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OOSTERHOUT – Voetbalvereniging
OSC, met leden uit het Betuwse
dorp Oosterhout en de Nijmeegse
wijk Oosterhout, krijgt bijna
20.000 euro gestort op haar bank-
rekening. 18.750 euro om precies
te zijn. Dat geld komt van de
Klaas-Jan Huntelaar Foundation.
De stichting, vernoemd naar de
Achterhoekse profvoetballer van
Schalke’04, wil amateurvoetbal-
clubs bij hun verdere ontwikke-
ling financieel steunen.
OSC heeft de voorbije maanden
met zeven andere geselecteerde
clubs en hun voorgedragen projec-
ten gestreden om de prijs van 20
mille. OSC en het Friese Kollum
voerden tot gistermiddag twaalf

uur, tot dan kon gestemd worden,
een felle strijd. Met een recordaan-
tal stemmen van 15.033 – 324
meer dan de rivaal – trok OSC
aan het langste eind. Donderdaga-
vond stonden de Oosterhouters
nog op achterstand. Maar mede
dankzij tientallen clubleden op
stemmenjacht in de Nijmeegse
binnenstad werd Kollum versla-
gen. Met het geld gaat OSC het
van de zomer door de gemeente
Nijmegen aangelegde vierde veld
in de Waalsprong verder aankle-
den. Dat gebeurt met onder meer
dug-outs en doelen. Na de winter-
stop gaat de snel groeiende voet-
balclub het vierde veld voor offi-
ciële wedstrijden gebruiken.
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Bij IVN Rijk van Nijmegen spre-
ken ze over de massale bomenkap
in het Goffertpark van ‘een pijn-
lijk moment’ voor de stad Nijme-
gen. In een jaar tijd leggen twee-
duizend bomen het loodje.
„Dit is, geeft de gemeente toe, ach-
terstallig onderhoud”, zegt Bea
Peeters, coördinator van de
IVN-werkgroep Groene Ruimte,
waartoe het Goffertpark behoort.
„En dat betekent dus dat er lange
tijd niks gedaan is aan het bos in
de Goffert. Nu moet dus in één
keer heel veel gekapt worden, om-
dat bomen, vooral veel Ameri-
kaanse eiken, met takken in el-
kaar gegroeid zijn en scheef staan.
Eerst wilde de gemeente de kap
van al die bomen zelfs in één pe-
riode doen. Later is alsnog beslo-
ten dit over twee jaar te doen; dus
ook volgend najaar/winter zal ge-
kapt worden. Dat vinden we bij
IVN nóg rigoureus, en daar zijn
we dan ook helemaal niet blij
mee. Beter was het dit over meer
jaren uit te smeren, geleidelijk te
doen, waardoor veel minder van
die grote gaten in het bos ont-
staan. Door deze rigoureuze kap
is het toch zo’n vijftien jaar wach-
ten eer Nijmegen met de Goffert
weer een mooi bomenpark
heeft.” De IVN-coördinator verge-

lijkt het met een woonhuis waar
aan de buitenkant jarenlang niet
geschilderd is. „Op een bepaald
moment bladdert de verf dan af.

Dan moet je dus ineens grondig
alles proberen op te knappen.”
Peeters en het IVN hebben de no-
dige telefoontjes van bezorgde
burgers gekregen over de massale
bomenkap. Zo ook van buurtbe-
woner Johan Mahieu. Hij spreekt
van ‘code rood’ in het Goffert-
park. „Heel veel mensen zijn al he-
vig geschrokken van de eerste
kaalslag langs de Burgemeester
Daleslaan. Maar je kunt moeilijk

