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25. Plantjevlag ideale optie voor Hetty en Peter
Hetty Vonk en Peter Polderman waren meteen enthousiast over het Plantjevlag-initiatief in
de Vossenpels. Hetty en Peter willen op een zo groot mogelijke kavel een duurzame woon- en
werkplek in het groen creëren met het idee er voor langere tijd te blijven wonen.

25
16

‘Dit is voor ons het
ultieme bouwproject’

Jan de Wilde,
heilig overtuigd
van sterk merk

18

De Waalsprong:
hoe groen wil je
het hebben?

38
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‘Iedereen gaat eigenlijk via
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dat tegenwoordig nog mee?’
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Lent: gezellig als
een dorp, levendig
als de stad

‘In Lent
hoef je
niet voor één
bepaald
ingrediënt
te kiezen.’

Voorwoord
15

Duurzaam wonen =
comfortabel wonen

Voor u ligt Spronglevend; een magazine dat
voor de bewoners van de Waalsprong een vertrouwde naam heeft. We hebben er deze keer
voor gekozen om met dit speciale nummer meer
mensen in Nijmegen en omgeving op de hoogte
te brengen van alles wat er te beleven is in de
Waalsprong. Er is hier heel wat meer te doen
dan u misschien verwacht..
In deze uitgave leest u achtergrondverhalen
over de bijzondere festivals, de mooie plekjes en
hun wetenswaardigheden. De huidige bewoners
treden (bijna letterlijk) in de voetstappen van een
rijke historie: van prehistorische mens tot heden
daagse baron. En wist u, dat er gevleugelde
vriendjes zijn in de Waalsprong, die zo speciaal
zijn dat ze genoemd worden in ‘The Inconvenient
Truth’ van Al Gore?
Blader gauw verder en lees er meer over. U merkt
het, er schuilt meer achter de woningen in de
Waalsprong: een actieve samenleving, onder
nemersgeest en vooral ruimte om te léven.
Maar ook de woningen mogen er zijn: het
diverse woonaanbod treft u tussen de verhalen
aan. Wij wensen u een prettige kennismaking
met de Waalsprong!

Redactieteam Spronglevend

22

Festivals in
de Waalsprong

33

Meer weten over de Waalsprong?
U bent van harte welkom in ons Wooninformatie
centrum Waalsprong, Griftdijk Noord 4a te Lent,

Oosterhout:
gevariëerde
woningen groot
voorzieningenaanbod

op de parkeerplaats bij NS-station Nijmegen-Lent.

‘Oosterhout:
de pioniersfase
ruimschoots
voorbij.’

Of schrijf u er in voor onze digitale nieuwsbrief!

Wij verhuizen binnenkort: kijk voor onze nieuwe locatie
op www.waalsprong.nl. Daar treft u nog veel meer
informatie en het actuele woningaanbod.

Openingstijden:
di-do 14-17 uur,
vrij 10-17 uur,
za 11-16 uur
telefoon: 024 3604324

Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend.
Tekstschrijvers: Anne-Christine Staals, Pieter Matthijssen en Francis
Herbers. Fotografen: Rutger Hollander, William Moore, Lennart Janssen,
Flip Franssen, Thea van den Heuvel, Bob Walker, Paul Breuker,
Jeanne Büchner, Steven Trooster, Peter van de Ven e.a.

e-mail: wic@waalsprong.nl.
www.twitter.com/waalsprong
www.facebook.com/waalsprong
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Via de achterdeur

‘Deze woning is echt onze plek,
voelt enorm als thuis. Bezoek
komt ook niet langs de voordeur
naar binnen; iedereen gaat eigenlijk
via de achterdeur. Waar maak je
dat tegenwoordig nog mee?’
Angelique
Verpleegkundige, overblijfjuf
basisschool De Oversteek

Duurzaam
Douglas
Wood
Het is duurzaam en komt

uit Canada: Douglas Wood.
Rinke liet 60m² bezorgen
door een Friese importeur en
maakte er tuinvlonders van.

Salamanderproject
In de organische tuin
gaat de natuur volop
zijn gang. Als alles
meezit, spartelen er
straks salamanders in
de kleine vijver.

Over de vloer bij …
de familie Schoppert

Angelique Pouwels (40) en Rinke Schoppert (52) wilden hun huurhuis en het
vele groen in de Weezenhof niet zomaar opgeven voor de eerste de beste
koopwoning. Tot ze de plannen zagen van Laguna Novio, een wel heel bijzonder
nieuwbouwproject in Oosterhout. Sinds november 2009 wonen ze in hun
waterwoning aan de Kruidenstraat in Het Nijland, samen met hun kinderen
Thomas (6) en Nynke (4).
4
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Foto: Rutger Hollander

Zoete
inval
Vandaag zijn Mare en Niek
op bezoek bij Nynke en
Thomas. Angelique: ‘In het
weekend is het hier vaak
een zoete inval. Er hadden
ook andere kinderen op de
foto kunnen staan.’

Rinke
Geboren Fries,

medeorganisator
jaarlijkse
buurtbarbecue

Wonen in het groen

‘Met het water, de grazende koeien in het
weiland en de overtrekkende wolkenpartijen
waan je je midden op het platteland.’

Eigen
zeilbootje
Oud-schipper Rinke voer jarenlang op een zeilboot in de

Griekse wateren. Nu vaart hij soms een stukje met Nynke
en Thomas in zijn minizeilbootje achter het huis. En straks?
‘Dan vaar ik op een van de waterplassen in de buurt!’
NOVEMBER 2011
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Blijvers en nieuwkomers in de

‘Pionieren
past bij ons’
Van Visveld naar

Lentsche Roode in Laauwik

Grootste pluspunten huidige woning
‘De woonkamer, mooie architectuur, betaalbaar.’

Grootste pluspunten nieuwe woning
‘Diannes werkkamer boven in een uitbouw op het dak, een
twee keer zo grote tuin.’

Grootste pluspunten huidige wijk
‘Een bruisende en leuke straat waar we veel contacten hebben
en waar we ons thuis voelen. Basisschool Het Talent is dichtbij.’

Grootste pluspunten nieuwe wijk
‘Ruim opgezette wijk, met een mooie binnenplaats achter het
huis om te spelen. Op loopafstand van de supermarkt, het
Thermion (waar horeca gepland is!), de Landschapszone én

Weer iets nieuws beginnen. Zowel Dianne
Manders als Charles van Lieshout krijgen
stralende ogen als ze vertellen waarom
ze gaan verhuizen naar een huis dat 300
meter verderop ligt. ‘We hebben een mooie
woning en wonen in een erg gezellige
straat, maar na tien jaar begint het toch
te kriebelen. We zijn toe aan iets anders.’
Dianne en Charles kochten tien jaar geleden een
woning aan de Vrouwe Udasingel. Ze voelden zich
Waalsprongpioniers. De singel was het eind van de
bewoonde wereld en ze keken uit over de velden.
In tien jaar kan er veel gebeuren. Het stille Visveld
kwam tot leven, Kamiel en Tobias werden geboren
en Dianne begon een eigen bedrijf. ‘Daarmee was
ons huis niet meer erg praktisch met de keuken op
de eerste etage en mijn werkplek in het voorste deel
van de woonkamer’, vertelt Dianne. Tijd om te ver
huizen, alles opnieuw in te richten en weer lekker te
pionieren! Ze hebben voor de tweede keer voor een
buurt in aanbouw gekozen: Laauwik. Hun oog is
gevallen op woningbouwproject Lentsche Roode:
mooie huizen, lekker veel ruimte, centrale ligging en
als het aan Dianne en Charles ligt binnenkort net
zo gezellig als de Vrouwe Udasingel.

onze oude wijk!’
Foto’s: Bob Walker
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Waalsprong
‘We vielen
als een
blok voor
de Vrouwe
Udasingel’
‘We hebben alles gedaan waarvan we altijd
zeiden dat we het nooit zouden doen,’
bekent Tineke Geurts. ‘Een nieuwbouw
woning kopen in een nieuwbouwwijk. Als je
het ons een half jaar geleden verteld zou
hebben, hadden we je echt uitgelachen.’
Tineke en Dicky wonen met hun kinderen Storm
en Lou in een sfeervolle, knusse bovenwoning in
Nijmegen-Oost. Ze waren er vijf jaar geleden dolblij
mee. Het was precies wat ze zochten: een mooie
jaren dertig woning met piepkleine voortuin midden
in een bruisende wijk. Ze waren dan ook helemaal
niet op zoek naar iets anders. Tot ze bij een collega
op bezoek gingen tijdens Uda Exposed. Ze vielen als
een blok voor de Vrouwe Udasingel met haar stadse
atelierwoningen. Dezelfde avond nog keken ze op
Funda. Er stond een woning te koop. De volgende
dag gebeld, twee dagen later een bod, weer een
week later eigenaar. Toen kwam de shock. ‘Hoe
vertellen we het onze vrienden’, lacht Dicky, ‘ze
geloven ons nooit.’ Spijt hebben ze geen seconde:
‘We krijgen een zee van ruimte in een prachtig huis
in een superleuke straat. En we kunnen altijd
schilderen.’

Van Nijmegen-Oost

naar Visveld

Grootste pluspunten huidige woning
‘De sfeer en de knusheid.’

Grootste pluspunten nieuwe woning
‘Het atelier, de ruimte, de tuin. Het huis is anders en
dat vinden we leuk.’

Grootste pluspunten huidige wijk
‘De mensen, de gezellige sfeer, de restaurantjes en
cafés om de hoek.’

Grootste pluspunten nieuwe wijk
Op www.waalsprong.nl/spronglevend
vertellen Dianne, Charles, Tineke en
Dicky alles over hun verhuiskeuzes en
verhuisplannen.

‘Een bijzondere straat met veel kunstenaars.
We fantaseren er nu al over hoe het zal zijn als we volgend
jaar meedoen aan UdaExposed.’

NOVEMBER 2011
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Aanbevolen door:

Duurzaam wonen
aan de Lentse Plas

Aan de rand van Lent, grenzend aan de toekomstige Lentse Plas,
de Landschapszone en Park Lingezegen ontwikkelt Heijmans
Vastgoed De Groene Oever. Een uniek woningbouwproject waar
duurzaam wonen en leven centraal staat.
Wonen kan groener
Heijmans heeft de ambitie om wonen groener te maken. Daarom wordt op deze
locatie een woonwijk ontworpen voor mensen die duurzaam willen wonen en
leven. Dit komt niet alleen terug in de ontwerpen van de woningen, maar ook in
het openbaar gebied eromheen.
Zo worden zo veel mogelijk natuurlijke bestratingen en erfafscheidingen toegepast. Daarnaast zijn er extra wadi’s, veel bomen, LED-verlichting op straat en
mogelijk zelfs een klein windmolentje om stroom op te wekken.
Ook de woningen worden duurzaam ontworpen. In de eerste plaats zijn nieuwbouwwoningen al veel energiezuiniger dan bestaande bouw. Maar Heijmans
gaat een stap verder. Zo wordt bij het ontwerp van de woningen extra aandacht
besteed aan de te gebruiken materialen en afvalrecycling. Een extra voordeel is
dat u kunt kiezen voor technieken die in een bestaande woning niet of tegen
hoge kosten mogelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan extra gevelisolatie,
driedubbel glas of zonnepanelen. De Groene Oever is het bewijs dat duurzaamheid, comfort en kostenbewustzijn goed samengaan.
Woningen
Het plan heeft met vijf verschillende woningtypes een breed aanbod: tussenwoningen, hoekwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen en appartementen.
Alle woningen zijn groot waardoor er in elk woningtype ruimte is voor wel zes
slaapkamers. De tweekappers en vrijstaande woningen hebben daarnaast een
fantastisch uitzicht over de Lentse Plas. Ook komen er 37 appartementen met
minimaal drie kamers, een groot balkon en een prachtig uitzicht over het dorp
of de Lentse Plas.

8
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Denk mee!
Ontwerp samen met ons een duurzame
woning én woonomgeving naar uw wens.
Voldoen onze eerste schetsen aan uw woonwensen of zijn er zaken die u mist?
Kunnen wij de woningen nóg duurzamer
maken? Denk mee en draag uw
ideeën aan via www.GroeneOever.nl!

Meer weten?
Meer informatie over de
woningen en de prijzen vindt
u op www.GroeneOever.nl
of bel met 073-5435107.

