
Ondernemers in de Waalsprong
Twee zelfstandig ondernemers in de Waalsprong 
ontmoetten elkaar via hun kinderen. Een snelle 
check bij de Kamer van Koophandel leverde 
bijna 300 collega’s op. Het ondernemersnet-
werk Nijmegen-Noord werd geboren.

Sporten omdat je het leuk vindt
Met gloednieuwe materialen, enthousiaste 
trainers en véél kinderen is Nijmegen Atletiek 
in november van start gegaan op het Sportpark 
Nieuw Balveren.

Huis van Overvloed
Wat is de overtreffende trap van duurzaam-
heid? Het energiepositieve huis, dat binnen 
vier maanden in de Waalsprong zijn deuren 
wil openen.
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Baron Chris van Boetzelaer van Oosterhout:

‘Ik wil iets terugdoen voor 
de mensen in de wijk’
De komst van de Waalsprong betekende een verandering van megaformaat 
voor de familie Van Boetzelaer van Oosterhout. Waar anderen zich misschien 
hadden ingegraven of zich met hand en tand hadden verzet, besloten de land-
goedbewoners de interactie met de nabijgelegen wijk en zijn bewoners juist te 
versterken. En het mooiste moet nog komen, als we Chris van Boetzelaer van 
Oosterhout mogen geloven. Lees verder op pagina 2 >> 

6



>>  vervolg van voorpagina;   Baron Chris van Boetzelaer van Oosterhout: - ‘Ik wil iets terugdoen voor de mensen in de wijk’

Chris van Boetzelaer van Oosterhout is deze doordeweekse ochtend 
casual gekleed. Donkerblauw jasje, een vlotte spijkerbroek, hippe 
Nikes. Terwijl tegelzetters, timmermannen en loodgieters druk 
bezig zijn op de eerste verdieping van het woonhuis, zet ‘de baron’ 
koffie in de keuken. Kleine stroopwafeltjes completeren het geheel. 
‘Officieel woon ik in Amsterdam, maar zeker sinds het overlijden van 
mijn zuster in 2007, ben ik vaak hier. Aanvankelijk vroeg ik me af of ik 
het huis wilde aanhouden; er moest zoveel gebeuren. Nu de restau-
ratie echt opschiet, ben ik blij dat ik het heb gedaan.’

Kleine evenementen
Want een restauratie is het. Sinds 2001 zijn tal van onderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd om het “Huis Oosterhout” in oude staat te 
herstellen en tevens voor nieuwe doeleinden geschikt te maken. 
Tijdens een uitgebreide tour door het huis licht Van Boetzelaer 
zijn plannen toe. ‘Met uitzondering van de benedenverdieping en 

het voormalige koetshuis waar altijd huurders hebben gewoond, 
heeft het huis thans geen woonfunctie meer. Al kom ik hier in de 
 weekenden nog weleens met mijn gezin. Het plan is om een Bed 
& Breakfast te creëren in het overige gedeelte van het huis. Ook 
kunnen hier incidenteel kleinschalige evenementen worden geor-
ganiseerd, zoals een vergadering, een training, een workshop, een 
spirituele sessie of een muzikaal evenement. Momenteel wordt de 
laatste hand gelegd aan de in totaal vier “flatjes”: aparte eenheden 
met een woon- en slaapkamer, keuken, badkamer en toilet waar 
gasten straks kunnen verblijven. Als alles volgens planning verloopt, 
zal de Bed & Breakfast in het tweede kwartaal van 2011 de eerste 
gasten kunnen ontvangen.’

Veel inspiratie
Er gebeurt dus meer in en om het landgoed dan je in eerste instantie 
zou vermoeden tijdens een wandeling over de buitenplaats. Bij veel 
van de huidige plannen speelt beheerder c.q. bos- en tuinbaas Frans 
Ameschot een bepalende rol, vertelt Van Boetzelaer. ‘Zonder Frans 
had ik deze hele operatie niet aangedurfd. Hij heeft ontzettend veel 
inspiratie gebracht. Ik weet nog goed dat Frans hier in 2006 voor de 
deur stond met de vraag of hij historisch onderzoek mocht doen in 
het kader van zijn studie Tuinkunst & Parken. Hij wilde graag aan 
de slag met het bos en de buitenplaats. Het klikte vanaf het eerste 
moment en Frans is aan zijn klus begonnen. Met veel succes. Frans 
heeft gevoel voor kunst, botanische kennis en is fysiek in staat het 
zware werk in de tuin te doen. Hoe hij het doet weet ik niet, maar 
Frans overziet alles en voert alles keurig uit. Dit opgeteld bij de drive 
en visie van mijn echtgenote om het huis weer een functie te geven, 
maakt dat ik alle vertrouwen heb in de toekomst.’

Lokale gezondheidszorg
Die toekomst leek door alle Waalsprongplannen aanvankelijk een stuk 
minder rooskleurig, geeft Van Boetzelaer volmondig toe. ‘In  eerste 
instantie hadden we serieuze bedenkingen en bezwaren, zoals je 
zult begrijpen. Die hebben we overboord gezet toen bleek dat in 
de planvorming veel rekening werd gehouden met de kwaliteit van 
de leefomgeving. We zijn flink wat grond kwijtgeraakt, maar de 
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Man van de wereld
Chris van Boetzelaer van Oosterhout is op 19 januari 1943 in 
Washington geboren, waar zijn vader Pim op dat moment als 
diplomaat voor de Nederlandse regering in ballingschap werkt. 
Na de oorlog verhuist het gezin naar Den Haag omdat Van 
Boetzelaer sr. minister van Buitenlandse Zaken wordt in het 
eerste kabinet Beel. In 1948 vertrekt het gezin naar Parijs om 
zich uiteindelijk in 1957 op de buitenplaats te vestigen. Na zijn 
middelbare schooltijd in Arnhem studeert Chris van Boetzelaer 
rechten in Utrecht, gaat in militaire dienst, haalt zijn kandidaats 
economie en verkast naar New York waar hij als consultant aan 
de slag gaat. Na zijn terugkomst naar Nederland midden jaren 
’70 vestigt hij zich in Amsterdam, werkt nog een aantal jaren 
als consultant om vervolgens het bankwezen in te gaan. Sinds 
2001 is Chris van Boetzelaer actief als commissaris bij een aan-
tal ondernemingen in binnen- en buitenland. Verder vervult hij 
bestuursfuncties bij verschillende stichtingen met een ideëel 
doel. 
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meeste gebouwen – waaronder ook de twee boerderijcomplexen op 
het landgoed zelf –, het bos en een deel van het park zijn behouden 
gebleven als belangrijk historisch element in de Landschapszone. 
En dat is ons heel wat waard.’ 

