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‘De bouw van
De Oversteek
is een
gigantisch
project’

Francis Herbers:

“Ik heb op veel plekken
gewoond, maar zo ﬁjn
als ik hier woon,
woonde ik niet eerder.”
fotograaf: William Moore

HET COMPLETE WOONAANBOD OP WWW.WAALSPRONG.NL

Deze maand in

Spronglevend

19. Column van Francis Herbers
Ze woont al 5 jaar in de Waalsprong en lijkt helemaal ingeburgerd. Tupperwareparty’s en
huisje-tuintje-kindje maken haar tot die (stereo)typische vinexwijkbewoner. Ze droomt van
terrasjes en hippe winkeltjes op loopafstand. Het perfecte plaatje?
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Over de vloer
bij de Hoppenbrouwers

In Spronglevend
deelt Francis haar
belevenissen.
‘We zitten vlakbij de
stad, maar plukken ook de
vruchten van het dorpse.’

Colofon
Spronglevend is een informatiemagazine voor de inwoners van de Waalsprong.
© Spronglevend is een uitgave van de gemeente Nijmegen en GEM Waalsprong Beheer en verschijnt circa vier maal
per jaar in een oplage van 5600 exemplaren. Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend.
Tekst: Anne-Christine Staals, Pieter Matthijssen, gemeente Nijmegen en GEM Waalsprong.
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Pleun
vertoeft
met de game Sims:

Middeleeuwen,
iedere dag in een
magische digitale
wereld vol kastelen,
ridders, hofdames
en koningen.

Bovenop ligt ‘Get
him to the Greek’.
Jan: ‘Fantastisch
leuke roadmovie.
Ik heb de film
samen met mijn
grote vriend Kees
gezien, in het
vliegtuig onderweg naar LA.’

Een met
bloemen
omgeven
Amy Winehouse
kijkt uit over
de Vrouwe
Udasingel.
Het kunstwerk
is van Jan zelf,
olieverf op
linnen.

Anneke
Vrijwilligster

Oranjecomité

Udaexposed
Komt dat zien! De

Lollypop Liveshow
in de nachtclub
van Jan en Anneke
tijdens UdaExposed.

Over de vloer bij …

de familie Hoppenbrouwers

Vanuit hun huurwoning in de Nijmeegse
binnenstad verhuizen naar een nieuwbouwwijk? Jan Hoppenbrouwers (47) en zijn
vrouw Anneke (43) wisten één ding zeker:
dat nooit. Tot ze kennismaakten met de vele
mogelijkheden van de woningen aan de
Vrouwe Udasingel. Inmiddels wonen ze alweer
10 jaar in dit unieke stukje Lent, samen met
hun kinderen Ruben (12) en Pleun (10).
fotograaf: Rutger Hollander
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Ook bij u over
de vloer?
Vindt u het leuk om een volgende keer aan deze rubriek mee
te doen? Mogen we zien hoe u woont en wat maakt dat u zich
thuis voelt? Meld u aan! Dan komen we de volgende keer
misschien bij u over de vloer. redactie@waalsprong.nl.
Cavia Poeki’s domein,
lekker in de luwte.
Jan zorgt voor ‘de
inwendige cavia’,
Pleun en Anneke
voor de rest.

Jan, coach
van het voetbalteam
van Ruben

Ruben, speelt al een paar jaar bij DVOL

Pin-Ups, passie voor
het leven. Overgehouden aan een
ritje als bijrijder in de
vrachtwagen van zijn
oom. Speldjes, bekers,
kaarten, beelden, poppetjes, plaatjes, boekjes:
Jan spaart alles. Zijn
collectie was lange tijd
uitgeleend aan Spaarstation Dingenliefde in
het Openluchtmuseum
in Arnhem.

Op en top Lentenaren

‘We zitten vlakbij de stad, maar plukken ook
de vruchten van het dorpse, en dan vooral van
de saamhorigheid en de gemeenschapszin die
daarbij horen.’
JUNI 2011
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Parel van de Waalsprong

is kwestie van tijd

Landschapzone wordt prachtig
natuur- en recreatiegebied
We dromen even weg, sluiten onze ogen en we zien het al helemaal voor ons. Een prachtig
uitgestrekt, groen en waterrijk natuurgebied dat zich een weg baant dwars door de Waalsprong.
Een natuurrijke strook die de oostelijke en westelijke helft van dit nieuwe stadsdeel met elkaar
verbindt. Veel groen, met in het hart recreatieplassen voorzien van prachtige oevers, wandelende
mensen, een strandje, kinderen in een kano op het water en de geluiden van allerlei vogels.
Dat de Landschapszone een prachtig waterrijk en
groen recreatiegebied wordt met veel ruimte voor
ontspanning, sport en recreatie, is niet nieuw.
Alleen, we zien er nu nog niet zo heel veel van.
Spronglevend vroeg zich af hoe dat nu precies zit.
Wat is de planning, welke werkzaamheden kunnen
we de komende periode verwachten en wanneer
gaan we al iets moois zien? Spronglevend duikt
onder water op zoek naar antwoorden.

Geduld
De aanleg van ruim 120 hectare (te vergelijken
met een slordige 240 voetbalvelden!) recreatie- en
natuurgebied is niet iets van een paar maanden.
Het is een project dat geduld vraagt. Bijvoorbeeld
voor de langdurige graaf- en bouwwerkzaamheden
die, als alles meezit, uiterlijk in 2020 klaar zijn.

