
‘Niet gek laten maken door de crisis’
Spronglevend sprak met scheidend wethou-
der Paul Depla en met de man die vorig jaar 
aantrad als directeur van de GEM Waalsprong, 
Jan de Wilde. De twee bestuurders kijken 
terug, maar vertellen ook hoe de crisis de 
plannen in de Waalsprong beïnvloedt. 

Nieuw adres!
De grootste collectieve adreswijziging uit 
de geschiedenis van Nijmegen staat voor de 
deur. Wijkmanager Marjo van Ginneken over 
een megaoperatie. 

Jaar van de infra 
De werkzaamheden op de Prins Maurits singel 
zijn in volle gang. Tot nu toe was er veel aan-
dacht voor de bereikbaarheid per auto. Wat 
betekenen de werkzaamheden voor het lang-
zamere verkeer?
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Voor ieder wat wils in 
Sportpark Nieuw Balveren
Het is een indrukwekkend gezicht als je over de Griftdijk rijdt, sportpark Nieuw 
Balveren, het nieuwe sportpark in Oosterhout. Met het clubhuis van voetbalvere-
niging OSC als trots middelpunt. 
Lees verder op pagina 2 >> 
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>>  vervolg van voorpagina

Dit multi-functionele sportpark biedt echter meer dan voet-
bal alleen. Een trimbaan met tijdmeting en buiten-fi tness-
apparatuur voor een complete workout. De fi etscrossbaan 
is de laatste aanwinst.

Lange adem
De aanleg van de fietscrossbaan heeft heel wat voeten in de aarde 
gehad. Zeker een jaar bestookte initiatiefnemer René Wigman, vader 
van twee niet onverdienstelijk fietsende meiden, de gemeente met 
zijn plannen. Vlak voor de zomer van 2009 belde projectleider André 
Vergoossen. Of hij kon komen, de baan kon nog voor de zomer wor-
den aangelegd. Op aanwijzing van René lag er in korte tijd een semi-
professionele crossbaan.

Tijdelijke oplossing
De kinderen waren meteen enthousiast, de ouders soms wat minder. 
Want naast plezier leverde de baan ook een gebroken pols of wat 
schaafwonden op. ‘De baan is opgebouwd uit grond met veel bouwaf-
val. Soms halen we er hele bakstenen, dakpannen, glas en spijkers uit’, 

zegt Bart Brouwer uit Lent, die vrijwillig met zijn vader de baan con-
troleert voor aanvang van zijn workshop fietscrossen. ‘De gemeente 
heeft weliswaar gras ingezaaid aan de zijkanten, maar wat deze baan 
nog mist, is een mooie toplaag. Het geld daarvoor hebben we nog 
nodig van de gemeente om de baan veiliger en duurzaam te maken.’

Superenthousiast
Het onderhoud en het behoud van de crossbaan gaat Bart Brouwer 
(16) zeer aan het hart. Bart is een superenthousiaste amateur fiets-
crosser, die met hart en ziel de jeugd van Nijmegen-Noord warm 
maakt voor het fietscrossen. Samen met Dennis de Kok en Robbert 
Wijnandts heeft hij de crossbaan als het ware geadopteerd. Hun 
doel: een permanente baan, misschien zelfs een echte vereniging. 

Workshops fietscrossen
‘Vier middagen in oktober en november heb ik een workshop van een 
uur gegeven aan zo’n 20 kids. Veiligheid is ons motto. Helm en hand-
schoenen zijn verplicht. Daarnaast leer ik ze de basis  tech nieken hoe 
je het best over de baan gaat.’ De kinderen – voorname lijk jongens 
– hangen aan Bart’s lippen. ‘Je leert veel van Bart’, zegt Giovanni van 
Dinter. ‘Hoe je goed kan stunten, springen en wheelies kan maken.’ 

Giovanni is de zoon van Jolanda van Dinter. 
Haar kapsalon Haarbalans sponsort het fiets-
crossen met een vruchtendrankje en een ge -
zonde koek in de pauze. 
 
Een echte wedstrijdbaan
Een echte, blijvende wedstrijdcrossbaan is nog 
steeds de grote wens van deze mannen. ‘De hui-
dige baan heeft nog niet de ideale vorm’, legt 
Wijnandts uit. ‘Wil je er echt een officiële baan 
van maken, dan moeten we hier nog wat aan 
schaven.’ Daarnaast is de locatie van de huidige 
baan ook ‘tijdelijk’. Formeel naast het sportpark 
gelegen, maakt hij geen onderdeel uit van het 
sportpark. ‘Ons streven is om dat te veranderen. 
We blijven hierover met de gemeente intensief 
in overleg.’   



3

Sportpark Nieuw Balveren is bijna klaar? Alles volgens planning?
‘De bouw van het sportpark loopt volgens planning. We hebben 
goede afspraken gemaakt met de aannemers en kundige mensen 
bij de gemeente houden de vinger aan de pols. Er is goede samen-
werking met de gemeente Overbetuwe en OSC. Als alles gaat 
zoals het hoort, kunnen we de bouwwerkzaamheden binnenkort 
afronden en beginnen met de inrichting van de openbare ruimte.’

Wie kunnen er allemaal gebruik maken van het sportpark?
‘Het sportpark is er voor iedereen. Voetbal heeft natuurlijk een 
bepaalde functie in deze buurt, maar ook andere vrijetijds -
beoefening moet je faciliteren. Daarom is er een prachtige ‘zachte’ 
hardloopbaan met tijdmeting, zijn er buiten-fitnessapparaten 
geplaatst voor een totale workout en zijn er prachtige fiets- en 
wandelpaden aangelegd. Ook wordt een skatebaan voor de jeugd 
aangelegd en hebben de kids een mooie fietscrossbaan, die net 
naast het sportpark ligt.’

Hebben bewoners veel overlast gehad?
‘Nee hoor, er is juist prima samengewerkt met de bewoners en 
omwonenden. Mede dankzij hen is dit park zo voorspoedig ge rea-
liseerd. We hebben altijd goede afspraken gemaakt met de  wijk-
raad, de school, omwonenden. De enige overlast was misschien 
wat verkeersoverlast bij de aanleg van de ontsluitings wegen.’

De fietscrossbaan, is er een kans dat die nog tot het sportpark 
gaat behoren?
‘Allereerst alle eer aan René Wigman, die ervoor heeft gezorgd 
dat deze baan er is gekomen. Ik heb vanuit het projectbudget 
van het sportpark deze tijdelijk baan kunnen subsidiëren. De 
gemeente ziet de crossbaan als een zeer welkome aanvulling 
van de sportbeoefening en is ook zeer ingenomen met de manier 
waarop dit groepje (Bart, Dennis, Robbert en René) het aanpakt. 
De komende jaren zal blijken of de baan een permanente plek 
krijgt in de Waalsprong.’