Minstens zo waardevol voor Van Boetzelaer was de hulp die hij door de 
nieuw ontstane situatie kon bieden aan in dit geval een aantal enthou-
siaste huisartsen. ‘Mijn grootouders waren altijd ontzettend betrokken 
bij de lokale gezondheidszorg. Zo hebben ze in het dorp Oosterhout ooit 
de allereerste wijkpost en bijbehorende grond beschikbaar gesteld. Die 
mooie filosofie wilde ik op de een of andere manier graag doortrekken. 
Toen een groep huisartsen bij mijn zuster en mij aanklopte en aangaf 
belangstelling te hebben voor de gerestaureerde boerenschuur op 
de hoek van de Van Boetzelaerstraat en (toenmalige) Groenestraat, 
was voor ons de  cirkel rond. Natuurlijk wilden wij ze graag helpen! 
Andersom hielpen zij door hun komst ook de buitenplaats.’

Continuïteit garanderen
Want al maakte Van Boetzelaer jarenlang carrière in het bedrijfs-
leven en het bankwezen, sociaal maatschappelijke ideeën zijn hem 
geenszins vreemd. ‘Persoonlijk vind ik het heel belangrijk om een 
privélandgoed zoals het onze en alles wat daarbij hoort niet voor 
de buitenwereld af te sluiten, maar juist deel uit te laten maken 
van de wijk en zijn bewoners. Met het mogelijk maken van de huis-
artsenpost bijvoorbeeld creëer ik niet alleen nieuw draagvlak voor 
de buitenplaats, maar wil ik ook iets concreets terugdoen voor alle 
mensen in de omgeving. We hadden onszelf kunnen ingraven en 
blijven verzetten, maar dat had alleen maar tot weerstand geleid. In 
plaats daarvan hebben we besloten er iets van te maken, waarmee 
we uiteindelijk ook de overlevingskansen van het landgoed vergro-
ten. Verder stellen de extra huurinkomsten en straks ook de inkom-
sten uit de nieuwe activiteiten in het Huis Oosterhout ons hopelijk 
in staat om het bos en een uniek stuk park, met onder meer een door  
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mijn ouders aangelegd pinetum, te onderhouden en zo de conti-
nuïteit van de buitenplaats te garanderen.’

Uniek stukje erfgoed
Als bestuurslid van een stichting die zich jarenlang inzet voor het 
behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen beseft Van Boet-
zelaer als geen ander hoe belangrijk het is zich in te blijven zetten 
voor een goed particulier beheer. ‘Niemand heeft er iets aan als het 
bos een plek wordt waar tienduizenden mensen komen recreëren 
of waar jongens met hun opgevoerde brommers doorheen crossen. 
We proberen het evenwicht tussen natuur, historie en func tio naliteit 
te bewaren en te bewaken. Ik geloof heilig in particulier eigendom en 
wil van dit unieke stukje erfgoed voor zoveel mogelijk mensen een 
leuke en mooie plek maken. Niet voor niets hebben we dit jaar het 
pinetum opengesteld tijdens festival De Oversteek. Als het aan mij 
ligt, doen we volgend jaar weer mee.’ 

Verkeerde achternaam
De komende maanden staan voor Van Boetzelaer vooral in het teken 
van de laatste restauratieloodjes en de aanloop naar een nieuw begin 
voor zijn buitenplaats. Drukke tijden dus. ‘En dan is het opeens heel 
handig dat je letterlijk naast een woonwijk woont. In tegenstelling tot 
vroeger kan ik nu lopend naar de bakker of de supermarkt om tussen-
door iets te halen. Ik vind dat we sowieso geluk hebben gehad met de 

ontwikkelingen in en om de wijk. Het had veel erger gekund. Stel dat de 
komst van het multimodaal transportcentrum in Slijk-Ewijk was door-
gegaan, dan was het fietsen in de polder opeens niet zo leuk geweest.’

Over leuk gesproken; hoe vindt Van Boetzelaer het eigenlijk om baron 
te zijn? ‘Ik heb het nooit echt als een last gezien; in die zin dat de titel 
me niet heeft gedwongen een bepaald pad op te gaan. Natuurlijk is het 
apart en brengt het bepaalde verplichtingen met zich mee, noblesse 
oblige. Maar daar heb ik nooit zo mee gezeten. Wat ik persoonlijk heel 
grappig vind, is dat mijn achternaam direct gekoppeld is aan de plek 
waar mijn roots liggen. Jammer is wel dat we nu officieel bij Nijmegen 
en niet meer bij Oosterhout horen. Officieel klopt mijn achternaam  
– Van Boetzelaer Van Oosterhout – dus niet meer, haha!’   

Koolmezen en Al Gore
Het bos van buitenplaats Oosterhout is een uniek en inmiddels 
wereldvermaard stukje natuur. Zo maakte voormalig Ameri-
kaans vice-president Al Gore in zijn boek ‘The Inconvenient Truth’ 
nog melding van het Europese koolmezenonderzoek dat hier 
al decennialang plaatsvindt. Sinds kort lopen ook de  officiële 
routes van het Airbornepad en het Lingepad door het bos.  
Meer informatie over de historie van de buitenplaats? Kijk op: 
www.landgoedoosterhout.nl. 
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De eerstvolgende bijeenkomst Ondernemers Netwerk Nijmegen-
Noord is op vrijdag 28 januari 2011 in het clubhuis van OSC. Start 
20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Toegang € 12,50.
Het ondernemersnetwerk is ook aanwezig tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de Wijkraad Oosterhout op zondag 2 januari 
2011 in De Klif. 

Wat bindt ondernemers?
Sjaco Lensen en Huib Broos vertellen over hun initiatief. ‘Het idee om 
een netwerk van lokale ondernemers te starten, ontstond tijdens de 
Avondvierdaagse. Al lopende kwam het gesprek op contact houden. 
Nu is contact tussen ouders via school, via de sportclub, vanzelfspre-
kend. Maar wat bindt ondernemers, vroegen wij ons af.’ 

Netwerk gelijkgestemden
Lensen en Broos lieten het er niet bij zitten. Ze ontdekten dat Nijmegen-
Noord vol zelfstandigen zit. Adviseurs, systeembeheerders, coaches, 
fotografen, fysiotherapeuten, meubelmakers, kunstenaars. Ze schre-
ven ze aan en brachten de uitnodigingen zelf rond. Het idee: een net-
werk van gelijkgestemden opzetten om zo elkaar te leren kennen en 
kennis te delen. Na een zeer geslaagde startbijeenkomst in het club-
huis van OSC is het Ondernemers Netwerk Nijmegen-Noord een feit.

Feest der herkenning
‘Het was een feest der herkenning’, zegt Lensen, zelf zelfstandig geo-
adviseur. ‘Je bent als ondernemer toch vaak alleen aan het werk. 
Het is daarom heel waardevol om mensen te ontmoeten die in het-
zelfde schuitje zitten.’ De eerste bijeenkomst was erop gericht om 

Ondernemers in de Waalsprong

op een ontspannen manier kennis te maken. De aanstekelijke Duco 
 Scholtanus hield een interactieve presentatie over de tips en trucs 
van netwerken. Twee dames van TheaterSportenDoeJeZo brachten 
de aanwezigen letterlijk in beweging. ‘De sfeer was meteen heel 
goed. We hopen hierop verder te kunnen bouwen’, aldus Broos.

