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ZANDWINNING
BEGONNEN IN DE LANDSCHAPSZONE De Waaijer

Huren in de vrije sector:

‘De beslissing
viel toen we met
de stopwatch
van deze woning
naar de stad
fietsten.’

Blikvanger aan
Prins Mauritssingel herbergt
wonen, begeleiding en
kinderopvang
Foto: Bob Walker

HET COMPLETE WOONAANBOD OP WWW.WAALSPRONG.NL

Deze maand in
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22. Thermion: alles onder en op één dak
Thermion is een bijzonder pand met een bijzondere geschiedenis. Logisch dat de
voormalige Lentse lampenfabriek een bijzondere toekomst krijgt. Met bijzondere en vooral
heel verschillende functies. Succes lijkt verzekerd in én op het dynamische gebouw.
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Over de vloer
bij Özen Klaassen-Seyrani en
Jordan Klaassen

‘Hier wonen scheelt me ongeveer
één uur reistijd per dag. Bovendien
ligt het centrum vlakbij. Het is echt
een perfecte locatie.’

Colofon

Meer weten over de Waalsprong?

Op www.waalsprong.nl treft u het

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, Francis Herbers, Pieter Matthijssen,
gemeente Nijmegen en GEM Waalsprong.

Ons Woonverkoopcentrum is verhuisd.

actuele woningaanbod en kunt u zich

U bent van harte welkom in Thermion,

inschrijven voor Waalsprong Actueel,

Maurice Chevalierstraat 41, 6663 ME Lent.

onze digitale nieuwsbrief.
Op www.waalsprong.nl/spronglevend

Openingstijden: di-do 14-17 uur,

kunt u reageren op de artikelen in dit

vrij 10-17 uur en za 11-16 uur.

magazine.

Telefoon: 024 3604324

www.twitter.com/waalsprong

E-mail: wic@waalsprong.nl

www.facebook.com/waalsprong

MAART 2012

Spronglevend!

3

hier komt de ...

Thuisbioscoop
Özen en Jordan zijn echte

genieters. Ze gaan geregeld
uit eten, naar het theater of
naar de film. Met een beamer
aan het plafond kunnen ze
ook thuis naar de bioscoop.

‘We hebben dankzij een uitbouw een
heerlijk grote huiskamer. Door die extra
ruimte lijkt het alsof we op vakantie zijn
in ons eigen huis.’

Alles
van Alessi
Een koekjestrommel, een zeepdispenser, een suikerpotje, een waterkoker en nog veel meer. De vrolijke
kleuren en vormen van het Italiaanse designmerk
Alessi geven het interieur extra glans.

Özen,
wereldreiziger,
werkt in hotel

Bloemen,
met dank aan
de collega’s
van Özen!

Jordan is wel van het relaxed onderuit
zakken, dus toen er een tijdje geleden
een speciale actie was, waarbij je het
merklabel kon laten vervangen door
een naam, greep Özen de kans om
Jordan te verrassen!
4

Spronglevend! MAART 2012

Foto: Rutger Hollander

Spiegeltje, spiegeltje …

De
wereld in huis
China, de VS, Australië: Özen en

Jordan zagen samen al veel van de
wereld. Steeds namen ze een mooi
souvenir mee. Jordan: ‘Onze droom is
om nog een keer naar Antarctica te
gaan. Dat wordt flink sparen!’

Özen: ‘Ik was meteen verliefd op deze
spiegel. Het is een echte eyecatcher en ik
wilde ‘m hoe dan ook hebben, ongeacht
de prijs. In ons vorige
huis hing de spiegel
boven de schouw.’

Jordan,
beroepsmilitair,

verwoed NECen ijshockeyfan

‘Hier wonen scheelt me ongeveer één uur
reistijd per dag. Bovendien ligt het centrum
vlakbij. Het is echt een perfecte locatie.’

Over de vloer bij …
Özen Klaassen-Seyrani en Jordan Klaassen
Geboren en getogen Nijmegenaren Özen Klaassen-Seyrani
(34) en Jordan Klaassen (37) bewoonden jarenlang een
knusse bovenwoning in de Burghardt van den Berghstraat.
In navolging van vrienden en bekenden ruilde het sympathieke
stel de levendigheid van Bottendaal in voor de rust, ruimte en
betaalbaarheid van de Waalsprong. Sinds zaterdag 18 februari
wonen deze ‘Pioniers van Laauwik’ in de Lentse Frankrijkstraat.

MAART 2012
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Laauwik krijgt vorm

Blikvanger aan
Prins Mauritssingel
herbergt wonen,
begeleiding en
kinderopvang
Voorlopig staat het nog in de steigers: het appartementencomplex
met de bijzondere glazen erkers dat woningcorporatie Talis bouwt op
de hoek van de Prins Mauritssingel en de Vrouwe Udasingel. Het pand
telt vier verdiepingen en gaat na de zomer echt bruisen: dan heeft
kinderopvang Fleks haar intrek genomen op de begane grond en komen
er doordeweeks tot 48 kinderen spelen. Op de eerste verdieping wonen
dan acht cliënten van Pluryn die leren hoe ze zelfstandig kunnen
wonen. En op de drie bovenste verdiepingen verhuurt Talis vijftien
sociale huurappartementen.
De corporatie vindt dat iedereen een
passende woonplek verdient en
investeert daarom extra in mensen
die zorg of begeleiding nodig hebben.
De samenwerking met Pluryn past
hier prima in. Talis heeft samen met
anderen een integraal plan voor
wonen, zorg en welzijn uitgewerkt
voor Laauwik. Ze is ook aanjager
voor de komst van een nieuw kinderdagverblijf. Heel welkom in een
nieuwe woonwijk met veel jonge
gezinnen! Talis bouwt aan de
Prins Mauritssingel ook nog
56 eensgezinswoningen.
Woonbegeleiding
Jan Pieter Heije is onderdeel van
Pluryn en ondersteunt jongeren met
een licht verstandelijke beperking.
‘Voor deze jonge mensen is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend.
Daarom leren ze in een traject van
drie tot vijf jaar wat er allemaal bij
komt kijken: het huishouden doen,

Aanmelden gaat via het inschrijfformulier
op de site: www.ﬂekskinderopvang.nl.
Voor vragen kunnen ouders bellen naar:
055 - 539 51 10.
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koken, met geld omgaan, een dagritme ontwikkelen, een zinvolle
dagbesteding of (vrijwilligers)werk
zoeken en contacten leggen met
buurtgenoten. Ze kunnen het zelf,
maar hebben in het begin extra uitleg
en begeleiding nodig om hun leven op
orde te krijgen. De training begint als
ze 18 tot 24 jaar oud zijn. De eerste
maanden hebben ze dagelijks een
afspraak met hun begeleider. Ze
evalueren de dag, bespreken problemen en maken plannen. Daarnaast
koken ze soms samen, kijken TV of
doen gewoon een bakkie. Als het
traject is afgerond, gaan ze op zoek
naar een eigen woning.’
Kinderopvang
Medio augustus opent Fleks haar
achttiende kinderdagverblijf op
de begane grond. Fleks biedt vaste
en flexibele opvang met ruime
openingstijden voor kinderen van
nul tot vier jaar.