Stand van zaken Sportpark Nieuw Balveren

Projectleider André Vergoossen over de stand van zaken Sportpark Nieuw Balveren



Patrick hoefde niet lang na te denken toen Doeko Pinxt van Pink 
Sweater Productions hem vroeg het script voor de Waalsprongfilm 
te schrijven. ‘Toevallig was ik op zoek naar werk in de buurt. Liefst 
wilde ik een lokaal project doen. Doeko’s verzoek kwam dus op een 
perfect moment.’ 

Pioniersmentaliteit
Omdat hij de Waalsprong niet kende (‘ik denderde er met de trein langs’), 
besloot Patrick het gebied op verschillende manieren te ver  kennen. Zo 
ploos hij de website van de Lentse Historische Kring uit en bezocht hij 
de kerkhoven in Lent om meer over de geschiedenis te achter halen. 
‘Uiteraard heb ik boodschappen gedaan bij Jan Linders in Lent en Albert 
Heijn in Oosterhout. Ook ben ik bij kwekers langs geweest. Verder heb ik 
tijdens mijn bezoekjes aan DVOL en LLTV veel opgestoken.’ Voor Patrick 
is de Waalsprong écht gaan leven. ‘Met zijn kassen, groene grenzen en 
afwisselende bebouwing is het een prachtige omgeving. Tel daar de pio-
niersmentaliteit en de hiermee gepaard gaande onderlinge verbonden-
heid bij op en je hebt een perfecte basis voor een film.’ 

Gevoel van trots
Inspiratie voor zijn script had Patrick dan ook in overvloed, mede dankzij 
de inbreng van enthousiaste bewoners. ‘Veel mensen droegen spontaan 
ideeën aan, variërend van complete verhaallijnen tot heel specifieke 
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personages. Een aantal ervan is in het verhaal verwerkt.’ Het verhaal is 
gebaseerd op de Waalsprong, haar historie en de ontwikkelingen, maar 
is géén documentaire. Het is een fictief en boeiend verhaal, dat waar had 
kúnnen zijn. Nu de eerste acteurs bekend zijn en het script definitief 
vorm heeft gekregen, kan Patrick bijna niet wachten tot de eerste opna-
mes in het weekend van 20 en 21 februari. ‘Wat ik achter mijn pc heb 
verzonnen, gaat dan echt léven. Een bizarre en tegelijkertijd heel 
mooie ervaring. Over de inhoud doe ik verder geen uitspraken, al ver-
wacht ik wel dat de film een gevoel van trots oproept.’  

‘Dit is een ontzettend sympathiek project’ 
Scriptschrijver Patrick Feijen schreef scènes en dialogen 
voor de televisiesoaps Goede Tijden Slechte Tijden en Onder-
weg naar Morgen. Sinds een tijdje is hij druk met een totaal 
andere, maar minstens zo leuke klus: de Waalsprongfilm. 

Doe ook mee!
Wil je meer weten over de Waalsprongfilm? Meedoen voor 
of achter de schermen? Kijk dan op: www.waalsprongfilm.nl. 
Of stuur een mailtje naar Pink Sweater Productions, 
project@pink-sweater.nl. 

Patrick Feijen in actie

Op zaterdag 28 november opende wethouder Van Hooft een 
nieu we speelplek in Visveld, in het park aan de Beatlesstraat. 
Daar  naast opende hij ook een tijdelijke verbindingsweg tussen 
de Groot-Brittanniëstraat en het nieuwe deel van de Vrouwe 
Udasingel. Op de groepsfiets van Stichting Struin ging de wethou-
der ‘door het lint’. Met hulp van Zwarte Piet en enkele kinde ren 
werd een recordtijd gereden. De tijdelijke weg is een verademing 
voor veel bewoners van Visveld, die tot voor kort moesten om rijden 
en daarbij vele verkeersdrempels op hun route tegenkwamen. De 
verbindingsweg maakt tevens de algemene begraafplaats goed 
toegankelijk. Als over enkele jaren de wijk Laauwik gereed is, zal 
een definitieve verbinding deze tijdelijke route vervangen. 

[KORT] Speelplek in Visveld
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‘Toen we ’s middags uit school kwamen, viel het ons op’, vertel-
len Brittany Ruikes (13, Oosterhout) en Judith Henst (14, Lent). ‘De 
lantaarnpalen waren allemaal aan, al een paar dagen. We vonden 
het zonde van de energie.’ De meiden stuurden een brief naar de 
gemeente. Hierin berekenden ze ook dat de lampen iedere dag 
zeven uur te lang aanstonden. In een maand kon er wel 196 uur per 
lantaarnpaal bespaard worden.

‘Dat kan gewoon niet’ 
In eerste instantie bleef het stil, maar een tijdje later kregen ze van 
wethouder Van Hooft een uitnodiging om op het gemeentehuis 
te komen praten. Hij vond het heel bijzonder dat twee zulke jonge 

meiden zich om het milieu bekommerden. 
‘Dat hadden we echt niet verwacht’, zegt 
Judith lachend. ‘We zijn eigenlijk helemaal 
niet van die groene mensen.’ Brittany vult 
aan: ‘Maar in het hele land wordt reclame 
gemaakt voor spaarlampen, dat Nederland 
groener moet worden en dan staat bij ons 
het licht aan. Dat kan gewoon niet’.

‘Het was een onderhoudsbeurt’
Op het gemeentehuis hoorden ze waarom. 
Het was een onderhoudsbeurt. ‘Elke drie 
jaar wordt alle techniek van de palen 
getest. De branduren zijn op, de lampen versleten en die vervan-
gen we dan. We laten de lampen tijdens het testen branden, omdat 
je anders niet ziet of alles het nog doet’, licht wijkbeheerder Hans 
Bongers toe. Hij moet helaas bekennen dat de straatverlichting in 
Nijmegen niet echt milieuvriendelijk is. ‘Het ontbreekt in Nijmegen 
nog aan een beleidsplan openbare verlichting. Het ligt nu wel klaar 
voor besluitvorming.’

Hoge verrassing
Wethouder Van Hooft vond de actie van deze meiden echter zo goed, 
dat hij iets leuks voor hen organiseerde. Ze kregen allebei een opla-
der op zonne-energie. Maar dat was niet het enige. Hans Bongers 
en Gerald van Meijgaarden (specialist openbare verlichting) namen 
Judith en Brittany een middag mee de wijk in. Ze mochten om de 
beurt met een hoogwerker een lamp verwisselen van een lantaarn-
paal. ‘Het was echt heel gaaf. Bovenop zo’n hoogwerker kan je uitkij-
ken over de hele Waalsprong.’