Contact houden
Samen met de aanwezige ondernemers is nagedacht over hoe het 
netwerk verder gestalte te geven. Op LinkedIn is een groep aange-
maakt waar iedereen zich kan aanmelden, elkaar online kan ont-
moeten en kennis kan delen. Er was behoefte om elkaar zo’n vijf tot 
zes keer per jaar op wisselende avonden te ontmoeten. 

Nieuwjaarsnetwerkborrel
Tijdens de tweede bijeenkomst vertelden twee ondernemers en de 
wijkraadvoorzitter wat hen bezighoudt en op 28 januari vindt de eerste 
nieuwjaarsnetwerkborrel plaats. ‘Alle zelfstandige ondernemers uit de 
Waalsprong zijn van harte uitgenodigd zich bij het netwerk aan te slui-
ten. Hoe meer mensen, hoe meer kennis. Hoe meer kennis om te delen.’

Ook ondernemend in de Waalsprong? 
Neem contact op met Sjaco Lensen (sjaco@familielensen.nl) of Huib 
Broos (huibbroos@gmail.com).   

Een geoadviseur en een grafisch adviseur ontmoetten elkaar via hun kinderen. Allebei al enige 
tijd zelfstandig, waren zij nieuwsgierig naar collega-ondernemers in Nijmegen-Noord. Een snelle 
check bij de Kamer van Koophandel leverde bijna 300 adressen op. Tijd om kennis te maken. 

Huib Broos (l) en Sjaco Lensen (r).
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Diversiteit
Het is de vereniging Nijmegen Atletiek 
te doen om de diversiteit aan sport in 
de Waalsprong. Projectleider Thijs de 
Groen, verenigings ondersteuner van 
de gemeente Nijmegen en als project-
leider verantwoordelijk om atletiek 
naar de Waalsprong te halen, licht 
dit toe: ‘Voetbal is groot in Lent en 
Oosterhout, maar voor hockey moet 
je alweer naar Bemmel. Voor atle-

Nijmegen Atletiek verbreedt sportaanbod in Waalsprong

Sporten omdat je het leuk vindt

tiek moeten ouders de brug over, en dat weerhoudt een hoop ouders 
ervan om hun kind op atletiek te doen. In je eigen wijk kunnen sporten, 
neemt die drempel weg.’ 

Niet gericht op competitie
Atletiek is ook een ander soort sport dan wat tot nu toe in de Waal-
sprong is aangeboden. Het is een breedtesport, niet gericht op een 
specifieke activiteit. Het is veelzijdig. Niet alleen hardlopen – wat 
veel mensen denken – maar ook speerwerpen, kogelstoten en pols-
stokhoogspringen. Niet in eerste instantie gericht op competitie, 
maar sporten omdat je het leuk vindt. Dat is het belangrijkst.

Met gloednieuwe materialen, enthousiaste trainers en heel veel goede zin is Nijmegen Atletiek in november van start 
gegaan op het Sportpark Nieuw Balveren. Aan kinderen geen gebrek. In no time stroomden de eerste drie groepen bijna vol. 
‘We kijken al uit naar een andere dag of meer ruimte om nog meer kids te laten sporten.’

Thijs de Groen
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[KORT]  Feestelijke loting CPO

Op 18 november ging de eerste ontwikkelvereniging voor het 
CPO-traject (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) in Het 
Nijland van start. De leden van de vereniging gaan samen hun 
woningen (laten) ontwerpen en bouwen, zonder tussenkomst 
van een projectontwikkelaar. Wethouder Jan van der Meer 
toverde de lootjes uit de hoge hoed die de keuzevolgorde van 
de bouwkavels bepaalt. U kunt nog instappen! Lees meer over 
deze nieuwe mogelijkheid op www.waalsprong.nl. 

Trainen
Vereniging Nijmegen Atletiek traint vanaf 1 november iedere 
dinsdag op Sportpark Nieuw Balveren. De lessen starten om 
15.15 uur (kinderen tot 7 jaar), 16.00 uur (kinderen van 8 t/m 
12 jaar) en om 16.45 uur (kinderen van 8 t/m 12 jaar) en duren 
drie kwartier. De kosten zijn 40 euro tot het eind van het 
schooljaar. In de schoolvakantie zijn er geen trainingen. Voor 
meer informatie en aanmelden, zie www.nijmegenatletiek.nl  
onder het kopje Jeugd. Of neem contact op met Vera van 
 Staveren, e-mail: atletieknijmegennoord@nijmegenatletiek.nl. 

Verrassend
‘De animo voor atletiek heeft ons verrast’, vertelt Thijs. ‘In eerste 
instantie hielden we ons hart vast. Op de eerste proefles kwamen 
drie kinderen af. Toen voor de tweede training meer dan dertig 
kinderen interesse hadden, viel er een last van onze schouders. 
We moeten nu al op zoek naar meer trainers.’

Spelenderwijs
Er wordt met veel enthousiasme getraind. De kinderen maken in 
drie kwartier spelenderwijs kennis met de verschillende atletiek-
onderdelen. ‘De vereniging heeft met behulp van een subsidie van 
de gemeente groots geïnvesteerd in nieuwe materialen die geschikt 
zijn voor jonge kinderen en voor gebruik op kunstgras. Zo kunnen ze 
echt op alle onderdelen trainen.’

Enthousiasme
En dat de kinderen enthousiast zijn, straalt van ze af als ze het 
trainings veld afkomen. Hollend gaan ze op hun ouders af en vertel-
len wat ze gedaan hebben. Sterre zou het liefst nog een uur trainen, 
ze heeft nog energie over. Ze vond alles leuk. ‘Hordelopen, speer-
werpen, sprintje trekken’. Haar moeder vertelt dat Sterre bruist van 
de energie. Atletiek is in haar ogen een prachtige uitlaatklep. Een 
andere moeder geeft aan dat haar dochter op atletiek is gegaan 
omdat een competitiesport te veel tijd kost. ‘Zo kun je sportief bezig 
zijn zonder dat je twee keer moet trainen en een wedstrijd in het 
weekeinde speelt’.     
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We vroegen Ilja van Soest, stedenbouwkundige van de Gemeente 
Nijmegen, naar het hoe en waarom achter de operatie. ‘De invulling 
van de driehoek loopt voor op de andere planontwikkelingen in de 
omgeving. Dat is niet voor niets. Het Citadel College groeit uit zijn 
jasje. Omdat sportactiviteiten binnen het onderwijs vallen, moet 
er ook een sportgelegenheid in de buurt komen. Besloten is om 
behalve een nieuwe school meteen een sporthal te bouwen die ook 
gebruikt kan worden door mensen uit de wijk.’