Waalbrug
Citadel
Waaijenstein
Oosterhoutseplas

Lentseplas

Leisurezone

Zandseplas
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Veld evenementen

Voorbereidingen
Achter de schermen wordt op dit moment hard
gewerkt. In de afgelopen maanden zijn al diverse
voorbereidingen getroffen. Bijvoorbeeld het graven
van de tijdelijke watergang ten noorden van Visveld
en Laauwik en het kappen van de bomen waar straks
de Lentseplas komt. MNO Vervat, de aannemer die
de plassen aanlegt, staat te popelen om de zandwininstallatie op te bouwen. Dan pas kunnen de
graafwerkzaamheden beginnen. De verwachting is
dat de aannemer in september met die werkzaamheden start. Uiterlijk begin 2012 begint het afgraven
van de ondergrond van de Lentseplas. Pas als die
is afgegraven, breiden de werkzaamheden zich uit
naar de Zandseplas waarna als laatste de Oosterhoutseplas wordt gegraven.

Klankbordgroep
Landschapszone
In mei vond weer een klankbordavond plaats, waarbij alle
partijen de ins en outs van het project toelichtten. MNO
Vervat zette de werkzaamheden en de stand van zaken met
de bijbehorende vergunningen voor de komende periode
uiteen. Duidelijk is dat 2011 voornamelijk in het teken staat
van de voorbereidende werkzaamheden voor het ontzanden.
Denk daarbij aan het afgraven van de bovengrond, het
opbouwen van een scheidingsinstallatie en het aanleggen
van een bouwweg. Begin 2012 wordt een daadwerkelijke
start gemaakt met het ontzanden van het Zwarte Gat.

In het hart van de Waalsprong
komen drie recreatieplassen
Langzaam zichtbaar
Domien Driessen, gemeentelijk projectontwikkelaar
en betrokken bij de Landschapszone, geeft tekst en
uitleg over het verloop: “We hebben het nu echt over
plannen voor de lange termijn. Dat is voor de omwonenden en andere Nijmegenaren wel wat lastig
natuurlijk. Die zien in eerste instantie niet zo heel
veel van de werkzaamheden, behalve de installatie
in het water. Een groot deel van de jeugd die nu in de
Waalsprong opgroeit, zal zich later alleen maar de
zandgraafmachine herinneren. En toch proberen we
zo snel mogelijk de contouren van de eerste plas
zichtbaar te hebben. Dan is het werk nog lang niet
klaar, maar je krijgt al wel een beeld van de
Lentseplas.’’
Uitgraven en verontdiepen
“Het graven gaat dan nog wel even door. De plassen
worden in eerste instantie tot zo’n 20 - 25 meter
uitgegraven. Maar omdat de uiteindelijke diepte van
de plassen wordt teruggebracht naar zo’n 11 meter,
moeten de plassen worden ‘verontdiept’, het zogenaamd opbouwen van de plassen. Misschien klinkt
het een beetje omslachtig, maar we kiezen voor de
duurzame weg,” legt Driessen uit. “Voor dat verontdiepen gebruiken we zand of grond die vrij komt uit
andere projecten. Grond die anders afgevoerd zou
worden naar locaties buiten de stad.”
Bouwverkeer in goede banen
“De zandwininstallatie komt in eerste instantie in
het Zwarte Gat te staan en van daaruit wordt de

nieuwe Lentseplas gegraven ten noorden van Visveld en
Laauwik. Het zand gaat via een ondergrondse afvoerbuis naar
de scheidingsinstallatie, die ten westen van de Prins Mauritssingel komt, op de locatie van de Oosterhoutseplas. Het is een
prettig en veilig idee dat er voor het afgraven van de plassen geen
grote vrachtwagens door de wijken naar de scheidingsinstallatie
rijden. Wel mag de aannemer vanaf deze installatie een klein
deel over de weg afvoeren maar alleen naar het noorden, via
een speciaal aangelegde bouwweg naar de Ovatonde. Dus geen
vrachtverkeer door de stad. Overigens wordt het overgrote deel
van het zand via de Waal vervoerd. Daarvoor wordt een werkweg
aangelegd vanaf de scheidingsinstallatie naar de uiterwaarden
en vandaar naar een tijdelijke haven aan de Waal. Wel moet
het bouwverkeer de Griftdijk oversteken maar dat wordt met
verkeerslichten in goede banen geleid.”

Wonen in de
parel van de WaalNaast recreëren kan er straks ook worden gewoond in en aan
de Landschapszone. Denk bijvoorbeeld aan een comfortabel
appartementgebouw in Waaijenstein, dat gekoppeld is aan
de ontwikkeling van het gelijknamige park. Als de Zandseplas
is gerealiseerd, geeft de gemeente vrije kavels uit en ten
noorden van de Lentseplas worden later nog eens 50 grote
kavels uitgegeven.

JUNI 2011

Spronglevend!

