
Van Visveld naar 
Lentsche Roode in Laauwik

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.

‘Pionieren  
    past bij ons’

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.’

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 

onze oude wijk!’

Foto’s: Bob Walker

Blijvers en nieuwkomers in de Waalsprong
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Van Nijmegen-Oost 
naar Visveld

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.’

Op www.waalsprong.nl/spronglevend 

vertellen Dianne, Charles, Tineke en 

Dicky alles over hun verhuiskeuzes en 

verhuisplannen. 

‘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.’ 

 ‘We vielen  
     als een 
   blok voor 
de Vrouwe   
    Udasingel’

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

‘Een bijzondere straat met veel kunstenaars. 

We fantaseren er nu al over hoe het zal zijn als we volgend 

jaar meedoen aan UdaExposed.’

Blijvers en nieuwkomers in de Waalsprong
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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 Waal-

sprong. 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 Waal-

sprong mee te verwarmen. Dan stoten die woningen 

zo’n 70% minder CO
2
 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 Waal-

sprong 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 verschil-

lende 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 ongeloofl ijk 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.  

Duurzaam wonen = comfortabel wonen

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.

  Groene hert 
   klopt sneller 
in de Waalsprong

Foto: Bob Walker
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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 belas-

tingverlaging 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 

  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.

Rekenvoorbeeld: 
Koopprijs 
nieuwe woning

Overdrachts-
belasting 6%

Overdrachts-
belasting 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

Meer weten over de 

stimulerings regelingen 

voor de huizenmarkt? 

Lees verder op 

www.waalsprong.nl/

spronglevend of stel daar

 uw vraag aan Huub van Rumund. 

Nieuwbouwteam Hans Janssenmakelaardij 

Nijmegen. Achter: Huub van Rumund. Voor v.l.n.r. 

Miranda Raesen, Janneke Wenting en Carla Veenhuis

starters op de koopmarkt tegemoet-

komen 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. 
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Zandseplas

Lentseplas

Leisurezone
Veld evenementen

Oosterhoutseplas

Waaijenstein

Waalbrug

Citadel

Wandelen of fi etsen, 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 fi etsen 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 

  Wat gaat ù straks in de   
Landschapszone doen?
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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 Landschaps-

zone. 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 

Zandse plas loopt. Tjeerd kiest voor de fi ets. ‘Voor 

mij mag de zone lijken op de Bemmelse Waard’, 

mijmert hij. ‘Daar kom ik altijd vogelspotters tegen 

en dat is een goed teken.’

de   Op dit moment gebeurt er van alles rondom de Prins 

Mauritssingel. Als u Nijmegen uitrijdt, ziet u rechts grond-

werk zaam heden 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 

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. 

In 2017 kunt u waarschijnlijk uw eerste bezoekje brengen 

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. 

We zijn 

Betrokken 

 begonnen!

 klankbordgroepGerard van Bremen

Tjeerd Hendriks

Marjolein Delsing
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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 winkel-

tjes, met een hechte band tussen de bewoners en 

een rijk verenigingsleven. Tegelijkertijd proef je 

nieuwe smaken. Meer stadse aroma’s die prima 

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 architec-

tuur een stadsere opzet dan het oude dorp, maar sluiten wel 

naadloos aan bij de uitstraling ervan. 

Lent: gezellig als 
    een dorp, levendig 
         als de stad

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 fi etsafstand? 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 fi etsminuten van het centrum 
van Nijmegen.

Foto: Jan Derwig

Foto: Paul Breuker
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Wonen à la carte

In Laauwik en Lentseveld hebben de stedenbouwers drie  

woonmenu’s gepland: 

l  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. 

l  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. 

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.

l  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 archi-

tecten gebruiken veel wit, zodat het eiland een 

zonnige sfeer krijgt. 
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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?

l  Ondernemen: 

Steeds meer mensen beginnen hun eigen bedrijf. 

Lent speelt daar op in met woonwerkpanden aan de 

Vrouwe Udasingel. Dit is een bruisende ondernemers-

straat 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. 

Voorzieningenhart

Notenlaantje
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l  Leren, spelen en sporten: 

In Lent wonen veel jonge kinderen. Daarom richt Nijmegen 

de nieuwe buurten kindvriendelijk in met groene speel-

plekken en wandel- en fi etspaden. 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. 

l  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 ontmoetings-

plaats 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.

l  Wandelen, fi etsen 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, fi etsen, 

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 Rijnwaal-

pad, dat dit jaar nog gereed komt. Deze snel-

fi etsroute verbindt de Waalkade in Nijmegen met 

de Rijnkade in Arnhem. In veertig fi etsminuten 

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... 
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