Eigenlijk niet zo bewust
Op de vraag of deze hele ervaring de meiden nu milieubewus-
ter heeft gemaakt, antwoorden ze allebei ontkennend. ‘We zijn er 
eigenlijk niet zo bewust mee bezig, maar we laten ook niet zomaar 
overal het licht branden of zo’.  

Zuinig met energie in Nijmegen-Noord
Wat als grap begon, werd afgelopen zomer door wethou-
der openbare ruimte Hans van Hooft heel serieus genomen. 
Twee meiden uit Nijmegen-Noord namen de moeite om een 
brief te schrijven over de straatverlichting die dag en nacht 
leek te branden. Van Hooft nodigde hen uit en had een leuke 
verrassing in petto.

Brittany Ruikes (links) en Judith Henst
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Dubbelinterview Paul Depla en Jan de Wilde

‘Niet gek laten maken door de crisis’

‘Mijn werk als wethouder begon tien jaar geleden met de over-
dracht door mijn voorganger’, weet Paul Depla nog. ‘Hij gaf me de 
dossiers en zei: “Eén ding is heel eenvoudig: de Waalsprong. De plan-
nen zijn namelijk al helemaal klaar, dus je hoeft de komende jaren 
niks anders te doen als lintjes doorknippen.” Nou, da’s mooi, dacht 
ik. Vervolgens liet Rijkswaterstaat binnen een week na mijn aan-
treden weten dat er een dijkteruglegging zou gaan plaatsvinden, 
precies op de plek van de nieuwe wijk. Ik kan me uit die tijd nog 
een levendige bijeenkomst herinneren met, naar mijn gevoel, een 
menigte van duizenden mensen. Die moest ik, staand op een tafel, 
uitleggen dat de Waalsprong echt door zou gaan. Toen die storm een 
beetje geluwd was, besloot de Raad van State een jaar later dat er 
nog een Milieu Effect Rapportage moest worden uitgevoerd, met 
een tijdelijke bouwstop als gevolg. Daar gingen al onze plannen. En 
ik had nog geen lintje doorgeknipt.’

De Waalsprong werd een hoofdpijndossier? 
Depla: ‘Welnee. Ik zit hier niet om lintjes door te knippen. Voor mij 
als bestuurder werd de Waalsprong steeds interessanter door al die 
onverwachte gebeurtenissen. Daarnaast denk ik dat het hele project 
er baat bij heeft gehad. Doordat de plannen op de schop moesten, zijn 
we tot nieuwe inzichten gekomen. Door zijn locatie heeft de Waal-
sprong twee unieke kenmerken: de aanwezigheid van water en de lig-
ging dicht bij het centrum van de stad Nijmegen. In de nieuwe versie 
van de plannen werden die voordelen beter uitgebuit. Bijvoorbeeld 

door het centrumgebied met winkels en voorzieningen te verplaat-
sen van het midden van de wijk naar de locatie aan de Waaloever. Het 
motto werd: geen wijk achter de dijk, maar een stad aan de rivier.’

Dat is de leidende visie geworden?
De Wilde: ‘In de herziening van de plannen in 2003 is er ook veel 
meer aandacht gekomen voor de historie en de landschapsken-
merken van het gebied. De Waalsprong ligt op een unieke locatie 
tussen de landelijke Betuwe en het stedelijke Nijmegen. En dan ook 
nog pal aan de rivier. Daar zijn we steeds beter op gaan inspelen. 
Je ziet in de tijd van herbezinning 
ook de namen van gerenommeerde 
steden bouwkundigen opduiken in 
de planvorming. Gaandeweg ont-
stond het inzicht dat de ramen open 
moesten. Er werd meer ontwerp-
kennis van buiten aangetrokken. 
Meer uitvoerders kregen kansen. 
Deze competitie komt de kwaliteit 
van de Waalsprong ten goede.’
Depla: ‘Dat was een belangrijk nieuw 
inzicht. Als gemeente ben je ervoor 
om kaders te stellen en vervolgens 
te toetsen, maar niet om elk project  
van A tot Z uit te voeren. Denk niet 
dat je alles het beste kunt en dat je zelf tot en met de architectuur 
aan het roer moet staan, maar bied juist ruimte voor creativiteit aan 
degenen die daar goed in zijn.’
De Wilde: ‘Dat is ook de rol die de GEM als grondexploitant behoort te 
vervullen. In een privaat-publieke samenwerking als de GEM, werken 
de overheid en marktpartijen samen. In de praktijk gaat het daar-
bij vaak om risico’s delen. Maar eigenlijk moet je streven juist zijn 
om kennis te delen. De overheid geeft sturing aan maatschappelijk 

Bijna tien jaar lang drukte Paul Depla als wethouder van 
Nijmegen zijn stempel op de ontwikkeling van de Waal-
sprong. Nu zijn afscheid eraan komt, sprak Spronglevend 
met hem, en met de man die vorig jaar aantrad als directeur 
van de GEM Waalsprong, Jan de Wilde. De twee bestuurders 
kijken terug, maar vertellen ook hoe de crisis de plannen in 
de Waalsprong beïnvloedt. 

Paul Depla (l) en Jan de Wilde (r)  fotograaf: Bert Beelen



7

gewenste zaken en bewaakt de context van de totale stad, de markt-
partijen komen met innovatie en spelen in op economische ontwik-
kelingen. Dat maakt je sterk, maar ook flexibel. En dat is nodig, want 
uiteindelijk is het toch de consument die aan de knoppen zit.’

Dat blijkt: de consument heeft nu alle knoppen omlaag gedraaid. 
Hoe raakt de economische crisis de Waalsprong? 
Depla: ‘Het is duidelijk dat er sprake is van een koopstaking bij een 
belangrijk deel van de consumenten. Maar wij hadden de mazzel dat 
de productie van woningen net op een laag pitje was gezet toen de 
crisis begon. Gedurende zo’n anderhalf jaar ligt de focus nu vooral op 
het bouwen van infrastructuur en voorzieningen. Maar goed, in de 
loop van volgend jaar moet de productie wel weer op gang komen.’
De Wilde: ‘Wat je ziet is dat de starterswoningen nog redelijk lopen, 
en de luxe woningen voor 55-plussers ook. Maar het belangrijke seg-

ment van de gezinswoning zit nog 
altijd op slot. Mensen plaatsen lie-
ver een dakkapel of een serre dan 
dat ze een nieuwe woning kopen.’