De kinderen van Fleks
kinderopvang brengen een bezoek
aan de bouwplaats en trakteren de
bouwers op zelfgebakken koekjes.
Foto’s: Bob Walker

Jong in
de Waalsprong
Opgroeien in Lent

Foto: Jeanne Büchner

Skaten in Oosterhout

Foto: Rutger Hollander

Je bent jong en je wilt wat. Gelukkig heeft gemeente Nijmegen je in de gaten. Een actief netwerk van
jongerenwerkers, wijkraden, betrokken ouders, een wijkagent, een heuse wijkmanager, wijkbeheerder
én natuurlijk de jongeren zelf zorgen ervoor dat het ook voor jongeren leuk blijft in de Waalsprong.
Zo dacht Maya Meerbeek uit Lent dat ze als ouder
van tieners wel kon gaan zitten wachten, maar dat
ze beter zelf iets kon gaan doen. Ze vroeg rond op
het schoolplein of er meer jongeren zin hadden
om iets leuks te organiseren en ze kreeg veel
enthousiaste reacties. ‘Dus nu is er elke twee weken
een soos in De Ster, voor jongeren van 11-14 jaar.
Ze moeten zelf een activiteit kiezen en organiseren,
ze hebben zelf huisregels opgesteld en betalen per
keer € 1,- per persoon. Daar kopen ze chips en frisdrank van. Ze vermaken zich prima op die zaterdagavonden.’ Zulke initiatieven worden gewaardeerd en
beloond. Maya Meerbeek en enkele ouders die er
altijd (op de achtergrond) bij zijn, worden begeleid
vanuit Tandem, de welzijnsorganisatie.
Cultuur
De gemeente Nijmegen is goed op de hoogte van wat
er speelt in Noord. Wijkmanager Marian Hooijman en
wijkbeheerder Hans Bongers zorgen voor verbinding
tussen bewoners en gemeente. Zij zitten regelmatig
rond de tafel met de wijkraden van Lent en Oosterhout, Centrum voor Jeugd en Gezin, jongerenwerkers
en politie om te bespreken welke kansen en aandachtspunten er zijn in de Waalsprong. Marian
Hooijman brengt de behoeftes en ervaringen in
kaart en voedt op haar beurt de beleidsmakers van
de gemeente: ‘Het gaat er nu vooral om goed te
luisteren, een positieve cultuur op te bouwen en
nieuwe initiatieven te ondersteunen. Zo’n cultuur is

er niet van vandaag op morgen, dat moet groeien.
Je kunt wel als gemeente lukraak voorzieningen
bedenken en uitvoeren, maar het wordt door de
bewoners veel meer gewaardeerd als zij zelf met
iets komen dat wij vervolgens faciliteren. Zoals de
jongerensoos in Lent, een prima initiatief!’
Wijkbeheerder Hans Bongers: ‘Gelukkig wonen hier
in de Waalsprong veel betrokken mensen die het
voor zichzelf en hun buren leefbaar willen houden
en ook bereid zijn zich daarvoor in te zetten. En
zolang alle partijen in verbinding blijven en op een
constructieve manier blijven communiceren met
elkaar, komt het wel goed met de Waalsprong.’

Jongerenfestival
Op vrijdag 13 april vindt er een jongerenfestival plaats in de Waalsprong.
Het begint om 16.00 uur in een grote tent naast De Spil (bij goed weer) of
anders in De Spil. Om 19.00 uur is er een jongerendebat, onder leiding van
jongeren. In het panel zit onder anderen wethouder Tankir van Wijken. Het
jongerenfestival is gratis toegankelijk tot en met het debat. Vanaf 20.00
uur is er € 7,50 entree voor de optredens. Bewoners en jongeren uit de
Waalsprong zijn uitgenodigd om te komen kijken en om mee te doen!
Meer informatie: www.newartsnijmegen.nl
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De eerste bewoners arriveren in de ‘Poort van Nijmegen’

Huren in de vrije sector:
vrijheid blijheid
Huren in de vrije sector. Dat is de luxe en ruimte van een koopwoning gecombineerd
met de flexibiliteit van een huurwoning. Voor veel starters is het ideaal; geen lange
wachttijden en geen onnodige risico’s als je nog niet weet waar je volgend jaar werkt.
Ook andere woningzoekers tekenen voor deze huurvorm. Ze willen vrijheid en hebben
geen zin om zich met onderhoud bezig te houden.
Directeur Willem Berkhout van woningbouwstichting
De Gemeenschap is trots op de 33 vrijesectorhuurwoningen die zijn corporatie eind 2011 opleverde in
Laauwik. Ze zijn mooi, ruim, goed geïsoleerd, goed

Voor ieder wat wils
in Laauwik
Wat maakt een wijk tot een wijk waar het goed wonen is?
De laatste decennia is deze vraag uitvoerig onderzocht en
vaak is één van de uitkomsten: een gevarieerde bewonersgroep. Door te variëren in het woningaanbod kun je die
variatie in bewoners stimuleren. ‘GEM Waalsprong vindt een
gezonde mix van woningen in de Waalsprong belangrijk’,
vertelt directeur Jan de Wilde. ‘Daarom realiseren we in de
nieuwste wijk Laauwik voor ieder wat wils: sociale huur,
vrijesectorhuur en koopwoningen in alle prijsklassen,
van woningen met starterslening tot luxe villa’s.

8
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gesitueerd en alleszins betaalbaar (€ 740 - € 935).
De woningen aan de Edith Piafstraat vormen volgens hem de ‘Poort van Nijmegen’ en grenzen aan
De Waaijer (nieuwe naam Landschapszone) of de
Prins Mauritssingel. Op 19 december kregen de
eerste huurders de sleutel. Waarom kozen zij voor
een huurwoning in het noordelijkste puntje van Lent?
De stopwatch brengt uitkomst
Tom Peters (29) en Britt Enthoven (26) studeerden
beiden in Nijmegen en wonen alweer enkele jaren
samen. ‘Op dit moment wonen we in een HATeenheid’, vertelt Tom, ‘een noodoplossing. Toen we
erin trokken, waarschuwde de verhuurder ons dat
we veel van elkaar moesten houden om het samen
op veertig vierkante meter uit te houden. Nu weten
we dat het met de liefde wel snor zit, maar we willen
toch graag meer ruimte. We konden kiezen tussen
een appartement vlakbij het centrum of een ‘heel’
huis aan de Prins Mauritssingel. De beslissing viel
toen we met de stopwatch van deze woning naar de
stad fietsten. Dat bleek zo mee te vallen dat we wel
gek zouden zijn om voor het appartement te kiezen.
Want over twee jaar is dit de meest gewilde wijk
van Nijmegen: mooi opgezet, dicht bij het centrum
en met ruime woningen.’

Foto: Rutger Hollander

Stef en Paul

Foto: Textincontext

Aan de goede kant van de Waalbrug
Stef van Hagen (26) en Paul Arts (26) zijn
goede vrienden en delen hun nieuwe woning.
Als alleenstaande lukt het namelijk nauwelijks
om in Nijmegen aan een woning te komen: te
duur of te veel wachttijd. Stef woonde hiervoor
met een andere vriend samen. Die kreeg een
vriendin en gaat samenwonen, dus zoekt Stef
wat anders. De keuze voor Prins Maurits was
snel≈gemaakt toen bleek dat deze woning
honderden euro’s goedkoper is dan de vorige.
Daarbij is de ligging gunstig, want Stef werkt in
Apeldoorn. ‘Qua ruimte, locatie en huurprijs de
beste deal’, vat hij samen. Medebewoner Paul
woonde in Arnhem, maar wilde terug naar Nijmegen.
Beide mannen vinden het centrum op fietsafstand
belangrijk. Hoe lang ze hier wonen, zien ze wel.
Misschien een jaar of vier, of misschien blijft één
van de twee wel veel langer hangen.
Nieuwe start samen
Pascal van Burk (28) en Carmen Steins (30)
woonden drie jaar samen in de Beuningse woning
die Pascal met zijn vorige relatie kocht. Dat voelde
niet eigen en dus maken ze graag een nieuwe start.
In een nieuwbouwwoning, want dan begin je met
niets en kun je alles zelf bepalen. Ze zochten een
huis groot genoeg voor vier kinderen, twee katten
en een hond. De jongens van Carmen, Dylan en
Jordan, hebben ieder een eigen kamer. Pascals
meisjes, Ashley en Kayley, wonen ieder tweede
weekend bij papa en delen een kamer. Zelf slapen
Pascal en Carmen op zolder. In Beuningen was
nauwelijks aanbod, dus zochten ze bewust in
de Waalsprong. Dat ze in het topje van Lent terecht
zijn gekomen, vinden ze prima: ‘Als iedereen nieuw
is, maak je gemakkelijk contact,’ vertelt Carmen
tevreden, ‘en het is leuk dat hier zoveel jonge
gezinnen komen wonen.’