Lent: gezellig als
een dorp, levendig
als de stad

Foto: Jan Derwig

Meestal moet je kiezen: wil je in een
rustig, gezellig dorp wonen met een lekker
grote tuin in een groene buurt? Of lever je
qua ruimte in en ga je voor de drukke stad
met winkels, restaurants en schouwburg
op fietsafstand? De Nijmeegse wijk Lent
in de Waalsprong biedt een plezierige en
unieke mix van beide: een gezellig dorp
met een historische kern en nieuwe wijken
met moderne architectuur, en dat alles
op enkele fietsminuten van het centrum
van Nijmegen.
Lent is van oudsher een tuindersdorp. Loop je door de
oude dorpskern, dan proef je die sfeer nog steeds.
Dit is een dorp met geschiedenis, gezellige winkeltjes, met een hechte band tussen de bewoners en
een rijk verenigingsleven. Tegelijkertijd proef je
nieuwe smaken. Meer stadse aroma’s die prima

Foto: Paul Breuker

combineren met de authentieke dorpssfeer. In Lent hoef je niet
voor één bepaald ingrediënt te kiezen, maar kun je je eigen
smaak samenstellen. Je kunt het beste van twee werelden
combineren tot de woonplek die bij jou past. Zodat je je leven
kunt leven zoals jij dat wilt.
De komende jaren bouwt Nijmegen aan twee nieuwe buurten in
Lent: Laauwik en Lentseveld. In totaal worden daar zo’n 1300
woningen gebouwd. Nieuwbouwwijk Visveld is al zo goed als af;
alleen aan de rand van de toekomstige Lentse Plas wordt nog
gebouwd. De nieuwe buurten hebben met hun moderne architectuur een stadsere opzet dan het oude dorp, maar sluiten wel
naadloos aan bij de uitstraling ervan.

NOVEMBER 2011
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Wonen à la carte
In Laauwik en Lentseveld hebben de stedenbouwers drie
woonmenu’s gepland:
●	
Aan

de Singels vinden we de meest stadse woningen van
Lent. Hoge statige gebouwen met de allure van de singels
in de binnenstad en het comfort van nieuwbouwwoningen.
De Prins Mauritssingel (de vroegere A325) vormt de entree
van de stad, de Vrouwe Udasingel die van de wijk.

●	
De

Lentse Linten en Velden hebben een meer dorps karakter
en bieden een rustige en groene omgeving. Aan de oude
dorpslinten van Lent komen vrijstaande woningen op ruime
kavels. In de Velden ertussenin staan straks rijwoningen
en twee-onder-een-kapwoningen. De woningen liggen
rondom plantsoenen en andere stukjes groen. Zo ontstaan
vriendelijke, knusse buurtjes met ieder een eigen uitstraling.

10
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Er zijn verschillende projecten in aanbouw, en de
eerste bewoners zijn al gearriveerd in deze wijk.
Binnenkort opent Jan Linders hier een nieuwe,
grotere supermarkt.
●	
Het

Eiland tenslotte kenmerkt zich door
bijzondere architectuur aan het water. Je vindt
er straks moderne twee-onder-een-kappers,
luxe appartementen en geschakelde tussen
woningen. Veel tuinen grenzen aan de kade
van de brede gracht rondom het eiland. De architecten gebruiken veel wit, zodat het eiland een
zonnige sfeer krijgt.

Voorzieningenhart

Notenlaantje

In alle gebieden staan koop- en huurwoningen in
diverse prijsklassen. Op dit moment wordt druk
gebouwd aan de Singels, Linten en Velden. Het
Eiland volgt later. Zit jouw favoriete smaak er niet
bij, dan kun je in het Lentseveld ook zelf de woning
van je dromen bouwen.
Plant je vlag
Op een unieke plek in Lent, aan de oostzijde in het
voormalig tuindersgebied de Vossenpels, is het
project “Plantjevlag” gestart. De Vossenpels wordt
dé plek waar mensen zelf of samen met vrienden,
buren en familie hun woning, werkruimte of iets
anders kunnen bouwen. Dat is niet alleen bedoeld
voor de happy few, maar ook voor mensen met een
kleine beurs. Dromers en doeners die geïnteresseerd
zijn, kunnen hun ideeën uiten op de speciale website
van het project, www.plantjevlag.nl. Wilt u meer
weten? Kijk dan eens naar de vlaggen die virtueel
geplant zijn en praat zelf mee over de invulling van
dit mooie gebied.

Leven à la carte
Leven zoals jij dat wilt. De basis is een woning die bij je
past, de omgeving is de jus. Want je wilt met je gezin kunnen
spelen, winkelen, sporten, wandelen en misschien wel
werken in je wijk. In Lent kan dat. Naar de tandarts op de
fiets, lopend naar school, vriendjes om de hoek en samen
borrelen op kruipafstand, dat zijn de dingen die een wijk hun
smaak geven. Lentse smaakmakers zijn bijvoorbeeld voor
zieningenhart De Ster, het Thermion, de oude dorpskern,
de dijk, de toekomstige Landschapszone. Wat hoort in jouw
wijk en leven?
●	
Ondernemen:

Steeds meer mensen beginnen hun eigen bedrijf.
Lent speelt daar op in met woonwerkpanden aan de
Vrouwe Udasingel. Dit is een bruisende ondernemersstraat waar veel kunstenaars en ZZP-ers een atelier
of kantoor aan huis hebben. Ieder jaar organiseren zij
UdaExposed, een open dag met veel activiteiten. Ook aan
de Prins Mauritssingel komt gelegenheid om wonen en
werken te combineren.

NOVEMBER 2011
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●

 eren, spelen en sporten:
L
In Lent wonen veel jonge kinderen. Daarom richt Nijmegen
de nieuwe buurten kindvriendelijk in met groene speel
plekken en wandel- en fietspaden. De wijk heeft twee
basisscholen: De Geldershof in het oude dorp en Het
Talent in Visveld. Het Talent zit in Voorzieningenhart
De Ster, waar ook kinderopvang en een jongerencentrum
te vinden is. Voor oudere kinderen is het Citadel College
vlakbij, met Vmbo, Havo en Vwo. Kinderen en hun ouders
moeten kunnen bewegen en dat lukt prima in Lent.
In sportpark Vossenpels wordt gevoetbald, getennist
en gedamd. In De Ster kun je terecht voor basketbal,
volleybal, taekwondo, ballet en nog veel meer.

●	
Gezond

blijven:
Zorg wil je dichtbij hebben. De oude lampenfabriek
Thermion wordt verbouwd tot een hypermodern
academisch gezondheidscentrum. De huisartsen,
fysiotherapeuten, cesartherapeut, apotheek, tandarts,
mondhygiëniste, (kinder‑)psycholoog, logopedist,
verloskundigen, thuiszorg en maatschappelijk werkers
willen samen met UMC St Radboud geïntegreerde
zorg gaan bieden, zodat de zorg nog dichter bij de wijk
komt. Het Thermion krijgt ook een restaurant met een
gezond tintje. Het wordt een lunchruimte en ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en mensen die in het
Thermion werken. Het terras grenst aan een park,
dat bij het Thermion wordt ingericht.
Ook wonen met zorg gecombineerd is straks mogelijk in
Lent. Talis bouwt daar in samenwerking met zorginstellingen
speciale wooneenheden voor. In het appartementencomplex
op de hoek van de singels is plaats voor een woongroep met
begeleiding en op het eiland komen vier groepswoningen en
twee aanleunwoningen voor mensen die intensieve zorg
nodig hebben.

12
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●	
Wandelen, fietsen

en natuur beleven:
Wie het gebied een beetje kent, weet hoe mooi
het er is. In het prachtige rivierengebied met dijk
en uiterwaarden is het heerlijk wandelen, fietsen,
rennen of skaten. In het noorden komt een groot
natuur- en recreatiegebied, de Landschapszone.
Van daaruit loop je straks zo de Betuwe in.
Fietsen kan ook. Bijvoorbeeld via het Rijnwaalpad, dat dit jaar nog gereed komt. Deze snel
fietsroute verbindt de Waalkade in Nijmegen met
de Rijnkade in Arnhem. In veertig fietsminuten
ben je over, als je haast hebt. Maar je mag er ook
langer over doen en genieten van al het moois
onderweg. Zoals het Notenlaantje
in Laauwik. Een oud laantje met
stokoude notenbomen midden in
een nieuwbouwwijk. Dat is Lent
op zijn best...

Aanbevolen door:
Eerste fase
Mauritskwartier, Lentseveld:

Een heerlijke
woning voor
ieder budget

Binnenkort met starterslening
Met de start van het project
Mauritskwartier in Lentseveld realiseert
OntwikkelingsVOF Laauwik een
gevarieerd woning-aanbod voor starters,
jonge gezinnen en senioren. Van modern
stads-appartement tot luxe vrijstaande
villa: hoe heerlijk wilt u wonen?
Grote variatie in woningtype en architectuur
De eerste fase van het project Mauritskwartier bestaat uit in totaal
59 woningen met een grote variatie in architectuur en oppervlakte. U kunt
kiezen uit de volgende aantrekkelijke opties:
•
12 benedenwoningen type Kopenhagen;
•
24 bovenwoningen type Kopenhagen;
•
4 hoekwoningen type Parijs;
•
11 tussenwoningen type Parijs;
•
2 halfvrijstaande villa’s type Parijs;
•
1 vrijstaande villa type Parijs;
•
4 halfvrijstaande villa’s type Madrid;
•
1 vrijstaande villa type Madrid.
De Waalsprong is hét nieuwe stadsdeel van Nijmegen. Gelegen op een steenworp afstand van het centrum aan de overkant van de Waal. Deze woonwijk
kenmerkt zich door een grote variëteit, een gunstige ligging en prima voorzieningen. Onderdeel van De Waalsprong is het Mauritskwartier in Lent, waar
de stedelijke vernieuwing samengaat met het bestaande dorpse karakter.
Een aantrekkelijke en uitdagende omgeving voor iedereen met woonplannen!
Koopsommen van € 157.000 tot € 375.000 v.o.n.

Meer weten?
Meer uitleg over de eerste
fase van het project en de
woningen vindt u op
www.mauritskwartier.nl
Op deze site kunt vrijblijvend informatie
aanvragen over de woningtypen via de
button ‘woningaanbod’. U klikt hier het
woningtype van uw voorkeur aan en
vervolgens drukt u op de button ‘Informatie aanvragen’.
Ook te volgen via:
facebook.com/Mauritskwartier

NOVEMBER 2011
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Aanbevolen door:

Lentseveld

Ontspannen wonen
aan het groen
Onze grootste passie is het ontwerpen en ontwikkelen van
inspirerende en duurzame leefomgevingen. Waar kan dat
beter dan in de Waalsprong? Binnenkort gaat AM dan ook
aan de slag met woningbouwplan Lentseveld. Het heeft
een bijzonder groene setting, met een ontspannen en
gevarieerd woonmilieu in een typisch Lentse sfeer.
Groen en stedelijk
En die sfeer is in de eerste plaats groen. Uw vrijstaande, halfvrijstaande of
rijwoning heeft een grote tuin en is omgeven door groenplekken. De ruim opgezette straten in het bouwplan zijn licht gebogen, wat het nieuwe woningplan
een eigen en herkenbare uitstraling geeft. De fraai vormgegeven daken en
kapvormen van de verschillende woningen zorgen bovendien voor extra variatie
en een wat stedelijk karakter zoals die ook terugkomt in andere delen van Lent.
Interessante extra’s
Kiest u voor een woning in het groene Lentseveld? Dan bent u in ieder geval
verzekerd van vele interessante extra’s.
De woningen:
•
liggen op ruime kavels met diverse tuinoriëntaties;
•
hebben vloerverwarming op de begane grond;
•
zijn veelal gelegen aan het fraaie park;
•
hebben een karakteristieke uitstraling;
•
zijn onderhoudsarm;
•
beschikken over een luxe sanitairpakket;
•
zijn aan te passen aan uw individuele wensen.
Wie, wat, waar Lentseveld?
Lentseveld ligt direct aan de noordkant van het bestaande oude dorp Lent
en is prima bereikbaar via zowel de weg als het openbaar vervoer.
Met de fiets bent u binnen 10 minuten in het oude centrum van Nijmegen!
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Hoe wilt u wonen?
AM nodigt u graag uit voor een
informatie-avond waarin u gelegenheid
krijgt mee te denken over uw ideale
woning en woonomgeving.
Meldt u aan op
www.lentseveld.nl en
ontvang een persoonlijke
uitnodiging.