Flink puzzelen
Ook de nieuwe brandweerkazerne krijgt een plekje op het kleine 
stukje Lent. Het was dan ook flink puzzelen om het gewenste pro-
gramma voor school, sporthal, brandweer én bijbehorend parkeer-
terrein in te passen. Ilja: ‘Het beschikbare terrein was strak ingekaderd 
en had niet de meest gunstige vorm. Bovendien waren we niet alleen 
strikt gebonden aan de beschikbaarheid van de percelen, maar ook 
aan de gewenste of juist ongewenste koppelingen tussen de ver-
schillende functies. Zo moeten de school en de sporthal dicht bij 
elkaar liggen om de veiligheid van scholieren zo goed mogelijk te 

Begin 2011 besluit over bebouwing Driehoek Lent

‘Letterlijk iedere vierkante 
centimeter optimaal benut’

garanderen. Een weg tussen beide functies is niet wenselijk. Verder 
mag de brandweerkazerne niet te dicht op de kruising van de Graaf 
Alardsingel en de westelijke parallelroute liggen. Brandweerwagens 
moeten bij een uitruk snel weg kunnen rijden. Ook moet worden 
voorkomen dat het verkeer op de kruising vanwege een uitruk vast-
loopt. Letterlijk iedere vierkante centimeter is optimaal benut.’

Veel parkeerplaatsen
Mede vanwege het multifunctionele karakter van het gebied komt 
er ook een groot parkeerterrein, vertelt Ilja. ‘De sporthal wordt 
overdag gebruikt door de school, maar is ’s avonds toegankelijk 
voor mensen uit de omgeving. Dit vraagt om veel parkeerplaat-
sen. Wel hebben we gekozen voor de dubbelparkeren-variant, wat 
betekent dat het parkeerterrein op verschillende tijdstippen door 
verschillende functies kan worden gebruikt. Extra parkeerplaatsen 
voor bijvoorbeeld mensen van de brandweer of docenten van het 
Citadel College zijn zo niet nodig. Voordeel is dat er meer ruimte 
overblijft voor groen, wat een hogere belevingskwaliteit met zich 
meebrengt.’ 

Waar ooit het Instalat-gebouw stond, rest nu een kaal terrein. Nog wel. Begin 2011 neemt de Nijmeegse gemeenteraad een 
besluit over de bouw van het nieuwe Citadel College en een sporthal in de ‘Driehoek Lent’. Dit is het gebied aan de Griftdijk 
Noord, in de omgeving van de Spoorstraat. Bij een akkoord gaat de eerste paal een paar maanden later de grond in. Samen 
met de nieuwe brandweerkazerne zijn school en sporthal de eerste projecten die het beeld van het nieuwe knooppunt in de 
omgeving van Station Nijmegen-Lent bepalen. 

Impressie van het stedelijk plan (wijzigingen voorbehouden).

Griftdijk Noord
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Groene karakter
Over beleving en kwaliteit gesproken. Hoe komen de gebouwen er 
eigenlijk uit te zien? Ilja: ‘Gekeken is hoe de verschillende functies 
zo goed mogelijk in de huidige en toekomstige omgeving ingepast 
kunnen worden. Zo zijn de school en sporthal aan de kant van de 
Graaf Alardsingel voorzien van stedelijke “gesloten” wanden, terwijl 
aan de kant van de Griftdijk Noord juist meer openheid is tussen 
de verschillende gebouwen en er gespeeld wordt met de rooilijn. 
Aan de Griftdijk Noord komen ook de entrees van de school en de 
sporthal. Bezoekers hebben dus nauwelijks last van de verwachte 
verkeersdrukte op de Graaf Alardsingel.’
In de plannen is ook rekening gehouden met het groene karakter 
van de Griftdijk, aldus Ilja. ‘Het parkeerterrein is ingebed in het 
groen. Verder wordt de fietsenstalling gesitueerd in een bomen-
groep en aan de zijde van de Griftdijk Noord worden de percelen van 
de school en  sporthal begrensd met hagen. Een deel van de bomen-
rij aan de Griftdijk Noord wordt aangevuld.’ 

‘Op de hoogte blijven van alle plannen’

Gijs van den Bosch en zijn vrouw José wonen in de Spoorstraat, 
pal tegenover het voormalige Instalat-gebouw en dus het toe-
komstige parkeerterrein. Wat vinden zij eigenlijk van alle bouw-
plannen in hun “voor- en achtertuin”? ‘Toen we hier drie jaar 
geleden kwamen wonen, wisten we dat onze woning op den 
duur zou kunnen wijken vanwege alle plannen in het gebied, 
maar daar hebben we ons geen moment druk om gemaakt’, 
aldus Gijs. ‘Net zo min als om de ontwikkeling van de Driehoek 
Lent. ‘We interesseren ons eigenlijk wel voor wat er in de buurt 

gebeurt en de ontwikkelingen die nog op stapel staan.’ Om op 
de hoogte te blijven van alle plannen bezochten Gijs en José een 
aantal informatieavonden in Het Witte Huis. Ook zijn ze naar de 
open dag van het Citadel College geweest. Gijs: ‘Ons is verteld 
waarom school, sporthal en kazerne juist hier moeten komen. 
En dat snap ik ook wel, gezien de groei van de Waalsprong. Wat ik 
persoonlijk wel jammer vind is de sloop van het Instalat-gebouw. 
Dat leek me een perfect pand om een prachtige brandweer-
kazerne in te huisvesten.’

Verrassend gebouw
Niet alleen gaan de gebouwen straks naadloos op in de omgeving, 
ook zijn de ze onderling op elkaar afgestemd. Ilja: ‘Alle gebouwen 
zijn opgebouwd uit stevige bakstenen volumes die heel sterk het 
aangezicht van de westelijke parellelroute en de Graaf Alardsingel 
gaan bepalen. In de toekomst komen er meer van dit soort gebou-
wen aan de oostkant van de Graaf Alardsingel die samen een mooi 
geheel vormen.’ Een echte uitdaging was het ontwerp voor de sport-
hal. Ilja: ‘De sporthal heeft een heel eigen identiteit en wijkt af in 
vorm en materiaalgebruik. Logisch ook. Sporthallen hebben vaak 
een gesloten en anonieme uitstraling, omdat ze aan specifieke eisen 
moeten voldoen. Zo hebben hallen bijvoorbeeld geen vensters om 
verblinding tijdens het sporten te voorkomen. De vorm van de sport-
hal wordt uiteindelijk grotendeels bepaald door de vereiste afme-
tingen van de gymzalen. Desondanks durf ik te zeggen dat we erin 
zijn geslaagd om op deze bijzondere locatie een verrassend gebouw 
te creëren met een heel eigen identiteit.’   