Tom en Britt

er

Foto: Bob Walk

Pascal en Carmen

Foto: Textincontext

‘Want over twee jaar is dit
de meest gewilde wijk van
Nijmegen: mooi opgezet,
dicht bij het centrum en
met ruime woningen.’
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Alle ruimte voor groen wonen en leven

De Groene Oever:
groen, groener, groenst
Wie Groene Oever zegt, zegt duurzaam wonen. In dit nieuwbouwproject aan de toekomstige
Lentse Plas wordt alles gedaan om woningen en wijk duurzaam te maken. De Groene Oever staat
bovendien bekend om vele mogelijkheden voor toekomstige bewoners om de woningen aan hun
wensen aan te passen.

‘In een huis moet je je thuis voelen. Daarom is het
belangrijk dat het ontwerp wordt afgestemd op de
wensen van de bewoners’, vindt Rens Rikken, ontwikkelingsleider van Heijmans Vastgoed. ‘Via enquêtes,
tijdens workshops en in individuele gesprekken
hebben we allerlei woonwensen verzameld. Hierdoor
wisten we of op de goede weg zaten en op welke
punten het ontwerp aangepast moest worden. Zo
willen mensen graag nog meer bomen, natuurlijke
bestrating in plaats van saaie stoeptegels en een
iets lichtere steenkleur voor de woningen.’
Standaard extra duurzaam
Wie het Groene Oever-plan vergelijkt met een willekeurig ander bouwproject, valt één ding meteen op:
het is significant duurzamer. ‘Dat zagen de provincie
en de gemeente Nijmegen ook’, vertelt Rikken.

Wonen aan
de Groene Oever
Aan de rand van Lent, grenzend aan de toekomstige Lentse
Plas, De Waaijer en Park Lingezegen, ontwikkelt Heijmans
Vastgoed de Groene Oever. Dit duurzame project bestaat uit
rijwoningen, twee-onder-een-kappers, vrijstaande woningen
en appartementen. Meer informatie: www.GroeneOever.nl.
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‘Vanuit het fonds van Woonpark Gelderland is
daarom een subsidie aan ons project toegekend,
goed voor een bedrag van 2.000 euro per woning.
Daarmee konden we het project verder verduurzamen.’ Nieuwbouwwoningen zijn al energiezuiniger
dan bestaande woningen, maar de Groene Oever
gaat nog een stap verder. Rikken: ‘Alle woningdaken
–met een totale oppervlakte van 1.000 m²- worden
voorzien van zonnecellen. Verder krijgen alle woningen een hotfill-aansluiting voor de wasmachine en
de vaatwasser. Hiermee wordt 50% op stroomverbruik bespaard. Daarnaast installeren we op de
tweekappers en vrijstaande woningen een extra
zonneboiler. Uiteraard mogen bewoners het zo groen
maken als ze zelf willen en kiezen voor nog meer
alternatieven, zoals driedubbel glas, extra gevel- en
dakisolatie of een stopcontact voor het laden van
een elektrische auto.’
Start inschrijving
De definitieve ontwerpen van de woningen en
appartementen zijn eind maart gereed. Dan start
ook de inschrijving voor de woningen van de eerste
fase. In oktober begint hoogstwaarschijnlijk de
bouw. Rikken: ‘Van de mensen die vanaf het eerste
moment met ons hebben meegedacht, hebben er 20
al een reservering gemaakt voor een bouwnummer.
Met deze voorinschrijving krijgen ze van ons iets
terug voor hun actieve deelname. Maar de Groene
Oever bestaat uit meerdere fases. Er is dus ook een
woning voor mensen die bij de verkoopstart instromen. We voegen gewoon twee fases samen.’

Informatieboot

Nijmegen omarmt de Waal
Hoe ver staat het met de nieuwe stadsbrug De Oversteek?
Hoe ziet het eiland in de Waal er straks uit? Wat voor woningen
worden er gebouwd in en rondom de Waal? Op de nieuwe
informatieboot kunt u terecht met deze en andere vragen
over de verschillende projecten. U kunt er foto’s, tekeningen,
en videomateriaal bekijken. Daarnaast wordt u persoonlijk te
woord gestaan door iemand van de gemeente.
De gemeente Nijmegen bouwt op dit moment de benedenverdieping van
Quirin’s op de Waalkade om tot een informatiecentrum speciaal over de grote
Waalprojecten. Vanaf maart is de boot geopend voor publiek. Ook organiseert
de gemeente via het informatiecentrum rondleidingen door het gebied.

Contactgegevens en openingstijden
Informatiecentrum Nijmegen omarmt de
Waal. Waalkade 100, 6511XR Nijmegen
Telefoonnummer: 06 - 11 70 07 33
Mailadres:
nijmegenomarmtdewaal@nijmegen.nl
Woensdag t/m zaterdag
van 13.00 tot 17.00 uur
Zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Nijmegen
omarmt de Waal

Bezoek op afspraak is mogelijk

Het gezicht van Nijmegen verandert de komende jaren ingrijpend.
Een vijftal omvangrijke bouwprojecten aan beide oevers van de Waal
maakt dat de rivier straks niet meer langs, maar door Nijmegen stroomt:
Nijmegen omarmt de Waal.
De grootschalige gebiedsontwikkeling is uniek in zijn soort en omvat de
teruglegging van de dijk bij Lent, de aanleg van een stadsbrug, de bouw
van een nieuw centrumgebied voor de Waalsprong aan de noordoever,
de ontwikkeling van een nieuw woongebied in Nijmegen-West en een
facelift van de Waalkade en zijn omgeving. De innovatieve en duurzame
aanpak van de projecten maakt Nijmegen niet alleen aantrekkelijker

Foto: Thea van den He

uvel

en veiliger, maar bovenal klaar voor de toekomst.

Uw foto in het
informatiecentrum!
Veel Nijmegenaren gaan op pad om de veranderende omgeving rond de Waal vast te leggen. Op
www.ﬂickr.com/groups/nijmegenomarmtdewaal
verzamelt de gemeente deze foto’s. Niet alleen
als mooi beeldarchief, maar ook als platform om
foto’s te delen. In het informatiecentrum draait
straks een diashow van de mooiste foto’s.
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Zandwinning begonnen
Stil werken in een woonwijk

Een goede buur is beter
Voor aannemer MNO Vervat is de aanleg van de waterplassen in recreatiegebied
De Waaijer een bijzondere uitdaging: er komt niet één grote plas, maar drie kleinere.
Het graven duurt geen dertig jaar, maar slechts negen. En het werk vindt niet plaats
in een buitengebied, maar midden in een woonwijk in aanbouw. Projectleider Wim
Bovendeur vertelt trots hoe zijn bedrijf er alles aan doet om zo snel en stil mogelijk te
werken. ‘We willen een goede buur zijn voor de omwonenden.’