Duurzaam wonen = comfortabel wonen

Groene hert
klopt sneller
in de Waalsprong
Foto: Bob Walker

Meters maken! Als het om duurzaamheid
gaat, is dat wat wethouder Jan van der
Meer wil. En in de Waalsprong kan dat.
Vooral op het gebied van duurzame
energievoorziening staat er veel op stapel:
het warmtenet bijvoorbeeld, dat op
restwarmte van de ARN gaat draaien,
en windturbines langs de A15.
De tijd van symboolpolitiek is wat wethouder
Van der Meer betreft allang voorbij: ‘Er is al te veel
getreuzeld. Als we de klimaatverandering nog op tijd
willen ombuigen, is actie nu geboden. Daarom is me
er ook zoveel aan gelegen dat het warmtenet er
komt. Dit najaar valt de beslissing. Als het doorgaat,
wordt afvalverbrander ARN de kachel van de Waalsprong. Bij de verbranding van het afval komt een
heleboel warmte vrij die nu voor een groot deel
door de schoorsteen naar buiten vliegt of met het
koelwater de Waal in stroomt. Die warmte kunnen
we ook gebruiken om alle woningen in de Waalsprong mee te verwarmen. Dan stoten die woningen
zo’n 70% minder CO2 uit dan bij gasverwarming.
Dat tikt straks, als er 14.000 woningen - ook die in
Waalfront - op het net zijn aangesloten, echt aan.’

De nieuwste snufjes
‘Het warmtenet is een belangrijke basis’, vindt
Van der Meer, maar zelf gaat hij graag verder:
‘Met vijf windturbines langs de A15 kunnen we in
de helft van de elektriciteitsbehoefte van de Waalsprong voorzien. Daarbij wil de gemeente het dak
van het Thermiongebouw gaan inrichten als
proeftuin met duurzame energietoepassingen,
zoals de nieuwste zonnepanelen en groene
dakbedekking. Eromheen komen vijf
modelwoningen met verschillende energiebesparende
aanpassingen. Bijvoorbeeld
warmtewisselaars die de warmte
uit het douchewater terugwinnen, elektrische
panelen waarop je precies kunt zien welke appa
raten nog aanstaan en een woning die zo gebouwd
is dat die nauwelijks nog verwarmd hoeft te worden.
Er is tegenwoordig technisch ongelooflijk veel
mogelijk. Dat maakt duurzaam wonen meteen
comfortabel wonen, een ontwikkeling waar niemand
echt bezwaar tegen zal hebben.’

Meer lezen over wat Jan van der Meer
over duurzaamheid in de Waalsprong
zegt? U vindt het op
www.waalsprong.nl/spronglevend.
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Jan de Wilde, directeur GEM Waalsprong, heilig overtuigd van sterk merk

‘Waalsprong kan niet
anders dan een
succes worden’
In een langlopend, grootschalig project als De Waalsprong is
het soms noodzakelijk plannen bij te stellen. Toch verandert er
volgens Jan de Wilde, directeur van GEM Waalsprong, helemaal
niets aan de ambitie om van het gebied de mooiste, groenste
en meest duurzame wijk van Nijmegen en misschien wel heel
Nederland te maken.

Foto: Paul Breuker

16

Spronglevend! NOVEMBER 2011

Het interview is bijna ten einde als
Jan de Wilde kernachtig samenvat
wat ‘zijn’ Waalsprong zo mooi maakt.
‘Wonen in de Waalsprong is letterlijk
eten van twee walletjes. Mensen
wonen dicht bij de gezellige
Nijmeegse binnenstad met al haar
voorzieningen, maar lopen tegelijker-

tijd vanuit hun achtertuin zo het
groen van de polder in. Bovendien
zijn de woningen er comfortabel,
veilig én groen. Dat bewijzen de lage
energielasten. We bieden voor iedere
persoonlijke woonwens een oplossing. En dat blijft zo. Aan deze kwaliteiten wordt absoluut niet getornd!’
Ook niet nu het minder gaat op de
woningmarkt?
‘Ik lees en hoor de kritische verhalen
over de Waalsprong natuurlijk ook.
En ik weet als geen ander dat het
beeld anders is dan wordt geschetst.
Natuurlijk zijn er in het verleden
beslissingen genomen die we op basis
van voortschrijdend inzicht vandaag
niet meer zouden nemen. Maar ik kan
verzekeren dat er ondanks de stag
nerende woningmarkt en de toege
nomen financiële druk nog niets aan
de hand is in de Waalsprong. Al nemen
we uiteraard maatregelen om problemen voor te zijn. Want als we iets niet
willen, is het inboeten op de kwaliteit
van onze plannen.’
Doelt u hiermee bijvoorbeeld
op de Citadel, de toekomstige
centrumvoorziening?
‘Klopt. In het allereerste super
ambitieuze Citadelplan werd uit
gegaan van 3500 veelal gestapelde
woningen, een dubbele winkellaag
langs de Rietgraaf en een speciale
expeditieroute ter bevoorrading van
alle winkels. Dat concept bleek, mede
door de economische omstandig
heden, niet haalbaar. Er kwam een
tweede masterplan waarin het aantal
woningen werd vastgesteld op 2500.
Hiervan was een groter deel grond
gebonden. Verder werd de dubbele
winkellaag vervangen door een
enkele. Ook dit concept is kritisch
bekeken en gekoppeld aan de huidige
eisen en wensen. Momenteel werken
we dan ook een derde plan uit. Idee is
nu om zo’n 1700-1800 woningen te
realiseren, waarvan circa tweederde
grondgebonden is. Dit betekent dat
er meer ruimte komt voor groen op de
bouwkavels en dat mensen dichter
bij huis kunnen parkeren. Ik durf te
stellen dat dit laatste ontwerp van

een andere, maar absoluut niet
mindere kwaliteit is. Bovendien sluit
het veel beter aan op alle ontwikke
lingen in het Waalfrontgebied.’
Is hier sprake van een typisch
gevalletje ‘Ieder nadeel heb z’n
voordeel’?
‘Door de huidige ontwikkelingen
moet je veel scherper naar je product
kijken. Aan de woningbehoefte is
niets veranderd, wél aan de manier
waarop kopers en huurders de
markt betreden. Niet het aanbod,
maar de vraag is leidend. Dat vind ik
een gezonde ontwikkeling. Vroeger
namen mensen vaak noodgedwongen

OSC, onze voetbalclubs die ook op
sportief vlak stevig aan de weg timme
ren. En wat te denken van de nabije
toekomst als er kan worden geroeid in
de nevengeul bij Veur-Lent of gesurft
op een van de waterplassen?’
Zijn bewoners eigenlijk ook zo
positief over het wonen en leven in
de Waalsprong?
‘Uit een recent tevredenheidsonderzoek blijkt dat mensen met veel plezier
in de Waalsprong wonen. Of zoals
iemand het treffend verwoordde: “Mijn
man werkt in Arnhem, ik in Nijmegen.
In de Waalsprong hebben we het
ultieme 025-gevoel!” Veel Waal-

‘Echt trots ben ik op de
accommodaties van DVOL en OSC.’
genoegen met hun tweede of derde
keuze, nu telt de eerste voorkeur. En
die nemen we uiterst serieus.’
Hoe speelt GEM Waalsprong in op
deze trend?
‘Mooi voorbeeld is Plantjevlag in de
Vossenpels, een initiatief waarbij
mensen zelf of samen met vrienden,
buren of familie een eigen woning of
werkruimte kunnen bouwen. Wat
leidt tot meer kwaliteit van leven en
variatie in bijvoorbeeld leeftijds
opbouw en sociale en economische
status. De woonvariëteit neemt hoe
dan ook toe in de Waalsprong. Waar
ontwikkelaars vroeger projecten
van 200 geschakelde woningen
opleverden, zijn dat er nu bijvoorbeeld
20 in vijf blokjes van vier.’
Neemt in het verlengde hiervan ook
het aantal voorzieningen toe?
‘Absoluut. In het begin is het pionieren
in een vinexwijk en zijn er geen
winkels en cafés. De sfeer van de
binnenstad of Nijmegen-Oost kun je
niet ontwerpen, zoiets moet stap voor
stap ontstaan. Inmiddels is in de
Waalsprong een groot aantal voorzieningen gerealiseerd. Echt trots ben ik
op de accommodaties van DVOL en

sprongbewoners verhuizen binnen
hun eigen wijk. Dat zegt veel. En
Nijmegenaren aan de andere kant van
de Waal waarderen de Waalsprong
ook. De naamsbekendheid is bijna
100%. Dan doe je het goed als merk.’
Voor mij zit dus een tevreden
directeur met alle vertrouwen in
de toekomst?
‘Jazeker! Dit jaar zijn we gestart met
circa 550 te bebouwen kavels voor de
ontwikkelaars, wat 150 meer is dan
geraamd, en het worden er dit jaar nog
meer. Verder zijn we enorm geholpen
met de beslissingen over het doorgaan
van de nieuwe stadsbrug, de aanleg
van de plassen en de komst van de
nevengeul. Dat voegt ontzettend veel
kwaliteit toe aan het hele Waalspronggebied, dat uniek is in zijn soort. Als
GEM Waalsprong gaan we in ieder
geval door met het creëren van een
aanbod waarvoor mensen de Waal over
willen oversteken. En dat gaat lukken,
daar ben ik heilig van overtuigd.’
Heeft u een vraag voor
Jan de Wilde? Stel hem dan
via www.waalsprong.nl/
spronglevend.
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Pinetum (Foto: Lennart Janssen)

Bos, Betuwe, uiterwaarden
en weilanden letterlijk om de hoek

De Waalsprong:
hoe groen wil
je het hebben?
Dukenburgers hebben de Hatertse en
Overasseltse Vennen, de Brakkensteiners
Heumensoord. En inwoners van de
Waalsprong? Die hebben de Betuwe in
hun achtertuin, de uiterwaarden om de
hoek én een wereldvermaard bos binnen
handbereik.
Het stond al een tijdje op het lijstje van Waalsprongbewoner en rasorganisator Bas Broeder: een eve
nement organiseren waar mensen behalve van muziek
zouden kunnen genieten van natuur en de variatie
van het landschap. ‘De Ooijpolder is vlakbij en leek
me een perfecte locatie. Maar de Waalsprong was
met zijn uiterwaarden, kleine rivierstrandjes, fruitboomgaarden en andere green spots een minstens
zo mooi decor. Ik koos dan ook voor de Waalsprong.
En met succes. Onlangs vond hier alweer de derde
editie van Festival De Oversteek plaats.’
Tot rust komen
Een van de groenste stukjes Waalsprong is landgoed
Oosterhout, pal naast de gelijknamige nieuwbouwwijk. Het is in handen van een heuse adellijke
familie. Baron Van Boetzelaer van Oosterhout zwaait
18

Spronglevend! NOVEMBER 2011

er de scepter. Het landgoed telt in totaal ongeveer
40 hectare bos en grasland en is voor veel wijk
bewoners dé plek om even helemaal tot rust te
komen. Frans Ameschot, beheerder en bos- en
tuinbaas van het landgoed, vertelt: ‘Het bos is in
1898 aangeplant en van origine een eikenbos. In de
loop der jaren zijn er beuken, essen, esdoorns,
acacia’s en lindes aangeplant. Door de kalkrijke
bodem kom je hier heel veel soorten kruiden en
plantjes tegen. In het voorjaar staat het bos vol met
sneeuwklokjes, in het najaar vind je hier heel veel
verschillende paddenstoelen.’
The Inconvenient Truth
Sinds midden jaren ‘50 herbergt het bos zo’n 200
groene nestkastjes. En die hangen er niet zomaar,
licht Frans toe. ‘De kastjes maken deel uit van een
internationaal koolmezenonderzoek, opgezet door
het NIOO in Wageningen. Onderzocht wordt de
relatie tussen de ontwikkeling van de nachtvlinder
- de belangrijkste voedselbron van de koolmees en het broedgedrag van de koolmees. Wat blijkt,
is dat de nachtvlinder zich sneller aanpast aan
veranderende omstandigheden dan de koolmees,
met voor de koolmees alle nadelige gevolgen

en daarmee een perfecte plek voor kleine voorstel
lingen. Onlangs vond tijdens festival De Oversteek in
het pinetum de allereerste opera ooit plaats. Het
idee is om in het vervolg vaker voorstellingen in het
groen te houden.’

