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Snelweg A57
geheel vernieuwd
door Hans Peeters
NIJMEGEN/GENNEP – De Duitse snel-

weg A57 wordt vanaf de grensovergang bij Gennep tot aan de rand
van het Ruhrgebied in beide richtingen geheel vernieuwd.

De ingrijpende wegrenovatie begint over vijf jaar en vergt een investering van 150 miljoen euro.
Afgelopen herfst is al een begin
gemaakt met het verstevigen van
de vluchtstroken. Dat is nodig omdat het verkeer daar straks overheen wordt geleid tijdens de vernieuwing van de hoofdrijbaan.
De Bundesautobahn 57 ligt in het
verlengde van de A77, het stuk
snelweg dat vanaf het A73-knooppunt Rijkevoort richting Duitsland leidt en vice versa. De A57 is
voor Noordoost-Brabant en de regio Nijmegen de belangrijkste verkeersader richting Keulen en het
Ruhrgebied, en tevens de snelste
route naar de regionale luchthaven Airport Weeze.
Op het circa 40 kilometer lange

tracé tussen de grensovergang bij
Gennep en het knooppunt
Kamp-Lintfort geldt een adviessnelheid van 130 kilometer per
uur. Op grote delen van het traject ligt de weg er echter zo slecht
bij dat er snelheidsbeperkingen
gelden van 80 kilometer per uur.
Het fundament van de A57 bestaat grotendeels uit betonplaten,
een verouderd wegconcept.
Voor de algehele renovatie, die
rond 2020 begint, hoeft de A57
niet op slot. De werkzaamheden
worden in fases uitgevoerd, maar
vanwege de snelheidsbeperking
op de bouwplekken zal er sprake
zijn van ernstige verkeershinder.
De operatie gaat minimaal vijf
jaar duren. Niet alleen het wegdek wordt vervangen, ook de afwatering van de snelweg wordt
verbeterd en er komen nieuwe
vangrails. De verouderde alarmeringspalen worden vervangen
door een modern waarschuwingssysteem. De A57 werd in 1986 geopend, tegelijkertijd met de
noord-zuidverbinding A73.

Wethouder Hekking
voor gemeente Nöhlen
OOSTERHOUT – Veertien jaar nadat

de fusiegemeente Overbetuwe
het levenslicht zag, is het negatieve sentiment vanuit de kleinere
dorpen jegens Elst goeddeels verstomd. Het zijn echter wethouder
Hekking en zijn burgemeester
– van de fictieve Van Kooten en
De Bie-gemeente Juinen – die
daar bij de pronkzitting van De
Wielewaolers anders over denken. Anno 2015 zien zij kans om
Oosterhout af te splitsen tot de gemeente Nöhlen. „Want alles gaat
toch maar naar Elst. Kijk hoe het
in de gemeente Nöhlen kan: één
wethouder in plaats van de vier
in Elst. Het dorpshuis wordt tevens gemeentehuis en de Raad
van Elf is gemeenteraad.” Strakke
act zoals Cees Maters en Kees Hakvoort die jaarlijks brengen.
Ab van Aggelen staat nog maar relatief kort als buutreedner bij de

Wielewaolers in de ring, maar
boeit als een routenier. Zijn bijdrage dit jaar als Duitse Lidl-eigenaar, die een kijkje komt nemen
in het nieuwe filiaal Oosterhout,
is hilarisch. Ab vertelt een eigentijds, curieus ingevuld sprookje
en zorgt voor bijzondere teksten.
De sterkste act dit jaar komt op
naam van Jan Janssen en Edwin
van Wissen. Met hun Andre van
Duin-Frans van Dusschoten-achtige act, lukt het hen weer om
een hele rits dorpsgenoten en
plaatselijke voorvallen op de hak
te nemen en meteen de juiste humoristische snaar te raken.
Tussendoor zet de zingende pastoor Armon Ruijsch de zowel afgelopen zaterdag als aanstaande zaterdag uitverkochte zaal op de
banken. Knap werk van alle artiesten, in een dorpsgemeenschap
van dik 2.300 zielen.
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DORPSSUPERMARKT