Wat betekent dat voor het aanbod 
van woningen? 
De Wilde: ‘We zijn in korte tijd van 
een zogenaamde aanbiedersmarkt 
naar een vragersmarkt gegaan. Dat 
betekent dat je je sterker moet la  -
ten leiden door de wensen van de 
klant. Waar is behoefte aan? De GEM 
werkt daarom aan meerdere be   stem-
mingsplannen met verschillen  de ty  -

pen wo  nin gen. Als de vraag aantrekt voor een specifieke woningsoort 
dan kunnen we die dus razendsnel leveren. Daarnaast is er meer aan-
dacht voor het particulier opdrachtgeverschap, de ‘vrije kavels’. Tot nu 
toe werden die gezien als bijproduct in de Waalsprong, maar dat veran-
dert. En we letten natuurlijk meer op de kosten, net als de consument.’
Depla: ‘Maar in hoofdlijnen verandert er niet heel veel in het basis-
ontwerp voor de wijk. Zo’n nieuwe wijk is een proces dat twintig, 
dertig jaar in beslag neemt. Je weet van tevoren dat daar een stuk of 

drie economische crises doorheen komen fietsen. En zo hier en daar 
een collegecrisis, jazeker! Je kunt niet bij elk van die gebeurtenissen 
de plannen aanpassen. Dat geldt ook voor de bouwplannen voor het 
centrumgebied de Citadel. Die staan overeind. In januari presente-
ren we het Masterplan voor de Citadel. Na de verkiezingen zal het 
nieuwe college van B&W de volgende stappen zetten.’
De Wilde: ‘Gelukkig is de rente laag, dat geeft ons de ruimte om door 
te ontwikkelen zonder dat we in de rode cijfers raken. Het is geen 
feest, maar we houden het droog.’
Depla: ‘Je moet oppassen dat je je niet gek laat maken door de crisis. 
Vergeet ook niet dat de Waalsprong een geweldige locatie is voor 
woningbouw. Zo’n project weet altijd nog wel vraag te genereren.’

Paul Depla, u vertrekt. Jan de Wilde is als directeur net aangetreden. 
Is er nog een boodschap die u hem zou willen meegeven? 
Depla: ‘Hou oog voor de specifieke Nijmeegse context van het pro-
ject. Nijmegen is een bijzondere stad met een eigen cultuur, die je 
bijvoorbeeld ook terugziet in de politieke verhoudingen. Dat maakt 
de Waalsprong anders dan Vinexlocaties elders in het land.’

Jan de Wilde, gaat u wethouder Depla missen in de Waalsprong? 
De Wilde: ‘Ik heb Paul leren kennen als een krachtige bestuurder die in 
staat is om een complex project als de Waalsprong op koers te houden. 
En dat is belangrijk, ook om de soms wat ongedurige marktpartijen in 
het gelid te houden. Ik hoop dat zijn opvolger dat ook kan. Het is nodig 
dat er vanuit de politiek een bestuurder is die de verantwoordelijkheid 
voor de Waalsprong voelt op de manier waarop Paul dat voelde.’

We zijn al een heel eind met de Waalsprong. Gaat u tegen uw opvolger 
zeggen dat hij of zij alleen nog maar lintjes hoeft door te knippen? 
Depla: ‘Ha ha, nee zo werkt het niet. We zijn nog zeker 13 tot 15 jaar 
bezig met Waalsprong en niemand kan voorspellen wat er in die tijd 
nog gebeurt. Bovendien kiezen we er bewust voor om de plannen te 
maken op hoofdlijnen. De invulling daarvan vindt later plaats, dicht 
tegen de fase van uitvoering. Dat is meer realistisch. Wanneer je nu 
bedenkt hoe de wereld er tien jaar geleden uitzag, zonder mobiele 
telefoon, nauwelijks internet, begrijp je dat we nu niet exact kunnen 
bepalen hoe mensen over tien jaar leven en willen wonen.’   

Paul Depla (l) en Jan de Wilde (r)  fotograaf: Bert Beelen
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Een donderdagmiddag in november, drie uur. Basisschool Het 
Talent stroomt leeg. Twaalf kinderen melden zich gewapend 
met een grote rugzak in de hal van De Ster bij Matthijs de 
Gruijter en Christina Ferfers van STRUIN. De natuur wacht! 

Buitenschoolse opvang in de natuur

Eenmaal buiten klimmen de kleinsten in een bakfiets, terwijl de oud-
sten zich op een knalgele groepsfiets posteren. ‘Wat wordt het van-
daag?’, vraagt Matthijs. ‘Het Spiegelbosje? Het Waalstrandje achter 
De Sprok?’ ‘Allebei!’, klinkt het in koor. ‘Helemaal goed, we gaan!’  

Verse theeblaadjes
STRUIN verzorgt een bijzondere vorm van buitenschoolse opvang, 
namelijk in de natuur. STRUIN ging in het voorjaar van 2007 van 
start in Nijmegen. Mede door het succes zijn Matthijs en zijn col-
lega’s de Waal overgestoken. ‘Sinds september gaan we met kinde-
ren uit Lent de natuur in. We laten ze zoveel mogelijk vrij. We leren ze 
zelf ontdekken wat ze met natuurlijk materiaal als takken, bloemen, 
water, zand of klei kunnen doen. De kinderen maken ook kennis met 

Ook struinen?
STRUIN biedt in Lent momenteel plaats aan 16 kinderen. 
Als het goed is, komen hier in de lente van 2010 acht plaatsen 
bij. Meer informatie? Kijk dan op www.struin.nl. Of bel met 
Matthijs de Gruiter: 06-11644237.

gezond en biologisch verantwoord eten en drinken. Ze krijgen een 
appeltje of zetten bijvoorbeeld zelf thee met verse theeblaadjes.’

Bezemstelen
Bij het Spiegelbosje worden regenbroeken, laarzen en warme sjaals 
aangetrokken. Tobias is duidelijk in zijn element. ‘Ik vind het gewel-
dig om buiten te zijn, zeker als we hutten mogen bouwen.’ Ook Joep 
straalt. ‘We leren steeds nieuwe dingen. Het is heel anders dan de 
gewone BSO, waar je eigenlijk altijd binnen bent.’   
Terwijl Christina met de jongsten koers zet naar het Waalstrandje, 

verzorgt Matthijs een minicollege voor de oudsten. ‘Kijk hier, 
een berenklauw. Daar moet je voorzichtig mee zijn, omdat 
het sap brandplekken kan veroorzaken. En wat doen ze met 
deze dode iepentakken? Precies, bezemstelen maken! En 
daar jongens, een heksenkring!’   