7

Fort Krayenhoff –

verdedigingswerk op
Waar voor Fort Beneden-Lent een bijzondere plaats is gereserveerd in de toekomstplannen van
de Waalsprong, komt aan de overkant het voormalige Fort Krayenhoff straks opnieuw in beeld.
De vesting in Nijmegen-West was ooit bedoeld als verdedigingswerk bij een eventuele strijd in
de zuidelijke provinciën, maar is nooit als zodanig gebruikt.
De komst van Fort Krayenhoff heeft
veel, zo niet alles, te maken met de
nederlaag van Napoleon in de slag bij
Waterloo op 18 juni 1815. Want al had
de kleine generaal het hoofd gebogen,
de toestand in Europa bleef verre van
stabiel. Om over de komst van nieuwe
vijanden en de dreiging van aanvallen
uit andere richtingen nog maar te
zwijgen. Nijmegenaar Cornelis
Krayenhoff (Kees voor intimi), inspecteur-generaal der Fortificaties onder
Koning Willem I, kreeg dan ook de
opdracht sterke vestingen en stellingen op strategisch belangrijke punten
te laten bouwen. Door financiële
malheur verdween het tamelijk wilde
plan in de la, maar de aanleg van de
Nijmeegse forten Sterreschans en
Krayenhoff ging wél door. Dit vanwege
het belang bij een eventuele strijd in
de zuidelijke provinciën.
8
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Landonteigening
Op 17 augustus 1824 kreeg een groep
werklieden de opdracht om te beginnen met de bouw van Fort Krayenhoff,
een gemetselde bomvrije reduit.
Een reduit maakte deel uit van een
fort en deed dienst als een zelfstandig verdedigingswerk, ook op het
moment dat de hoofdwal was gevallen. De uiteindelijke voltooiing had
nogal wat voeten in de aarde en nam
maar liefst zeven jaren in beslag. Wat
wellicht meespeelde, was de voor de
bouw noodzakelijke maar mogelijk
moeizame landonteigening. In 1825
kwam uiteindelijk alle noodzakelijke
grond beschikbaar: vier bunders,
tweeëndertig roede, en honderd en
drie ellen. Voor het vrijgekomen
perceel werd een bedrag van 5500
gulden neergeteld; een in die tijd niet
onaanzienlijk bedrag.

Waterkering
Omdat de vijand zich niet liet zien,
maakte Fort Krayenhoff in de praktijk
zijn naam als verdedigingswerk nooit
waar. In 1853 werden op een steenworp afstand van het Fort zelfs 79
bomen geplant op de weg van Weurt
naar Nijmegen, duidelijk een teken
dat er weinig gevaar te duchten was.
De begroeiing nam ten slotte veel
zicht weg in de omgeving.
Omdat Fort Krayenhoff in 1874 ook
nog eens buiten de bepalingen van de
Vestingwet (1874) viel, verdween het
tot dan toe gepleegde onderhoud.
Pas 40 jaar later (1914) startte de
daadwerkelijke afbraak van het fort.
Het muurwerk aan de Waalkant
ontkwam aan de slopershamer en
fungeert tot op de dag van vandaag
als waterkering.

“De vesting in Nijmegen-West was
ooit bedoeld als verdedigingswerk
bij een eventuele strijd in de
zuidelijke provinciën, maar is nooit
als zodanig gebruikt”

papier
Waalfront
Maar daarin komt verandering nu is
besloten het voormalige fort een
plaats te geven in het nieuw aan te
leggen Waalfrontgebied in NijmegenWest. Zo verschijnen fundamenten
van het bouwwerk straks weer aan de
oppervlakte en stroomt bij hoogwater
water vanuit de Waal via een sluis de
gracht in. Om het plaatje te completeren, biedt een brug toegang tot het
fort waarvan ook de oeververdediging
wordt gerestaureerd. In tegenstelling
tot andere plaatsen in het gebied
komt er weinig bebouwing. Groen,
greppels en wallen bepalen de
uitstraling van het ‘verdedigingswerknieuwe-stijl’. Alsof de tijd een beetje
heeft stilgestaan ...

Baron Krayenhoff
in vogelvlucht
De in Nijmegen geboren Cornelius Rudolphus Theodorus Krayenhoff (1758)
studeerde filosofie en medicijnen, maar maakte naam in de militaire wereld.
Hij was Minister van Oorlog onder koning Lodewijk Napoleon en kreeg later
als inspecteur-generaal der Fortificaties de taak om de landsverdediging te
organiseren. Onder leiding van baron Krayenhoff zagen veel verdedigingswerken het levenslicht, waaronder het naar hem zelf vernoemde fort.
Na zijn pensioen in 1830 keerde Krayenhoff terug naar Nijmegen waar hij op
24 november 1840 overleed. Laatste rustplaats van de luitenant-generaal
was een kelder in zijn ‘eigen’ fort. Tot de gemeente in 1914 besloot het fort af
te breken en Krayenhoff naar begraafplaats Rustoord aan de Postweg
verhuisde. Zijn grafzerk is te vinden in het parkje aan de Krayenhofflaan.

Van Sprokkelenburg
tot Knodsenburg
Voormalig vestingstad Nijmegen heeft iets met forten. Vroeger en nu.

Bronnen:
300 jaar bouwen voor de landsverdediging,
collectie nationaal legermuseum
www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
www.noviomagus.nl
Waalfront Nijmegen Masterplan

Zo krijgt Fort Beneden-Lent een 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 derde aflevering: Fort Krayenhoff.

JUNI 2011
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Oud ontmoet nieuw
bij jarige
voetbalclub DVOL
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Sander Luijten en Jan van Wijk

Met zo’n 75 senioren uit voornamelijk oud-Lent en ongeveer
250 jeugdleden uit het dorp en met name het nieuwere deel,
bewijst DVOL dat sport verbroedert en verbindt. Mede dankzij
de onvoorwaardelijke inzet van een groot aantal vrijwilligers
bloeit de 80-jarige voetbalvereniging als nooit tevoren.
En het einde van de groei is nog niet in zicht.
De voetbalcompetitie zit er op. Toch is
het deze woensdagavond een drukte
van belang op het DVOL-terrein aan
de Vossenpels. Pupillen- en juniorenteams werken op de twee kunstgrasvelden hun training af. Op het
hoofdveld speelt een gecombineerde
selectie van DVOL 1 en de A1 een
oefenwedstrijd tegen het Nederlands
ID-elftal (zie kader) onder het toeziend oog van een aantal vaste
supporters.
Vriendschap
Aanstaand jeugdvoorzitter Sander
Luijten is zichtbaar in zijn nopjes met
de gezellige drukte om hem heen. ‘Je
zou het hier eens op zaterdagochtend
moeten zien als de pupillen hun
wedstrijdjes afwerken. Dan krioelt
het van de mensen.’
Omdat zijn vier kinderen voetballen,
vertoefde Sander zo vaak op het
prachtige complex dat de stap naar
een vrijwilligersfunctie snel was
genomen. ‘DVOL draait op de informele vriendschap van mensen die
hun hart hebben verpand aan de club.
Dat sprak me enorm aan.’
Een van die DVOL’ers van het eerste
uur is Jan van Wijk, voorzitter van de
Technische Commissie en zo lang hij
weet lid van de club. ‘De laatste jaren
zijn we flink gegroeid, mede door de
aanwas uit Visveld. Oud en nieuw
gaan prima samen, zowel op als
buiten het veld.’

