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Het is een bestaande melodie
maar de tekst is katsnieuw.
We gaan weer scoren, is de Nij-
meegse bijdrage aan de
WK-gekte in Nederland.

Door WIM VAN DE LOUW

De Jojo’s zijn de uitvoe-
rende artiesten. JoJo ver-
wijst naar de voorna-

men van de twee zangers Joop
Pijman en John Haefkens, ge-
waardeerde blazers
uit het Nijmeegse car-
navalswezen. Beiden
zijn trombonist maar
kunnen een aardig
moppie wegzingen.
„Och”, zegt Joop Pij-
man, „het is een gein-
tje. We zullen er echt
geen wereldhit mee
scoren.”
Vorig jaar brachten de
Jojo’s We gaan weer jallen uit.
Het is op deze melodie dat het
nieuwste WK-liedje is geschre-
ven. Joop en John schreven sa-
men de melodie en nu dus ook
de tekst. We gaan weer scoren is
geworteld in de beste Nijmeeg-
se carnavalstraditie. Het tempo

ligt wat laag; dat is uitstekend
voor carnavalsliederen die uit-
eindelijk een zekere trance te-
weeg moeten brengen, maar
een meezinger met het oog op
het Wereldkampioenschap
Voetbal zou wat sneller mo-
gen. „Ik denk dat de bassen
wat te lang zijn”, zegt Joop Pij-
man. „Maar ik heb wel de in-
druk dat het een lekkere mee-
zinger is.”
Het orkest van Tom Meuwese

tekende voor de muzi-
kale uitvoering.
Zoals te doen gebruike-
lijk is de cd in tal van
Nijmeegse winkels en
horecagelegenheden
te koop. Diezelfde za-
ken hebben de ma-
kers ervan geholpen
de cd te maken.
Wethouder Paul Depla
heeft de eerste cd in-

middels al in ontvangst geno-
men.Zaterdag treden de Jojo’s
op in het Hotel Spijker in Beek
en er zullen nog wel meer op-
tredens volgen.

Voor inlichtingen over verkoop-
adressen: 024-3501015

Langzaam maar zeker kleuren delen van de stad oranje. Maar wie
in Nijmegen heeft het mooist versierde huis? Meld u aan op redac-
tie.nijmegen@gelderlander.nl of bel (024) 3650484 en wij sturen
een fotograaf voor een fotootje in de krant. Een jury bestaande uit
sportwethouder Paul Depla en Danny F.C. van den Broek (chefsport
van De Gelderlander) kiest het fraaiste Huis van Oranje. De populai-
re Nijmeegse zanger Schele Daan komt zingen bij de winnaar.

Door onze verslaggever

NIJMEGEN ● De winter heeft
een koud staartje. De 150 meter
hoge schoorsteen van Electrabel
priemt als een knalblauwe vin-
ger naar het zwerk. Twee dagen
later lost de lente het oude sei-
zoen af, en langzaamaan ver-
kleurt de pijp naar rood.

Grote kans dat de elektriciteits-
centrale over een dik half jaar
op die manier zijn plaats in de
skyline van Nijmegen zal op-
eisen. Want het energiebedrijf
is druk bezig met een opfris-
beurt van terrein en gebouwen
aan de oever van de Waal.

Voor het publiek meest zicht-
baar zal het aanlichten van het
ketelhuis en de schoorsteen
zijn. In november wordt er
proefgedraaid, zodat onder ande-

ren omwonenden en milieube-
weging hun zegje kunnen doen.

Projectleider Ruud Sillessen:
„We willen de karakteristieke
elementen van het ketelhuis uit-
lichten.” Dat zijn de zaagtand-
vormige uitbouwen bovenop en
aan de zijkant van het ketelhuis.
In welke kleur en tot hoe laat ’s
avonds of ’s nachts, is nog de
vraag. Ook de schoorsteen
wordt in de spotlights gezet.

„We willen dat koppelen aan
een parameter die langzaam wis-
selt. Zoals de buitentempera-
tuur. Dan zou de schoorsteen in
de winter bijvoorbeeld blauw
kunnen worden aangeschenen
en in de lente rood.”

Maar ook bij dag moet de im-
mense schoorsteen een uithang-
bord zijn van ‘wat we presteren
en waar we voor staan’, stelt re-
giomanager Bart Kempen. Op
het beton worden afbeeldingen
van kunstenares Corrie Kuijs ge-
schilderd, symbolen ontleend
aan ‘energie’.

NIJMEGEN 2
● Na technische ook cosmetische face-

lift

In de Munt-
buurt was het
een maand
voor de WK al
behoorlijk
oranje. Wie
doet het be-
ter? 