Frans Ameschot
(Foto: Lennart Janssen)

van dien. Al Gore haalt in zijn documentaire ‘The
Inconvenient Truth’ het onderzoek zelfs aan als
direct bewijs voor de opwarming van de aarde.
Het bos is dus beroemd!’
Première in het Pinetum
Minder beroemd, maar minstens zo bijzonder is het
pinetum aan de rand van het bos. Frans: ‘Het pinetum bestaat uit naaldbomen uit alle delen van de
wereld en is in 1935 aangelegd. Het idee was er
opera-uitvoeringen te houden, waarbij de bomen
dienst deden als theatercoulissen. Door omstandigheden zijn die opera’s er toen niet gekomen. In 2008
is begonnen met het herstel van het pinetum. Er
zijn nieuwe naaldbomen en verschillende soorten
struiken geplant. Het is een groene oase van rust

Landgoed Oosterhout (Foto: Jan Derwig)

Groen voor het uitzoeken
Wie vanuit het bos richting dijk loopt of fietst,
heeft dan nóg eens het groen voor het uitzoeken.
Een tochtje naar ‘rechts’ voert door het Betuwse
landschap langs water, weilanden en dijkhuisjes.
Wie links aanhoudt en koerszet richting Lent en
verderop de Bemmelse Waard ziet het oneindige
rivierlandschap in verschillende gedaanten traag
aan zich voorbijtrekken. En het einde is nog niet in
zicht. In de Waalsprong krijgt de Landschapszone
langzamerhand gestalte: een ruim natuurgebied
met maar liefst drie grote waterplassen. Volop
ruimte om te wandelen, te fietsen en van de natuur
te genieten. En dan komt aan de noordkant van
het gebied ook Park Lingezegen steeds dichterbij.
Dit landschapspark voor de 160.000 huidige en
toekomstige bewoners tussen Arnhem, Bemmel,
Elst en Nijmegen biedt ruimte aan mens, water,
landbouw en natuur. Wat heet? Het 1500 hectare
tellende park is 22 keer groter dan het Arnhemse
Sonsbeekpark en 18 keer groter dan het Goffertpark
in Nijmegen. De Waalsprong: hoe groen wil je het
hebben?
Meer weten over het koolmezenonderzoek
of het landgoed? Lees verder op
www.waalsprong.nl/spronglevend.
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Aanbevolen door:
Laguna Novio en Notensteyn:

Bijzondere buitenkans
in Oosterhout

Met de laatste gezinswoningen in Laguna Novio aan de ene kant en
de drie luxe villa’s in Notensteyn aan de andere kant van Oosterhout,
valt er voor de architectonische fijnproevers echt iets te kiezen.
Laguna Novio: de laatste twee gezinswoningen
Laguna Novio is een jonge levendige woonbuurt met veel groen en water in Het Nijland. Bij een korte toer langs de woningen valt al
snel op dat de bewoners hier echt hun eigen plekje hebben gevonden, iedereen op hun eigen manier in een woning met een eigen
karakter. De energiezuinige woningen hebben een woonoppervlak van gemiddeld 165 m² en liggen afwisselend aan het water of
beschikken over een ruime tuin. Er zijn een paar interessante aanpassingen en opties bedacht om de laatste woningen nog aantrekkelijker te maken. Een uitgelezen kans voor moderne gezinnen met bijzondere woonwensen. Verkoopprijs vanaf € 359.000 v.o.n.

Notensteyn: nog drie vrijstaande luxe villa’s
Licht, Lucht en Ruimte is het centrale thema. In alles zijn de 19 villa’s van Plan
Notensteyn, grenzend aan landgoed Oosterhout, gericht op ultieme vrijheid.
De natuur van het landgoed maar ook de eigen straat en de brede watergang
dragen hieraan bij. Een buitenkans voor mensen die buiten willen wonen, want
er zijn nog drie ‘brede woningen’ te koop, waarvan er nu één wordt gebouwd.
Voor een v.o.n.-prijs vanaf € 562.000 krijgt u een bijzonder luxe woning met zeer
grote woonkamer/eetkeuken, ruime hal met vide, drie slaapkamers, inloopkast,
twee badkamers, inpandige bergruimte en talloze uitbreidingsmogelijkheid.
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Meer weten?
Voor meer informatie over deze
bijzondere woningen kunt u
kijken op www.lagunanovio.nl
www.notensteyn.nl.
Hier vindt u ook de gegevens van de bij de
projecten betrokken makelaars.

Woningen
opeens duizenden
euro’s goedkoper
Per 15 juni 2011 heeft de overheid de overdrachtsbelasting op
de koop van een bestaande woning verlaagd van 6% naar 2%.
Deze verlaging van wat veel mensen ‘de verhuisboete’ noemen,
scheelt huizenkopers algauw duizenden euro’s aan kosten.
Huub van Rumund van Hans Janssen
Garantiemakelaars is tevreden met
de regeling en verwacht een duidelijk
effect te zien vanaf oktober. ‘Er zijn
genoeg huizenbezitters die willen
verhuizen en hun oog bijvoorbeeld
hebben laten vallen op een nieuw-

bouwwoning in de Waalsprong’,
vertelt hij, ‘maar de trend is dat ze
wachten met kopen tot hun eigen
woning verkocht is. Met deze belastingverlaging wordt hun woning voor
kopers in één klap veel goedkoper en
ik verwacht dan ook dat de vraag
groeit. Op een woning van € 200.000
scheelt het al € 8.000, terwijl de
woning zelf natuurlijk zijn waarde
behoudt. De huidige koper hoeft die
€ 8.000 bij een latere verkoop ook niet
meer terug te verdienen. Juist bij
stagnerende huizenprijzen was het
risico op zo’n toekomstige restschuld
een grote drempel voor kopers en die
valt nu dus deels weg.’
Stimuleringsregelingen
Om huizenbezitters tot koop te sti
muleren zijn nog andere regelingen in
het leven geroepen, zoals de No-Risk
clausule en de overbruggingsgarantie.
De gemeente Nijmegen wil juist

Rekenvoorbeeld:

Nieuwbouwteam Hans Janssenmakelaardij
Nijmegen. Achter: Huub van Rumund. Voor v.l.n.r.
Miranda Raesen, Janneke Wenting en Carla Veenhuis
starters op de koopmarkt tegemoetkomen met een starterslening. Wie
interesse heeft, doet er goed aan
om het Nijmeegs nieuws te volgen,
want de gemeente zal een vast
bedrag reserveren dat natuurlijk
eindig is. Ook de verlaging van de
overdrachtsbelasting is tijdelijk,
voorlopig tot 1 juli 2012.

Meer weten over de
stimuleringsregelingen

Koopprijs
nieuwe woning

Overdrachtsbelasting 6%

Overdrachtsbelasting 2%

Uw voordeel

€ 150.000

€ 9.000

€ 3.000

€ 6.000

€ 250.000

€ 15.000

€ 5.000

€ 10.000

€ 350.000

€ 21.000

€ 7.000

€ 14.000

voor de huizenmarkt?
Lees verder op
www.waalsprong.nl/
spronglevend of stel daar
uw vraag aan Huub van Rumund.
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Festivals in
de Waalsprong
De zomer in de Waalsprong stond in het teken van festivals voor jong en oud.
De Waalsprong sluit zich dan ook helemaal aan bij de traditie van Nijmegen als
festivalstad en heeft inmiddels een aanbod waar je niet meer omheen kan.

Tafel van de Idee

Fotografie: Bob Walker,
Rutger Hollander,
Flip Franssen,
Steven Trooster,
Peter van de Ven.

1 september 2011

‘Ideaal avondje uit’
‘Voor mij en mijn vrienden was dit een ideaal avondje uit.
Ik heb met volle teugen genoten. Van het heerlijke en
vooral eerlijke eten. De muzikanten en dichters op tafel.
Het optreden van Ellen ten Damme. De dynamiek en
de gezelligheid. En dat allemaal op een geweldig mooie
locatie, midden in de polder op fietsafstand van ons huis
in Ooij. Volgend jaar ben ik er weer bij!’ Anja Krol, Ooij

Oeverspelen
Lent 4 september 2011
‘Groot evenement, leuk sfeertje’
‘De Oeverspelen zijn in zeven jaar
tijd uitgegroeid tot een groot
evenement voor Waalsprongers
én mensen uit de omgeving.
Voor  deze editie hadden zich zo’n
honderd kunstexposanten aan
gemeld. Een groot aantal kramen
stond in de tuin van café De Zon,
waar een heel leuk sfeertje hing.
De tien workshops liepen als een
trein, net als het open podium. De
eerste aanmeldingen voor volgend
jaar zijn alweer binnen. Dat zegt
alles!’ Ben Brouwer, mede
organisator Oeverspelen, Lent
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Festival
De Oversteek

18 september 2011

‘Kleinschaligheid maakt ’t hartstikke leuk’
‘Drie jaar geleden ontdekten we puur toevallig Festival De Oversteek. Sindsdien
kijken we er echt naar uit. De Oversteek maakt van een gewone dag een bijzondere
dag. Al die mooie locaties, al die verschillende muziek en andere kunstvormen die
je normaal nooit zou ontdekken. De kleinschaligheid van de vele optredens maakt
‘t hartstikke leuk, maar tegelijkertijd verbaast het ons dat zo weinig mensen dit
weten te vinden.’ Eric Weijers en Dagmar Kroezen, Bemmel

Lindebende



17-19 augustus 2011

‘Samen dingen maken’
‘Ik vind het zo leuk dat je van alles
kunt doen. Mijn buurmeisje was ook
mee en we hebben samen papier
gemaakt. En we hebben naar het
vingermannetje van Sesamstraat
gekeken, die kon piano spelen.
Dat was leuk! Daniëlle, 7 jaar,
Oosterhout
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Plantjevlag ideale optie voor
Hetty Vonk en Peter Polderman

‘Dit is voor ons het
ultieme bouwproject’
Hetty Vonk en Peter Polderman waren meteen enthousiast over het Plantjevlag-initiatief in de
Vossenpels. Het stel wil op een zo groot mogelijke kavel een duurzame woon- en werkplek in het
groen creëren met het idee er voor langere tijd te blijven wonen.
Het plan om te gaan samenwonen bestond al
een tijdje, vertelt Hetty. ‘Peter woont nu nog in
Den Bosch. Ik zelf in Nijmegen-West, samen met
mijn dochter Mira. We zien elkaar vooral in de
avonduren en in de weekenden. Hier samenwonen
is vanwege de oppervlakte van het huis niet ideaal.
Het liefst willen we een mooie doorstart maken.’
Meteen aangemeld
Voor Peter, die een eigen bouwbedrijf heeft, is de
overstap naar de Waalstad geen enkel probleem. ‘Ik
ben gewend om te verhuizen. Bovendien woont het
gros van mijn klanten in de omgeving. Mijn allergrootste droom is eigenlijk om een compleet uit
gewoond of onbewoonbaar verklaard huis te kopen
en vanaf nul weer op te bouwen. Helaas zijn dit soort
woningen hier niet te vinden. Toen we hoorden dat in

Plantjevlag
in de Vossenpels
De officiële aftrap van Plantjevlag vond plaats op 21 mei in
voormalig tuindersgebied de Vossenpels, ten oosten van Lent.
Kort daarvoor was de speciale website www.plantjevlag.nl
gelanceerd waarop belangstellenden onder meer hun
woningideeën konden spuien. Inmiddels zijn twee werkgroep
bijeenkomsten georganiseerd. Hier hebben potentiële
gegadigden kennis met elkaar kunnen maken en is meer
verteld over de opzet en voortgang van het project.
Wie meer wil weten over Plantjevlag of
iets voelt voor wonen in de Vossenpels
kan terecht op www.plantjevlag.nl of
www.waalsprong.nl.
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de Waalsprong het Plantjevlag-project zou starten
en je naar eigen wens zelf een huis mocht bouwen,
hebben we ons meteen aangemeld.’
Grote kavel
Net als Peter zag Hetty in het initiatief een perfecte
mogelijkheid om het huis van haar dromen te ontwerpen. ‘In nieuwbouwprojecten wordt helemaal
geen rekening gehouden met samengestelde
gezinnen, zoals het onze. Ons plan is om een
woonplek met meerdere vleugels te creëren waar
je samenzijn en het op-jezelf-zijn kunt combineren.
Daarbij proberen we zoveel mogelijk natuurlijke en
duurzame materialen te gebruiken.’ Peter vult aan:
‘Het liefst kopen we een zo groot mogelijke kavel,
zodat we gefaseerd kunnen bouwen. In eerste
instantie gaan we voor een woning in combinatie

Foto: Rutger Hollander

Aanbevolen door:

Bouw samen met anderen
uw eigen droomhuis
Factor Architecten Duiven

met een werk- en opslagruimte. Maar het geeft
een goed gevoel om te weten dat je daar op termijn
nieuwe dingen aan toe kunt voegen.’
Verschillend pluimage
Nu Hetty en Peter hebben kennisgemaakt
met andere ‘Plantjevlaggers’ gaat het idee om
de Waal-sprong te maken steeds meer leven. ‘In
vergelijking met andere nieuwbouwwijken is in de
Vossenpels sprake van een meer diverse bevolkings
samenstelling. Er komen mensen van heel ver
schillend pluimage te wonen, vaak met een wat
alternatieve inslag. Dat spreekt me wel aan’, vertelt
Hetty. Ook Peter praat vol enthousiasme over zijn
nieuwe toekomst. ‘Ik heb eerder op een eigen kavel
gebouwd, maar was toen gebonden aan allerlei
procedures en richtlijnen. Nu helemaal niet.
Voor ons is dit echt het ultieme bouwproject.’