Open dag
in het voorjaar
Een goede buur komt even kennis maken als hij alles helemaal
heeft ingericht. Een praatje aan de deur en een uitnodiging voor
een kop koffie. Dat praatje aan duizenden deuren gaat niet
lukken, maar de uitnodiging voor de koffie wel. MNO Vervat
organiseert dit voorjaar een open dag voor alle belangstellenden
uit de buurt. De aannemer geeft een rondleiding over het terrein
en legt uit hoe het proces van zandwinning in zijn werk gaat. Bent
u nieuwsgierig hoe het eraan toegaat bij uw nieuwe buren en wilt
u wel eens van dichtbij zien hoe groot de scheidingsinstallatie is?
Dan biedt de open dag u die mogelijkheid. Op www.nijmegen.nl/
dewaaijer wordt de datum binnenkort bekendgemaakt.
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Zo zachtjes mogelijk
‘Om stil te kunnen werken hebben we een elektrische zandzuiger aangekocht. Een investering
van een miljoen, maar wel de moeite waard. Het
gestamp van een dieselzuiger maakt veel lawaai,
terwijl je aan boord van de nieuwe zuiger gewoon
met elkaar kunt praten. Met een beetje geluk loopt
de zuiger straks ook nog op groene stroom, dat
zou helemaal mooi zijn.’
‘Om de overlast te beperken, hebben we afgesproken het zand zoveel mogelijk per schip te vervoeren.
Vervoer over het water is stiller, veiliger en duurzamer (minder energiekosten). Alleen voor het
vervoer van het zand naar de tijdelijke haven rijden
nog vrachtwagens. Ze brengen het materiaal via
een speciaal aangelegde werkweg naar de haven.
Die werkweg kruist de Griftdijk, een route met veel
fietsverkeer. Om het aantal ritten te beperken,
hebben we daarom geïnvesteerd in drie extra grote
trucks. De opleggers kunnen ruim twee keer zoveel
zand vervoeren dan de normale wagens.’

in de Landschapzone

De Waaijer

Voorlichting Citadel College
Veiligheid boven alles, vindt Bovendeur, en daarom
geven wij graag voorlichting over verkeersveiligheid
op scholen die te maken krijgen met de afvoer van
het zand over de weg. De leerlingen van het Citadel
College fietsen over de Griftdijk. Ook al is de oversteek
voor onze vrachtwagens over de dijk beveiligd met

Foto’s: Rutger Hollander

een stoplicht, toch leggen we graag uit aan de leer
lingen wat de risico’s zijn. De beste lessen leer je in de
praktijk en daarom bezoeken we het college binnenkort met één van de vrachtwagens. Laat die jongens
en meiden zelf maar eens op de bestuurdersstoel
gaan zitten, zodat ze kunnen zien wat de chauffeur
normaal ziet en vooral wat hij niet kan zien.

Nieuwe naam voor landschapszone

De Waaijer wint
We noemen de Landschapszone vanaf
8 februari De Waaijer. De naam refereert
naar de waaier van plassen in het gebied
en de waaier aan recreatie- en
woonmogelijkheden.
Winston Arntz deed mee aan de namenwedstrijd van
de gemeente en won met zijn inzending, ‘De Waaijer’.
Tachtig mensen stuurden een naam in. Toch koos de
jury unaniem voor De Waaijer, omdat ze het een
frisse, mooie benaming voor het natuurgebied
vinden, met veel betekenis. Zo verwijst de schrijfwijze
naar Landgoed Waaijenstein dat tot 1809 in het
gebied lag en door een dijkdoorbraak wegspoelde.

Wethouder Van der Meer ont
hult de
winnende naam in bijzijn van
Winston Arntz.
In 2020 waaiert het mooie watergebied vanuit de
Waaiensteinkolk uit over de Waalsprong. Dan kan
iedereen genieten van de drie plassen in het recreatieen natuurgebied. Wandelen, fietsen, luieren, varen,
zonnen, picknicken of spelen, alles is mogelijk. De
naam De Waaijer wordt definitief nadat de gemeenteraad hier binnenkort een besluit over neemt.
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Zandwinning begonnen in De Waaijer

Zeshonderd ton
zand en grind
per uur

Scheidingsinstallatie in aanbouw



Heeft u hem al zien staan, de reusachtige spin
van staal en PVC aan de andere kant van het spoor
aan de Prins Mauritssingel? Negen maart is deze
gloednieuwe scheidingsinstallatie officieel in
gebruik genomen. Het gevaarte is twintig meter
hoog en staat de komende negen jaar aan de rand
van de toekomstige Oosterhoutseplas. Negen jaar
heeft de zandzuiger van aannemer MNO Vervat
nodig om de drie recreatieplassen uit te graven die
het hart van natuurgebied De Waaijer gaan vormen.
De scheidingsinstallatie scheidt het omhoog
gepompte zand in verschillende groottes om het
vervolgens weer te mengen in de verhoudingen
die klanten bestellen. Hoe doet ie dat?
Per uur voert de zandzuiger via een grote buis
zeshonderdduizend kilo zand (het gewicht van
125 olifanten) en tweeëneenhalf miljoen liter water
(de inhoud van 2000 zwembaden) aan. Dit mengsel
wordt eerst over een zandwiel (soort waterrad)
14
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Foto’s: Rutger Hollander

geleid, dat het fijnste zand (150 ton) en het water
eruit haalt. Daarna haalt een zeef het grofste grind
eruit: alle steentjes vanaf 6 millimeter doorsnee
(50 ton).
Zinkend zand
De 400 ton zand die overblijft, gaat de scheidings
installatie in. De scheidingsinstallatie is in feite een
demonteerbare fabriek op locatie. Daar wordt het
zand in vier verschillende fracties gescheiden.
Spuitmonden spuiten het zand met water door vier
grote bezinkpotten. In de eerste pot zinken de grootste
korrels zand naar beneden, in de tweede pot de op
één na grootste korrels en in de laatste de kleinste
korrels. Dit kun je regelen door het zandwatermengsel
sneller of juist minder snel door een pot te laten
stromen. Hoe sneller het water stroomt, hoe meer
deeltjes het meesleurt naar de volgende pot.
Hoe langzamer het water stroomt, hoe meer deeltjes
naar beneden kunnen zakken. Grote zware korrels
zakken eerder naar beneden, terwijl kleine korrels

gemakkelijker door het water worden meegenomen.
In twee aparte potten haalt de installatie op
dezelfde manier hout en ander klein afval uit het
mengsel.
Als het zand eindelijk gescheiden is, kan het mengen
beginnen. Klanten willen namelijk altijd een precieze
mix van zand met verschillende korrelgroottes.
De scheidingsinstallatie mengt de korrels daarom in
allerlei verhoudingen via een ingenieuze transportband. Die loopt onder de bergen zand door, zodat er
via luiken steeds de juiste hoeveelheid van een
korrelgrootte toegevoegd kan worden. Afhankelijk
van de korrelgroottes in een mix wordt het zand
gebruikt voor ophogen, bestraten of drainage.
Of het eindigt in bakstenen, beton of asfalt.

stadsdeel te ontwikkelen. Daarnaast ontstaan de
waterplassen die in hun prachtige groene setting
voor veel recreatie- en woonplezier zorgen. En tot
slot maken de plassen het ook mogelijk om de
waterhuishouding in de Waalsprong milieuvrien
delijk te regelen. Het hemelwater dat in de wijken
de wadies instroomt, verzamelt zich in de plassen
en hoeft dus niet in het riool te verdwijnen. Doordat
de plassen als buffer werken en het water even
vasthouden, houdt iedereen in het gebied droge
voeten, of wordt juist water naar de singels geleid in
perioden van droogte.

