
Veelgestelde vragen 

1. Waar komen de bruggen?  

Twee bruggen komen in het park staddijk en 1 in de Geologenstrook.  

2. Waarom worden de bruggen vervangen? 

De gemeente controleert regelmatig de bruggen op veiligheid. Deze bruggen liggen er nu al meer dan 30 

jaar. Bij bruggen die er al zo lang liggen kan houtrot voorkomen. Bij de laatste controle zagen we dat dit 

het geval was. De bruggen moeten worden vervangen voordat houtrot de situatie onveilig maakt. De 

bruggen zijn nu nog veilig te gebruiken.  

3. Zijn de nieuwe bruggen veilig? 

Ja, de bruggen zijn veilig.  Alle bruggen worden hier ook regelmatig op gecontroleerd. Bij het ontwerp van 

de bruggen is daarnaast extra rekening gehouden met de veiligheid van kinderen.  

4. Verandert er ook iets aan de omgeving?  

In dit project passen we niet de omgeving rondom de bruggen aan. Mocht u wel suggesties hebben, dan 

kunt u deze indienen via nijmegen.mijnwijkplan.nl.  

5. Komt er een informatieavond? 

Er komt geen informatieavond. U kunt uw vragen plaatsen op mijnwijkplan via nijmegen.nl/bruggen-

dukenburg of u kunt mailen naar s.boumghait@nijmegen.nl.  

6. Zijn er wijkcomités betrokken? 

De vrienden van de Geologenstrook zijn betrokken. Het overleg vond plaats op 4 juni 2020. 

7. Wanneer worden de bruggen vervangen?  

De werkzaamheden beginnen na de zomervakantie (2020). De bruggen zijn vóór het einde van dit jaar 

weer in gebruik. De planning wordt bijgewerkt op nijmegen.nl/bruggen-dukenburg 

8. Moet ik een andere route kiezen tijdens de werkzaamheden? 

U moet tijdelijk omlopen wanneer de bruggen weg zijn. De locaties in en rondom de parken blijven 

bereikbaar. De bruggen bij park Staddijk worden tegelijkertijd vervangen omdat het materiaal van beide 

bruggen nodig om één brug te maken. U kunt de planning volgen op nijmegen.nl/bruggen-dukenburg 

ook staan er een paar weken van te voren borden bij de werkzaamheden.  

9. Kan ik de ontwerpen van de brug van te voren inzien? 

Foto’s van de bruggen staan op de website. Mocht u meer willen weten over de ontwerpen, dan kunt u uw 

vraag mailen naar s.boumghait@nijmegen.nl.  

10. Wat voor materiaal is er gebruikt? 

De bruggen in park Staddijk worden gemaakt met de goede materialen uit de oude bruggen. De brug uit 

de Geologenstrook wordt gebouwd met hergebruikt hout en nieuw hout.  

11. Waarom kiest de gemeente voor het hergebruiken van materialen? 

De gemeente Nijmegen vindt duurzaamheid erg belangrijk. Ook in het coalitieakkoord van 2018-2022 

staat dat Nijmegen graag een duurzame stad wil zijn. Hierbij horen ook ambities bij het hergebruiken van 



materialen. Het is zonde om deze goede materialen anders weg te gooien. Nijmegen wil zo veel mogelijk 

bruggen en andere bouwwerken op een duurzame manier vervangen. 

12. Hoe houdt de gemeente Nijmegen rekening met de natuur bij het plaatsen van de bruggen?  

De gemeente Nijmegen houdt rekening met het broedseizoen van de dieren in de parken en bouwt niet in 

deze periode. Ook heeft de gemeente onderzocht of de komst van de bruggen voor problemen zorgt bij 

de bevers die in de gebieden wonen. Het ontwerp bij de Geologenstrook is aangepast nadat er bevers 

waren ontdekt.  

13. Kan ik meer informatie krijgen over de duurzame pilot? 

Ja dat kan. U kunt mailen naar s.boumghait@nijmegen.nl en in het onderwerp Duurzame bruggen 

Dukenburg plaatsen. Wij kunnen u dan meer informatie toesturen. 


