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Op 14 februari hebben wij velen van u mogen begroeten tijdens de inloopavond over de 
herinrichting van de Vossenpelssestraat/Laauwikstraat. Inmiddels zijn de plannen voor de 
herinrichting van de weg verder uitgewerkt.  Bij de uitwerking bleek verder dat het werk 
omvangrijker is dan eerder gedacht. Dat betekende meer voorbereidingstijd bij de 
planuitwerking maar straks ook een langere uitvoeringsperiode. 
 
Inmiddels zijn de plannen definitief en is een startdatum bepaald. De voorbereidende 
werkzaamheden (het maken van de huisaansluitingen onder de tijdelijke rijbaan)  voeren 
we uit in de eerste week van juli en in de week van 22 juli.  
Na de bouwvak, op 19 augustus,  starten we met de werkzaamheden op de rijbaan. Deze 
werkzaamheden duren naar verwachting tot half februari. Over het definitieve ontwerp en 
de definitieve planning willen we u graag informeren tijdens een inloopbijeenkomst op 
donderdag 6 juni  a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in het Wooninformatiecentrum 
Waalsprong in het Thermiongebouw, Thermionpark 7.  
 
Werkzaamheden en planning 
Zoals al eerder gemeld krijgen de Vossenpelssestraat/Laauwikstraat (op het deel tussen de 
rotonde en de gemeentegrens van Lingewaard) een inrichting die past bij  30-km weg. Het 
asfalt wordt vervangen door geluidsarme klinkers, op de kruispunten komen 
verkeersplateaus. Tegelijkertijd vervangen we de rioolaansluiting van circa 50 woningen 
binnen het plangebied. Anders dan aanvankelijk gedacht gaan we ook werkzaamheden 
verrichten aan de sloten en aan de  hemelwaterafvoer onder de weg. Dat betekent dat de 
werkzaamheden langer gaan duren dan aanvankelijk gedacht. 
 
Definitief ontwerp 
Na de inloopbijeenkomst van februari hebben BAM en gemeente het voorlopig ontwerp 
verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. In het definitieve ontwerp hebben we -waar 
mogelijk- de suggesties en wensen van de bewoners verwerkt. Op mijnwijkplan.nl vindt u 
een overzicht van alle suggesties, met daarbij aangegeven wat we wel en niet meenemen 
of wat eventueel op een later moment wordt opgepakt. Tijdens de bijeenkomst van 6 juni 
presenteren we het definitief ontwerp.  
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Definitieve planning 
Het werk wordt opgedeeld in 5 hoofdfasen. Op de bijgevoegde tekening ziet u de 
werkvolgorde. Per fase hanteren we dezelfde werkvolgorde. Eerst leggen we aan de oneven 
kant van de weg de huisaansluitingen aan en maken we daar een tijdelijke rijbaan. Daarna 
gaan we aan de even zijde aan de slag met de sloten / wadi’s, het riool in de rijbaan, de 
rijweg en tot slot eindigen we de fase met het realiseren van de voetpaden en inritten aan 
de oneven kant.  
 
Bereikbaarheid  
Tijdens de werkzaamheden wordt steeds op één weghelft gewerkt. De andere weghelft 
(steeds tussen de 100 en 250 meter) blijft open voor bussen, fietsers en 
bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer leiden we zoveel mogelijk via andere routes. Dat 
gaan we doen door onder andere een dynamische reistijd informatie en statische 
bebording.  
 
De woningen aan de Vossenpelssestraat en de Laauwikstraat blijven altijd (in elk geval te 
voet) bereikbaar. Mogelijk zult u wel uw auto tijdelijk ergens anders moeten parkeren. We 
zorgen er bovendien voor dat de achterliggende wijken  altijd bereikbaar zijn via een van de 
zijstraten.  
 
Vragen/opmerkingen  
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u een mail sturen naar  
vossenpelssestraat@bam.com.   
 
Wij hopen u op 6 juni te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Eugène Leijenaar  
Projectleider Gemeente Nijmegen 
 
Klaas-Jan Visser 
Projectleider BAM Infra 
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