Koestert u de wens om zélf een woning naar wens te
bouwen, maar is de stap u nog te groot? Of denkt u
het niet te kunnen betalen? Dan is Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor u een optie.
In Het Nijland, een kleinschalige woonbuurt in
Oosterhout, maakt vereniging BONapart het mogelijk.
BONapart is een enthousiaste kopersvereniging die in eigen
beheer woningen realiseert in Het Nijland. Zonder tussenkomst
van een ontwikkelaar. Deze kopersvereniging selecteert zelf de
architect, het ontwerp en de aannemer. Door samen op te trekken,
zijn deelnemers per saldo voordeliger uit.
Het plan
In het plangebied worden 24 woningen gerealiseerd: tweekappers,
vrijstaand geschakelde en vrijstaande woningen op ruime kavels.
De woningen worden uitgevoerd met natuurlijke materialen en in
verschillende kleurstellingen. De bouw start in 2012.
Nieuwe leden welkom
Lijkt samen bouwen
met uw toekomstige
buren u aantrekkelijk?
Nieuwe leden zijn nog
welkom bij BONapart.
Als groep bepaalt u hoe
de woningen er uit
komen te zien. En
achter de voordeur bent
u natuurlijk zelf aan zet
om de woning in te
delen naar eigen wens.

Voordelen op een rijtje:
• optimale inspraak in het ontwerp
van uw woning
• kosten en zorgen van zelf bouwen
samen delen
• deskundige begeleiding van
ervaren adviseurs
• u proﬁteert van subsidies
• woningen hebben een hoge
energieprestatie
• woning incl. grond mogelijk vanaf
ca € 246.000 v.o.n.

Meer weten?
Kijk op de site of neem contact op met BONapart.
www.bon-apart.info
@BONapartinfo
e-mail: mail@bon-apart.info
meer informatie over CPO vindt u op
www.bouwenineigenbeheer.nl of
www.waalsprong.nl/oosterhout
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Zelf bouwen al mogelijk met inkomen vanaf € 30.000

Ik Bouw Betaalbaar

in de Waalsprong

Een vrijstaand huis bouwen op een vrije kavel met
een inkomen van rond de 30.000 euro. Het klinkt
als een sprookje, maar in de Waalsprong moet het
realiteit worden. Het unieke zit hem in een slimme
financiering gecombineerd met een kostenbewuste
manier van bouwen. De bedoeling is dat de bouwkosten van de woningen, inclusief de grond, rond
de € 190.000 v.o.n. liggen.
Architect Frank Willems, één van
de deelnemende architecten, is
enthousiast. ‘Het principe dat je zelfs
met een beperkt inkomen je eigen huis
kunt laten bouwen, vind ik prachtig.
Het is daardoor een heel interessante
uitdaging om samen met de aannemer
betaalbare woningen te bouwen waar
toekomstige bewoners hun woon
wensen kunnen realiseren. Dat vraagt
om slimme oplossingen. Het zou
bijvoorbeeld kunnen betekenen dat
een starter kan beginnen met een
relatief klein, maar wel vrijstaand
huis dat hij in de loop der jaren kan
uitbreiden, dankzij de ruime kavel.
Naarmate je meer kunt betalen, kun
je je woning vergroten, daar is in het
ontwerp en de constructie al rekening
mee gehouden. Omdat je dan niet hoeft

Architect Frank Willems
te verhuizen is er minder verloop, wat zorgt voor een
grotere betrokkenheid bij je leefomgeving. Zo kan
een wijk met een eigen karakter ontstaan.’
Keuzevrijheid
In de Waalsprong is het de bedoeling mensen te
laten kiezen uit de speciaal voor dit principe samen
te stellen bouwcatalogus, met veel keuzevrijheid in
woningtype, gevel en indeling. Naast vrijstaande
huizen worden er zo goed als zeker twee-onder-eenkapwoningen en rijwoningen aangeboden. De vierde
optie wordt waarschijnlijk een aantal woningen met
gezamenlijke voorzieningen, zoals een gezamenlijke
woonkamer of tuin. De financiering komt tot stand
met hulp van een financieringsfonds van gemeente
en corporatie. Het project staat nog in de steigers:
de haalbaarheid van verschillende aspecten wordt
nog onderzocht. Verwachting is dat er zeer binnenkort meer duidelijkheid komt.
Meer weten? Schrijf u dan in
voor de digitale nieuwsbrief
op www.waalsprong.nl.
Lees ook verder op
www.waalsprong.nl /spronglevend
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Aanbevolen door:
Portaal bouwt 34 huurwoningen in Laauwik Noord

Investeren in de toekomst
van een heel mooi
stadsdeel

Met de bouw van 34 eengezinswoningen in Laauwik Noord en
de geplande ontwikkeling van nog eens 1100 huurwoningen
investeert Portaal heel bewust in de Waalsprong. Als woningcorporatie houden we zo het aantal sociale huurwoningen in
de stad op peil en spelen we in op de behoefte aan variatie.
Lage energielasten
Van de 34 te bouwen eengezinswoningen in Laauwik Noord zijn er 19 bestemd
voor sociale huur. De andere woningen, met huurprijzen boven € 652,-, komen
beschikbaar in de vrije sector. Alle woningen zijn bijzonder goed geïsoleerd,
zodat energielasten laag uitvallen. De totale woonlasten zijn dus betaalbaar
voor mensen met een laag inkomen.
Sociale huur appartementen
Na oplevering van het Laauwik Noord-project bouwt Portaal de komende jaren
nog ruim 1100 huurwoningen in de Waalsprong. In 2012 starten we met de
bouw van een complex met 68 sociale huur appartementen. Hiervan zijn er 17
bestemd voor cliënten van Zozijn. Deze zorginstelling begeleidt mensen met
een niet aangeboren hersenletsel.
Grote supermarkt
Het appartementencomplex biedt ook plaats aan een grote supermarkt van
Jan Linders, een lunchroom en de kantoren van verschillende zorginstellingen,
zoals Pluryn, NIM, Tandem, De Driestroom en ZZG zorggroep. In 2012 starten we
ook met de bouw van 16 appartementen en 60 eengezinswoningen. Van de
appartementen is een deel bestemd voor het RIBW, een zorginstelling voor
begeleid wonen.

Meer weten?
Wilt u zich aanmelden voor een vrije
sector huurwoning in Laauwik?
Stuurt u dan een mailtje naar
info@portaal.nl. U kunt ook bellen met
0800 767 8225.
Meer informatie over het
bouwproject is ook te vinden
op www.portaal.nl.
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Wat gaat ù straks in de
Landschapszone doen?
Wandelen of fietsen, zonnen of zandkastelen
bouwen, stevig doorroeien of lekker lui dobberen,
vissen aan de waterrand of juist vogels spotten
in de rietkragen. Het kan straks allemaal in de
Landschapszone, onze eigen Nijmeegse parel in
de Waalsprong. Met een beetje geluk is de eerste
van de drie recreatieplassen over vijf jaar al open
voor bezoekers. Drie leden uit de klankbordgroep
Landschapszone vertellen wat zij dan in het
recreatiegebied willen doen.

Marjolein Delsing, Gerard van Bremen en Tjeerd
Hendriks zijn het gloeiend met elkaar eens: de
Landschapszone moet uitgroeien tot een plek van
rust en stilte, waar de oorspronkelijke natuur de
ruimte krijgt en waar iedereen op zijn eigen favoriete
manier van die natuur kan genieten. Zelf zien ze
zich straks lekker wandelen en fietsen in het gebied.
Waterratten zijn het niet, natuurliefhebbers des te
meer.
Welkom hert
Marjolein en Gerard wonen in ‘t Zand en dus vlakbij
de toekomstige plassen. ‘Dit is een stille plek aan de

Waalbrug
Citadel
Waaijenstein
Oosterhoutseplas

Lentseplas

Leisurezone

Zandseplas
28
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Veld evenementen

We zijn
begonnen!

Marjolein Delsing

Op dit moment gebeurt er van alles rondom de Prins
Mauritssingel. Als u Nijmegen uitrijdt, ziet u rechts grond
werkzaamheden voor de aanleg van een moerasbos dat
tussen de singel en de Lentseplas komt. Links bouwen
mannen achter het spoor een scheidingsinstallatie op.
Dit vijftien meter hoge gevaarte scheidt daar de komende

Tjeerd Hendriks

jaren het zand van het grint. Bij het Zwarte Gat bij Laauwik
zijn we bezig de bovengrond voor de Lentseplas af te graven,
zodat in januari 2012 de zandzuiger kan beginnen. Dan zijn
de contouren van de eerste plas al zichtbaar en kunnen de
oevers worden aangelegd. Hoe het verder gaat, leest u op
waalsprong.nl/spronglevend.

Betrokken
Gerard van Bremen

klankbordgroep

In 2017 kunt u waarschijnlijk uw eerste bezoekje brengen
rand van de stad’, vertelt Marjolein, ‘we zien hier
wel eens een hert door de wijk lopen. Alleen daarom
al zijn we erg blij met de komst van de Landschapszone. Dat hert wordt straks niet de pas afgesneden
door een nieuwe wijk, maar kan vanuit Park Linge
zegen gemakkelijk een bezoekje brengen aan de
plassen. Ik hoop dan ook dat de zone zo natuurlijk
mogelijk blijft. Een gestructureerd stadspark zou
zonde zijn. Het is immers een belangrijke overgang
tussen stad en natuur. Vooral voor de dieren en
planten die hier van oudsher wonen.’
Ook Tjeerd en Gerard delen de Landschapszone
straks graag met de natuurlijke bewoners.
Gerard hoopt die bewoners te zien als hij zijn rondje
Zandseplas loopt. Tjeerd kiest voor de fiets. ‘Voor
mij mag de zone lijken op de Bemmelse Waard’,
mijmert hij. ‘Daar kom ik altijd vogelspotters tegen
en dat is een goed teken.’

aan de Lentse- en Zandseplas. Dan zijn veel klankbord
groepsleden al bijna tien jaar bij de Landschapszone
betrokken. De groep is opgericht door de gemeente Nijmegen.
Deze wil omwonenden graag betrekken bij de ontwikkeling
van het gebied.
Wat gaat u doen?
Spronglevend is benieuwd naar uw plannen voor de
Landschapszone. Plaats ze op waalsprong.nl/spronglevend,
mail ze naar info@waalsprong.nl of twitter
naar @waalsprong.
Op www.waalsprong.nl/spronglevend
leest u hoe het Marjolein, Gerard en Tjeerd
in de klankbordgroep bevalt.
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Al vele eeuwen bewoond gebied

‘Waalspronggebied
Walhalla voor archeologen’
De recente vondst van prehistorische voetsporen
in de Waalsprong was zo zeldzaam dat de landelijke
pers er bijna letterlijk over struikelde. Verwacht
wordt dat het nieuwste stadsdeel van Nijmegen
de komende tijd nog veel meer bijzondere bodemschatten prijsgeeft. De Waalsprong heeft een rijke
historie en haar huidige bewoners waren zéker
niet de eerste!