BEUNINGEN – De werkzaamheden
bij de zandwinning Beuningse
Plas liggen stil. Mogelijk wordt
het werk tot drie maanden ver-
traagd.
Dit komt omdat de provincie Gel-
derland later is met een ontgron-
dingsvergunning. Daarvoor wa-
ren volgens de provincie aanvul-
lende documenten nodig die pas
later door de gemeente Beunin-
gen zijn aangeleverd.
De vergunning is een vereiste om
door te gaan met de aanleg van
een geluidswal. Daarvoor wordt
namelijk grond afgegraven op de
plek waar over tien jaar een van
de grootste plassen van de omge-

ving ligt. In april is zandwinner
MNO-Vervat aan de slag gegaan
in de weilanden langs de Piecke-
laan met de aanleg van de geluids-
wal. Voor een gedeelte is die af,
zoals te zien is vanaf de A73, maar
er ontbreken stukken en de uitein-
delijke wal wordt ook hoger. De
bovenzijde van de geluidswal
wordt afgewerkt met een beton-
nen rand.
Volgens wethouder Henk Plaizier
van Beuningen kost de vertraging
de gemeente geen geld. „Wij ver-
wachten dat de zandwinner de
verloren tijd in kan halen, zodat
aan de afgesproken deadlines
wordt voldaan”, zegt hij.

door Harm Graat

NIJMEGEN – De Nijmeegse hockey-
clubs NMHC, QZ en Union luiden
samen de noodklok. De kosten
voor het onderhouden en vervan-
gen van de kunstgrasvelden trek-
ken een steeds zwaardere wissel
op de clubkas, stellen ze.

„Er blijft te weinig geld over onze
kerntaak: het spelen van hockey”,
zegt NMHC-voorzitter Liesbeth
Merkx. In een gezamenlijke ver-
klaring schrijven de drie voorzit-
ters: ‘Als er niets gebeurt, zal de
hockeysport uit Nijmegen ver-
dwijnen of alleen nog bereikbaar
zijn voor mensen die torenhoge
contributies kunnen betalen.’
Merkx: „Bedenk dat de gemiddel-
de contributie nu al tussen de 300
en 350 euro per jaar ligt. Dat is al
dubbel zo hoog als bij andere bui-
tensporten. Hockey moet voor ie-
dereen betaalbaar blijven. We wil-

len voorkomen dat hockey een eli-
tesport wordt.”
De drie clubs, samen goed voor
zo’n 4.000 leden, ondertekenden
gistermiddag een convenant waar-
in ze afspreken de financiële pro-
blemen gezamenlijk aan te gaan
pakken. Ze willen die problemen
ook gezamenlijk voorleggen aan
het Nijmeegse stadsbestuur.
De zorgen om kosten van de ac-
commodaties, en dan met van na-
me de kunstgrasvelden, zijn niet
van vandaag of gisteren. ‘Toen de
kunstgrasvelden werden aange-
legd, was al duidelijk dat de kos-
ten van onderhoud door het in-
tensieve gebruik zouden toene-
men en dat de toplagen van de vel-
den op een gegeven moment ver-
vangen zouden moeten worden’,
melden de voorzitters in hun ver-
klaring.
Merkx: „De drie clubs zijn jaren
geleden geprivatiseerd. We zijn
zelf verantwoordelijk voor het on-
derhoud en de vervangingsinves-
teringen. We krijgen wel een sub-
sidie van de gemeente, maar die
is zeer bescheiden.”
NMHC, QZ en Union willen geza-
menlijk een plan van aanpak gaan
opstellen voor het vervangen van
hun kunstgrasvelden.

De clubs zijn geprivatiseerd.
Ze zijn zelf verantwoorde-
lijk voor onderhoud en
vervangingsinvesteringen

IVN en buurt
bezorgd over massale
kap van bomen
in Goffertpark

Code rood in

� Enkele gemerkte, nog te kappen bomen in het Goffertpark. foto Gerard
Verschooten

OSC krijgt 20 mille van
Klaas-Jan Huntelaar

Winning Beuningse
Plas al vertraagd

In een jaar tijd
gaan in het Gof-
fertpark 2.000
bomen tegen de
vlakte. ‘Pijnlijk’,
zegt IVN.