Impressie school en sporthal. Impressie brandweerkazerne.
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Dijkteruglegging Lent bijzondere maatregel
De gemeente overhandigde in november de resultaten van de planstudie “Ruimte voor de Waal - Nijmegen” aan Joop Atsma, 
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Het plan is bedoeld om de juiste maatregelen te nemen tegen overstromingen 
bij hoog water. Rond de jaarwisseling besluit de Staatssecretaris over de uitvoering van dit plan.

Unieke kans ontwikkeling stedelijk rivierpark
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Kade bij Lent
Het voorontwerp-inrichtingsplan werd een jaar geleden gepresen-
teerd en de afgelopen maanden is dit plan verder uitgewerkt. Zo ook 
bijvoorbeeld de nieuwe kade op de noordoever bij Lent. Deze nieuwe 
kade strekt zich uit tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de 
nieuwe waterkering die is voorbereid op verschillende waterstanden 
van de rivier. Omdat het onderste deel licht hellend oploopt tot de 
waterlijn, kunnen wandelaars de Waal van dichtbij beleven. Het boven-
ste deel bestaat uit een kademuur die bij hoogwater de achterliggende 
woonwijken voldoende bescherming biedt tegen overstroming.

Kwelwater
In het plan is een oplossing gevonden voor het kwelwater. Kwel 
is grondwater dat, bij hoogwater, binnendijks naar boven wordt 
gestuwd. Een belofte van het Rijk is dat door de dijkteruglegging 
de kwelsituatie in Lent niet mag verslechteren. Om die belofte na 
te komen, wordt een scherm in de bodem aangebracht tot circa 
25 meter diep. Daarnaast wordt er een watersingel gerealiseerd in 
het achterliggende gebied. 

Bestemmingsplan
Als de Staatssecretaris rond de jaarwisseling zijn besluit neemt over 
de uitvoering van het plan, kan het bestemmingsplan in procedure 
worden gebracht. Daarna starten andere voorbereidingswerkzaam-
heden voor de uitvoering. Het is de bedoeling dat in 2015 de nieuwe 
waterkering en de nevengeul zijn gerealiseerd. Pas daarna vindt de 
invulling van het eiland plaats.

Ingrijpende maatregel
De maatregel is bijzonder ingrijpend. Tegelijk biedt het Nijmegen de 
kans een uniek stedelijk rivierpark in het hart van de stad te ont-
wikkelen. Ook internationaal is veel belangstelling gewekt met deze 
combinatie van “hoogwater-management”, natuur en stedelijke 
ontwikkeling. Want met de dijkteruglegging en de aanleg van een 
nevengeul voor de Waal ontstaat een langgerekt eiland, waarop 
nieuwe kansen komen voor natuur en (water)recreatie én er ont-
staat ruimte voor stedelijke ontwikkeling. Daarmee krijgt Nijmegen 
een uniek rivierpark als verbindende schakel tussen de historische 
binnenstad en de Waalsprong.   

Nieuwjaarswens

Het mag er in 2010 misschien tamelijk rustig hebben uitgezien in de Waalsprong, 
het was toch zeker geen jaar om op onze lauweren te rusten. Met de nieuwe 
postcode en straatnamen én de nieuwe stadssingel begint Nijmegen nu écht in 
de Waalsprong. De hele machinerie achter de ontwikkeling van de woningbouw 
draaide bovendien op volle toeren en in 2011 gaat u hier zeker resultaten van 
zien. We kijken uit naar de start bouw in Laauwik en naar de verrassingen die de 
nieuwe Droomhuisprojecten voor ons en u in petto hebben. We verheugen ons ook 
op de tweede uitreiking van de Waalsprongprijs, waarvoor we veel enthousiaste 
 inzendingen mochten ontvangen. 

Namens GEM Waalsprong en de gemeente Nijmegen wensen wij u een 
 feestelijke kerst en een constructief nieuw jaar!

Redactie Spronglevend
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Martin heeft een leuke definitie van het woord Overwaarde. Dat is 
de waarde van de spullen die we over hebben. Voor ons is die waarde 
waarschijnlijk niet zo groot, maar voor een ander wel. Martin wil graag 
mensen met elkaar verbinden om onze overwaarde maximaal te 
benutten. Zodat de juiste spullen, ideeën en inspanningen op de juiste 
plek komen. “Iets over hebben” mag je daarbij breed interpreteren, zoals 
in “iets over hebben voor”. Het gaat erom dat je plezier hebt in het weg-
geven, dat daar voor jou waarde in schuilt. Je kunt je inzet weggeven, je 

Huis van Overvloed

kennis of materiaal. Daarom heeft Martin het over sociale overwaarde 
en dat vindt hij een vorm van overvloed. Nu wil hij een huis gaan bou-
wen van deze overvloed. ‘Ecologische huizen zijn er al meer’, zegt hij, 
‘maar er is er nog nooit één gebouwd zonder geld. Dat gaan wij doen.’ 

Inspiratie
Martin bedacht het huis in het kader van het landelijke project 
seven days of inspiration. Van 26 februari tot en met 4 maart 2011 wil 

Wat is de overtreffende trap van duurzaamheid? Het energiepositieve huis, dat binnen vier maanden in de Waalsprong zijn 
deuren wil openen. ‘Het is heel simpel’, vertelt Juul Martin, de bedenker van dit Huis van Overvloed, ‘er is geen stroom op de 
locatie waar we gaan bouwen. Dus gaan we energie opwekken. Letterlijk en figuurlijk.’

Zo komt het Huis van Overvloed van architect Ralf van Tongeren eruit te zien. De fundering bestaat uit 2200 stoeptegels en de muren uit 1200 pallets.
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de projectgroep het land een impuls geven op zes thema’s: onder-
wijs, zorg, werk, duurzaamheid, versimpelen en voeding. Op 3 maart 
is duurzaamheid aan de beurt en dan hoopt Martin het Huis van 
Overvloed op te leveren. Dat is kort dag, want de bouw moet nog 
beginnen. Martin heeft er alle vertrouwen in: sinds hij zijn idee op 
25 september presenteerde in de St. Stevenskerk, is er al ongelooflijk 
veel gebeurd! 

In oktober sprak hij wethouder Van der Meer, die het initiatief wel kon 
waarderen en een tijdelijke bouwplaats aanbood in de Waalsprong. 
‘We zagen al gauw een mooie brug tussen het energiepositieve huis 
en de dijkteruglegging bij Lent’, vertelt Martin. ‘De teruglegging is 
bedoeld om wateroverlast ten gevolge van de klimaatverandering te 
verkleinen. Het huis is bedoeld als voorbeeld om de klimaatverande-
ring zelf te verkleinen. Daarom wees de wethouder uit de vijf plaat-
sen die GEM Waalsprong selecteerde, Veur Lent aan als bouwlocatie. 
Dat is het eiland dat straks door de nevengeul in de Waal ontstaat. 
Ik zie het huis als een ontmoetings- en werkplek voor mensen die 
hun kennis, ideeën en overvloed willen delen om duurzame doelen 
waar te maken.’ 