Waai(j)er van voordelen
De zandwinning in de Waalsprong is een typische
win-win-win situatie. Allereerst levert het zand veel
inkomsten op die de gemeente gebruikt om het

Hoe werkt een
scheidingsinstallatie
eigenlijk?
MAART 2012
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Verre voorouders –
Merovingers in Lent
Een vroeg-Merovingisch grafveld op Lentseveld

Eind mei 2011 troffen archeologen van de gemeente Nijmegen een vijftal grafkuilen aan op
het Lentseveld. Het bleek te gaan om graven uit de eerste helft van de Merovingische tijd,
tussen ca. 475 en 600 na Chr. Tussen eind augustus en half november is een compleet grafveld
opgegraven met zo’n 70 graven.
Niemand weet precies hoe Lent er in de Merovingische tijd uitgezien heeft, al zijn er bewoningssporen uit de dorpskern bekend. Daarnaast kenden
we tot nu toe alleen het laat-Merovingische grafveld
aan de Azaleastraat. Hier zijn tussen 1972 en 1975
in totaal 120 inhumatiegraven uit de periode tussen ca. 630 en 750 na Chr. opgegraven, Het nieuw
ontdekte grafveld op het Lentseveld is duidelijk
ouder en bewijst dat na het vertrek van de Romeinen
te Lent mensen zijn blijven wonen.
Grafgiften
De grafgiften uit beide grafvelden en vondsten uit
de directe omgeving tonen aan dat in Lent in de
Merovingische tijd niet alleen eenvoudige boeren
woonden, maar ook lieden die contacten met de
koninklijke adel onderhielden. Vaak stonden in de
grafkuil een of meerdere potten van aardewerk en
soms een glazen beker. Bepaalde grafgiften lijken bij
voorkeur alleen aan mannen of vrouwen meegegeven
te zijn. Zo treffen we de zwaar gecorrodeerde resten
van zwaarden, lanspunten en schildknoppen meestal

Expositie
In het Huis van de Nijmeegse geschiedenis kunt u een deel van
de grafgiften bewonderen. Ook kunt u een film bekijken over de
opgraving zelf. Openingstijden: Dinsdag tot en met zaterdag van
11.00 tot 17.00 uur. Koopzondagen van 12.00 tot 17.00 uur.
Mariënburg 26, 6511 PS Nijmegen
Telefoon: (024) 329 36 99
Mailadres: info@huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
http://weblog.hvng.nl/
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in mannengraven aan. Kralensnoeren, spinklosjes,
gordelkralen en benen kammen zijn daarnaast juist
uitsluitend in vrouwengraven aangetroffen. Alleen de
graven van kinderen van wie het geslacht niet bekend
is, lijken hierop een uitzondering te vormen. Het graf
van een ca. 6-jarig kind is in dit opzicht het absolute
toppunt: naast een zwaard, lans en schild zijn in dit
graf ook een kralensnoer, bronzen schaal en potjes,
een kan en schaal van aardewerk aangetroffen. Deze
zullen zeker niet allemaal in bezit van het kind zijn
geweest; mogelijk hebben de nabestaanden met dit
graf hun eigen sociale positie willen benadrukken.
Begraven of cremeren?
Het grafveld van Lentseveld weerspiegelt twee
manieren van de omgang met de overledenen.
Het meest gangbaar in de Merovingische tijd was
het inhumatieritueel, waarbij de dode in een grafkuil
werd begraven. Op het Lentseveld waren meer dan
een kwart van de overledenen in een houten kist of
uitgeholde boomstam geplaatst. Meestal werd het
lichaam, al dan niet in een lijkwade, meteen in de
grafkuil gelegd. Opvallend is daarnaast de aanwezigheid van meerdere crematiegraven. Het cremeren
van de overledenen en het begraven van de verbrande
botresten in een urn – meestal van aardewerk – is
een ritueel dat in Zuid-Nederland in de 3e eeuw na
Chr. grotendeels uit de mode raakte. In Lent lijkt dit
in de 6e eeuw weer in zwang te zijn geraakt. Verder
onderzoek zal meer inzicht geven in de geschiedenis
van onze vroege voorvaderen in Lent. Hier geldt
zeker wordt vervolgd, maar nu kan al gesteld worden
dat deze vondst Nijmegen nog sterker op de archeologische kaart zet.

Particulier opdrachtgeverschap
krijgt de ruimte in de Waalsprong

Op eigen wijze bouwen
in Vossenpels
Vossenpels wordt geen gewone wijk,
maar een plek voor wonen, werken,
cultuur en vrije tijd. Bewoners en
ondernemers krijgen de kans om alles
zelf te doen. Hoe de wijk er uit komt te
zien, ligt aan het enthousiasme en de
initiatieven van de toekomstige
bewoners. De functies die passen bij
deze eigenzinnige en duurzame wijk
in Vossenpels gaan verder dan wonen
alleen: je kunt er bijvoorbeeld wonen
in combinatie met beroep aan huis.
Ook is er ruimte voor dienstverlening,
kleinschalige horeca, kantoren en
maatschappelijke voorzieningen.
Uniek: kies je eigen kavel
De ultieme vrijheid zit hem in de
verkaveling. Je bepaalt namelijk zelf
de plek waar je wilt wonen en de
grootte en vorm van je kavel. Wil je het
klein houden op een kavel van 250 m2?
Dat kan! Wil je uitpakken op een kavel
van 1.000 m2 ? Ook dan kun je je
droom hier waarmaken.
In principe is alles toegestaan, zolang
de naaste buren zich kunnen vinden
in de plannen. De enige leidraad is dat
het letterlijk moet passen qua ruimte
en dat het leefbaar moet blijven. Nu al
is duidelijk dat deze nieuwe manier

van bouwen heel goed past bij de
behoeften en wensen van veel woningzoekers. Er zijn bijvoorbeeld mensen
die met vrienden naast elkaar willen
wonen met een gezamenlijke tuin.
Een ander wil een ondergrondse
woning met een grasdak. Broers en
zussen die samen willen bouwen.
Of mensen die bij hun woning willen
werken. Er is zelfs iemand die een klein
jazzcafé wil beginnen bij zijn huis.
Daarnaast worden er in samenwerking
met een coöperatie 72 woningen
gerealiseerd voor woongroepen.
De regels van het spel
Het gebied is onderverdeeld in verschillende buurtjes met een eigen
thema en spelregels. Per deelgebied
verschilt het aantal regels. In de
buurtjes ‘Rondom de Kas’ en
‘De Erven’ gelden weinig voorschriften, terwijl je in ‘De Boomgaard’ en
‘De Woongemeenschap’ rekening
moet houden met enkele regels over
vorm, materiaal en kleur.
Bijzondere plekken
Kassen, bestaande bomen, historische heggen, bestaande lintbebouwing
met grote tuinen, sloten en een boomgaard zijn waardevolle elementen die

behouden blijven. Ze maken het
verleden van het gebied zichtbaar en
zorgen meteen voor een eigen, volwassen karakter.

‘Zelf je kavel kiezen en laten uittekenen
zoals het beste bij jou past maakt het
uniek. Wat daar nog bij komt is de
vrijheid om ook over je woonomgeving
mee te praten en zo kom je tot een
compleet droomplaatje.’ Mustafa Sorkhabi
Duurzame energievoorziening
Duurzame energie staat in Vossenpels centraal. Zelfbouwers kunnen
individueel of samen experimenteren
met energie opgewekt uit zon, wind
en water. Vossenpels wordt niet
aangesloten op stadsverwarming.
Samen leven, samen beheren
Een prettige woonomgeving is net
zo belangrijk als de woning zelf!
Bewoners krijgen in Vossenpels een
rol bij de inrichting en het beheer van
het openbaar groen. Dat biedt veel
kansen: meer contact met buurtgenoten, meer zorg voor de woonomgeving en belangrijker nog: een
mooiere openbare ruimte die past bij
de wensen van de bewoners. De
gemeente sluit daarvoor ‘zelfbeheercontracten’ af en is ervan overtuigd
dat dat bijdraagt aan een duurzame
wijk. Een handreiking naar mensen
met passie voor hun leefplek!