BOMENKAP
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�

Dennis Greijn
door

dennis.greijn@gelderlander.nl

‘Hockey wordt
onbetaalbaar’
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voor de zaag gaan liggen. Ik heb
zelf vrijdag 714 bomen, nog over-
eind staand of al gekapt, met rin-
gen erom geteld. Ringen des
doods zijn het.” De Nijmegenaar
vreest ervoor dat zich straks ‘de-
zelfde ellende’ herhaalt als ruim
twintig jaar terug toen in het na-
bijgelegen Jonkerbos vele bomen
moesten wijken voor woning-
bouw. „Die bomenkap sloeg toen
enorme gaten in het bos, waar-
door bomen alleen achter blijven.
Zo vallen ze eerder ten prooi aan
zonnebrand. Maar ook kunnen ze

dan makkelijker omwaaien. Dat is
toen in het Jonkerbos ook ge-
beurd.”
Ook in de wijk Hazenkamp, gren-
zend aan het Goffertpark, zijn ze
flink geschrokken. Wijkraadvoor-
zitter René Pulles: „We zijn in fe-
bruari via de mail wel geïnfor-
meerd. Maar als het dan zover is,
schrik je van de omvang. Aan de
vele ringen te zien, moet er heel
wat gekapt worden. Ik hoop niet
dat dit mooi stukje groen in de
stad, waar veel mensen komen,
nu geruïneerd gaat worden.”

NIJMEGEN – De Nijmeegse brand-
weer kreeg gisterochtend bijzon-
dere assistentie bij een woning-
brand aan de Asterstraat.
Voordat de brandweermannen ar-
riveerden, ging een buurman de
vlammen met een tuinslang te
lijf. „Ik heb helaas niet meer de
kans gehad hem te bedanken, hij
was al weg”, aldus de officier van
dienst van de Nijmeegse brand-
weer.
De ‘profs’ maakten het karwei af
en wisten het vuur, ontstaan op
een slaapkamer op de bovenver-
dieping, snel te blussen. Niemand
raakte gewond. De bewoners, een
moeder en haar drie kinderen,

wisten de woning tijdig te ont-
vluchten.
De gehele bovenverdieping heeft
grote schade opgelopen. Eén slaap-
kamer is volledig uitgebrand.
„Het was een korte maar felle uit-
slaande brand.”
Volgens familieleden van het ge-
zin is een lamp op de slaapkamer
vermoedelijk de oorzaak geweest
van de brand. De brandweer kon
daar geen uitsluitsel over geven.
„We laten daar onderzoek naar
doen.”
De woningbrand aan de Aster-
straat, vlak bij de Graafsweg, ont-
stond vrijdagochtend kort na half
acht.

MALDEN – De geluidsmuur langs de
Jan J. Ludenlaan bij Heumen wordt
mogelijk alsnog verlengd, ondanks
het feit dat de geluidsoverlast for-
meel binnen de wettelijke norm
blijft. Dat heeft de Heumense ge-
meenteraad donderdag unaniem
besloten.

Via een motie van lokale partij Sa-
men Verder kregen burgemeester
en wethouders van Heumen op-
dracht te onderzoeken welke va-
rianten hiervoor mogelijk zijn.
Die varianten moeten dan daarna
aan de gemeenteraad worden
voorgelegd.
Voor de financiering van de muur
wordt het overschot aangewend
van de grondopbrengsten bij de
bouw van huizen in Heu-
men-Noord. Dat overschot be-
draagt bijna 200.000 euro.
De nieuwe Heumense woonwijk
ligt ingesloten tussen snelweg
A73 en de Jan J. Ludenlaan die de
snelweg met de Rijksweg ver-
bindt.
Nu staat er al een geluidsmuur
langs een deel van de verbindings-
weg, maar die stopt zo’n 175 me-

