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'Dura Vermeer en Ploegam aan 

de slag met nevengeul Lent' 

De Gelderlander, vrijdag 29 juni 2012 

NIJMEGEN - De Nederlandse bouwcombinatie 

van Dura Vermeer Divisie Infra BV en Ploegam 

BV gaat zeer waarschijnlijk aan de slag met de 

dijkverlegging in Lent, de aanleg van een 

nevengeul in de Waal en de bouw van twee 

bruggen naar het toekomstige eiland Veur-Lent.  

De gemeente Nijmegen 

heeft dat werk deze 

week vooralsnog aan 

deze combinatie gegund. 

De rivierverruiming is 

een klus van maar liefst 

351 miljoen euro.  

De gemeente Nijmegen voert de regie over dit 

project, dat onderdeel is van het programma 

Ruimte voor de Rivier van het rijk. Den Haag 

zorgt ook voor de financiering. Formeel 

kunnen de andere zeven partijen en bedrijven 

(ook buitenlandse) die ingeschreven hadden op 

dit project, nog in beroep gaan tegen de 

beslissing van de gemeente. Medio juli wordt 

daarom pas definitief bekend of Dura Vermeer 

en Ploegam in Lent echt aan de slag mogen 

gaan.  

Zo komt de nevengeul bij Lent eruit te zien. Foto: DG 

De ingreep bij Lent moet de regio straks droge 

voeten garanderen bij extreem hoogwater in de 

Waal. Vanaf 2013 wordt er gegraven aan de 

nevengeul, die 200 meter breed wordt. Het 

werk moet eind 2015, begin 2016 klaar zijn.  

 

 

Haal (water)sport de stad in! 

Onder deze titel vertrok op vrijdag 6 juli jongstleden 

een werkbezoek van de gemeente 

Nijmegen met Watersport 

Nijmegen en andere partners. 

Een gezelschap van 

stadsarchitecten, wethouder, 

sportadviseurs, bestuurders 

van (water)sportverenigingen, CIOS, 

Radboud Universiteit, Universitair Sportcentrum 

en uiteraard Watersport Nijmegen. 

Eerst voerde de tocht naar de Zuiderplas in 's-

Hertogenbosch (zeilen en windsurfen), 

vervolgens naar de 

Dommel in St. 

Oedenrode (kanoën) en 

weer terug naar hartje 

's-Hertogenbosch 

(roeien) voor o.a. 

lezing en lunch 

tegenover de citadel. 's 

Middags ging het gezelschap 

naar de watersportbaan bij 

Hilvarenbeek (roeien en kanoën) 

en de plas bij de Beekse Bergen 

(windsurfen). 

Voor een uitgebreider verslag 

zie onze website: 

http://www.watersportnijmegen.nl/activiteiten-en-
evenementen/bijeenkomsten/werkbezoek-juli-2012 

  

 

Virtueel 

Nijmegen 

De gemeente 

Nijmegen heeft via haar 

website een virtuele en interactieve ballonvaart 

mogelijk gemaakt over de nevengeul, Veur Lent 

en de Waalsprong. Op uw PC kunt u alvast over 

de toekomstige situatie vliegen, rondom u 

heen kijken, maar ook recht naar beneden en 

een indruk krijgen hoe dit gebied er 

straks uit zal gaan 

zien. Bekijk de nieuwe 

stadsbrug 'De 

Oversteek', de wijken 

en de woningen in de 

Waalsprong. Land bij 

de diverse 

Deze nieuwsbrief Watersport Nijmegen wordt uitgegeven als informatiebrief in het 

kader van de ontwikkeling van een watersportgebied in de toekomstige nevengeul in 

de Waal. De nieuwsbrief is bedoeld voor de besturen van betrokken verenigingen, 

maatschappelijke en zakelijke partners, sportopleidingen en relaties van WSN. 

http://www.gelderlander.nl/multimedia/archive/02047/DG_15205472_152054_2047934a.JPG
http://www.gelderlander.nl/multimedia/archive/02047/DG_15205472_152054_2047934a.JPG
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nieuwbouwprojecten en loop eens rond om ze 

van dichtbij te beleven. In de loop van het 

project komen er steeds uitbreidingen. Kijk op 

www.nijmegen.nl/virtueel voor handleiding en 

start. Veel plezier! 