Sinds de start van het archeologisch onderzoek in
1995 is de bodem in het Waalspronggebied bijna
letterlijk lek geprikt. ‘Op plaatsen van “rake” boringen is via opgravingen ontzettend veel naar boven
gehaald’, vertelt Peter van den Broeke. Peter is
namens het Bureau Archeologie en Monumenten
van de gemeente Nijmegen verantwoordelijk voor
de meeste rapportages en publicaties. ‘De grond in

‘Waalsprong heeft
een rijke historie’
Nijmegen-Noord herbergt meer archeologisch
materiaal dan we ooit hadden durven dromen.
En het mooie is: we zijn nog lang niet klaar.’
Geliefd woongebied
Uit vondsten tot nu toe blijkt dat de Waalsprong
sinds ongeveer 5500 voor Christus een geliefd
woongebied is geweest. Peter: ‘In de vroege prehistorie woonden er jagers. Later – zo omstreeks 3700
voor Christus – voor het eerst boeren. Deze hadden
vee, teelden gewassen, maar gingen ook vissen in de
nabijgelegen geulen. Verder is relatief veel materiaal
uit de periode tussen 1200 en 500 voor Christus
naar de oppervlakte gekomen. Wat verrassend is,
omdat we dachten dat er juist in deze Late Bronstijd
en de Vroege IJzertijd in dit gebied geen mensen
zouden wonen. Extra bijzonder was de vondst van
grafvelden met behalve crematiegraven ook
“gewone” graven. Zoiets is buiten de Waalsprong
nauwelijks gevonden.’

Archeologen buigen zich over graf.

‘De grond herbergt meer
archeologisch materiaal
dan we ooit hadden verwacht’
30
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Jippiegevoel
Een écht ‘jippiegevoel’ overviel Peter en zijn collega’s
bij de recente vondst van prehistorische voetsporen

Kralen van een
ketting, gevonden
in een graf.

Aanbevolen door:

Prehistorische voetstap in de Vossenpels.
(Foto: Bureau Archeologie, gemeente Nijmegen)

uit 2500 – 1000 voor Christus. ‘Menselijke voetstappen uit die periode zijn zeldzaam. Veel zeldzamer
bijvoorbeeld dan skeletten uit die tijd. Een voetstap
brengt je bovendien dichterbij mensen van vlees en
bloed. Je treedt letterlijk in de voetsporen van je
voorgangers. Ondertussen is in plangebied de Vossenpels opnieuw een voetafdruk uit vermoedelijk
dezelfde periode gevonden. Het spoor is zo duidelijk
dat het lijkt alsof de stap vorige week is gezet.’

‘Je treedt letterlijk
in de voetsporen van
je voorgangers’
Grafveld in Lent
Over stappen zetten gesproken: wat mogen we de
komende tijd op archeologisch vlak in de Waalsprong verwachten? Peter: ‘Er staan nog flink wat
projecten op stapel, dus wij blijven bodemonderzoek
doen. Heel recentelijk hebben we in Lent een
grafveld blootgelegd uit het begin van de vroege
middeleeuwen, toen heel Zuid-Nederland sterk
ontvolkt was geraakt. In die nog duistere periode
was het hier blijkbaar toch goed uit te houden.
Verder hoop en verwacht ik dat we nog meer uit de
vroege middeleeuwen en de Romeinse tijd zullen
vinden. Of een schip, bijvoorbeeld uit de IJzertijd. Er
valt hoe dan ook nog veel te ontdekken in het Waalspronggebied. Het is echt het Walhalla voor archeologen en de mensen die erover mogen publiceren,
zoals ik.’

Zelf op onderzoek uit?
Lees meer over archeologie op

Realiseert u
samen met
SIR-55 uw
woonwensen?
Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw
(SIR-55) zet zich actief in om de woonwensen van
55-plussers te realiseren. Ook in de Waalsprong. In de
tweede helft van november organiseren wij een
informatieavond over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in diverse gebieden in de Waalsprong.
Ook bouwen via CPO?
In diverse gebieden in de Waalsprong kunt u via CPO bouwen met
uw toekomstige buren. U bepaalt samen de uitstraling van uw
woning, maar beslist zelf hoe u uw nieuwe huis indeelt, in overleg
met de architect. U neemt zelf alle besluiten en bouwt tegen
kostprijs. Daarmee houdt u alle kosten zelf in de hand.
Bezoek onze informatieavond!
In de tweede helft van november organiseren wij een informatieavond over dit initiatief. U maakt kennis met de locaties van
Bouwfonds Ontwikkeling en u kunt
aangeven wat uw woonwensen zijn.
Ook laten we u voorbeelden zien van
gerealiseerde SIR-55 woningen.

Meer weten?
Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan aan via info@sir-55.nl,
of telefonisch: 040-242 32 23. Na aanmelding
ontvangt u een persoonlijke uitnodiging met datum,
tijdstip en locatie van de informatieavond.
Meer informatie: www.sir-55.nl

www.waalsprong.nl/spronglevend
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Aanbevolen door:

Het Groene Rijck:

Vrij wonen met de stad nabij

In het groene hart van Het Nijland in Oosterhout - Het Groene Rijck - start KlokOntwikkeling met de
bouw van 108 woningen. Het Groene Rijck is een must voor mensen die graag profiteren van stadse
voorzieningen, rust en ruimte ambiëren en voor een zeer betaalbare prijs van een van de mooiste
uitzichten van de Waalsprong willen genieten.

32

Ongekende prijs-/waardeverhouding
Het Groene Rijck herbergt een mix van fraai vormgegeven rij-, twee-onder-eenkap evenals vrijstaande woningen die in verhouding tot de kosten een ongekende
prijs-/waardeverhouding hebben. Voor de goedkoopste woningen betaalt u een
bedrag vanaf € 180.000 v.o.n. Voor starters op de woningmarkt is Het Groene Rijck
een droombegin. Voor jonge gezinnen de perfecte plek om hun kinderen in het
groen te zien opgroeien. En voor doorstromers de plaats om zich definitief te
settelen.

Schrijf u nu in!

Volop voorzieningen
In Het Groene Rijck woont u heerlijk vrij. Bovendien geniet u van de stadse
voorzieningen in de buurt, zoals (middelbare) scholen, kinderopvang, medische
ondersteuning, sport, film, cultuur en openbaar vervoerverbindingen. Het hartje
centrum van Nijmegen bevindt zich op vijf minuten rijafstand.

Ook te volgen via:
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Ontwerp, praat en beslis mee!
Een deel van de woningen is
inmiddels in verkoop. Wilt u
meer weten over de woningen
of wilt u meedenken, kijk dan op
www.hetgroenerijck.nl en schrijf u in!

Facebook.com/hetgroenerijck
Twitter.com/HetGroeneRijck

Gevarieerde woningen, groot voorzieningenaanbod

Oosterhout:
de pioniersfase
ruimschoots voorbij
Foto: Jeanne Büchner

Oosterhout. Mensen die er eenmaal wonen, willen er niet meer weg. Waarom zouden ze ook?
Wonen in Oosterhout is betaalbaar genieten van het buitenleven in een ruim opgezet stadsdeel,
met alle stedelijke voorzieningen binnen handbereik en de Betuwe in de achtertuin.
Na oplevering van de eerste woningen in De Boomgaard, nu ruim tien jaar geleden, was het pionieren
geblazen in het “nieuwe” Oosterhout. Kinderdagverblijf en basisschool waren gehuisvest in woningen.
Bewoners liepen bij wijze van spreken op hun rubberlaarzen door de Betuwse klei als ze de wijk
verlieten.
Hoe anders is het nu? Anno 2011 beschikt Oosterhout met De Boomgaard en De Elten over twee
volwaardige woonbuurten, en de derde, Het Nijland,
is al een eind op streek. Er is veel groen, water en de
nodige variatie aan woningtypen. En dat allemaal op
een steenworp afstand van landgoed Oosterhout,
het bijzondere rivierlandschap en... de Nijmeegse
binnenstad.
Eigen droomwoning
De kleinschalig opgezette woonbuurt Het Nijland
groeit stapsgewijs uit tot een echt Betuws stukje
Waalsprong. Die sfeer dankt Het Nijland aan het

gebruik van verschillende materialen in één woning,
de verscheidenheid in dakopbouw en de verspringende voorgevels. Naast vrijstaande woningen,
tweekappers en rijwoningen zijn er vrije kavels
beschikbaar voor diegenen die letterlijk in alle

‘Geweldig
mooie natuur’
‘Als het even kan, zit ik in de tuin. Ik ben een echte tuingek
en hou van een verzorgde, mooi aangelegde tuin. Daar kan ik
echt van genieten. ’s Ochtends vroeg huppelen er geregeld
konijntjes door de tuin. Ook zitten er vaak fazanten aan de
achterkant. Al met al krijgen we behoorlijk wat van de geweldig
mooie natuur in de Waalsprong mee.’

Marcel van Roekel
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‘Samen nieuwe dingen
ontdekken’
‘In 2005 ben ik samen met mijn man Pieter-Jan vanuit Cuijk
naar de wijk Oosterhout verhuisd. De keuze voor nieuwbouw
was een heel bewuste, omdat het je in stelt staat alles naar
eigen inzicht in te vullen. Het leuke van een wijk als deze is
dat je alles om je heen letterlijk ziet groeien. Ook het type
mensen spreekt me aan. De pioniersgeest. Het samen nieuwe
dingen ontdekken, zaken oppakken.’

34
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Revi de Jong

vrijheid hun eigen woonideeën willen vormgeven.
Verder is het de eerste wijk in Nijmegen waar mensen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
(CPO) samen met hun buren hun eigen droomwoning
kunnen bouwen. In totaal zijn tot 2011 ongeveer 150
woningen in Het Nijland opgeleverd. Hier komen de
komende jaren nog ongeveer ruim 180 woningen bij.
Dagelijkse boodschappen
In de loop der jaren is in Oosterhout een groot aantal
basisvoorzieningen gerealiseerd. Hiervan is een groot
deel ondergebracht in voorzieningenhart De Klif. Van
lagere school ‘De Oversteek’ tot kinderopvang ‘Ondersteboven’, van sporthal tot filmzaal, van kunsteducatiecentrum tot jeugdbibliotheek: je vindt het in het
centraal gelegen kloppende hart van Oosterhout.
Verder maakt een groeiend aantal verenigingen - van
volleybalclub tot zangkoor – gebruik van de moderne
Klif-faciliteiten. Voor hun dagelijkse boodschappen
kunnen de Oosterhouters prima terecht in het
gemoedelijke winkelcentrum in De Boomgaard. De
Albert Heijn is na een recentelijke verbouwing aan-

zienlijk vergroot en er is een Kruidvat, apotheek,
warme bakker, kapper en een cafetaria.
Zorgboulevard
Ook aan medische faciliteiten is in Oosterhout geen
gebrek. De Huisartspraktijk Oosterhout vormt het
centrum van het Gezondheidserf Oosterhout dat is
gevestigd in twee monumentale schuren op het
terrein van de baron. In de grote schuur zijn behalve
huisartsen ook fysiotherapeuten, cesartherapeuten
en logopedisten werkzaam. De andere, kleinere
schuur biedt plaats aan praktijkondersteuners en
verloskundigen, een kinderpsychotherapeut, diëtiste, podoloog en maatschappelijk werker. Ook het
CWZ heeft voet aan de grond gekregen in Oosterhout. In de polikliniek zijn bijna alle specialismen
vertegenwoordigd. Het plan is om een en ander
verder uit te bouwen en een zorgboulevard voor de
Waalsprong en omliggende gemeenten te realiseren.

‘Ideaal als
je kinderen hebt’
‘Ik vind het ideaal om te werken in de wijk waar ik woon.
De keuze voor het ‘nieuwe’ Oosterhout is een heel bewuste
geweest. Het ligt dichtbij oud-Oosterhout, waar nog
familie woont. En zeker als je kinderen hebt, is het prima
toeven hier.’