Kleihut
Op het Waalstrandje gaan de twee groepjes weer in elkaar 
op. Sam, Wessel en Tobias zijn druk met de bouw van hun 
eigen kleihut. Iets verderop nodigt de door passerende boten 
veroorzaakte golfslag uit tot een nieuw spelletje. Hand in 
hand met bijna alle kinderen lopen Matthijs en Christina 
richting het water om al joelend naar de kant te rennen als 
de golven op komen zetten. Nienke en Lieve krijgen er maar 
geen genoeg van. Hugo, natte sokken in de hand, kijkt glim-
lachend toe. ‘Spelletjes doen met de andere kinderen is heel 
leuk. En het allerleukst? Samen buiten zijn!’   
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Senioren Sport Lent, iedere woensdagmorgen van 
9.15 – 10.45 uur in sporthal De Spil in Lent. Meer 
weten over SSL? Neem contact op met Jan Rikken, 
024- 3280025 (e-mail ssl@planet.nl).

Trouwe leden
Gert Geerlings was als eerste in de zaal en hielp ook met opbou-
wen. Gert is met zijn 78 jaar een van de oudste leden, hij is al vijftien 
jaar trouw lid. ‘Omdat je toch fit wilt blijven. En het is natuurlijk een 
gezellige club. Ik ken veel van deze mensen al jaren.’ Lid van het eer-
ste uur is Bep van Burk (69). Bep komt al 22 jaar, maar werd vorig 
jaar ernstig ziek. Na een periode van zware behandelingen begon ze 
in september weer. ‘Seniorengym is goed voor geest en lichaam. En 
mensen accepteren je hier zoals je bent, je kunt jezelf zijn.’ 

Sinds 1987
De seniorensportclub komt in steeds verschillende samenstelling 
bijeen sinds 1987. Begonnen als een sportinstuif in Elst is SSL uitge-
groeid tot een heuse sportvereniging, waar iedereen op zijn of haar 
eigen niveau ontspannen kan sporten. ‘Meestal beginnen we met 
een uitgebreide work-out. Veel lopen, rekken en strekken. Daarna 
doen we bijvoorbeeld een potje volleybal en Dutch-tennis. We spe-
len met aangepaste materialen’, licht Woudy toe. ‘De volleybal is 
groter en lichter, en we tennissen met lichtere rackets en schuim-

rubber ballen. Het net hangt ook 
lager. Deze mensen zijn toch de 
jongsten niet meer.’

Lentse aangelegenheid
Op de ledenlijst staan vooral 
Lente naren. Een paar leden ko -
men uit Nijmegen, Bemmel of 
Elst. ‘Uit Oosterhout hebben 
we niemand’, zegt SSL secre ta-
ris Jan Rikken. ‘Ik denk dat de 
mensen uit Oosterhout nog te 
jong zijn, daar wonen gewoon 
te weinig senioren.’ 

Thea Berkien en Dorien Rikken (beiden 64) 
geven aan dat er in Lent sowieso veel te doen is voor de senioren. 
‘Naast deze sportvereniging is er een toneelclub, een dartclub, je kan 
sjoelen en bridgen. Er is echt een rijk en gezellig verenigingsleven 

in Lent.’ SSL past hier uitstekend tussen. Lekker vlotte 
muziek, pittige oefeningen, maar er wordt ook veel gela-
chen en gepraat. Na anderhalf uur noeste arbeid geniet 
iedereen na met een kop koffie in de kantine van De Spil 
en gaat daarna voldaan naar huis.   

Sportieve senioren actief in Lent
Het is koud in sporthal De Spil. De senioren van Senioren Sport Lent (SSL) moeten dus flink 
aan het werk. Sportinstructeur Woudy Loen (52) zet vlotte muziek op en de les begint. ‘Ik houd 
natuurlijk wel rekening met de beperkingen. Sommige mensen hebben last van schouders, rug 
of het hart. Iedereen doet mee, maar niets hoeft. Het moet wel leuk blijven.’
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Nieuw adres!
Het is zover: de grootste collectieve adreswijziging uit de respectabele geschiedenis van de stad 
Nijmegen staat voor de deur. Bewoners en ondernemers zijn met de ‘Verhuisdoos’ zo goed mogelijk 
voorbereid op wat gaat komen. En de gevreesde premiestijgingen van verzekeraars lijken, in som-
mige gevallen tenminste, mee te vallen. Op de grote Waalsprong-nieuwjaarsborrel (3 januari) mag 
iedereen straks komen napraten. 

Voor de bewoners van 2200 huisadressen en 300 ondernemers be -
gint het nieuwe jaar met meer dan oliebollen en goede wensen. 
Van de ene op de andere dag krijgen ze een gloednieuw adres. 
De meeste van die 2200 zijn inwoners van Oosterhout en Ressen, 
wijken die nu ook in naam tot de stad Nijmegen gaan behoren. Ver-
der veranderen sommige straatnamen omdat ze dubbelen met, of 
te veel lijken op namen die elders in de stad in gebruik zijn. Daar-
naast wordt de gelegenheid aangegrepen om van enkele straten, 
waar onder de Groenestraat en de Griftdijk, de huisnummers aan te 
passen vanwege historisch gegroeide ‘onhandigheden’. 
‘De gemeente heeft zich ingespannen om de megaoperatie zo 
soepel mogelijk te laten verlopen’, vertelt wijkmanager Marjo van 
Ginneken. ‘De belangrijkste zichtbare uiting daarvan is de zoge-
naamde ‘Verhuisdoos’, een pakket met daarin informatie, verhuis-
berichten en zoveel mogelijk andere hulpmiddelen. Die is in 
november bij alle betrokken bewoners thuisbezorgd.’

Verzekering
Een van de meest gevreesde gevolgen van de adreswijziging is een 
mogelijke premiestijging door verzekeraars. Hoe dit precies uitpakt, is 
nog onduidelijk, maar zeker is wel dat in elk geval één verzekeraar de 
premies nu ongemoeid laat: Allianz. Een woordvoerder stelt dat zijn 

maatschappij gevoelig is geweest voor de brief die de gemeente naar 
alle verzekeraars heeft gestuurd. ‘Eigenlijk zou ook bij ons een premie-
verhoging aan de orde zijn voor verzekeringen van opstal, inboedel 
en auto’, zegt hij. ‘Alle postcodegebieden van Nederland zijn inge-
deeld in een categorie van  van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor relatief 
lichte risico’s en een lage premie , en 5 voor wat grotere risico’s met 
bijbehorende hogere premie. Grote steden, waaronder Nijmegen, 
zitten doorgaans in categorie 5. Het huidige Lent en Oosterhout zit-
ten in 2.’ Allianz heeft in dit geval echter besloten de categorie voor 
Ooster hout en Lent niet aan te passen aan postcode 65. ‘Op basis van 
een zuivere formaliteit zou dat raar zijn. Daarom laten we de premies 
nu ongemoeid. Wanneer later blijkt dat het gebied ook daadwerke-
lijk een stedelijk risicopatroon gaat vertonen, dan maken we natuur-
lijk een nieuwe afweging. Maar dan is het op basis van daadwerkelijk 
geconstateerde feiten, en niet vanwege een formele adreswijziging. 
Hoe dan ook: profiel aanpassing gebeurt maar om de paar jaar, dus 
voorlopig hoeven onze klanten zich geen zich zorgen te maken.’