 

 

Sportimpuls 

Subsidie  "Sportimpuls" VWS/ZonMW+NOC*NSF 

Voor de eerste ronde te laat, maar ieder jaar tot 

2016 zijn er 1 of 2 ronde’s 

Informatie op: http://www.sportimpuls.nl/, 
http://www.sportindebuurt.nl/sport-bewegen/sportimpuls.dot, 
http://www.sportindebuurt.nl/sportimpuls/factsheet.dot, 
http://www.effectiefactief.nl/menukaart/  

Hier de aanvraag procedure 

http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender/detail/item/sportimp
uls-1/, 
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Sportimpuls/relevantie_en_
kwaliteitsscriteria_2012-1._pdf.pdf 

 

Natuurontwikkeling Oosterhoutse 

Waarden stap dichterbij 

De gemeente Nijmegen neemt de 

natuurontwikkeling in de Oosterhoutse 

Waarden op zich. Het project is onderdeel van 

het programma WaalWeelde en biedt nieuwe 

kansen voor natuur langs de Waal.  

 

De Oosterhoutse Waarden sluiten aan op het 

gebied van de dijkteruglegging bij Lent. Ter 

hoogte van Oosterhout wordt in het verlengde 

van de geplande nevengeul een deel van de 

uiterwaard uitgegraven. Hiermee ontstaat een 

waterrijk landschap 

als overgang van de 

nevengeul naar de 

Waal. Ook wordt het 

buitendijkse grasland 

ingericht met 

wandelpaden, zodat 

het gebied beter 

toegankelijk wordt. 

De herinrichting vindt 

plaats in goed overleg met de gemeente 

Overbetuwe. 

 

Door de herinrichting van het 

uiterwaardengebied op zich te nemen, draagt 

Nijmegen bij aan de ambities van de provincie 

Gelderland en het programma WaalWeelde om 

de oevers langs de Waal duurzaam mooier te 

maken. Met de herinrichting van het 

uiterwaardengebied en de aanleg van wandel- 

en struinpaden krijgen Nijmegen en 

Overbetuwe er een nieuw groen 

recreatiegebied bij.  

bron: Dienst Landelijk Gebied, 23/05/12 

Raad van Toezicht WSN 

Bij de oprichting van de Stichting Watersport 

Nijmegen is rekening gehouden met een 

orgaan die de stichting op het spoor van de 

verenigingen moet houden: de Raad van 

Toezicht. De kernverenigingen is gevraagd 

hiertoe kandidaten voor te dragen. Op 

donderdag 21 juni j.l. werd de RvT tijdens een 

feestelijke bijeenkomst geïnstalleerd in het 

stijlvolle Nijmeegse kantoor van notaris J.W. 

Willems aan de Johannes Vijghstraat. Deze 

eerste RvT bestaat 

(vrnl) uit: Marle 

Visschenberg 

(Phocas), Koen 

Heikes (NKSV De 

Batavier), Cees 

Vermaat (NRB) en 

Ted Bosman (RV De 

Waal).  

http://www.sportimpuls.nl/
http://www.sportindebuurt.nl/sport-bewegen/sportimpuls.dot
http://www.sportindebuurt.nl/sportimpuls/factsheet.dot
http://www.effectiefactief.nl/menukaart/
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender/detail/item/sportimpuls-1/
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender/detail/item/sportimpuls-1/
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Sportimpuls/relevantie_en_kwaliteitsscriteria_2012-1._pdf.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Sportimpuls/relevantie_en_kwaliteitsscriteria_2012-1._pdf.pdf