Groente en fruit mee naar nieuwe stek
Frits en Bep van Woudenberg
sluiten de Groenteschuur en gaan
verder in de dorpssupermarkt.
door Lisette Wouters
VALBURG – Voor de laatste keer gingen zaterdag de kroppen sla over
de toonbank in de Groenteschuur
van Frits en Bep van Woudenberg. Vanaf vandaag is de groentewinkel aan de Hoogsestraat gesloten. Op 21 januari opent het stel
de nieuwe buurtsuper Attent
Groenteschuur in het centrum
van Valburg.
„De Groenteschuur was een bijzonder plekje”, vertelt Bep van
Woudenberg. „Een authentiek, gezellig groentewinkeltje waar klanten speciaal voor naar Valburg
kwamen, ook van over de Rijn.
Maar de winkel lag zo afgelegen
dat we onze klanten te weinig
konden bieden. Onze nieuwe locatie is beter bereikbaar en uiteraard nemen we de verse groenten
en bekende producten - zoals onze fruitmanden - met ons mee.
Vandaar dat we onze naam ook
hebben behouden.”
De afgelopen jaren hebben verschillende ondernemers de franchisevestiging van supermarktketen Attent aan de Tielsestraat onder hun hoede genomen. „Veel
mensen denken dat deze supermarkt door de ene na de andere
ondernemer is opgegeven, maar
zo zit het helemaal niet”, vertelt
Frits van Woudenberg. „De
broers Van der Pol, die ermee gestart zijn, deden het juist heel
goed. Omdat zij nog groter wilden groeien, zijn ze vertrokken
naar Kesteren. De ondernemer
voor ons heeft het inderdaad niet
gered. Nu gaan wij er met frisse
moed tegenaan, we hebben alle
vertrouwen in de toekomst.”
Het is een uitdaging, een supermarkt runnen in een dorpje met
een kleine 1.800 inwoners. Toch
zitten Bep en Frits van Woudenberg duizendmaal liever in een
dorp dan in een stad. „Wij wonen

al 35 jaar in Valburg en kennen de
mensen. Het persoonlijk contact
met de klanten, daar geniet ik het
meest van”, vertelt Bep van Woudenberg. Zij zal vooral het gezicht
van de dorpssuper worden, terwijl haar man achter de schermen in de weer gaat. „In een
dorpssupermarkt is de binding
met de klanten het belangrijkst.
We hechten ook grote waarde aan
klantvriendelijkheid en service;
even meelopen om de boodschappen in de auto te zetten bijvoorbeeld en met het assortiment inspelen op de vraag van de klant.
Dat gebeurt in een grote supermarkt allemaal niet.”
Het koppel merkt dat er nog vooroordelen over dorpssupermarkten
bestaan die al lang niet meer kloppen. Frits van Woudenberg: „Een
groot misverstand is dat er in een
kleine supermarkt minder producten te vinden zijn. Dat was vroeger zo, maar kleine buurtsupers
zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. Wij zijn een volwaardige
supermarkt met een compleet assortiment. Alleen vind je bij ons
in plaats van een hele rij koffiesoorten maar één schap. Minder
keuzestress dus. Dat de prijzen bij
een buurtsuper net wat hoger liggen, klopt wel. Dat houd je onmogelijk tegen. Maar in ruil daarvoor
bieden wij gemak, service en persoonlijk contact.”
Het ondernemersstel heeft er het
volste vertrouwen in dat hun
dorpsgenoten daarin willen investeren. „Mensen reageren nu al enthousiast en nieuwsgierig”, merkt
Bep van Woudenberg. „Daarnaast

 Op 21 januari openen Frits
en Bep van Woudenberg de
supermarkt Attent Groenteschuur in Valburg

NIJMEGEN – De Burgemeester Dales Lezing 2015 wordt dit jaar gegeven door schrijver Abdelkader Benali. De lezing is genoemd naar
Ien Dales (1931-1994), oud-burgemeester van Nijmegen en voormalig minister van Binnenlandse Zaken. Burgemeester Dales maakte
zich altijd sterk voor maatregelen
tegen discriminatie.
Het is de achttiende keer dat
Stichting Burgemeester Dales Lezing en COC Nijmegen de bijeenkomst organiseren. In voorgaande
jaren verzorgden onder meer Ed
d’Hondt, Thom de Graaf, Agnes
Jongerius en Femke Halsema de
lezing.
Benali is bekend als schrijver en
journalist. Hij schreef onder meer
romans als Bruiloft aan zee en De
langverwachte. Ook schrijft hij als
journalist regelmatig opiniestukken, artikelen en recensies voor
landelijke dagbladen, en was hij
in het verleden als presentator te
zien van diverse televisieprogramma’s.
Tijdens de avond wordt ook de
Burgemeester Dales Prijs uitgereikt, bestaande uit een oorkonde
en een bedrag van 500 euro. Deze
prijs is in het leven geroepen ter
ere van het 25-jarig bestaan van
COC Nijmegen in 1996 en wordt
sindsdien jaarlijks uitgereikt. Hij
is bedoeld ter ondersteuning van
mensen en organisaties die zich
inzetten voor een gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie.