Ondernemers
De groep die misschien wel het meest wordt getroffen door de 
adreswijziging zijn de ondernemers. Want een paar kaartjes naar 
familie en vrienden sturen is één ding, maar de belettering op gevels 
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en bedrijfsauto’s aanpassen, om maar eens wat te noemen, gaat wel 
een stapje verder. ‘Ook voor hen hebben we geprobeerd een zo goed 
mogelijke oplossing te bedenken’, aldus Marjo van Ginneken. ‘Het is 
onmogelijk om voor elk bedrijf de schade tot op de cent nauw keurig 
te vergoeden. Daarom hebben we een ander systeem bedacht. Een 
bedrijf kan, zonder iets te hoeven aantonen, een beroep doen op 
onze schaderegeling. Die houdt in dat bedrijven met meer dan vijf 
werknemers 500 euro krijgen, met één tot vijf werknemers 250 euro 
en zelfstandigen zonder personeel 100 euro. Wie toch meer schade 
denkt te lijden kan een aanvraag doen, maar moet dan wel met 
bonnen en facturen zijn claim ondersteunen. Een externe partij gaat 
vervolgens beoordelen welke vergoeding rechtvaardig is.’

Nieuwjaarsborrel
Of daarmee voor alle burgers en ondernemers de kou uit de lucht 
is, weet Van Ginneken niet. ‘Er zijn natuurlijk mensen die een emo-
tionele binding hebben met hun plaatsnaam of de straat waarin 
ze soms al jaren wonen. Die zullen misschien wat meer tijd nodig 
hebben. Maar ik weet dat er ook mensen zijn die de verande-
ring toejuichen. De Waalsprong heeft altijd beloofd een stukje 
van Nijmegen te worden. Wie met die gedachte hier een huis 
heeft gekocht, zal de naamsverandering zeker welkom heten.’
Blij of niet blij: iedereen die de verhuisdoos heeft gekregen, is wel-
kom op de grote nieuwjaarsborrel van de gemeente in voorzie nin-
gen hart De Klif. Naast een gelegenheid om gezellig na te praten, 
is de borrel ook hét moment om de prijzen voor de puzzel en de 
kleurplatenwedstrijd uit de Verhuisdoos uit te reiken. Zo gaat er een 
TomTom weg en meerdere cadeaubonnen. Als toefje slagroom op de 
cake wordt een aantal van de oude straatnaamborden verloot onder 
de aanwezigen. Wie toch nog moeite heeft met de nieuwe naam, 
kan dan de oude gewoon aan het schuurtje in de tuin hangen.  

Nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2010
2200 Nijmeegse adressen veranderen op 1 januari 2010. Om 
dat bijzondere moment te markeren, nodigt de gemeente alle 
betrokkenen uit voor een nieuwjaarsborrel op zondag 3 januari 
2010 in Voorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1, Nijmegen 
(voorheen Oosterhout). Daar is vanaf 13.00 uur al feest voor de 
kinderen, en om 15.00 uur staan we officieel stil bij Operatie 
Verhuisdoos. Ook vindt dan de prijsuitreiking plaats voor de 
kleurplaten- en puzzelwedstrijd. Bovendien maakt u kans op 
één van de ‘oude’ straatnaam- of woonplaatsborden. U bent 
van harte welkom!
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Potgrond, dat is het product waar Lent beroemd mee werd. Nie-
mand zou een paar jaar geleden vermoed hebben dat halalwijn 
wel eens de opvolger zou kunnen worden. Niet dat de wijn in Lent 
gemaakt wordt: het productieproces vindt plaats in Duitsland, met 
druiven uit Frankrijk (rood) en Duitsland (wit). En zelfs het distribu-
tiecentrum heeft Taner Tabak een paar maanden geleden naar een 
bedrijventerrein in Nijmegen moeten verplaatsen uit ruimtegebrek. 
Maar het ‘hoofdkantoor’ blijft zijn eigen woning in Lent, en dat is 
dan ook het adres dat op elk etiket vermeld staat. ‘Natuurlijk’, zegt 
Tabak resoluut. ‘Ik ben er trots op een Lentenaar te zijn.’

Officiële erkenning
Toen Tabak zeven jaar geleden van Istanbul naar Nederland kwam, 
verwonderde hij zich erover dat het fenomeen van de alcoholvrije 
wijn nog onontdekt territorium was. ‘Er was wel alcoholarme wijn, 
maar voor de Islam is dat niet voldoende. Daarom ben ik samen met 
een Duits bedrijf gaan kijken hoe we het alcoholpercentage terug 
konden brengen tot nul zonder de authentieke wijnsmaak aan te 
tasten.’ Die inspanningen leidden er een paar maanden geleden toe 
dat zijn wijnen het ja-woord kregen van een belangrijke internatio-
nale keuringsinstantie, waardoor hij ze nu officieel ‘halalwijn’ mag 
noemen. Betekent dat nu dat de wijnsluizen open kunnen richting 
de moslimlanden? ‘Nou, zo gemakkelijk gaat dat ook niet’, lacht hij. 
‘Om te beginnen is wijn een drank die je moet léren drinken. Vergeet 
niet dat orthodoxe moslims nog nooit wijn geproefd hebben. De 

eerste wijnmonsters die we opstuurden, leverden dan ook negatieve 
reacties op: veel te zuur, vonden ze. Achteraf logisch, dat was droge 
wijn. Als instapwijn is die iets té markant. De demi-sec die we daarna 
maakten, viel wel in goede aarde.’ 

Blijvertje
Daar komt volgens Tabak nog bij dat de meeste landen eigen eisen 
en restricties hebben. Bijvoorbeeld over de informatie op het etiket. 
‘Dat maakt exporteren tot een lastige klus. Maar met Maleisië en 
Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, zijn we nu een heel 
eind.’ Daarnaast is er ook vanuit Nederland belangstelling. ‘We zijn 
in onderhandeling met een supermarktketen. Die ziet niet alleen 
mogelijkheden voor moslims, maar ook voor zwangere vrouwen, 
suikerpatiënten en iedereen die zo nu en dan eens de BOB moet 
zijn... Onze Kevserhelalwijn is absoluut een blijvertje.’   