ook aan het voetballen krijgen.
Daarom brengen we de club op
verschillende manieren onder de
aandacht. Tijdens de Opfleurdag
hebben we op alle adressen in Lent
naast bloemen ook DVOL-aanmeldkaartjes overhandigd. De eerste
reacties stroomden snel binnen, wat
een goed teken is.’ Sander vult aan:

‘Ander idee is om voetballers die nog
niet bij ons actief zijn, een keer uit
te nodigen voor een gezamenlijke
training of een onderling wedstrijdje.
Sportief bezig zijn is niet alleen leuk
en gezond. Het vergroot ook nog eens
het saamhorigheidsgevoel en de
onderlinge band met je dorpsgenoten.
Ik kan erover meepraten!’

DVOL biedt Nederlands
ID-elftal goede partij
Met de wedstrijd tussen een mix van A-spelers en 1e elftalspelers van
DVOL en het Nederlands ID-elftal vond op 18 mei jl. de bekroning van een
geslaagd seizoen plaats. Het ‘andere’ Oranje, bestaande uit jongens met een
IQ lager dan 75, was maar met één doel naar Lent gekomen: winnen.
De DVOL-combinatie bood tijdens een sportieve en vermakelijke pot voetbal
prima tegenstand, maar delfde uiteindelijk met 6-3 het onderspit. René
Bouma, coach van het ID-elftal, had genoten. ‘Volgend jaar spelen we het EK
in Zweden. In aanloop naar het toernooi wil ik naast onze vaste kern een
aantal nieuwe, vaak heel jonge jongens aan het werk zien. Kijken of ze het
niveau aan kunnen, in de groep passen. De wedstrijd was zeker de tweede
helft minder spectaculair, maar iedereen hield zich uitstekend aan zijn
opdracht. Ik ben dik tevreden.’

Opfleurdag
Met een ledenaantal van ongeveer
325 hebben Sander en Jan geen
reden tot klagen. Al blijft er zeker iets
te wensen over. Jan: ‘We zitten wat
krap in de senioren. Het liefst willen
we de vaders van onze jeugdleden

fotograaf: Lennart Janssen
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Nijmegen maakt De Oversteek

Veiligheid voorop bij bouw

tweede stadsbrug

Sinds april is het op de Oosterhoutsedijk ruim baan voor De Oversteek, de tweede stadsbrug van en
voor Nijmegen. Wie klaart deze megaklus eigenlijk? Wat staat er zoal te gebeuren? En wat merken
bewoners ervan? Spronglevend vroeg het Sander Roesink, contractmanager van de Bouwcombinatie Stadsbrug Nijmegen.
De wanden van Roesinks kamer in de rood-witte keet aan de
Winselingseweg tegenover het Gelderlander-gebouw ‘ademen’
tweede Stadsbrug. Een nauwkeurig uitgewerkte planning, gedetailleerde situatieschetsen, een geel hesje binnen handbereik;
hier wordt duidelijk niets aan het toeval overgelaten. ‘De bouw
van De Oversteek is een gigantisch project’, vertelt Roesink.
‘Mede daarom is de Bouwcombinatie Stadsbrug Nijmegen opgericht; een samenwerkingsverband van BAM Civiel en Max Bög,
dat gespecialiseerd is in de bouw van stalen bruggen.’

Van afsluiting tot

ingebruikname

●

Medio april 2011 – eind 2012: afsluiting Oosterhoutsedijk
voor gemotoriseerd verkeer;

●

23 mei 2011: officiële start bouw door minister
Melanie Schultz van Haegen;

●

Augustus 2011: levering eerste onderdelen
hoofdoverspanning;

●

November 2012: invaren hoofdoverspanning in
tijdsbestek van 10 uur;

●

12

1 november 2013: officiële ingebruikname De Oversteek.
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Spectaculaire cijfers
Ter onderbouwing van zijn verhaal presenteert
Roesink een aantal tot de verbeelding sprekende
cijfers. ‘De brug bestaat uit ongeveer 60 delen en 25
boogstukken die allemaal per boot naar Nijmegen
worden vervoerd. De hoofdoverspanning van de brug
is van staal en weegt 6000 ton, waarbij het hoogste
punt van de stalen boog ongeveer even hoog is als
de elektriciteitsmasten van Electrabel. De lengte
van de hoofdoverspanning is 285 meter; 50 meter
langer dus dan die van de Waalbrug.’
Spectaculairder zijn misschien nog wel de grote
hoeveelheden zand, beton en grond die het gebied
in- en uitgaan. Roesink: ‘In totaal wordt 50.000 m³
beton gestort en 110.000 m³ grond afgegraven. Wat
gelijkstaat aan ongeveer 15.000 vrachtwagens. Dat
zijn er tot het einde van het project in november
2013 gemiddeld 120 per week. Verder wordt ook nog
eens ongeveer 110.000 m³ zand per schip
aangevoerd.’
Heipalen en pijlers
De voorbereidingen en de daarop volgende eerste
bouwwerkzaamheden aan, op en rondom de sinds
medio april afgesloten Oosterhoutsedijk zullen
weinigen in de Waalsprong zijn ontgaan. ‘Na de
aanleg van de bouwweg, het bouwrijp maken van de
percelen en het nodige explosieven- en bodemonderzoek is ter hoogte van de kribben, waar straks de
hoofdoverspanning van de brug komt, een damwand