is Valburg aan het verjongen en
we merken dat ook het jonge publiek waarde hecht aan een supermarkt in het dorp. Als zij daar nu
in investeren, is de kans groter
dat ze nog steeds lokaal boodschappen kunnen doen als zij later met een rollator door het dorp
lopen.”
Het stel zal in het begin zoveel
mogelijk zelf doen in de winkel.
„Of dat gaat werken is nog even
afwachten, maar je kunt het beter
zo druk krijgen dat je personeel
moet aannemen, dan dat je men-

Student Nina den
Elzen inspireert
het meest

LUX biedt podium aan
creatief Nijmegen

NIJMEGEN - Communicatiestudent

NIJMEGEN - Dertien mensen uit de
creatieve sector tonen morgenavond in de grote zaal van LUX
het beste van hun werk in twintig beelden. Het Nijmeegs Ontwerp Platform (NOP) organiseert
dan voor de zevende keer het jaarlijkse evenement 20x20.
Onder meer kunstenaars, ontwerpers en fotografen tonen hun
werk en inspiratie in de zogeheten ‘20 x 20-formule’. Twintig
beelden maal twintig seconden,
dus exact zes minuten en veertig
seconden hebben ze de tijd om
een presentatie te geven.
Het evenement trok vorig jaar 230
bezoekers. „Ook nu gaat de voor-

Nina den Elzen is door studentenwebsite nultweevier.nl verkozen
tot meest inspirerende student
van Nijmegen. Den Elzen komt
onder meer op voor de belangen
van universitaire studenten binnen studentenfractie Akkuraatd.
Ook zette ze zich in 2014 in om
de faculteit te verbeteren in haar
functie als assessor en wordt ze secretaris van Stichting Huurteams
Nijmegen. Nummer twee op de
lijst is Linda van der Pol, voorzitter van Cultuur op de Campus.
Tom Hoven sluit de top drie af.
Hij is actief als voorzitter bij de
Landelijke Studenten Vakbond.

Benali naar
Nijmegen
voor
Daleslezing

verkoop hard. De presentaties komen van mensen uit de creatieve
sector van vooral Nijmegen en
omstreken. Zo komt architect
Joost Vos, die het Grotiusgebouw
van de Radboud Universiteit
heeft ontworpen, en de Nijmeegse band Dead Neanderthals”, zegt
Edo Nauta van het NOP.
Het doel van de avond is volgens
Nauta ‘het inspireren en informeren van de creatieve sector in Nijmegen en omstreken’. „Maar ook
andere geïnteresseerden ontvangen we graag.” Het evenement
begint om acht uur. Kaarten (à
7,50 euro) zijn verkrijgbaar aan de
kassa en op lux.nl.

 Vandaag sluit De Groenteschuur in Valburg. Frits en Bep van Woudenberg

stonden zaterdag voor het laatst in hun groentewinkel. Ze verhuizen naar
de Attent Groenteschuur in het centrum. foto Bert Beelen

sen moet ontslaan”, zegt de Valburgse lachend. Voor haar komt
er met de verhuizing een droom
uit. „Ik begon in een supermarkt
te werken toen ik 15 was en ik
vond het in één woord geweldig.
Sindsdien droom ik van een eigen
supermarkt.” Waar Bep van Woudenberg terugkomt bij een oude
droom, brengt de verhuizing haar
man terug op een oude stek. „Op

mijn 15e ging ik bij een brood- en
banketbakker werken, die zat in
dit pand. Na zo’n 45 jaar ben ik
dus terug op de plek waar ik ooit
ben begonnen.”
Voordat de winkel op 21 januari
opent, is er op 20 januari van half
zeven tot negen een open avond;
gasten kunnen dan onder het genot van een hapje en een drankje
de winkel bekijken.