Halalwijn uit Lent 
verovert de wereld
De jonge ondernemer Taner Tabak (35) uit Lent slaagde er als 
eerste in om een alcoholvrije wijn te ontwikkelen die voldoet 
aan de strenge eisen van de Islam. Zijn halalwijn (Kevser-
helalwijn) heeft inmiddels veel aandacht getrokken: de wijn 
staat op het punt om Indonesië, Maleisië én de Nederlandse 
supermarkt te veroveren. 

Taner Tabak met zijn alcoholvrije wijn
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Fotograaf: Jelger Herder

We konden er dus op wachten, en ja hoor, een oplettende bewoner 
hoorde zo’n twee jaar geleden het typische ratelende geluid van 
de rugstreeppad in het zuiden van De Elten. Het geluid verraadde 
de aanwezigheid van paddenmannetjes die met deze lokroep de 
vrouwtjes verleiden. De pad had de Waalsprong tot broedplaats 
verkozen. 

Beschermde diersoort
In Nederland komt de pad veel voor, alleen in de provincie Gronin-
gen voelt hij zich niet thuis. Maar omdat de rugstreeppad in Euro-
pees verband bij de beschermde diersoorten hoort, was het aan de 
GEM om de kraamsuite te respecteren. En omdat er toevallig op die 
plek iets anders was gepland, namelijk een speelplek, betekent dat: 
een aantrekkelijk alternatief bieden. 
Op enkele tientallen meters afstand van de oude poel wordt daarom 
binnenkort een nieuwe poel aangelegd, geheel volgens het wensen-
lijstje van de pad. 

Voortplanting
De rugstreeppadden komen vanaf half april tevoorschijn uit hun 
overwinteringslocatie om zich in de poelen te storten. Het voort-
plantingsseizoen van deze pad duurt lang en is afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Zelfs in juli en augustus kunnen nog ople-
vingen van de voortplantingsactiviteiten plaatsvinden, vooral als 
het aardig wat geregend heeft én warm weer is. 

Nieuwe paddenpoel
De paddenpoel moet natuurlijk klaar zijn voordat de padden het op 
hun heupen krijgen, dus vóór 1 maart is de poel gereed. Hij komt 

Nomaden in de Waalsprong
In Oosterhout wordt een speciale plek ingericht voor nomaden. De nomaden onder de kikkers wel te verstaan, oftewel de 
padden. Voor de rugstreeppad is een bouwlocatie een pretpark: braakliggend terrein waarop natuurlijke poeltjes ontstaan 
als het flink geregend heeft. Daar is het goed toeven, zeker in het voortplantingsseizoen. De rugstreeppad is een slechte 
zwemmer en heeft een plek nodig waar hij snel kan gaan zitten. Ondiep water dat snel opwarmt in het voorjaar is het uitge-
lezen decor om een nieuwe generatie rugstreeppadjes het leven te schenken. 

te liggen tussen de Terralaan, Aquilastraat en de watergang. Deze 
plek is uitgekozen in overleg met Rijkswaterstaat en kenniscentrum 
Alterra van de Wageningse Universiteit. 

Weetjes over de rugstreeppad 
Padden behoren net als kikkers tot de amfibieën: koudbloedige 
gewervelde dieren met een waterdoorlaatbare huid. Zoals de meeste 
amfibieën is ook de rugstreeppad een uitgesproken nachtbraker. Pas 
tijdens het invallen van de schemering komt hij tevoorschijn om 
op open plekken te gaan jagen. De rugstreeppad (Bufo calamita) 
is herkenbaar aan zijn gele rugstreep waaraan hij ook zijn naam te 
danken heeft. Het is een middelgrote pad met een droge wrattige 
huid, geelgroene ogen met een horizontale pupil en goed zichtbare 
trommelvliezen. De rug is geelbruin of grijsbruin met een patroon 
van groenige vlekken en vaak grote rode of roodbruine wratten. De 
buik is licht met vaak donkere vlekjes. De rugstreeppad kan tot 10 
cm groot worden.

Meer informatie over de rugstreeppad is te vinden op www.ravon.nl   
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Het jaar van de infra

De werkzaamheden aan de Prins Mauritssingel zijn alweer zo’n vier maanden aan de gang. Een belangrijk deel van het werk is 
gericht op de ombouw van snelweg naar 50 km weg, zodat de weg straks past in een bebouwde omgeving. Maar bij een stede-
lijk wegennet horen natuurlijk ook goede fietsverbindingen en ook daar wordt de komende maanden nog hard aan gewerkt.

Ruim baan voor de fiets

Vijf kilometer
De Waalsprong ligt op een ideale fietsafstand van de bestaande 
stad en in de wijken onderling zijn alle bestemmingen binnen vijf 
kilometer bereikbaar. Om zoveel mogelijk ruimte te geven aan de 
fiets, wordt een fietsnetwerk aangelegd met directe, aangename en 
veilige fietsroutes. Dit netwerk moet ertoe leiden dat bewoners van 
Nijmegen-Noord voor korte ritten zoveel mogelijk de fiets pakken. 
De spoorlijn Nijmegen-Arnhem en de Prins Mauritssingel vormen 
nu nog een barrière voor fietsers. Door de aanleg van verschillende 
oost-west verbindingen die weer aansluiten op noord-zuid verbin-
dingen zal de bereikbaarheid flink verbeteren. 

Diverse aanpassingen
Als eerste is afgelopen zomer een fietspad in twee richtingen ge  -
maakt langs de Keizer Hendrik VI-singel. Fietsers uit Oosterhout

Begin december heeft het gemeentebestuur besloten om de 
sloop van de Lentse Lus uit te stellen tot begin 2013. Door aanpas-
singen in het bestek kan het viaduct worden gehandhaafd tot-
dat de aansluiting wordt gemaakt tussen de Prins Mauritssingel 
en de nieuwe stadsbrug. De Lentse Lus zou aanvankelijk worden 
gesloopt tijdens de weekendafsluiting van 20 en 21 februari. Dit 
weekend wordt nu gebruikt om de rijweg van de Lentse Lus in 
te richten voor fietsers en voetgangers. Bij de ontwikkeling van 
het stationsgebied bij Lent zal gekeken worden of een fietsroute 
nodig is en hoe die ingepast kan worden.

kunnen zo het transferium aan het Keizer Augustusplein bereiken. 
Daarnaast wordt op dit moment een fietstunnel gebouwd in het ver-
lengde van de Vrouwe Udasingel. De tunnel, die onder de weg en het 
spoor doorgaat, sluit aan op de fietsroute die loopt vanaf de Groot 
Brittanniëstraat/Visveldsestraat richting Lent. In het westen sluit de 
tunnel via een fietspad aan op de Dijkstraat. Eind februari moeten de 
tunnel en het fietspad klaar zijn. Aansluitend wordt een veilige over-
steek Dijkstraat/Griftdijk gemaakt voor de leerlingen van het Citadel-
college. De werk    zaamheden hiervoor starten naar verwachting in 
maart 2010.
 