Planning
De kavelverkoop is begin maart
gestart. Onlangs heeft het college het
voorontwerpbestemminsplan goedgekeurd. Het bestemmingsplan wordt
voor de zomer aan de gemeenteraad
voorgelegd ter vaststelling. Daarna
kan de schop in de grond.
www.plantjevlag.nl
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Waalsprongprijs 2012:
wie sleept hem in de wacht?
De Waalsprongprijs is in het leven
geroepen door GEM Waalsprong
om mensen en organisaties te
stimuleren de band tussen de
Waalsprongers te versterken.

Waalsprongprijs

een jaar later...

Op 28 januari 2011 reikte GEM Waalsprong voor de tweede keer de Waalsprongprijs uit. De prijs viel deze keer in handen van de Stichting Avondvierdaagse
Nijmegen-Noord. De Waalsprongprijs is een stimuleringsprijs voor initiatieven die bewoners dichter bij elkaar brengen en hen betrekken bij de

U als Waalsprongbewoner weet het
beste wie de Waalsprongprijs verdient en waarom. Alle initiatieven die
mensen bij elkaar brengen en verbinden, zijn welkom. Hoe groot of hoe
klein ook. Het mag iets cultureels zijn,
maar ook te maken hebben met zorg,
spel of verenigingswerk. Het initiatief
mag al lopen, maar dat hoeft niet. De
Waalsprongprijs bestaat uit twee
delen: een mooie herinnering voor de
winnaar en een geldbedrag om de
winnende actie te vervolgen óf van de
grond te krijgen.

ontwikkelingen in de Waalsprong. Wat heeft de organisatie inmiddels
met het geldbedrag van € 3000,- gedaan?
De stichting heeft het geld nog niet uitgegeven. Wel weten ze waar ze de
prijs aan willen besteden. Bestuurslid Freek Welling: ‘Het geldbedrag komt
erg goed uit, want we krijgen geen subsidie meer. We willen graag het
inschrijfgeld zo laag mogelijk houden zodat zoveel mogelijk mensen mee
kunnen doen. We moeten ook blijven investeren in onze 60 vrijwilligers,

Nomineer uw Waalsprongkandidaat!
Weet u iemand of een organisatie die
de Waalsprongprijs verdient? Mail het
uiterlijk 30 april naar wic@waalsprong.nl. U kunt uw nominatie ook
afgeven bij of opsturen naar
Woonverkoopcentrum Waalsprong,
Maurice Chevalierstraat 41, 6663 ME
Lent.

want die zijn onmisbaar. Het moet voor hen leuk blijven om zich in te zetten
dus het is fijn als we ze bijvoorbeeld na hun werk een maaltijd kunnen
aanbieden voordat ze de lopers gaan begeleiden. Dat vinden we belangrijk.’
Verbinden
Sinds kort is er ook samenwerking met het Citadel College, leerlingen doen
hun maatschappelijke stage bij de avondvierdaagse als vrijwilliger.
Bart-Jan de Leuw, bestuursvoorzitter van de stichting: ‘Ons motto is

Wat willen we weten?
● De naam van uw kandidaat
(dat kan ook een organisatie zijn).
● De reden waarom hij of zij de prijs
verdient.
● Een inschatting van het bedrag
dat nodig is om het initiatief te
vervolgen of uit te voeren.

om jong en oud in beweging en in contact te brengen. We vinden het
belangrijk dat er zowel basisschoolleerlingen als middelbare
scholieren meelopen. Daarnaast nodigen we bij deze nog meer
ouderen uit om mee te doen.’
‘We willen van de avondvierdaagse een blijvende traditie maken.
Daarom is een langetermijnvisie van belang én een financieel
gezonde organisatie. Een sluitende begroting is voorlopig onze
eerste prioriteit en daarvoor komt die prijs mooi van pas!’
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De Avondvierdaagse Nijmegen-Noord
is dit jaar op 5 t/m 8 juni 2012 en
heeft als thema ‘Een sportief 2012’.
Deelnemers mogen de dag van de
intocht (vrijdag 8 juni) sportief verkleed
gaan, met een thema, bijvoorbeeld
Oranje, Olympische Spelen of de
Tour de France. Degene die zich het
mooiste uitdost, krijgt een prijs.

Bits, Tweets & Likes
Twitter
@Waalsprong brengt informatie over
voortgang van de bouw, werkzaamheden,
bijeenkomsten, allerlei korte nieuwsberichten over wat er leeft en speelt in de
Waalsprong, zie hiernaast een aantal tweets
die wij zelf hebben geplaatst of geretweet.

Website
www.waalsprong.nl informeert de bezoeker over het actuele aanbod van woningen
en kavels, nieuws(-archief) en achtergrondinformatie over de ontwikkelingen
van het gebied.

Waalsprong Actueel
Als u zich aanmeldt voor de digitale
nieuwsbrief ontvangt u direct nieuws in uw
eigen mailbox over de ontwikkelingen,
evenementen, nieuw aanbod van woningen
en nog veel meer. Aanmelden kan via de
homepage van www.waalsprong.nl.

Facebook
Op www.facebook.com/waalsprong kunt
u de Waalsprong beleven! Door foto’s te
bekijken of berichten te lezen die door ons
of door onze ‘likers’ zijn geplaatst. Laat
ook zien hoe u het leven in de Waalsprong
beleeft aan uw buurtgenoten en plaats
een foto of bericht op onze fanpage!

Dianne Manders @AndersEducatief
In of in de buurt van #024? Neem een kijkje: ‘@UdaOpen:
De eerste banier wappert al. Vanmiddag kunstkoopzondag
in de Vrouwe Udasingel Lent.’
Waalsprong @Waalsprong
Wilt u graag zelf bouwen? Inzicht in bouwkosten op
informatieavond 29 februari, restaurant Zijdewinde
http://www.waalsprong.nl/nieuws/inzicht-in-het-doorrekenenvan-bouwkosten-voor-particuliere-bouwers/;
Janke Rozemuller @JankeRozemuller
Als a.s. bewoners #Waalsprong landwinkel De Woerdt in
Ressen verkend. Super! Dát hebben we in Nijmegen-Oost
dan weer niet. cc @LW_DeWoerdt
Waalsprong @Waalsprong
De landschapszone in #Waalsprong heet voortaan:
De Waaijer. Winston Arntz verzon de naam en wint een
elektrische fiets!
Francis Herbers @francisherbers
Huissleutel per ongeluk aan buitenkant deur laten zitten.
Bij thuiskomst ligt ie op de mat. #fijnewijk

De Gelderlander @dgnijmegen
Woningbeurs voor jongeren en starters in stad: NIJMEGEN
- Er komt in april of mei een speciale woningbeurs voor...
http://bit.ly/xRDSuJ
Waalsprong @Waalsprong
MijnNijmegenTV over #duurzaamheid in de #Waalsprong
gemist? Kijk op Youtubekanaal van de Waalsprong:
http://www.youtube.com/user/waalsprongnijmegen
De Ster @desternijmegen
door Waalsprong
Zaterdag 10 maart het eerste #darttoernooi
@desternijmegen. Vooraf inschrijven is gewenst!
Jan van der Meer @JanvdMeer
Mooi nieuws voor Lent. Tijdens werkzaamheden rondom
Station Lent blijft Lentse Lus gewoon in gebruik middels
een tijdelijke fietsbrug.
gemeente Nijmegen @NaarNijmegen
Fietspad Griftdijk westzijde + Snelbinder westzijde nog
niet geborsteld ivm technische storing strooiwagen.
Wordt alsnog zsm uitgevoerd

Social media Waalsprong

Social media Gemeente Nijmegen

@waalsprong

@gem_Nijmegen en @NaarNijmegen

www.facebook.com/waalsprong

www.facebook.com/gemeentenijmegen

www.youtube.com/waalsprongnijmegen

www.youtube.com/gemeentenijmegen
http://www.flickr.com/groups/nijmegenomarmtdewaal
http://www.flickr.com/groups/voorpaginafotogemeentenijmegen
Gemeente Nijmegen