gebouwd’, vertelt Roesink. ‘Hier komt het montageplatform voor de hoofdoverspanning. Verder zijn de
bouwers druk met de voorbereidingen van het
landhoofd en de aanbrug. Het landhoofd is de overgang tussen het begin van de brug en de hellende
aarden baan die de aanloop naar de brug vormt. De
aanbrug is van beton en verbindt de hoofdoverspanning met het landhoofd. Letterlijk de aanlooproute
dus. Op een stuk van 700 meter worden heipalen
geslagen waarop we pijlers zetten en de verbindingen tussen de pijlers aanbrengen.’

Vraagbaak

voor bewoners

Omgevingsmanager Henk Mennink fungeert als vooruitgeschoven post van de Bouwcombinatie Stadsbrug Nijmegen in
het ‘veld’. Hij overlegt met stakeholders, bij het project betrokken
partijen zoals nutsbedrijven en heel belangrijk, bewoners. ‘Ik
bewaak de grote lijnen en houd de details in de gaten. Een van
mijn taken is klachtafhandeling, hoofdzakelijk over geluidshinder. Ik ga bij mensen langs, beantwoord vragen, denk mee

Veiligheid voorop
Het tegengaan van eventuele overlast en het waarborgen van de veiligheid staan hoog op de agenda
van de Bouwcombinatie Stadsbrug Nijmegen, laat
Roesink weten: ‘Inmiddels hebben we drie bewonersavonden georganiseerd; één in Nijmegen-West
en twee in de Waalsprong. De aanwezigen tijdens de
bijeenkomst in De Klif waren vooral benieuwd naar
mogelijke geluidsoverlast. We hebben laten weten er
alles aan te doen deze tot een minimum te beperken. De gemeente Nijmegen heeft bijzonder strenge
geluidseisen gesteld. Daar houden we ons aan.’
‘Ons plan is verder om basisschoolkinderen te
informeren over het project met als doel meer
veiligheidsbewustzijn te creëren. In het gebied rijden
meer vrachtwagens dan normaal, dus veiligheid is
geboden. We doen er dan ook alles aan mogelijk
gevaarlijke situaties tegen te gaan. Bij de ingang van
de bouwweg aan de Grifdijk bijvoorbeeld is op het
fietspad met roodwitte blokken een extra lus
gemaakt, zodat vrachtwagenchauffeurs fietsers en
bromfietsers beter kunnen zien.’
Asfalt en regenwater
De uiteindelijke oplevering van de brug is gepland in
november 2013. Voorlopig fungeert het kantoortje in
Nijmegen-West dus als Roesinks tweede huis. En
daar heeft hij, gezien het belang en de aard van het
project, allerminst moeite mee: ‘Deze klus is uniek.
Allereerst door de vorm en het ontwerp van de brug.
Een constructie als deze kom je nergens anders
tegen. Daarnaast gaat het hier om een Design Build
Maintain project. Als Bouwcombinatie Stadsbrug
Nijmegen zijn we behalve voor het ontwerp en de
bouw de komende 25 jaar verantwoordelijk voor het
onderhoud van de brug. Het leuke daarvan is dat je
daar vanaf het begin over na moet denken. Hoe kom
je tot een optimale conservering van de brug? Welk
type asfalt gebruik je? Of hoe regel je de afvoer van
het regenwater? De Waalbrug bestaat dit jaar 75
jaar. Ik hoop dat mensen in 2113 het 100-jarige
bestaan van De Oversteek zullen vieren.’

over eventuele oplossingen. Tot nu toe is het aantal klachten
beperkt. Mensen kijken toch vooral naar de voordelen die de
nieuwe brug oplevert.’
Voor het melden van klachten of calamiteiten heeft de Bouwcombinatie Stadsbrug Nijmegen een speciaal telefoonnummer
in het leven geroepen. Telefoonnummer 024 – 371 13 33 is 7
dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.

Kijk mee
met de bouw!
Op de site van de gemeente Nijmegen is via een speciale webcam
te zien hoe de bouw van De Oversteek vordert. Op www.nijmegen.nl/
stadsbrug is ook een fotoverslag te zien van fotograaf Thea van de
Heuvel. Zij legt in opdracht van de gemeente de veranderingen in
het gebied vast. Wie op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws
kan zich via de gemeentesite ook aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief. De vorderingen op de bouwplaats op de voet volgen
kan ook. Volg dan de bouwcombinatie via Twitter (BCStadsbrug).

