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Opmerkingen 
 
- Raadsbesluit betreffende naamgeving van 5 september 2012,  
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 Het besluit betreft de volgende namen: 
  
 De Waaijer; 
 
 Oosterhoutse Plas, Lentse Plas en Zandse Plas; 
 
 Park Waaijenstein. 
 
 
 Raadsvoorstel 
 
 Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. 
  
 Bijbehorende tekening: 
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Voorstel aan de Raad 

 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

6 juni 2012               /   71/2012 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 

30 juni 2012 

Onderwerp 

Naamgeving recreatie- en natuurgebied 

Programma / Programmanummer 

Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 

Portefeuillehouder 

J. van der Meer 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 

22 mei 2012 

Samenvatting 

Raadsvoorstel tot naamgeving voor het gebied “de landschapszone” alsmede voor de daarin 
gelegen drie plassen en voor Park Waaijenstein. 
 
Voorstel om te besluiten 

Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 436422, versie 2, 
1. aan het blauw omlijnde natuur- en recreatiegebied, zowel gelegen in de woonplaatsen 

Nijmegen en Lent, de naam De Waaijer te geven 
2. aan de in het onder punt 1. genoemde gebied gelegen plassen de namen      

Oosterhoutse Plas, Lentse Plas en Zandse Plas te geven 
3. aan het rood omlijnde gebied de naam Park Waaijenstein te geven 

 
 

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 

Eric Kraaij, 3418, e.kraaij@nijmegen.nl 
 

   raadsvrst.De Waaijer.doc 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
“De landschapszone” (bestaande werknaam) wordt een groen en waterrijk                     
natuur- en recreatiegebied in het hart van “de Waalsprong” (niet vastgestelde naam van 
Nijmegen-Noord). 
Eind 2011 schreef de gemeente een namenwedstrijd uit voor dit gebied. 
Wethouder van der Meer onthulde 8 februari 2012 de naam en de winnaar van de 
namenwedstrijd. 
De naam “De Waaijer” is gekozen uit 80 inzendingen. Deze naam alsmede de namen van de 
plassen en een park in dit gebied dienen formeel te worden vastgesteld. 

1.1 Wettelijk kader of beleidskader 
Conform de “Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011” is de Raad bevoegd 
de openbare ruimte te benoemen. 

1.2 Relatie met programma 
Straatnaamgeving valt onder het programma Ruimte en Bouwen en is een wettelijke taak. 

2 Doelstelling 
Een goede naamgeving van de openbare ruimte in de gemeente Nijmegen. 

3 Argumenten 
Het nieuwe natuur- en recreatiegebied in het hart van “de Waalsprong” gaat de natuurlijke 
overgang vormen van (woonplaats) Lent naar de wijk Oosterhout (in woonplaats Nijmegen). 
Het verbindt de Oosterhoutse Waarden (naam niet vastgesteld) met het open landschap van 
(de wijk) Ressen en Park Lingezegen (naam niet vastgesteld). 
Bewoners van “de Waalsprong”, Nijmegen en de regiogemeenten kunnen in de toekomst 
recreëren in het park- en watergebied. Ook zal er ruimte zijn voor kleinschalige evenementen 
en culturele podia. De Waaijer wordt een gevarieerd groengebied met water, oevers, strand, 
bos, speelweiden en woningen. 
Landschapszone was een werknaam voor het gebied. Geen naam die uitstraalt wat het 
gebied moet worden: water, groen, recreatie en wonen. Daarom is een namenwedstrijd 
uitgeschreven. 
De jury was het unaniem eens over de naam. “De Waaijer is een mooie frisse en eenvoudige 
naam, maar met betekenis. Het nieuwe gebied heeft veel te bieden, een waaier van 
verschillende mogelijkheden. Je kunt er recreëren, wonen, er is veel water en natuur. Het is 
een uitgestrekt gebied dat uitwaaiert over de Waalsprong vanuit de Waaiensteinkolk. Er is 
ook een link naar de geschiedenis van het gebied, naar landgoed Waaijenstein dat in 1809 
geheel wegspoelde als gevolg van een dijkdoorbraak. In 1672 ontving niemand minder dan 
de Zonnekoning hier de Nijmeegse magistraten om de capitulatie van de stad te 
bekrachtigen”, aldus het juryrapport. 
(de naam “Waaiensteinkolk” is niet vastgesteld) 
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Midden in het gebied komen drie grote waterplassen, samen ongeveer 60 ha groot, de 
Zandse Plas, de Lentse Plas en de Oosterhoutse Plas. Deze worden bestemd voor recreatie 
en natuurontwikkeling. Daarnaast zijn de plassen een belangrijk onderdeel van het 
watersysteem van “de waalsprong”: het opslaan en natuurlijk zuiveren van het verzamelde 
regenwater en kwel. De plassen ontstaan na een periode van zandwinning. 
 
Ook Park Waaijenstein ligt in dit gebied. Waaijenstein is de naam van een oud landgoed dat 
lag ter hoogte van huis Oosterhout. Begin 19e eeuw is het landgoed bij een dijkdoorbraak 
verdwenen. Ter herinnering aan huis Waaijenstein heeft het 2 ha grote groengebied nabij 
landgoed Oosterhout “ in de wandelgang” de naam Waaijenstein gekregen. 
Aangezien zowel de drie plassen als dit park binnen de grenzen van dit nieuwe natuur- en 
recreatiegebied De Waaijer zijn gelegen, is het wenselijk dat de tot nu toe gehanteerde 
(werk)namen formeel worden vastgesteld. 

4 Klimaat 
De klimaatparagraaf is niet op dit voorstel van toepassing. 

5 Risico’s 
Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. 

6 Financiën 
De kosten met betrekking tot de uitvoering van deze naamgeving vallen binnen het eigen 
productenbudget van het Projectbureau. 

7 Communicatie 
Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Daarnaast is er een grote lijst van 
“afnemers” inzake straatnaamgeving, zoals de hulpdiensten, PostNL, de Nuon en de 
kaartbeheerders van diverse (stads)plattegronden en navigatiesystemen, welke instanties 
eveneens worden geïnformeerd over de besluitvorming. 

8 Uitvoering en evaluatie 
Het vervaardigen en aanbrengen van naamborden wordt gerealiseerd binnen het project 
volgens de kwaliteitseisen die de Afdeling Stadsbeheer daarvoor hanteert. 
 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, 
 
 
 
 
drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg 
 

    
  Bijlage: Tekening  
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 Naamgeving recreatie- en natuurgebied (71/2012) 
 
Raadsvoorstel d.d. 22 mei 2012: 
Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 436422, versie 2, 
1. aan het blauw omlijnde natuur- en recreatiegebied, zowel gelegen in de 
woonplaatsen Nijmegen en Lent, de naam De Waaijer te geven 
2. aan de in het onder punt 1. genoemde gebied gelegen plassen de namen 
Oosterhoutse Plas, Lentse Plas en Zandse Plas te geven 
3. aan het rood omlijnde gebied de naam Park Waaijenstein te geven 
 
 
Raadsbesluit d.d. 5 september 2012 
Conform vastgesteld 
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