Jolanda van Dinter
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‘Doorschuiven
naar grotere woning’
‘Ideaal aan het wonen in Oosterhout is dat je in een
rijtjeswoning start en doorschuift naar een groter huis als
je om welke reden ook uit je jasje groeit. Uiteindelijk hebben
we een woning gevonden in de Stroopkriekstraat; een
twee-onder-een kapper met een garage die eerst dienst
heeft gedaan als opslagruimte, maar inmiddels is verbouwd
tot kantoor. Net als in onze vorige woning bevalt het ons
hier prima.’

Marion Arts

Sportief Oosterhout
Tegenover de CWZ-dependance ligt sportpark Nieuw
Balveren, thuisbasis van het vorig seizoen gepromoveerde OSC. De gloednieuwe, multifunctionele
accommodatie biedt met een BMX-baan en hardloop- en buitenfitnesscircuit meer vertier dan voetbal alleen, zo blijkt uit het grote aantal loopgroepjes
en fietscrossertjes dat dagelijks op het terrein is te
vinden. Drukbezocht zijn ook de nabijgelegen skatebaan en speeltuin. Hier komen kinderen uit de hele
wijk na school of in het weekend graag spelen.
Tenminste, als ze niet te vinden zijn op een van de
andere vele speelplekken die Oosterhout rijk is.
Wees welkom!
Ook de komende jaren is het bedrijvigheid troef in
het jonge stadsdeel. Vanaf 2012 gaan bouwers aan
de slag aan de andere kant van de Griftdijk. Hier
verrijzen de nieuwe woonbuurten Zuiderveld en de
Grote Boel, op een steenworp afstand van de nog aan
te leggen Oosterhoutseplas. Want wie wil recreëren,
haalt straks helemaal zijn hartje op in Oosterhout en
omgeving als de Landschapszone een feit is. Verder
neemt de bereikbaarheid met de geplande komst van
hoogwaardig openbaar vervoer en de verwezenlijking
van de nieuwe stadsbrug alleen maar toe.
Uiteindelijk biedt Oosterhout straks plaats aan
ruim 4.000 woningen. Koop en huur, van duur tot
goedkoop. Wilt u ook betaalbaar genieten van het
buitenleven in een ruim opgezet stadsdeel, met alle
stedelijke voorzieningen binnen handbereik en de
Betuwe in de achtertuin? Wees
welkom!

36

Spronglevend! NOVEMBER 2011

Aanbevolen door:
Begeleid Particulier
Opdrachtgeverschap
in Het Nijland:

Uw droomhuis
bouwen naar
uw eigen wensen

Bouwfonds Ontwikkeling is in Het Nijland gestart met de ontwikkeling van 10 halfvrijstaande en
4 vrijstaande villa’s. De realisatie laten we graag aan u over. Profiteer van deze unieke kans en creëer
onder professionele begeleiding zélf uw eigen droomhuis, direct aan het water. U bepaalt zelf of u
uw woonkamer aan de voor- of achterzijde wilt. Waar uw prachtige erker, handige bijkeuken of extra
slaapkamer komen. En of u beneden dan wel boven een badkamer bouwt. Het liefst creëert u uw
droomhuis helemaal zelf. Op basis van uw eigen wensen. Dat kan! En wel via Begeleid
Particulier Opdrachtgeverschap (BPO).
… iets voor u!
Bouwfonds Ontwikkeling biedt u de unieke kans om in Het Nijland
uw eigen woning te realiseren, samen met de woningadviseurs van
Brummelhuis. Zij geven u deskundig advies, doorlopen met u het
ontwerpproces, begeleiden u tijdens het bouwtraject en verzorgen
alle noodzakelijke papieren. De verkoopprijzen zijn nog niet bekend,
maar u betaalt circa € 329.000,- voor de halfvrijstaande en circa
€ 399.000,- voor de vrijstaande woningen. De verkoop start naar
verwachting eind 2011, begin 2012.
Het Nijland is een van de deelgebieden in Oosterhout en ligt op
enkele minuten rijden van A15 en de N325. In Het Nijland speelt
water een belangrijke rol. De kavels die wij aanbieden liggen direct
aan de watergang die rondom Het Nijland ligt.

Meer weten?
Bent u geïnteresseerd?
Schrijft u zich dan in op
www.bouwfonds.nl/Nijland
Wij houden u vervolgens op de hoogte van de
projectvoortgang. Zodra de verkoop start, neemt de
makelaar contact met u op om een afspraak te
maken. U krijgt tevens meer informatie over de
woning, het plan en de procedure. Als u wilt, reserveert uw makelaar vrijblijvend de door u gewenste
kavel. Deze verzorgt ook een afspraak met één van
de woningadviseurs
van Brummelhuis.

Koopsomindicatie van circa € 329.000 tot circa € 399.000 v.o.n.
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De ZZP-cultuur

in de Waalsprong

In de Waalsprong heerst een ware ondernemersgeest. Er zijn relatief veel consultants, coaches
en andere kleine bureaus gevestigd. Zeventig procent van deze ondernemers is ZZP’er:
Zelfstandigen, die hun eigen bedrijf hebben, Zonder Personeel. Deze mensen hebben veelal bewust
gekozen voor vestiging in dit deel van de stad, omdat de huizen er relatief groot zijn en er dus
ruimte is voor een goede werkkamer. De omstandigheden zijn ook nog eens heel prettig te
noemen: de Waalsprong is goed bereikbaar en parkeren is gratis. De bedrijvigheid geeft het
stadsdeel een bruisend en inspirerend karakter.
Netwerken
Veel van deze ondernemers en ZZP’ers hebben zich
aangesloten bij de LinkedIn Groep Ondernemers
netwerk Nijmegen-Noord. Ondernemer Sjaco Lensen,
mede-oprichter van de groep, organiseert regel
matig bijeenkomsten met een thema. Sjaco: “Mij
verbaast elke keer weer dat er zoveel onder
nemende mensen in de Waalsprong wonen. Niet
alleen ZZP’ers die wonen en werken combineren,
maar ook veel ondernemers die hun bedrijf in de
omgeving hebben, in Nijmegen, Elst of Bemmel.
Het ondernemers netwerk biedt gelegenheid om
kennis te maken en kennis te delen. Maar vooral

Open Coffee in De Ster.
(Foto: William Moore)

om elkaar te inspireren.” Elke derde vrijdag van de
maand is er bovendien Open Coffee, afwisselend in
De Klif in Oosterhout en De Ster in Lent.
Durf te doen
Tijdens één van deze netwerkmomenten kregen
Mieke Miltenburg en Fenno Meijer, twee actieve
ondernemers binnen het netwerk, het idee voor
‘Durf te doen’. Fenno: “Durf te doen is net zoiets als
‘Durf te vragen’ maar dan zonder een directe vraag.
Je kijkt naar de wijk om je heen, ziet wat er beter
kan en gaat het aanpakken. Voorbeelden genoeg:
de ondernemer die door persoonlijke problemen zijn
werk niet meer aankan en failliet dreigt te gaan, een
sportvereniging die zit te springen om actieve leden,
een gezamenlijke actie voor glasvezel, het gebrek
aan flexibele werkplekken in de wijk voor onder
nemers die willen samenwerken, een populair
cultuurfestival dat ineens geen subsidie meer
krijgt. Als je samen de schouders eronder zet, kun
je heel wat bereiken,” vertelt Fenno Meijer. “Dat
is wat ‘Durf te doen’ is, waarde toevoegen aan de
samenleving zonder te klagen en te wijzen.”

Durf te vragen (#dtv) is ontstaan op twitter, maar
inmiddels uitgegroeid is tot landelijke periodieke
bijeenkomsten die vraag en aanbod samen
brengen, met als basis de sociale overwaarde
van mensen. Iedereen heeft een netwerk dat je
kan inzetten om iemands vraag te beantwoorden
of iemand verder te helpen met zijn plan.
Wilt u eens ervaringen horen over
Ondernemen in de Waalsprong?
Kijk dan op www.waalsprong.nl/
spronglevend en stel uw vraag aan
Sjaco, Mieke of Fenno.
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Aanbevolen door:

Investeren in wonen en leven
In de Waalsprong wóón je niet alleen. Je lééft er. Met mensen van alle leeftijden, alleen, samen of met
kinderen. En met voorzieningen om te winkelen, te sporten en je te vermaken. Leven in een gevarieerde
woonomgeving waar ruimte is voor verschillende leefstijlen. Waar je het gevoel hebt van dorp en stad.
Talis maakt zich ook hier sterk voor vitale wijken. Door het aanbieden van kwalitatief goede en
betaalbare woningen in Lent en Oosterhout. Zo bouwt Talis de komende jaren mee aan een levendig
en actief stadsdeel.

Wonen à la carte

Prins Maurits

Huurwoningen in Lent…
De eerste 80 woningen van de 1200 die Talis gaat bouwen
in de Waalsprong, komen aan de Prins Mauritssingel.
De sociale huurwoningen hebben elk een eigen stijl. Statig,
modern of dorps. Er is voor ieder wat wils. Naast deze
56 eengezinswoningen komt gebouw Nieuwpoort met
24 appartementen.
Er komt hier een kinderdagverblijf en enkele appartementen
voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.
Zij gaan hier begeleid wonen, verzorgd door Pluryn. Alle
woningen en appartementen worden energiezuinig gebouwd.
En met huurprijzen tot maximaal € 652,- blijven de
woonlasten beheersbaar.

… en koopwoningen in Oosterhout
In een mooie, groene woonomgeving, dicht bij allerlei voorzieningen, realiseert Talis samen met Giesbers 20 eengezinswoningen in het project Het Nijland. Aantrekkelijke
tussenwoningen en ruimere hoekwoningen. Met een lichte
woonkamer, open keuken, drie slaapkamers, een badkamer,
een grote zolder en zonnige tuin. Parkeren kan voor de woning.
De verkoopprijzen liggen tussen € 182.500 en € 197.500 v.o.n.
Talis biedt de mogelijkheid deze woningen te kopen met de
Starters Renteregeling. Dit zorgt voor zo’n 25% lagere
maandlasten.

Meer weten?
Meer informatie over de projecten
Prins Maurits en Het Nijland vindt u op
www.talis.nl

Wie meer wil weten over de Starters
Renteregeling, kan terecht op
www.startersrenteregeling.nl
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Bijdragen aan ontwikkelingen in de Waalsprong

‘Citadel College

middelbare school voor
heel Nijmegen’

Goed onderwijs is van onschatbare waarde, ook voor de opbouw
van een nieuwe samenleving. Een jong gebied als de Waalsprong
beschikt maar liefst over drie basisscholen en een middelbare
school voor Vmbo, Havo en Vwo, het Citadel College. Behalve
leerlingen uit de omgeving weten ook kinderen uit plaatsen als
Elst en Bemmel deze gezonde middelbare school met het jongste
docentenkorps van Nijmegen te vinden.
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Nieuwbouw van de dependance van het Citadel College in Lent. (Foto: Rutger Hollander)

Sjoerd Jacobs, klas 3D1 (h/v), Bemmel

Meebeslist over opzet ‘Het is goed dat er een nieuw gebouw
komt. Het oude gebouw wordt langzamerhand veel te klein.
Als leerlingen hebben we mee mogen beslissen over de opzet.
Het leukst vind ik dat elk niveau straks zijn eigen plek heeft.’
Aanwas
‘Toen we in 2007 met het Citadel
College begonnen, hebben we een
inschatting gemaakt over onder meer
de groei van de school’, vertelt directeur Karel de Waal. ‘Vanaf het begin
melden zich jaarlijks meer leerlingen
dan we kunnen plaatsen. Hoe dat
komt? Onder meer door de aanwas
van leerlingen buiten het Waalspronggebied. Een behoorlijke groep kinderen
is niet afkomstig uit de Waalsprong,
maar uit of de rest van Nijmegen of
omliggende plaatsen zoals Elst,
Bemmel, Beek, Ooij en Millingen.
En dat is mooi, want we zijn een
Nijmeegse school en dus niet specifiek alleen voor de Waalsprong. Al
verwacht ik wel dat door de groei

Jong
Ander opvallend gegeven is de gemiddelde leeftijd van het docententeam.
Angela: ‘Die ligt net iets boven de 35,
wat heel jong is. De meesten hebben
heel bewust voor lesgeven aan het
Citadel College gekozen, het onderlinge saamhorigheidsgevoel is groot.
Net als de verbondenheid met de
leerlingen.’
Beste en mooiste school
Het Citadel College werkt nu nog
met een lotingsysteem voor nieuwe
leerlingen, maar dat verandert met de

Nieuw gebouw hard nodig ‘Ik ben blij met de nieuwbouw.
Een nieuw gebouw is hard nodig, al zal wennen zijn. Het leukst
vind ik dat er een muzieklokaal, een groot podium en heel gave
lampen in de aula komen.’