Melanie Schultz geeft de aftrap
fotograaf: Thea van den Heuvel
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Talent voor techniek

Slijmetende beestjes
scoren op de FIRST
Lego League
‘Cola smaakt er wel een beetje anders,’ vertelt Tobias (11) over zijn recente trip naar de Verenigde
Staten. ‘En een kleine cola is een halve liter!’ Zijn blik verraadt waar het in Amerika allemaal om
draait: alles groter en beter. De perfecte locatie voor de finale van de FIRST Lego League: een
wedstrijd toegepaste robottechniek voor whizzkids uit de hele wereld, waaronder Tobias en tien
van zijn klasgenoten.
Aandacht voor techniek
In de Lego League staat de techniek voorop. De teams moesten
dit jaar een biomedische oplossing bedenken voor een
bestaande ziekte plús een werkende robot bouwen van lego en
deze programmeren. Doel van de internationale competitie is
kinderen tussen de negen en veertien jaar te interesseren voor
wetenschap en techniek.
14
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Namens Nederland deed onder andere Team Wit!
mee uit de Leonardoklas van basisschool Het Talent.
In deze klas zitten kinderen met een goed stel
hersens die een extra intellectuele uitdaging nodig
hebben. Die vonden ze bij de FIRST Lego League.
‘Deelname sluit bovendien mooi aan bij waar het
Talent voor staat’, legt directeur Carla van den Bosch

Tobias (11):

‘Cola smaakt er wel een beetje anders ...
en een kleine cola is al gauw een halve liter!’
uit: ‘Levensecht leren met veel aandacht voor
wetenschap en techniek. De wedstrijd bood een
speelse manier om actief met de leerstof aan de
slag te gaan.’
Oplossing voor astma
Voordat ze de oversteek naar Amerika konden
maken, moest Team Wit! eerst op nationaal en
Benelux niveau wat hordes nemen. Dat lukte en
het team verzekerde zich van een wildcard voor
deelname aan de wedstrijd in St. Louis door hun
sportiviteit en samenwerking. Een hele prestatie,
vooral omdat Team Wit! uit de allerjongste deel
nemers bestaat.
Team Wit! maakte indruk met hun medische oplossing voor astma. Het team wil bacteriën klonen
die het teveel aan slijm in de longen van astma
patiënten opeten. ‘Zulke beestjes bestaan al hoor,‘
vertelt deelnemer Sven (10) enthousiast. ‘Ze worden
gebruikt bij de reiniging van water. Je hoeft ze alleen
nog maar zo te veranderen dat ze geen lucht nodig
hebben .En je moet opletten dat ze niet te veel slijm
eten, want dat is ook niet goed. Dat kun je heel
simpel regelen door precies genoeg beestjes te
gebruiken.’ Sven heeft het allemaal nog scherp op
zijn netvlies staan. Niet verwonderlijk, want als
presentator van het team mocht hij hun verhaal
vertellen, zelfs in het Engels op video.
Verdwenen in schroefjes
Bij klasgenoot Tobias (11) zijn vooral de grote cola’s
blijven hangen en de indrukwekkende Gateway Arch
(een reusachtige betonnen boog, red.). Teamcaptain
Karin Sperber snapt wel waarom Tobias niet zoveel
over de wedstrijd vertelt: ‘Met 82 teams en meer
dan 500 deelnemers was het ook zo massaal en
indrukwekkend. De kinderen hebben veel gezien en
meegemaakt. Je zag de wereld voor hen opengaan.
Grenzen vielen weg en taalbarrières werden genomen. Iedereen kon zijn of haar interesse voor techniek met anderen delen, ook Tobias. Je zag hem
soms in schroefjes verdwijnen. Die bevlogenheid
was prachtig om te zien.’

League een succes van de hele klas: ‘Iedereen deed met de
voorbereidingen mee, we hadden niemand kunnen missen.’
Teamlid Tim (10) hoort dat graag, want net als Sven kon ook hij
niet mee. Tim heeft een voorliefde voor alles wat knalt, dus zijn
oplossing voor een teveel aan beestjes is ze te laten exploderen.
‘Weet je wat er gebeurt als je mentos in een fles cola stopt?’
vraagt hij aan Tobias. ‘Je moet de dop niet helemaal vastdraaien,
dat is het leukste,’ voegt hij er met een gniffel aan toe. Later wil
Tim uitvinder worden, want volgens hem kun je van alles een
springstof maken. Zelfs van zeewier.

Het Talent besteedt veel aandacht aan wetenschap en
techniek, onder andere met activiteiten, bedrijfsexcursies
en beroepenworkshops. Het Talent doet verder mee aan het
wetenschapsknooppunt waarbij onderzoekers van de universiteit samen met leerlingen werken aan onderzoeksvragen.
Meer weten over Het Talent? Kijk op www.teamonderwijs.nl.
Check ook www.teamwit.nl voor de videopresentatie van het
team en www.firstlegoleague.nl.

Helaas kon niet het hele team de overtocht maken.
Toch vindt Sven de deelname aan de First Lego
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Kort Nieuws

Uitstel van

het groen
In de vorige Spronglevend werden het met verve aangekondigd: de nieuwe aanplant in de berm langs de Prins Mauritssingel komt eraan! Helaas bleek dat te voorbarig. Door de
aanhoudende droogte is er het risico dat de struiken en
bomen niet optrekken. Daarom is het beplanten uitgesteld
tot het najaar. Hopelijk is het weer dan geen spelbreker
meer. De nieuwe aanplant bestaat straks uit een bomenrij
ter hoogte van het Witte Huis, een bomenrij en een haag ter
hoogte van het Thermiongebouw, en bodembedekkers en
heesters tussen de Vrouwe Udasingel en de Ovatonde.

Straatspeeldag
Oosterhout 15 juni
Woensdagmiddag 15 juni belooft een heerlijke buitenspeeldag
te worden voor de kinderen in Oosterhout. Dan vindt namelijk
alweer de 4e straatspeeldag plaats bij De Klif. Vorig jaar deden
er maar liefst 250 kinderen mee, flink wat ouders, een aantal
opa’s en oma’s en een tiental enthousiaste vrijwilligers.
Er kan nog hulp gebruikt worden bij het opbouwen en afbreken
en het begeleiden van de spellen. Handen en tijd vrij?
Neem dan contact op met Marcel Gidding of met Paul Reuling
via 06-53329025 / p.reuling@tandemwelzijn.nl.