Foto: Eefje den Boer

Dat concludeert adviesbureau
Tauw in een milieustudie naar
de nieuwe stadsbrug over de
Waal bij Nijmegen. Het gunstige
effect wordt bereikt doordat de

automobilist dankzij de extra
oeververbinding minder stil-
staat en minder hoeft om te rij-
den via sluiproutes door de wij-
ken. Ook meegerekend is dat au-
to’s schoner worden.

In de studie is het tracédeel
dat aansluit op de Graaf Allard-
singel en vervolgens de snelweg
A325 (Prins Mauritssingel) in
Lent overigens nog buiten be-
schouwing gelaten. Onderzoek
hiernaar volgt in het najaar.

Eerder werd gedacht dat een

tweede stadsbrug tot meer lucht-
vervuiling zou leiden. Dit, om-
dat er meer auto’s zouden rij-
den. Dat laatste klopt, hoewel
niet zoals gedacht doordat de
route aantrekkelijker is voor
doorgaand verkeer. De nieuwe
weg zal volgens Tauw vrijwel uit-
sluitend door bestemmingsver-
keer worden gebruikt.

Maar door de groei in het auto-
gebruik neemt het verkeer over
de Waal desondanks toe met
15.700 voertuigen: van 78.000

per etmaal nu, naar 93.700 in
2020. Met een tweede stadsbrug
ziet de Waalbrug het aantal au-
to’s weliswaar teruggaan van
78.000 naar 54.700, maar de
nieuwe stadsbrug compenseert
die daling ruimschoots met da-
gelijks 39.000 auto’s.

Ondanks meer verkeer, zorgt
de tweede stadsbrug toch voor
minder files, zo is de overtui-
ging van Tauw. Dat komt door-
dat de auto’s zich beter verdelen
over de stad. Verbindingswegen

als de Graafseweg (- 18 procent),
Tunnelweg (- 20 procent) en
Wolfskuilseweg (- 33 procent)
zullen daardoor rustiger wor-
den. Daar staat tegenover dat de
Energieweg, die in Nijme-
gen-West de verbinding vormt
tussen nieuwe stadsbrug en de
Neerbosscheweg, tot 30 procent
drukker wordt.

Maar toch zijn ook hier vol-
gens Tauw de effecten gunstig.
Met geluidsschermen en stiller
asfalt neemt de verkeersherrie

af. Ook wordt de doorstroming
beter voor fietsers.

Om de nadelige gevolgen voor
de uiterwaarden bij Oosterhout
te compenseren, moet Nijme-
gen wel op zoek naar 34 hectare
nieuw natuurgebied. Die denkt
het college van B en W te vin-
den in het westelijk deel van de
Oosterhoutse Waarden.

Behalve de milieustudie is gis-
teren ook het voorlopige bestem-
mingsplan vrijgegeven. De in-
spraak loopt tot 14 juli.

ELEKTRICITEITSCENTRALE

omgeving

MILIEUSTUDIE

Duitse boer stunt
met oranje eitjes
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Het Gerechtshof wil nader on-
derzoek naar de gezondheidstoe-
stand van de 39-jarige Rotter-
dammer en besloot gisteren in
een tussenarrest de schorsing
van de voorlopige hechtenis te
verlengen. Ook moet nog een ge-
tuige worden gehoord. Eerder
werd de man veroordeeld tot ze-
ven jaar cel. In hoger beroep eist
het Openbaar Ministerie eenzelf-
de straf.

In 2004 werden acht perso-
nen, uit Rotterdam, Mijdrecht,
Den Haag en Hilversum aange-
houden, op verdenking van de
poging tot miljoenenoplichting.
De bende probeerde de gemeen-
te Nijmegen te tillen door vals-
heid in geschrifte te plegen of
anderszins te frauderen.

De oplichtingspoging werd in

tweede instantie verijdeld door
de Nijmeegse Rabobank. Een
wakkere bankemployee kreeg
argwaan toen ze een dubieuze
bankopdracht onder ogen
kreeg. De 7,8 miljoen euro moes-
ten van een particuliere reke-
ning naar een rekening in Span-
je. Ook al vanwege de hoogte
van het over te boeken bedrag
nam de Rabobank contact op
met de Bank der Nederlandse
Gemeenten. Toen bleek dat de
oplichters een overboekingsfor-
mulier van de BNG gebruikt had-
den.

NIJMEGEN 2
● ‘Geraffineerd en doortrapt handelen’

Prorail moet de gemeente 10.000 euro betalen voor geluids-
overlast van langdurig stationair draaiende motoren van trei-
nen. Dat zorgt ’s nachts voor overschrijding van de geluids-
normen in de straten in het Willemskwartier rond het spoor-
emplacement. De machinisten zijn verantwoordelijk voor
overschrijdingen tot 1,7 decibel, zo is gebleken bij metingen
in de nacht van 8 op 9 mei. Eerder kreeg Prorail bij een boete-
dreiging nog uitstel van de Raad van State.

edelsmid  paul van den hout

Plein 1944 4   Nijmegen
geslaagd en lief

Bruisende club
krasse knarren

Een simulatie van hoe de ‘zaagtanden’ op zij- en bovenkant van
het ketelhuis worden aangelicht, in dit geval met wit licht.

