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Hatert, van gehucht tot stadsdeel

Wist je dat? Een groot deel van de gemeente Nijmegen eigenlijk Hatert is? De grens van de
kadastrale gemeente Hatert loopt namelijk van de Berg en Dalseweg, via de Graafseweg tot en met
Dukenburg en Lindenholt.
Met Kleurrijk Hatert in het vooruitzicht besloot ik eens te
gaan struinen op de site van het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis naar de geschiedenis deze wijk. Daar las
ik dat archeologen een gehucht en een grafveld hebben
aangetroffen tussen de Nieuwe Dukenburgseweg en de
Hulzenseweg. Hatert is dus al vanaf in de Romeinse tijd
bewoond!
De naam Hatert verwijst waarschijnlijk naar een stam uit
de zesde eeuw, de Hattuarii. In 1309 is er een adellijk
geslacht met de naam Ten Hautert.
Tijdens de tweede Wereldoorlog speelt de Hatertse brug
een belangrijke rol. De eerste brug is gebouwd tijdens de
aanleg van het Maas-Waalkanaal rond 1925. Op 10 mei
1940 mislukt een poging van het Nederlandse leger om
deze brug op te blazen. Na de geallieerde luchtlandingen
in september 1944 jagen de Duitsers de brug de lucht in.
Nog in datzelfde jaar verrijst er een noodbrug. In 1946
wordt een splinternieuwe vaste brug ingewijd, die een
kwart eeuw later plaatsmaakt voor de huidige verkeersbrug.

In de jaren ’50 verwacht Nijmegen dat het aantal inwoners flink gaat groeien en uitbreiding van de stad is dus
noodzakelijk. Besloten wordt om 3.500 nieuwe woningen
te bouwen in Hatert en Hatert wordt hiermee in één klap
de grootste wijk van Nijmegen.
In 1960 is Hatert nog een overwegend katholiek dorp.
Met de aanleg van de wijk ontstaat er meer verscheidenheid. Tegenwoordig kent Hatert een grote verscheidenheid aan allochtone
groepen, waarvan de
Turkse gemeenschap
de grootste is. Deze diversiteit komt elk jaar
tot uiting op de laatste
zondag van juni als het
multiculturele evenement Kleurrijk Hatert
plaatsvindt.
Meer over (Kleurrijk)
Hatert lees je op pagina 16 en 17.
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