Kunstmarkt

aan de Waal

bij Lent

Op zondag 4 september 2011 vinden traditiegetrouw de Lentse Oeverspelen plaats. Een vast
onderdeel hiervan is de kunstmarkt. Langs de
Oosterhoutse dijk en de Veerdam staan kramen,
waarin kunstenaars uit de regio hun werk laten
zien en ook verkopen. De prachtige omgeving van
Veur Lent biedt een uitgelezen decor aan de veelheid van kunstwerken. De intieme sfeer van de dijk
zorgt voor een ontspannen en makkelijk contact
met het publiek.
De belangstelling voor deelname aan deze kunstmarkt is groot. Bent u zelf kunstenaar en wilt u uw
werk laten zien? Of heeft u bekenden die kunstenaar
zijn? De kosten zijn gering; een kraam kost 25 euro.
Aanmelden voor de Kunstmarkt aan de Waal kan tot
1 juli. Zie www.oeverspelen.nl

Straatspeeldag Oosterhout 15 juni

fotograaf: Paul Breuker
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Handen en tijd vrij?
Er kan nog hulp gebruikt
worden bij het opbouwen en
afbreken en het begeleiden van
de spellen.

Kort Nieuws

Ook wiebelen op de Snelbinder?
De zesde editie van de Nijmegen Bruggenloop vindt plaats op
woensdag 14 september. Start en finish zijn op de Waalkade en
daartussen trotseren de lopers de twee Nijmeegse bruggen.
Wellicht heeft u het de afgelopen jaren zelf ervaren of heeft u het
van een van de deelnemers gehoord: als u over de snelbinder rent,
voelt het alsof de brug wiebelt. Uiteraard is door specialisten
berekend dat dit geen kwaad kan, maar het gevoel is zeker vreemd.
Ervaar dit gevoel zelf en neem deel aan de Nijmeegse Bruggenloop!
Schrijf u snel in via de website, want er kunnen slechts 2.000
deelnemers meedoen! www.nijmegenbruggenloop.nl.

Tafel
van de Idee
Op donderdag 1 september vindt aan de Oosterhoutsedijk onder de
noemer ‘Waalsprong
– Tafel van de Idee’ een
bijzonder festival plaats.
’s Avonds doet een 120
meter lange tafel dienst
als podium, discussieplatform en ontmoetingsplek voor
500 dinergangers, talloze muzikanten, dichters, boeren,
burgers en andere buitenlui. Zet het vast in uw agenda!
Kaartverkoop voor het diner t.z.t. via LUX. Volg de berichtgeving via waalsprong.nl en twitter@waalsprong.

LENTmark1
Uitkijktoren LENTmark1 heeft inmiddels een hoogte
van 12 meter bereikt. De toren groeit de komende
maanden nog door naar 16 meter hoogte en krijgt
als kers op de taart een met groen begroeid dak.
Het kale skelet begint vorm te krijgen doordat
het nu dichtgetimmerd wordt met sloophout.
Het bouwproces wordt mooi in beeld
gebracht op www.lenteveld.nu.
Begin augustus worden de laatste
spijkers geslagen en vanaf dan kunt
u de toren bezichtigen en het uitzicht
bewonderen. Hou de media in de gaten
voor de feestelijke opening of kijk op
www.waalsprong.nl.

Conciërge Theo

‘mot niks meer’

Conciërge Theo Adriaansen van basisschool
De Oversteek is eind mei met pensioen gegaan.
Vanaf dag één was hij erbij: op de camping, in de
schoolwoningen en in De Klif.
Tien jaar geleden maakte Theo de waal-sprong: van achttienjarige
Pabostudenten naar achtjarige basisschoolleerlingen. Theo is een
echte regelaar en organiseerde al die jaren de herdenking van
de heldhaftige Oversteek over de Waal van 20 september 1944.
Hoewel de leerkrachten van groep 7 de organisatie van de herdenking nu van hem hebben overgenomen, wil hij achter de
schermen nog wel wat
blijven ‘pierelieren’.
Na 10 jaar tussen
de kinderen is Theo
positief over de Waalsprongjeugd. Bij de
septemberviering
gedragen de leerlingen
zich respectvol en
bewust, zegt hij. Hij ziet
wel dat kinderen zich
sneller vervelen en dan
gemakkelijk rotzooi
gaan trappen. Duidelijk
zijn én het licht houden,
is zijn devies. Theo’s tip
voor de toekomst: “Ik
pleit voor voldoende
kinderactiviteiten.
Ruimte genoeg in de
wijk, zou ik zeggen.”
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Sportieve buur voor
het Citadelcollege
De vorige Spronglevend berichtte over de nieuwbouw van het Citadelcollege aan de Graaf Alardsingel. Dat verhaal was nog niet compleet. Direct
naast het College verrijst een nieuwe sporthal.
Een hal voorzien van alle moderne gemakken op
een locatie die vraagt om een spannend gebouw.
Het oog wil tenslotte ook wat, nietwaar?

Met een afmeting van maar liefst drie
gymzalen met een klimwand, een
ruime tribune met plaats voor 200
mensen, een kantine, zes kleedkamers en twee ruimtes voor scheidsrechters of docenten, krijgt de
Waalsprong een sporthal van formaat. Straks hoeven de leerlingen
van het Citadelcollege dus niet meer
uit te wijken naar diverse kleinere
locaties in de wijk. Een paar passen
brengt ze bij deze nieuwe voorziening
om te handballen, ringzwaaien of te
badmintonnen.