Durftevragen
De bouw mag nog niet begonnen zijn, er wordt wel al hard gewerkt. 
Iedere maandagavond van half acht tot tien in De Waarmakerij 
(zie kader). Er doen al bijna zeventig mensen mee en dat aantal blijft 
stijgen. In teams proberen ze bouwmaterialen bij elkaar te sprokke-
len en bereiden ze zoveel mogelijk voor. Architect Ralf van Tongeren 
heeft het huis ontworpen van onder andere pallets en stoep tegels. 
Het kan – lekker duurzaam – gemakkelijk verplaatst worden. Het 
plan wekt veel enthousiasme. Drukkerij Malden heeft de pallets 
die ze over hebben al toegezegd. Bouwbedrijf Braam komt een 
dag helpen grond verzetten. Vele particulieren hebben stoeptegels 
beloofd. Martin werkt met het Durftevragen–principe. ‘Vragen is de 
gemakkelijkste manier om dingen te laten lukken, om overwaarde 
op de plek van bestemming te krijgen’, weet hij. ‘Mensen vinden 
het leuk om te helpen en wij zijn blij met de hulp. Op ons verlang-
lijstje staat onder andere nog extra handjes, een fietsrek, een com-
post- of biogastoilet, kozijnen en 1000 bloembollen.’ Nieuwsgierig? 
Check www.7di024.nl.    

Meedoen?
Wil je meebouwen aan het Huis van Overvloed bij Lent? Meld 
je aan via www.7di024.nl of volg de bouw op twitter: @7di024. 

De Waarmakerij
Een paar jaar geleden besloot Martin dat hij als wetenschap-
pelijk onderzoeker te veel achter de computer zat en te weinig 
onder de mensen. Hij schoolde zich om en ging als (organisatie)
coach werken. Hij werd projectleider van “Nijmegen in Dialoog” 
en rolde van het één in het ander. Zo ontdekte hij wat hij het 
liefste deed: dromen en ideeën waarmaken door verbindingen 
te leggen. Samen met Nils Roemen startte hij De Waarma-
kerij. Op dit moment zijn ze gevestigd in een huis dat Stand-
vast Wonen hen ter beschikking stelde. Het is zo groot, dat ze 
hun werkplek meteen openstelden voor andere waarmakers 
van duurzame ideeën. Mooiste meubelstuk is de sociale over-
waardetafel, gemaakt van resthout dat Roemen in zijn straat 
ophaalde. De epoxyhars kregen ze van een Bossche kunstenaar 
en de tafel is met de hulp van een timmerman gemaakt die hun 
een werkdag aanbood.

Juul Martin in De Waarmakerij aan de sociale overwaardetafel. 
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Drie weken werkten Martijn van Luijk (22) en Daan Miltenburg (18) 
samen met leermeester Johan Soppe aan de fietsbrug. Weer eens 
wat anders dan huizen verbouwen, vinden ze, maar wel zwaar werk. 
De balken die ze gebruikten, wogen honderd kilo per stuk. Zonder 
kraan lukte het verplaatsen alleen met behulp van rolletjes. ‘Zoals de 
Egyptenaren het deden’, lacht Martijn. ‘Het blijft wel oppassen met 
die rollen’, legt Johan uit, ‘je moet goed van te voren bedenken waar 
je een balk wilt hebben en hoe je hem daar krijgt.’ 

Win-win
Beide jongens willen timmerman worden. Ze waren blij met de 
opdracht, want het is rustig in de bouw. Zonder klus zit je de hele dag 

Inventief tillen bij aanleg 
fietsbrug De Elten

op de werkplaats van de opleiding. ‘Dat is minder leuk en minder leer-
zaam’, vertelt Daan. De samenwerking tussen BORN en de regionale 
aannemers is een duidelijke win-win situatie. De jongeren krijgen de 
mogelijkheid om praktijkervaring op te doen en de aannemers kunnen 
erop vertrouwen dat er voldoende goede vakmensen worden opgeleid. 

Vakmanschap
Op dit moment gooit de economische crisis roet in het eten. 
De werkgelegenheid in de bouw daalt en maakt het moeilijker de 
jongeren aan de gang te houden. Daarom wil GEM Waalsprong in de 
toekomst meer gaan samenwerken met BORN, zodat hun leerlingen 
voldoende gelegenheid krijgen om hun vakmanschap op te bouwen 
en daarmee hun kansen op een baan te vergroten. Na 2011, als de 
bouwproductie waarschijnlijk weer aantrekt, is de inzet van goed 
opgeleide bouwvakkers weer hard nodig. 

Zelfstandig
Daan en Martijn hebben al voor meerdere aannemers gewerkt. 
 Martijn heeft zijn vier jaar er bijna opzitten en kan gaan solliciteren. 
Daan rondt  binnenkort niveau 2 af en is op zoek naar een aan nemer 
waar hij met niveau 3 kan beginnen. Ze vonden het werk aan de brug 
niet moeilijk. Met wat inzicht, handigheid en goede  tekeningen lukte 
het wel. Leermeester Johan is tevreden over ze: ‘Ze waren zelfstandig 
aan de gang en dat is de bedoeling.’   

Dit najaar legde aannemer KlokBouw een fietsbrug aan in De Elten. 
De brug verbindt de Gladiusstraat met de Weefgewichtstraat en 
maakt onderdeel uit van het recreatieve fietsnetwerk in Oosterhout. 
Op termijn vormt de brug de verbindende schakel tussen De Elten 
en de Landschapzone. Het meeste werk is gedaan door twee jongens 
van BORN (BouwOpleiding Regio Nijmegen) die wel schik hadden in 
deze ongewone leerwerkopdracht.

Daan en Martijn
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Het begon allemaal met een oproep van basisschoolleerling Dante 
en zijn vrienden aan wethouder Depla. Met een prachtige collage 
vroegen zij om meer groen in de wijk en een fijne plek om te spe-
len. Al gauw bleek dat meer kinderen in de Waalsprong dit wilden. 
Ze droomden van een fietscrossbaan, een grote zandbak en volop 
avontuur. Daarom ging de gemeente op zoek naar een mooie locatie 
voor een ravotplek, maar dat bleek lastig. Op korte termijn vonden 
ze alleen een tijdelijke plek: een braakliggend stuk grond bij De Ster. 
Daar gaan de oorspronkelijke plannen voor een medisch cluster niet 
door. De eigenaar van de grond, projectontwikkelaar Proper Stok, 
heeft nog geen concrete nieuwe plannen voor het terrein en wil het 
wel tijdelijk beschikbaar stellen voor een natuurspeeltuin. 

