 
programma te helpen waar mogelijk. 
Voor schoollessen kan samenwerking 
worden gezocht met het Citadel College 
en toekomstige basisscholen van Hof van 
Holland. Naar voorbeeld van Struin in de 
Ooijpolder.



... en oud
Omwonenden, recreanten
Activiteiten, ontmoeting

• Soepcafé, met biologische ingrediënten uit eigen tuin en omgeving.
• Koffie en thee voor wandelaars en dagjesmensen
• Culturele inhoud en terugkerende kleinschalige evenementen zoals 

exposities, openlucht filmvertoning, pizza avond, stadstuinconcert, 
kindertimmerdag, zomerterras, … 

• Realiseren van werkplaatsen en moestuinen voor lokaal publiek
• Ruimte voor organiseren van workshops en activiteiten door en 

voor iedereen



Wandel binnen
Voor groenten uit eigen tuin, verse eieren en tot 
rust te komen na een drukke dag

Bewoners van het Hof van Holland en 
recreanten moeten de mogelijkheid 
krijgen om van dit verborgen rustoord 
te kunnen genieten. In tegenstelling tot 
commerciële HORECA gaan wij in op 
een duurzaam sociaal programma. Met 
het uitgangspunt dat de unieke sfeer 
en natuurwaarden behouden blijven, 
wordt een culturele invulling en een 
open uitstraling gerealiseerd. Bezoekers 
kunnen desgewenst van koffie, thee, 
soep en een drankje bediend worden. 
Biologische producten uit eigen tuin en 
directe omgeving worden aangeboden.