ter voor de brug over het
Maas-Waalkanaal. Dit is wettelijk
voldoende, want uit berekenin-
gen blijkt dat het geluidsniveau
van het verkeer onder de norm
van 50 decibel blijft. De aanne-
mer moet zich houden aan die of-
ficiële norm, los van de herrie die
bewoners daadwerkelijk horen.
Initiatiefnemer van de motie
Theo Noy van de partij Samen
Verder maakt zich al maanden
sterk voor de geluidsoverlast die
bewoners ervaren.
Uit metingen met een decibelme-
ter werd in sommige tuinen een
geluidsniveau geconstateerd van
54 decibel.
Hoewel volgens de wet de bereke-
ning doorslaggevend is, pleit de
gemeenteraad nu dus toch voor
het doortrekken van de geluids-
muur.

door Wim van de Louw

NIJMEGEN – Woningcorporatie Talis
neemt de bouw van 32 zorgappar-
tementen voor dementerende
ouderen op het terrein van voorma-
lig verpleeghuis Margriet voor haar
rekening.

Woningcorporatie De Gemeen-
schap bouwt daar plusminus veer-
tig appartementen in het duurde-
re segment. De eigenaar van het
terrein aan de Dr. Claas Noor-
duynstraat, KlokBouw, comple-
teert het woningbouwprogram-
ma met de realisering van onge-
veer zeventig koopwoningen.
Daarmee komt de woningbouw-
productie in Nijmegen-Oost uit
op circa 140 eenheden.
Walter Hamers, directeur van Ta-

lis, trekt de portemonnee voor
Margriet. „We vinden dat belang-
rijk en willen graag meedoen”,
zegt Hamers. Talis laat de apparte-
menten bouwen die vervolgens
door de ZZG Zorggroep gehuurd
worden.
Volgens Hamers is er in Nijme-
gen-Oost behoefte aan passende
woonruimte voor dementerende
ouderen.
Het complex dat Talis laat bou-
wen bestaat uit 32 zelfstandige ap-
partementen met gezamenlijke
voorzieningen als woonkamer,
eetkeuken en diverse facilitaire
voorzieningen. Talis trekt hier-
voor 5,2 miljoen euro uit.
Het is nog niet bekend in welke
bouwstijl de appartementen en
woningen op het terrein opgetrok-
ken worden.

LENT – Het Citadel College in Lent
heeft voor de 3FM-actie Serious
Request bijna 18.000 euro opge-
haald. Een cheque met dit eindbe-
drag hebben leerlingen en docen-
ten van de middelbare school in
de Waalsprong vrijdagochtend
om drie uur aangeboden bij het
echte Glazen Huis in Leeuwar-
den, waar drie dj’s een week opge-
sloten zitten zonder eten. Om zo
geld in te zamelen tegen kinder-
sterfte door diarree.
Het Citadel had zelf ook twee ‘gla-
zen huizen’. Ook met onder meer
een veiling en kerstmarkt werd
geld ingezameld. In 2012 haalde
de school 12.000 euro op.

Bestaande geluidswal
houdt zo’n 175 meter
voor de brug over het
Maas-Waalkanaal op

het Goffertpark

Buurman met tuinslang
assisteert brandweer

� In een jaar tijd sneuvelen in het
Goffertpark 2.000 bomen. Dat is
10 procent van het totaal. In het
park staan 20.000 bomen.

� Er zijn 2 kaprondes: nu tot medio
januari en volgend najaar.

� Die kosten Nijmegen 50.000 euro.
� Jaarlijks is de gemeente voor on-

derhoud van het Goffertpark
125.000 euro kwijt.

�

Citadel College
haalt 18 mille op
voor 3FM-actie

Geluidswal langs
Ludenlaan Heumen
wordt alsnog verlengd

Bouwplan voor terrein
Margriet is rond

� Brandweerlieden en familieleden van de bewoners bij het huis aan de As-
terstraat in Nijmegen, waar vrijdagochtend een brand woedde. foto DG
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