Water en zand
Bureau Speelplan heeft de wensen van de kinderen verder uitge-
werkt. Voorwaarde was dat de gemeente het materiaal dat nodig is, 
kan verplaatsen en hergebruiken op een nieuwe stek. Eind novem-
ber konden de omwonenden op een informatieavond vertellen wat 
ze van de ideeën van het bureau vonden. Zij beslisten wat er wel en 

niet gaat komen. Ze kozen in ieder geval voor een crossbaan, een 
terrein waar de kinderen met water en zand aan de slag kunnen, 
verstopplekjes, klimbomen en een basketbalnet. Daarnaast een 
heuse moestuin en niet te vergeten een schoenenveegzone: een 
paar rondjes hardlopen over die strook gras en alle zand en modder 
is weer van de schoenen af, zodat iedereen zonder boze gezichten 
naar binnen kan. Het is de bedoeling dat de natuurspeeltuin vóór de 
komende Pasen helemaal klaar is.

Wilgentenen
Op het terrein komt ook een gevlochten wilgentenenlabyrint. Kinde-
ren en ouders uit de buurt worden in het voorjaar uitgenodigd om te 
komen vlechten. Ouders zijn ook meer dan welkom om mee te helpen 
in de moestuin en de boel een beetje in de gaten te houden. De tijde-
lijke natuurspeeltuin is een prima plek om te ontdekken wat er allemaal 
kan en past op zo’n natuurlijke ravotplek, wat het beste aanslaat bij de 
kinderen en hoe alles het slimste georganiseerd kan worden. U kunt u 
opgeven om mee te helpen bij Astrid Zwaans, gemeente Nijmegen, via 
a1.zwaans@nijmegen.nl.   

Ravotten in natuurspeeltuin
Bij voorzieningenhart De Ster in Visveld gaat de gemeente Nijmegen een tijde-
lijke natuurspeeltuin inrichten. Kinderen, ouders, kinderopvang en scholen had-
den gevraagd om een groene speelplek. Als het project aanslaat, wil de gemeente 
op termijn een vaste natuurspeeltuin aanleggen waar kinderen naar hartenlust 
 kunnen ravotten. Waarschijnlijk aan de rand van de woonwijken. 
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Het RijnWaalpad is de nieuwe snelfietsroute tussen Arnhem en 
 Nijmegen. Het is de bedoeling dat het eerste deel volgend jaar 
zomer klaar is. Dit tracé loopt via Ressen en het Keizer Augustus-
plein (Ovatonde) naar de Waalbrug. Het pad doorkruist de toe-
komstige Landschapszone en loopt over het Notenlaantje en de 
Visveldsestraat. Aangezien de bouw van de eerste woningen in 
 Laauwik nog dit jaar start en de oplevering eind 2011 plaatsvindt, 
wacht de nieuwbakken Laauwikenaren straks een gespreid fiets-
bedje. Ze kunnen hun nieuwe wijk en woonomgeving gemakkelijk 
op de fiets verkennen. Via het prachtige Notenlaantje naar de dijk 
bijvoorbeeld. Naar het noorden kunnen ze heerlijk fietsen richting de 

Betuwe en  Arnhem. Toch liever gezellig naar Nijmegen? Via de Waal-
brug ben je er zo. En als over een paar jaar ook het westelijk tracé is 
aangelegd, kunnen fietsers via de nieuwe fietstunnel supersnel naar 
de nieuwe stadsbrug en het nieuwe treinstation in Lent. 

Tunnel
Half december wordt de fietstunnel tussen de Vrouwe Udasingel en 
de Dijkstraat officieel geopend. Verkeersadviseur Martijn te  Lintelo 
van de gemeente Nijmegen noemt deze tunnel het icoon van het 
RijnWaalpad. Alles waar de snelfietsroute voor staat, komt in deze 
tunnel terug. Alleen voor fietsers, dus veilig; geasfalteerd, dus snel; 

RijnWaalpad 
verbindt
In 2011 begint de gemeente Nijmegen met de 
aanleg van het oostelijk tracé van het RijnWaal-
pad door Nijmegen-Noord. De bewoners van de 
Waalsprong krijgen daarmee een snelle fiets-
route waarmee ze letterlijk alle kanten op kun-
nen. Het tracé verbindt niet alleen de oostelijke 
helft van de Waalsprong met de westelijke, maar 
biedt ook een geasfalteerde uitvalsbasis naar 
zowel het noorden als het zuiden. Ressen krijgt 
een directe verbinding met de Waalbrug én de 
Snelbinder. Daarmee is het pad ideaal voor fiets-
forensen, scholieren of een recreatief rondje. 

Lentse Lus

Tunneltje Tuinstraat

mogelijke tunnels
Landschapszone

Ovatonde (Keizer 
Augustusplein)

Ressen
(gemeentegrens)

Fietstunnel  Vrouwe 
Udasingel

Definitief tracé na 
ontzanding (2020) 
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Snelbinder Waalbrug
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beschut, dus comfortabel en betegeld met een kunstwerk, dus 
 gevarieerd. De tunnel zorgt ervoor dat fietsers rechtstreeks en veel 
sneller dan voorheen van oost naar west kunnen. Zeker voor fietsers 
die via de Snelbinder naar de stad willen. 

Veertig minuten
De snelfietsroute is bedoeld om de Rijnkade in Arnhem te verbinden 
met de Waalkade in Nijmegen. Als in 2012 de route helemaal klaar is, 
doe je er zo’n veertig minuten over om de zestien kilometer tussen 
beide kades te overbruggen. Dat is een kwartier sneller dan nu. Bij 
de realisatie van het pad werken de gemeenten Arnhem, Nijmegen, 
Lingewaard en Overbetuwe samen met de provincie Gelderland, de 
Stadsregio ArnhemNijmegen en de Fietsersbond. Deze partijen heb-
ben dit jaar een samenwerkingsovereenkomst getekend. Te Lintelo 
vertelt graag over de ontwerptekeningen voor het oostelijk tracé. Die 
zijn in oktober tijdens een inspraakavond in De Ster gepresenteerd aan 
de bewoners van De Waalsprong. Twee dingen vallen volgens hem op: 
de ontvlechting van fiets- en autoverkeer op sommige plaatsen en op 
andere stukken het omgekeerde: de vorming van fietsstraten. Beide 
zijn bedoeld om de fietser voorrang te geven. Met het eerste bedoelt 
hij brede fietspaden waar geen autoverkeer op mag. ‘Daar kun je 
straks in alle veiligheid snel overheen zoeven’, lacht hij, ‘wetende dat 
je een kortere route hebt dan de auto’s. Fietsstraten zijn iets nieuws 

in de Waalsprong, het zijn 30-kilometer-straten in woonwijken die 
we helemaal gaan voorzien van rood asfalt. Auto’s mogen daar wel 
rijden, maar moeten extra rekening houden met het fietsverkeer. De 
Visveldsestraat en de Schoolstraat in Lent worden zulke fietsstraten.’