De buurtsuper in Nederland
VALBURG – Het is niet niks, een su-

permarkt draaiende houden in
een dorpje met een kleine 1.800
inwoners. De Attent Groenteschuur in Valburg moet concureren met supermarkten zoals Albert Heijn in Elst en C1000 in
Herveld. Toch blijven de kleine supermarkten bestaan in Nederland. De formule van de landelijke supermarktketen Attent, onder-

deel van Spar Holding, is gericht
op kleine dorpen van 1.000 tot
2.000 inwoners. In tegenstelling
tot Spar is Attent meer gericht op
verse producten en biedt de formule meer ruimte voor streekproducten. Sinds 2007 zijn een aantal
Spar-vestigingen overgestapt op
de Attent formule. Op dit moment zijn er ruim honderd attent
supermarkten in Nederland.

Studentencomplex in Lent blijft toch
door Rob Jaspers
NIJMEGEN – Het noodcomplex aan

de Griftdijk in Lent blijft nog jaren
staan, als het aan de Nijmeegse
wethouder Bert Velthuis ligt.
De bestemming is nog onduidelijk.
Volgens Velthuis kunnen er opnieuw studenten in, maar hij denkt
ook aan vluchtelingen. De gebouwen tellen 224 kamers.

Het complex, geopend in 2004,
wordt momenteel ontruimd. De
meeste studenten, vooral uit het
buitenland, zijn vertrokken naar
de nieuwbouw boven Doornroosje. Velthuis vindt het echter zonde het prefabcomplex dat ooit elders gebruikt werd voor de opvang van asielzoekers, nu al af te

breken. Hij wijst op de grote behoefte aan extra woonruimte.
„Zie hoe de stad groeit, afgelopen
jaar weer 2.500 inwoners erbij.”
Om aan de groeiende vraag te voldoen, denkt de wethouder aan tijdelijke woonruimte en zelfs aan
tijdelijke nieuwbouw in met name de Waalsprong. Er zijn ook
steeds meer bouwbedrijven, onder meer Heijmans, die tijdelijke
woningen kunnen leveren.
Om aan de groeiende vraag naar

woonruimte te voldoen wil wethouder Bert Velthuis in de Waalsprong naast tijdelijke woningbouw ook experimenteren met
erfpacht en met goedkope starterswoningen. Ook de zelfbouw
krijgt extra aandacht van Velthuis. Afgelopen jaar is bijna 20
procent van alle kavels in de Waalsprong uitgegeven aan particulieren die zelf bouwen. Het gaat om
zo’n 84 kavels, het dubbele van de
prognose voor 2014.

 De bestemming is nog
onduidelijk. Er kunnen
weer studenten in,
maar ook vluchtelingen

 Om aan groeiende vraag te
voldoen, denkt de wethouder aan tijdelijke woonruimte en tijdelijke nieuwbouw

Lezing en prijsuitreiking zijn vrij toegankelijk. De bijeenkomst vindt plaats
op 30 januari vanaf 20.00 uur op het
Nijmeegse stadhuis. Behalve de lezing
en prijsuitreiking, is er een optreden
van zangeres Lea. In 2004 won zij het
Gelderse singer-songwriter festival en
momenteel werkt zij aan een nieuwe
cd. De avond eindigt met een borrel,
die naar verwachting om 22.00 uur
begint.

 Tijdens de avond wordt ook
de Burgemeester Dales Prijs
uitgereikt, bestaande uit
een oorkonde en 500 euro

ANDELST

Lintje Van Sandijk
Zoals al eerder gemeld in deze
krant heeft de bouw in Nijmegen-Noord in 2014 een flinke impuls gekregen na jaren van stilstand. In totaal zijn 453 kavels verkocht. Dat is het grootste aantal
sinds 2006.
Velthuis verwacht dat die groei
doorzet. „Ik merk in gesprekken
met bouwers en makelaars dat de
belangstelling voor wonen in de
Waalsprong toeneemt. We weten
ook dat de bevolkingsomvang van
Nijmegen nog jaren zal blijven
groeien.” Toch blijft de Waalsprong de gemeente ‘financieel
pijn doen’. Er worden vooral kleine kavels verkocht. De grondopbrengst bleef daardoor circa 20
procent (5,5 miljoen) achter op de
prognose.

Hans van Sandijk uit Andelst is zaterdag door Overbetuws burgemeester Toon
van Asseldonk benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg zijn lintje voor zijn verdiensten bij
de vrijwillige brandweer.

NIJMEGEN

Inbrekers betrapt
Een inwoner van Nijmegen
heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee inbrekers betrapt. Een 41-jarige
man is opgepakt. De tweede
inbreker kon ontkomen. Er
was een steen door de ruit
gegooid.