Snelbinder
Onderdeel van de werkzaamheden aan de Prins Mauritssingel is de 
doortrekking van de Snelbinder naar de Griftdijk. Hierdoor krijgen 
fietsers een snellere en veiligere verbinding tussen Lent, Ooster hout 
en Nijmegen-centrum. De aanleg hiervan is ook eind februari gereed. 
De voorziening is overigens tijdelijk. Bij de ontwikkeling van het 
nieuwe stationsgebied wordt een definitieve aansluiting gemaakt.    
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2009 was het jaar van de infra. En van de economische crisis. Wat 
de ontwikkeling van de Waalsprong betreft, heeft u van het eerste 
waarschijnlijk meer gemerkt dan van het tweede. De Keizer Hen-
drik VI-singel is geopend, de Prins Mauritssingel is hard op weg 
om een volwaardige stadssingel te worden, de Vrouwe Udasingel 
verlegt haar grenzen richting Prins Maurits-
singel en last but not least is kort geleden de 
verbindingsweg opengesteld tussen de Groot-
Brittanniëstraat en de Vrouwe Udasingel, tot 
groot genoegen van velen. De woningbouw 
stond afgelopen jaar op een laag pitje maar 
dat was reeds zo gepland, een beetje geluk 
bij een ongeluk. Het komende jaar gaat dat 
veranderen: 2010 wordt het jaar van de 
bouwstart in Laauwik en van presentaties 
van de plannen voor de Citadel. Namens 
de GEM en de gemeente Nijmegen 
wensen wij u een feestelijke kerst en 
een heel goed nieuw jaar!

Redactie Spronglevend

[KORT] Kerstwens Belangrijke telefoonnummers:
DAR  024 -   371 60 54
UPC  0900 -   15 80
NOVIO  024  -   371 62 17
Bel- en herstellijn  024  -   329 23 29
 E-mail: bel&herstellijn@nijmegen.nl
NUON  0900  -   08 08
Waterschap Rivierenland calamiteitenlijn 24/7
 0344   -   64 90 90
Hans Bongers, wijkbeheerder 
 024  -   329 30 87
 E-mail: j.bongers@nijmegen.nl
Marjo van Ginneken, wijkmanager
 024  -   329 26 40
 E-mail: m.van.ginneken@nijmegen.nl

Politie  0900  -   88 44
 Team Waalsprong: Griftdijk Noord 4a te Lent (WIC)
 Postbus 9109, 6500 HL te Nijmegen
 Spreekuur woensdag 14.00 - 16:00 uur
 Milieupolitie:  Martien Duits
 024  -   329 97 21
  Spreekuur maandag en woensdag 

8.00 - 9.00 uur en 16.00 - 16.30 uur

Gemeentelijk informatiecentrum Open Huis: 14 024
  Mariënburg 75 te Nijmegen.
  E-mail: openhuis@nijmegen.nl
 openingstijden:  ma, wo, vr 9.00 - 17.00 uur
  di 9.00 - 12.30 uur, do 9.00 - 20.00 uur

Wooninformatiecentrum Waalsprong: 024 - 360 43 24
  Voor informatie over huren en kopen in de  
  Waalsprong en over de laatste ontwikkelingen 
  in het algemeen.
  Griftdijk Noord 4a, 6663 AG te Lent.
 openingstijden:  di t/m do 14.00 - 17.00 uur,  vr 10.00 - 17.00 uur,  
    za 11.00 - 16.00 uur. Aangepaste tijden zomer-

vakantie: zie zomeragenda.
  E-mail: wic@waalsprong.nl

Websites  www.waalsprong.nl   www.nijmegen.nl

Colofon

Spronglevend is een bulletin voor inwoners van Nijmegen-Noord. © ‘Sprong-
levend’ is een uitgave van de gemeente Nijmegen en GEM Waalsprong Be-
heer en verschijnt circa vier maal per jaar. Aan de inhoud van dit bulletin 
kunnen geen rechten ontleend worden. 

Laat het ons weten
Heeft u een suggestie voor de volgende uitgave van Spronglevend? Vindt 
u dat we een bepaald onderwerp (meer) moeten belichten? Laat het ons 
weten via redactie@waalsprong.nl. Tekst: Rob Goossens, Pieter Matthijssen, 
Ilja Kramer, Tekstschrijvers.nl, gemeente Nijmegen en GEM Waalsprong.



Frank Pluijm: “In Lent wil het maar 
niet branden”

Verknocht
Frank is verknocht geraakt aan Lent. Hij wil niet weg, maar zijn 
bedrijf moet weg vanwege de dijkteruglegging. “In Oosterhout 
is ons een locatie toegewezen. De gemeente doet haar best om 
tijdig alle voor ons vereiste vergunningen te regelen: een inspan-
nings-verplichting. We zijn al 2,5 jaar in gesprek met de gemeente 
over uitkoop. Maar er is nog steeds geen bod. Ik snap best dat 
het voor de gemeente moeilijk is, maar ik heb ook duidelijkheid 
nodig.”

Brandweer
“Aan de andere kant van de Waalbrug kom ik alleen om mijn 
ouders in Nijmegen op te zoeken en omdat ik vrijwilliger ben 
bij  de brandweer in Nijmegen-Noord. We rukken zo’n honderd 
keer per jaar uit, voornamelijk in Nijmegen. In Lent wil het maar 
niet branden”, lacht hij. “Ik doe vrijwilligerswerk omdat ik in de 
avonduren altijd maar aan het werk was. Het werd tijd voor 
een hobby. Dat werd de brandweer. Daarmee kan ik iets voor de 
medemens betekenen.”

Nijmegenaar Frank kwam in 1984 in Lent terecht nadat hij zijn vrouw ontmoette. Zij kwam uit Lent en hij ging mee 
naar ‘de overkant’. Hij startte er een echte dorpsgarage. Vrijwel iedereen werd klant en hij kende iedereen bij naam.