Minder files
‘De snelfietsroute is in eerste instantie bedoeld voor forensen’, ver-
telt Te Lintelo. ‘Veel mensen nemen nu nog de auto om naar hun 
werk in Arnhem of Nijmegen te komen. We hopen dat zij straks 
gaan fietsen. Dat zou kortere files voor de Waalbrug kunnen ople-
veren. Plezierig voor de bewoners van Lent en de automobilisten. 
Gezond voor de fietsers en goed voor de luchtkwaliteit en het milieu. 
Ook forensen die niet zo snel 32 km per dag willen fietsen, kunnen 
gebruik maken van het RijnWaalpad. Door bijvoorbeeld per auto 
naar het P&R-terrein bij het Keizer Augustusplein te rijden en daar 
niet de Waalsprinter te nemen, maar de (huur)fiets (aan de moge-
lijkheid van fietsverhuur wordt momenteel nog gewerkt, red.). Of de 
fiets te pakken naar  station Lent en daarvandaan verder te treinen. 
Het RijnWaalpad is echt een aanwinst voor de fietsinfrastructuur 
in  Nijmegen. Als we het pad over twee jaar hebben afgerond, ben je 
met de fiets sneller op Heyendaal dan met de auto. Fantastisch toch?’ 
Meer informatie: www.rijnwaalpad.nl en www.fietsfilevrij.nl/routes/
arnhem-nijmegen/arnhem-nijmegen.php    

Het RijnWaalpad is niet alleen snel maar ook mooi. Hier het Notenlaantje dwars door de wijk Laauwik. 
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Fort Boven-Lent, dat aanvankelijk Sprokkelenburg heet, is in 1862 
gebouwd en vormde samen met Fort Beneden-Lent (Nieuw Knod-
senburg), Fort Sterrenschans, Fort Kijk-in-de-pot en Fort Kraaijenhof 
de Nijmeegse verdedigingsgordel. Waarbij de twee ‘Lentse forten’ de 
Waalstad voornamelijk moeten beschermen tegen aanvallen uit het 
noorden. Als in 1876 een einde komt aan de vestingstatus van Nijme-
gen, verliezen ook de forten hun functie. Uiteindelijk blijven alleen 
Fort Boven en Beneden-Lent behouden.

Bomvrij gebouw
Met de ontmanteling van de ‘Nijmeegse’ forten verandert de func-
tie van Fort Boven-Lent. Het buitendijks gelegen gekazematteerde 
bomvrije gebouw met zijn onregelmatige vierkante toren en natte 
gracht komt in handen van Defensie en moet nu de Waal gaan 
bewaken. De grote rivieren in Nederland vormen namelijk natuur-
lijke verdedigingslinies, die, zo is de heersende opvatting aan het 
begin van de twintigste eeuw, het iedere tegenstander behoorlijk 
moeilijk kunnen maken. In de praktijk doet het fort vooral dienst als 
opslagplaats van klein militair materieel. Later, tijdens de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog, zijn er onder meer dienstplichtige soldaten 
en politietroepen gelegerd.    

Zinkstukken en munitie
Nadat Fort Boven-Lent jarenlang een beperkte rol speelde, krijgt 
het na 1945 weer een duidelijke (verdedigende) functie. Er worden 
zinkstukken en munitie in het gebouw opgeslagen, bedoeld om dij-
ken op te blazen. Het idee is om grote gebieden tussen Nijmegen, 
 Arnhem en Zwolle (IJssellinie) onder water te zetten, zodra de Rus-
sen ook maar een poging wagen het land binnen te vallen. Een Rus-
sische invasie is er nooit gekomen. En als het al was gebeurd, had het 
fort waarschijnlijk geen rol van betekenis gespeeld. Al in 1959 geeft 
Defensie namelijk opdracht Boven-Lent te ontmantelen, negen jaar 
voordat het plan voor de IJssellinie in 1968 in de  prullenbak ver-
dwijnt. 

Wijnimporteur
Vervolgens neemt De Domeinen, een organisatie die namens de 
Staat onroerende zaken beheert en te koop aanbiedt, het fort over. 
Een nieuwe periode van relatieve rust breekt aan. Tot een wijn-
importeur begin jaren ’80 de kelders en gewelven van het rijks-
monument ontdekt, het gebouw van De Domeinen overneemt en 

De rijke geschiedenis van Wijnfort Lent
Ooit was Fort Boven-Lent een belangrijke schakel in de verdedigingslinie tegen een Russische invasie die er uiteindelijk nooit 
kwam. Anno nu is het een locatie voor bruiloftsfeesten, workshops, diners, presentaties, congressen en proeverijen, sinds 
begin jaren ’80 beter bekend als Wijnfort Lent.

Van Sprokkelenburg tot Knodsenburg

Voormalig vestingstad Nijmegen heeft iets met forten. Vroeger 
en nu. Zo krijgt Fort Beneden-Lent een prominente plaats in het 
toekomstige centrumgebied van de Waalsprong, de Citadel. 
Alle reden voor Spronglevend de geschiedenis in te duiken, op 
zoek naar informatie over deze voormalige verdedigingslinies. 
In deze eerste aflevering: het Wijnfort in Lent. 
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besluit zijn activiteiten vanuit het fort voort te zetten. Er komt een 
overkapping over de open binnenplaats die voortaan door het leven 
gaat als centrale ontmoetingsplek in een eeuwenoud labyrint. Het 
Wijnfort is geboren. Tegenwoordig biedt de locatie onderdak aan tal 
van  activiteiten. Wie had dat 148 jaar geleden kunnen denken?   

Bronnen: www.wijnfort.nl en www.noviomagus.nl
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Bas Broeder: ‘Waalsprong barst 
van bijzondere plekjes’

Bas Broeder, organisator van Festival De Oversteek, had 
ooit het plan het evenement in de Ooijpolder te organise-
ren. Totdat hij naar Oosterhout verhuisde. ‘De Waalsprong 
is tien keer leuker!’ 

‘Ik liep al een tijdje met het idee rond om een evenement te 
organiseren waar mensen zouden kunnen genieten van muziek, 
natuur en de variatie van het landschap. De Ooijpolder leek me de 
perfecte locatie. Tot ik de Waalsprong leerde kennen. Het gebied 
vormt met zijn uiterwaarden, dijkhuisjes, woonboerderijen en 
bongerds het ultieme decor voor een bijzonder festival.’

Eigen feestje
‘En dat blijkt. De onlangs gehouden tweede editie was een groot 
succes. Onder meer vanwege het gemoedelijke karakter. Men-
sen ontmoeten elkaar op niet-alledaagse plekken. Gastheren en 
-vrouwen van de verschillende locaties trakteren bezoekers op 
taart of soep, maken er hun eigen feestje van. 

Voor komend jaar ga ik op zoek naar nog meer onontdekte plekjes 
voor speciale optredens. Dat wordt lastig kiezen. De Waalsprong 
barst er namelijk van!’ 