100% slagingspercentage
Angela Jeuken, teamleider van het
Vmbo en nauw betrokken bij de
jaarlijkse wervingsacties voor nieuwe
leerlingen, ziet een belangrijke x-factor
in het kleinschalige karakter van
‘haar’ Citadel College. ‘Voor ons zijn
geborgenheid en veiligheid belangrijke voorwaarden voor het bieden
van hoogwaardig onderwijs. En daar
kiezen leerlingen heel bewust voor.
Niet voor niets, zo blijkt. Het afge
lopen schooljaar hadden we een
slagingspercentage van 100%. Ook
het feit dat we een gezonde school zijn,

(Foto: Rutger Hollander)

blijkt een voordeel. Op ons menu staan
behalve de nodige gezonde snacks
ook relatief veel sportactiviteiten.’

Lieke Brouwer, klas 3D1 (h/v), Lent

van de basisscholen in de buurt het
percentage leerlingen uit NijmegenNoord zal toenemen.’

Leerlingen tijdens de diploma-uitreiking in 2011.

komst van het nieuwe gebouw aan de
Griftdijk in Lent. Wethouder Hannie
Kunst liet tijdens de officiële start van
de bouw al weten dat de komst van
het duurzame pand Nijmegen-Noord
omtovert tot een écht volwaardig
stadsdeel. Ook sprak ze over een
glanzende toekomst voor straks
misschien wel de beste en mooiste
school van heel Nijmegen. Voor Karel
en zijn collega’s breken hoe dan ook

Angela Jeuken en Karel de Waal.

mooie tijden aan, zo verwacht hij zelf.
‘Het Citadel College is behalve een
school voor heel Nijmegen ook een
school in een gebied in ontwikkeling.
We helpen graag om deze ontwikkeling in goede banen te leiden. Via het
aanbieden van onderwijs, maar ook
door het kweken van gemeenschapsgevoel. Zo denk ik bijvoorbeeld dat
we samen met basisscholen, sportverenigingen en maatschappelijke
organisaties nog meer voor jongeren
in Nijmegen-Noord kunnen betekenen. En andersom: de jongeren voor
Nijmegen-Noord.’

Lees meer over de
onderwijsvoorzieningen
in de Waalsprong op
www.waalsprong.nl/
spronglevend

Elke Sanders, klas 3D2 (h/v), Elst

Mooie open lokalen ‘Ik ben erg blij met het nieuwe gebouw.
Vooral met de nieuwe grote lichte aula. Die kan straks voor van
alles worden gebruikt. Ook de lokalen krijgen een mooie open
uitstraling.’
NOVEMBER 2011
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Kort Nieuws

Nieuw NS-station Lent
Het tijdelijke treinstation Nijmegen-Lent gaat plaatsmaken voor een gloednieuw station, zo’n 250 meter
zuidelijker. De planning is dat het nieuwe station eind
2013 klaar is. Dit definitieve station krijgt een modern,
open stationsgebouw, waarvan de perrons zowel
aan de kant van het ‘oude’ Lent als aan de kant van
de Citadel te bereiken zijn via een trap en lift. Het
nieuwe treinstation wordt bovendien beschikbaar
gemaakt voor hoogwaardig openbaar vervoer.

Knoop Lent
Het nieuwe NS-station is onderdeel van Knoop Lent.
Knoop Lent gaat gelden als hét splitsingspunt voor
het autoverkeer van en naar Arnhem, de Waalbrug en
De Oversteek. Daamaast komen er ook een stationsplein
en een fietsbrug over de Graaf Alardsingel. Voor meer
informatie over Knoop Lent zie www.nijmegen.nl/knooplent.

Geluidsschermen
Langs het spoortraject tussen de Ovatonde en de
spoorbrug over de Waal komen aan weerskanten
van het spoor geluidsschermen. Ten noorden van
het nieuwe station worden dit ‘groene’ schermen,
dat wil zeggen met natuurlijke begroeiing. Ten zuiden
van het station komen stedelijke schermen. De groene
schermen worden in 2012 aangelegd, het zuidelijke
gedeelte volgt tijdens de bouw van de Citadel.

We maken

De Oversteek
Tot november 2013 wordt in Nijmegen gebouwd aan
de nieuwe stadsbrug De Oversteek, de tweede brug
die de zuidelijke oever van onze ‘stad aan de rivier’
gaat verbinden met het jongste stadsdeel ten noorden van de Waal. Deze nieuwe verkeersbrug zorgt niet
alleen voor een betere bereikbaarheid van Nijmegen
maar ook voor een betere spreiding van het verkeer
over de stad. De werkzaamheden zijn in volle gang
sinds de officiële start van de bouw op 23 mei 2011.
Op de website www.nijmegenstadsbrug.nl kunt
u via foto’s en webcam de bouw van de nieuwe
stadsbrug volgen.
Op het tijdelijke bouwplatform in de
uiterwaarden wordt de 280 meter lange
hoofdoverspanning in elkaar gelast.
(Foto:Thea van den Heuvel)

Udagalerie
‘20X BUITENKIJKEN’ aan
de Vrouwe Udasingel in Lent
Op zondag 13 november om 16.00 opent wethouder
Henk Beerten van Cultuur de eerste Udagalerie in
Lent. Dit nieuwe initiatief van de kunstenaars aan de
Vrouwe Udasingel gaat drie keer per jaar plaatsvinden.
De vitrines van de woonwerkpanden aan de Vrouwe
Udasingel lenen zich uitstekend voor een expositie.
Het leuke is dat de expositie 24/7 te bezichtigen is;
’s avonds worden de vitrines speciaal verlicht. Een
aantal vitrines wordt ingevuld door kunstenaars uit
de Vrouwe Udasingel, de rest door gastexposanten.
In totaal zijn er 20 kunstwerken te bezichtigen. De
eerste expositie duurt tot 22 januari.
Kijk op www.udagalerie.nl voor meer informatie en
alle deelnemende kunstenaars
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Hartelijke
groeten uit de
Waalsprong!
Er is altijd wel een reden om
iemand te verrassen met een kaartje
op de deurmat. En het kost je niets!
Je kunt je eigen foto uploaden of een van de
foto’s kiezen uit de collectie. Op de achterkant
vul je je persoonlijke boodschap in en...
TNT doet de rest!
Klik op de banner rechts op de homepage
www.waalsprong.nl en je persoonlijke groet is
binnen een paar minuten klaar. Online gemaakt,
in de gewone brievenbus bezorgd!
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Column

Francis woont, leeft en werkt in
de Waalsprong. In Spronglevend
deelt ze haar belevenissen.
Bruggen bouwen
In de vakantie ging ik eens kijken
hoe onze nieuwste brug vordert.
Het heien gaat zes dagen per week
door en geeft een bedrijvig gevoel in
onze vakantiestille wijk. Ik zag dat
er langs de Oosterhoutsedijk een
indrukwekkende bouwplaats is
verrezen. Nijmegen komt dichter en
dichterbij. De nieuwste brug wordt
gebouwd op de plek waar in de
tweede wereldoorlog heldhaftige Britse soldaten de Waal overstaken om vanuit het zuiden de noordelijke helft van Nederland
te bevrijden van de Duitse bezetting. Zesenzestig jaar later bouwt
een Duits bedrijf een brug voor ons op die plek. Een mooier
voorbeeld van ‘bruggen bouwen’ kan ik zo even niet bedenken.
Ik ben benieuwd naar die andere
oude kloof die langzaam overbrugd
wordt, namelijk die tussen Arnhem
en Nijmegen. Afgezien van het feit
dat de twee stadscentra twéé bruggen van elkaar verwijderd liggen,
kruipen de steden steeds dichter
naar elkaar toe. Schuytgraaf en
Waalsprong gaan elkaar ontmoeten
in een groene omgeving waar je U
tegen zegt. Even op de website
kijken. “Park Lingezegen is een nieuw landschapspark in
ontwikkeling tussen Arnhem-Zuid, Elst, Bemmel en NijmegenNoord. Het biedt ruimte aan mens, water, landbouw en natuur.”
Ik ben echt onder de indruk. Er komt een stadsparkgedeelte
met een Romeins Lint en een waterrijk gedeelte met ruimte
voor grootschalige outdooractiviteiten. Er komt een ‘landbouwland’: een weids gebied dat het land met de stad verbindt.
En een aantal echte Betuwse Buitens met boomgaarden.
Park Lingezegen gaat grenzen aan de mooie Landschapszone,
die straks Oosterhout en Lent met elkaar verbindt.

Een oude
kloof die
langzaam
overbrugd
wordt.

Ik, stadsmens, kan niet wachten tot het park af is en ik lekker
op de fiets kan springen om nu ook eens in Arnhem te gaan
shoppen. Dwars door die groene oase komt namelijk het
RijnWaalpad, een snelfietsroute tussen de oude rivalen, die
daardoor zomaar drie kilometer dichter bij elkaar komen te
liggen. Voor de fietsers dan.

Francis

Wilt u reageren op deze column van Francis?
Kijk dan op www.waalsprong.nl/spronglevend
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Aanbevolen door:

Zelf bouwen:

Vrijheid en
ruimte voor
úw creatie
In de Waalsprong krijgt u volop de kans om uw woning naar eigen inzicht te bouwen. Eindelijk
een woning dat echt helemaal aan al uw wensen voldoet. Een slaapkamer op de begane grond?
Een tweede badkamer voor de kinderen? Een schitterende tuinkamer? Het kan allemaal. Welke
woonwensen u ook heeft: nú krijgt u de kans ze waar te maken in de voor ú ideale woon- en
leefomgeving. Want er zijn vrije kavels beschikbaar in zowel Lent als Oosterhout.
Lentseveld
De oude landweg Lentseveld ligt in de gelijknamige woonbuurt in Lent en heeft een gemoedelijke, landelijke uitstraling.
Langs deze weg zijn in de bestaande situatie al enkele woningen aanwezig. Het nieuwe plan wordt gekenmerkt door
vrijstaande bebouwing op 41 ruime kavels en sluit aan op de dorpskern van het oude Lent. De landelijke sfeer wordt
versterktdoor het behouden van de bestaande straatprofielen en het voorschrijven van hagen op de erfgrenzen.
Het projectgebied voor deze vrije kavels maakt onderdeel uit van de nieuwe buurten, waar op dit moment volop gebouwd
wordt. Het dorpslint Lentseveld is hét decor voor vrijstaande woningen op ruime kavels. De mogelijkheden zijn hier
- letterlijk en figuurlijk - ruim. Rust en groen, met de gezelligheid van de wijk binnen handbereik. Ook de tussenliggende
velden kenmerken zich door ruimte, met woningen gegroepeerd rond stukjes groen en plantsoenen.
Kavels variëren in grootte van 330 m2 tot 500 m2

Het Nijland
Het Nijland ligt op een unieke plek, met het ‘gezicht’ naar de stad en de
Betuwe letterlijk in de achtertuin. Tellen we daar de keuzevrijheid en diversiteit
in bouw bij op, dan spreken met recht van een niet alledaagse woonbuurt.
Groen, ruimte en water spelen er een belangrijke rol. De Betuwse bouwstijl is
het uitgangspunt voor de 17 kavels in Het Nijland: informeel door het gebruik
van verschillende materialen in één woning (hout, steen, glas), verscheidenheid
in dakopbouw en verspringende voorgevels.
Het Nijland laat zich het best typeren als een kleine buurt waar persoonlijke
woonwensen werkelijkheid worden. Een buurt met een unieke ligging tussen
stad en land. In totaal zijn tot 2011 al ongeveer 150 woningen opgeleverd,
daar komen de komende jaren nog ongeveer 180 woningen bij.
Kavels variëren in grootte van 350 m2 tot 700 m2

Zelf bouwen in de Waalsprong?
Wilt u meer weten over mogelijkheden?
Neem dan contact op met de informatrices in het Wooninformatiecentrum
Waalsprong, telefoon 024-3604324,
e-mail wic@waalsprong.nl.
Kijk op www.waalsprong.nl
voor het volledige
kavelaanbod en de
diverse kavelprijzen.
www.twitter.com/waalsprong
www.facebook.com/waalsprong