Kort Nieuws

En de winnaar 2011 is:
Het Talent uit Lent
Pyke Withagen met zijn

trofee.
Foto: VPRO
Op woensdag 28 december 2011 vond de finale plaats van de
De Nationale Wetenschapsquiz Junior. In deze zinderende finale hebben de
klassenvertegenwoordigers uit groep 8 van Het Talent uit Lent, 4e Montessorischool de Pinksterbloem uit Amsterdam,
Vesterhavet uit Hoofddorp en De Meerpaal uit Terneuzen het tegen elkaar opgenomen. Groep 8 van Het Talent mag zich
dit hele jaar de ‘Knapste klas van Nederland’ noemen. Spronglevend feliciteert Pyke Withagen en zijn klasgenoten van
harte met dit succes!
Wil je de vragen en vooral antwoorden op de pittige
doordenkers, en enge, smerige vragen van dit jaar
nog eens nalezen, kijk dan op
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/
NWOP_8PJCCQ

Vogelvlucht
toekomstig

Knoop Lent

Na welke maaltijd heb
je de meeste kans op
‘remsporen’ in de wc-pot?
A. Wit brood met jam
B. Oliebollen met
poedersuiker
C. Bruine bonen

Wanneer kan een
ratelslang niet ratelen?
A. Als hij net gegeten
heeft
B. Als hij in het water
gevallen is
C. Als hij aan het paren is

Kunst kijken
vanaf de straat

Knoop Lent gaat gelden als hét splitsingspunt voor het autoverkeer van en naar
Arnhem, de Waalbrug en de Oversteek.
Daarnaast komen er ook een nieuw station,
stationsplein en een fietsbrug over de Graaf
Alardsingel. Dit jaar gaat gaat er veel gebeuren
rondom het gebied Knoop Lent, voor meer
informatie zie www.nijmegen.nl/knooplent

Van 25 maart tot en met 27 mei kunt u kunst bezichtingen in
de unieke straatgalerie ‘Udagalerie’ in Lent. De kunstwerken
hangen in opvallende grote raamvitrines en zijn daardoor
24 uur, 7 dagen per week te bekijken. Drie maal per jaar vindt
er een expositie plaats voor de duur van twee maanden.
Deze expositie wordt dit keer ingevuld door twee kunstenaars.
Karen Saaman laat foto’s en fotobanieren zien van poppetjes
in een miniatuur decor. En Helen Martina exposeert wandkleden, waarin keramiek en textiel is verwerkt.
Meer informatie: www.udagalerie.nl
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Kunstwerken gaan ondergronds
Water in de Waalsprong
In de Waalsprong neemt water een
bijzondere plaats in. Het hele gebied
wordt doorkruist door wadi’s, die het
regenwater opvangen, filteren en
afvoeren. Via watersingels komt het
water uiteindelijk in de plassen
terecht. Dit waternetwerk vormt
straks een compleet kringloopsysteem waarin continu water circuleert. De opvang van (hemel)water
moet goed geregeld zijn om de kans
op overstromingen en een teveel aan
kwelwater zo klein mogelijk te maken.
De drie grote waterplassen die aangelegd worden (samen 60 ha) in De
Waaijer (voorheen landschapszone)
hebben dan ook een dubbele functie:
recreatie én retentie (opvang en
opslag van water). De aanleg van de
eerste van drie grote waterplassen,
de Lentseplas, is in volle gang.
De kunst van duiken, stuwen,
malen en pompen
De waterkringloop wordt op allerlei
punten ‘onderbroken’ door duikers,
stuwen en gemalen. Deze grotendeels
ondergrondse ‘peilregulerende
kunstwerken’ (een civieltechnische
term, red.) regelen het peil in de singels en plassen. Dit zorgt ervoor dat
het gebied niet te nat en niet te droog
wordt. Als het waterpeil te hoog wordt

om al het water binnen de Waalsprong
te houden, wordt er water afgevoerd
op de Linge. Dit gebeurt door de overlaat (K5). De singels krijgen een min of
meer vast peil; in de plassen mag het
peil variëren. De circulatie zorgt ervoor
dat de kwaliteit van het water goed
blijft voor de flora en fauna.

verkeer moet via de keizer Hendrik
VI-singel en de Prins Mauritssingel
van en naar Nijmegen-centrum.
De omleiding wordt met borden
aangegeven. Alle woningen in
Oosterhout blijven bereikbaar.

K13

Werkzaamheden
Van april t/m oktober 2012 gaat
aannemer GMB civiel een groot deel
van de peilregulerende kunstwerken
aanleggen. Nadat deze geïnstalleerd
zijn, functioneert de waterkringloop al
voor een groot deel: het water circuleert dan in de ‘lus’ Oosterhout en de
kleine ‘lus Laauwik’. De aan- en afvoer
van materiaal gebeurt met vrachtwagens en voor de aanleg van de
kunstwerken worden graafmachines
ingezet. Dit zal niet of nauwelijks
leiden tot (geluids)overlast.

K5

K3
K2
K6
K14

K4
K1A

K1B K12

K11

K10

Griftdijk dicht
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het nodig om drie keer
gedurende een week de Griftdijk af
te sluiten. Dit gebeurt alléén tijdens
schoolvakanties: in de meivakantie
(de week van 30 april) en de zomervakantie (niet in de vierdaagseweek).
Voor fietsers is er ter plekke een
kleine omleiding; gemotoriseerd

K9

KKK8

K7

Waalsprong shirtsponsor van jeugdvoetbal
Op zaterdag 3 maart tekende GEM Waalsprong het sponsorcontract met de twee voetbalverenigingen in de Waalsprong:
DVOL en OSC. De Waalsprong wordt shirtsponsor van alle
62 jeugdteams in het gebied. Het logo van de Waalsprong
prijkt sinds het einde van de winterstop op de shirts van de
jeugdleden. De clubs worden financieel gesteund voor hun
activiteiten en bovendien krijgt ieder jeugdteam een jaarlijks
budget voor aanschaf van materialen. Op beide voetbalclubs
zijn in totaal 1200 leden actief, vooral de ledengroei bij de
jeugd is enorm. De clubs kunnen bovendien niet functioneren
zonder de inzet van zo’n 600 vrijwilligers uit de wijk. De voetbalsport zorgt dan ook ieder weekend voor sportiviteiten en
contacten tussen wijkbewoners; voor GEM Waalsprong een
goede reden om de beide clubs te steunen.
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Thermion: alles onder en op één dak

‘Werken in een stukje
nostalgie; heerlijk!’

Thermion is een bijzonder pand met een bijzondere
geschiedenis. Logisch dat de voormalige Lentse lampenfabriek
een bijzondere toekomst krijgt. Met bijzondere en vooral heel
verschillende functies. Succes lijkt verzekerd in én op het
dynamische gebouw.
‘Het vinden van een herbestemming
voor Thermion was een hele
uitdaging’, vertelt directeur GEM
Waalsprong Jan de Wilde. ‘We wilden
het graag behouden, liefst als wijk
gericht multifunctioneel centrum
met een focus op ontmoeting.’
Woonverkoopcentrum
Het Woonverkoopcentrum
Waalsprong heeft als eerste de
overstap naar Thermion gemaakt.
Het huidige onderkomen aan de
Maurice Chevalierstraat is slechts
een tussenoplossing. Het containergebouw bij het NS-station moest
wijken voor Knoop Lent terwijl de
renovatie van Thermion nog volop
bezig is. De interne verhuizing die op
stapel staat, betekent een totale
vernieuwing. Ook de GEM komt straks
kantoor houden in Thermion. Informatrices Frédérique Benning en Hannie
Tanahatoe zien vanuit hun tijdelijke
22
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werkplek het nieuwe centrum lang
zamerhand vorm krijgen. ‘Ik kijk echt
uit naar onze verhuizing’, aldus
Frédérique. ‘Verschillende functies
onder één dak geven een bijzondere
dynamiek. Extra leuk is dat onze
functie verandert en we
Woonverkoopcentrum zijn geworden.
Potentiële kopers kunnen bij ons
terecht voor hun afspraken met de
makelaar. Verder wordt het aantal
digitale mogelijkheden uitgebreid.’
Ook Hannie heeft zin in de verhuizing.
‘Werken in een monument als
Thermion tussen alleen maar
nieuwbouw heeft iets nostalgisch
en futuristisch tegelijk. De komende
jaren wordt er flink doorgebouwd, dus
ook buiten is actie verzekerd.’
Academisch gezondheidscentrum
Voor veel actie in huis zal het Academische Gezondheidscentrum
Thermion zorgen, denkt huisarts
Wil van den Bosch, geestelijk vader
van dit eerstelijnszorginitiatief. ‘In
totaal nemen 13 verschillende zorgaanbieders hun intrek in het gebouw,
wat neerkomt op zo’n 70 mensen.’
Van den Bosch, die zelf per 1 april a.s.