Door de ingang recht tegenover de
ingang van het Citadelcollege te
plaatsen, maken de leerlingen straks
nog maar een korte oversteek. Ze
hoeven niet om te lopen en geen
drukke wegen te kruisen. In de avonduren wordt het centrale plein tussen
het College en de sporthal verlicht,
wat een gevoel van veiligheid geeft.
En als de hal in gebruik is, zal er
toezicht zijn wat het plein minder
aantrekkelijk maakt als hangplek.
Hoewel het Citadelcollege hoofdgebruiker is van deze sportlocatie, wordt
de hal ’s avonds en in het weekend

vooral gebruikt door verenigingen.
Net als het inwoneraantal van de
Waalsprong blijven die verenigingen
groeien, dus ook zij willen volop
gebruik maken van deze nieuwe
aanwinst. De sporthal leent zich
bovendien ook prima voor naschoolse
activiteiten.
Naar verwachting start de bouw in
oktober 2011 en wordt, als alles
meezit, de sporthal in het schooljaar
2012-2013 in gebruik genomen.

Kijktip:
Op YouTube staat een animatie
over de nieuwbouw van het
Citadelcollege en de sporthal.
Ga naar http://bit.ly/lBspOS.

voorlopig ontwerp
van de sporthal
18
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Column

Francis woont, leeft en werkt in
de Waalsprong. In Spronglevend
deelt ze haar belevenissen.
Als ik de plannen voor de nieuwe
stadsbrug bekijk en de artistimpressions van het nieuwe
Citadelgebied zie, word ik helemaal blij. Prachtig gaat het
worden. Mooie, ruime straten,
veel groen en water, leuke winkels en restaurantjes. Ik dagdroom van lekker shoppen,
slenteren en een ijsje eten met
prachtig uitzicht op Nijmegen.
En dat op loopafstand. Geweldig
om mijn stad zo te zien ontwikkelen; Nijmegen komt naar
ons toe, jammer dat het deze zomer nog niet is.

Mooie, ruime
straten, veel
groen en
water, leuke
winkels en
restaurantjes

Ik woon nu 5 jaar in de Waalsprong
en vorige week leek het erop dat ik
helemaal ingeburgerd was. Ik was
namelijk op een Tupperware party.
Ik heb ook wat gekocht, al kwam dat
vooral doordat mijn vriendin, de
gastvrouw, dan een mooi cadeau
kreeg. Een groot huis, een rijke man
en wat blonde kindjes zouden het
perfecte plaatje compleet maken.
Dan zou ik helemaal passen in het
beeld dat veel mensen hebben van
vinexwijkbewoners.

Ha, hoe anders is de realiteit. Als alleenstaande moeder en
ondernemer ben ik lekker druk en ook al is mijn zoon van zes
blond, hij past in de verste verte niet in het perfecte plaatje,
in zijn rolstoel. Maar o, wat hebben we het hier naar onze
zin. Ik heb op veel plekken gewoond, maar zo fijn als ik hier
woon, woonde ik niet eerder. Rust, ruimte, veel groen en tóch
lekker dicht bij Nijmegen. De stadsmens in mij kan er mateloos van genieten.
Oké dan, er zijn ook nadelen. Geen terrasjes op loopafstand
of hippe winkeltjes waar je even langsfietst. Maar geef het
even een paar jaar en tegen de tijd dat mijn zoon op kamers
gaat, is er vast een leuk cafeetje om de hoek. En tot die tijd
blijf ik lekker dagdromen bij een glas wijn in mijn eigen fijne
tuintje.

Francis

Agenda
DATUM

WAT?

LOCATIE
OCATIE

MEER
EER INFO

15/6/2011

Straatspeeldag
Oosterhout

De Klif

16/6/2011

Viering 75 jaar
Waalbrug

Waalbrug

17/6/2011

Start Stadsstrand
(tot en met
18-09-2011)

Uiterwaarden
bij Lent

18/6/2011

Festival.
Uda Exposed
(tot en met
19-6-2011)

Vrouwe
Udasingel

udaexposed.nl

16/7/2011

Festival.
Habana:
zon, zand en
vermaak
(tot en met
22-7-2011)

Stadstrand
(uiterwaarden
bij Lent)

de-affaire.nl/habana

19/7/2011

Vuurwerkshow:
Waal in
Vlammen

Uiterwaarden
bij Lent

vierdaagsefeesten.nl

1/9/2011

Festival. Tafel
van De Idee

Oosterhoutsedijk

waalsprong.nl

4/9/2011

Evenement:
Lentse
Oeverspelen

Uiterwaarden
bij Lent

oeverspelen.nl

4/9/2011

Beachvolleybal

Uiterwaarden
bij Lent

oeverspelen.nl

14/9/2011

Evenement:
Bruggenloop

Waalkade,
Snelbinder,
Waalbrug

nijmegenbruggenloop.nl

17/9/2011

Festival
De Oversteek
(t/m 18-9-2011)

Diverse
locaties in de
Waalsprong

festivaldeoversteek.nl

23/9/2011

Cabaret:
Ernesto &
Marcellino
en Wilfried
Finkers Het beste
dan maar

De Klif

deklifnijmegen.nl

25/9/2011

Kindertheater:
Herrie in de stal

De Klif

deklifnijmegen.nl

7/10/2011

Cabaret:
Nathalie
Baardman
- Raak!

De Klif

deklifnijmegen.nl

9/10/2011

Kindertheater:
Kolderkat
met Heksen

De Klif

deklifnijmegen.nl

Juni

75jaarwaalbrug.nl

Juli

September

Oktober

Reageren?
redactie@waalsprong.nl
twitter@waalsprong
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Doe mee en win

fantastische
prijzen!

U heeft
nog tot

15 juni!
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