De lichtarchitect heeft al een proefje gedaan door de schoor-
steen in het blauwe licht te zetten.

redactie Lezerscontact dagelijks 10.00-12.00 uur
0800-0226766 e-mail redactie.lezerscontact@gelderlander.nl
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Het mooiste oranje huis

Onderdelen als stekker en turbine sieren straks in gestileerde vorm de 150 meter hoge schoorsteen van de Nijmeegse centrale van
Electrabel.  Illustraties: Electrabel

ADVERTENT IE

Prorail beboet voor geluidsoverlast

Het initiatief van de Nijmeegse kunstenaar Freek van Ginkel
om graffiti te bestrijden met muurschilderingen, wordt on-
der voorwaarden overgenomen door de gemeente. Het colle-
ge van B en W is bereid om bij wijze van experiment kunste-
naars te laten inschrijven voor het beschilderen van bekladde
panden die een negatieve uitstraling hebben voor hun omge-
ving. Van Ginkel heeft eerder de gevel van een bedrijfspand
aan de Hessenberg opgesierd met een enorme vingerafdruk.

Een 42-jarige man uit Nijmegen raakte gistermiddag van de
regen in de drup, toen hij op de Koninginnelaan de man
meende te herkennen die hem enkele weken geleden probeer-
de te beroven van zijn portemonnee. Hij sprak de 36-jarige Nij-
megen op zijn daad aan, maar die ontkende. Wel sloeg hij de
42-jarige met zijn vuist in het gezicht. Collega’s van het slacht-
offer zagen dit gebeuren en belden de politie. Die hield de ver-
dachte later op de Floraweg aan.

De Jojo’s willen ‘weer
scoren’ met WK-lied

De Nijmeegse elektriciteits-
centrale van Electrabel wil
uitstralen dat het bedrijf
goed presteert en zorg heeft
voor zijn omgeving. Dus zet
het zichzelf in de spotlights
en komt er kunst van hoog ni-
veau, letterlijk.

nijmegen

ADVERTENT IE

Door onze rechtbankverslaggeefster

ARNHEM ● De hoofdverdach-
te van een oplichtersbende
die in 2004 de gemeente Nij-
megen ruim 7,8 miljoen euro
armer wilde maken, blijft op
vrije voeten.

Door onze verslaggever

NIJMEGEN ● Met een tweede
stadsbrug in Nijmegen ste-
ken in 2020 20 procent meer
weggebruikers de Waal over.
De totale uitstoot van auto’s
in Nijmegen neemt echter af.

SPOORKUIL

NIJMEGEN ● Het nieuwe par-
keerterrein van de St.-Maartens-
kliniek aan de Kwakkenberg-
weg in Nijmegen is als het goed
is voor de bouwvak (17 juli) ‘of

nog eerder’ klaar. Het voormali-
ge veld van Orion wordt ver-
hard, verlicht en in vakken ver-
deeld.

De voetbalclub is boos dat het

veld al op 1 mei verlaten moest
worden terwijl de competitie
nog bezig was en er nadien niet
meteen veel activiteiten op het
veld waar te nemen waren. „Er

wordt volop gewerkt”, pareert
een gemeentewoordvoerder.

Het parkeerterrein is bedoeld
voor personeel, dat met busjes
naar de kliniek wordt vervoerd.

TuinWereld Malden
Broekkant 90  T.: 024 - 358 09 43

TuinWereld Wijchen
Bijsterhuizen 30-04  T.: 024 - 641 40 41  

NU ALLE KAMERPLANTEN 50% KORTING

TuinWereld
Malden & Wijchen
zijn 2e Pinksterdag

geopend
van 10.00 - 17.00

2E ARTIKEL

50%
KORTING
OP DE ORIGINELE PRIJS

S P E C I A L E
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www.houtbrox.nl
NIJMEGEN Marikenstraat 56-62

(024) 3234641 donderdag koopavond

2E PINKSTERDAG

GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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Straffen tot 4,5 jaar
voor oplichtersbende

GRAFFITI

KONINGINNELAAN

Kunst en licht op Electrabels verkleurende vinger

FRAUDE 7,8 MILJOEN

Tweede stadsbrug maakt Nijmegen schoner

Kunst als wapen tegen bekladde muur

Man gerold en weken later geslagen

De Jojo’s gaan weer scoren.  Foto: Tom Meuwese

Parkeerterrein Maartenskliniek in zomer klaar