Industrieel erfgoed
Het gebouwencomplex werd in 1937
gesticht door Thermion Radiolampenfabriek NV Nijmegen Holland. De
productie van radiolampen werd
onder druk van de Duitse bezetter in
de oorlogsjaren voortgezet. Bij de
verovering van Lent in september
1944 lag het gebouw maandenlang in
de frontlinie en werd het gebouw zwaar
beschadigd. Na het herstel concentreerde Thermion NV zich op elektrische
apparaten en Hover-wasmachines.
In 1957 werd het bedrijf met de
170 medewerkers overgenomen
door Phillips voor de productie van
germanium en silicium staven voor
chips. Na het vertrek van Phillips uit
Lent in 1984 werd het historische pand
gebruikt als bedrijvencomplex.

zijn Lentse huisartspraktijk vaarwel
zegt, verwacht veel van het unieke
concept. ‘Dit samenwerkingsverband
is hét voorbeeld van hoe eerstelijnszorg er in de toekomst uit zal zien.
Dichtbij de patiënt, in de eigen wijk.
Thermion is wat dat aangaat een
ideale plek, een gebouw met talloze
mogelijkheden. Daar willen zorgverleners graag in investeren.’
Proeftuin
Er wordt gezocht naar een goede
horeca-invulling, belooft Jan de Wilde.
‘Het idee is een gezellige horecagelegenheid te creëren met aandacht
voor gezond eten en bewegen. We zijn
druk in gesprek met een ondernemer
die een gezond lunchcafé in de
Waalsprong wil beginnen.’
Thermion-bezoekers kunnen straks
ook terecht in een ander type
‘proeftuin’, aldus De Wilde: ‘Op het
dak worden verschillende ‘groene’
technieken tentoongesteld. Mensen
kunnen er kennismaken met duurzame bouwtoepassingen in energie-,
materiaal- en watergebruik, afval en
ecologie. Zo staan bijvoorbeeld de
nieuwste zonnecollectoren opgesteld.
Ook worden mogelijkheden voor het
maken van groendaken gepresenteerd. Thermion: alles onder en op
één dak!’

Column

Francis woont, leeft en werkt in
de Waalsprong. In Spronglevend
deelt ze haar belevenissen.
Hangjongeren in de
Waalsprong?
Bezorgd kijk ik naar de statistieken van de Waalsprong op de
site van de gemeente Nijmegen.
Wat wonen er veel kinderen hier!
Natuurlijk zie ik elke dag heel
veel kinderen voorbij komen op
weg naar school. Maar de aantallen in cijfers komen hard
binnen. Die kinderen worden
allemaal groter. Dan willen ze
iets voor zichzelf hebben en niet meer bij paps en mams op
de bank tv kijken. De hormonen gieren en ze willen elkaar
ontmoeten, rondhangen en samen kletsen. En dat doen ze
echt niet alleen maar op Facebook.
In het echte leven is er óók een plek
nodig waar ze terecht kunnen. Een
jongerensoos of een afdakje ergens.
Ik heb zelf ook tijdens mijn schooltijd op een bankje in het park
gehangen. ‘Maar niet bij mij voor de
deur!’ roep zelfs ik tegenwoordig.
Toch valt ook dat wel mee in deze
wijk, waar zelfs de hangjeugd
sociaal is. Bij de nieuwjaarsbijeenkomst afgelopen januari sprak ik
een wijkgenote die vertelde dat er
tegenover hun huis regelmatig
jongeren hangen. ‘Maar als ik vraag of ze wat stiller doen,
dan doen ze dat gewoon.’ Het is, zoals met alles in het leven,
een kwestie geven en nemen. Hangjeugd wil best rekening
houden met volwassenen, als die dat maar gewoon vragen.
In De Ster in Lent is sinds kort een jongerensoos, niet door de
gemeente opgezet, maar op initiatief van een moeder van
een stel pubers. Perfect, toch? Hadden wij vroeger ook wel
willen hebben. Maar ja, als je iets wil, zul je er iets voor
moeten doen. Dus hup jongens, kom onder dat afdak uit!

Het is, zoals
alles in het
leven, een
kwestie van
geven en
nemen.

Francis
Wilt u reageren op deze column van Francis?
Kijk dan op www.waalsprong.nl/spronglevend
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Startersleningen
voor de Waalsprong!
Bent u starter op de woningmarkt? En denkt u, dat het voor u niet mogelijk
is om een woning te kopen? In de Waalsprong kunt u in aanmerking komen
voor een starterslening. De lening kan oplopen tot wel € 35.000!
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• voor mensen die voor het eerst een woning kopen
• koopsom mag maximaal € 225.000 bedragen
• lening tussen € 3.000 en € 35.000, afhankelijk van uw inkomen
• eerste 3 jaar rentevrij
• hypotheek moet voldoen aan NHG
• daarna afbetaling naar draagkracht
kijk snel op:

www.waalsprong.nl
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Teveel aan teksten
Jongerenfestival
in Nijmegen Noord
Op vrijdag 13 april gaat het los in Nijmegen Noord!
Met optredens van bekende artiesten, lokale
talenten, dj’s én het eerste jongerendebat van de
Waalsprong kunnen jongeren -en iedereen die zich
jong voelt- genieten van de vibes van het grootste
jongerenfestival in Noord.
Direct na school, rond 15.30 uur zullen de eerste
acts op het podium staan. Ook jongeren uit de wijk
kunnen hun talenten laten zien. Of het nu dansen,
zingen, rappen of iets anders is, alles mag uit de
kast getrokken worden om het publiek te
imponeren!
Om 19.00 begint het jongerendebat, waarin pittige
stellingen verdedigd óf bestreden gaan worden.
Aan de hand van filmpjes plus een free-style rapper
zal er flink van mening gewisseld worden. Een
wethouder, de wijkraad, bewoners en jongeren: ze
zullen allemaal aan de tand gevoeld worden over
thema’s als vrije tijd, overlast en participatie.
Na het debat zal het jongerenfestival verder gaan
met optredens van bekende namen en lokaal talent.
Wil je ook op het podium staan, mee debatteren of
wil je meehelpen met het organiseren van het festival? Geef je op via de site van NewArts Nijmegen.
Daarop staat ook alle info over het programma.
Het festival is gratis toegankelijk voor 20.00 uur.
Na 20.00 betaal je € 7,50 entree. Het festival duurt
tot 22.00 uur en vindt plaats in- of op het terrein van
de Spil (afhankelijk van het weer) in het centrum
van Lent.
Het festival wordt georganiseerd door NewArts
Nijmegen en Tandem Welzijn.
www.newartsnijmegen.nl

26

Spronglevend! MAART 2012

MAART 2012

Spronglevend!

27

