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De gemeente Nijmegen start op 11  september met onderzoek en werkzaamheden in het 
Goffertpark. In deze brief leest u er meer over.  
 
Er zitten waarschijnlijk materialen in de grond van het Goffertpark 
Het park heeft een rijke historie. Door de jaren heen zijn er allerlei dingen te doen geweest 
en hebben veel verschillende groepen er gebruik van gemaakt. Dit heeft z’n sporen 
nagelaten in de bodem van het park. In de Tweede Wereldoorlog werd het Goffertpark 
onder andere voor militaire doeleinden gebruikt. Dit heeft waarschijnlijk materialen 
achtergelaten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan munitie, resten van kampen en 
wapenopstellingen. Zo lang de materialen in de grond zitten is er in principe geen gevaar. 
In Nijmegen, en natuurlijk ook daarbuiten, worden vaker explosieven gevonden.  
Dit gebeurt toevallig maar ook gecontroleerd.  
 
We maken het Goffertpark toekomstbestendig 
Het park is een evenemententerrein. Het is dé plek voor grote concerten en andere 
evenementen. In 2018 is bij de opbouw van een evenement munitie in de grond gevonden. 
Sindsdien begeleidt een gespecialiseerd bedrijf de opbouw van grote evenementen. Dit 
bedrijf geeft de locaties vrij, zodat organisatoren veilig kunnen opbouwen. Dit zorgt voor 
vertraging en extra kosten in de opbouw. Dit willen we oplossen. Daarnaast biedt de 
coronacrisis ons de ruimte om te werken aan het Goffertpark. Er staan namelijk minder 
evenementen gepland dan normaal. Daarom gaan we dit najaar materialen in de bodem 
opsporen en verwijderen.   
 
Op 11 september starten we met de werkzaamheden 
We verwachten dat het werk tot januari 2021 duurt. We voeren dit uit in fases. Per fase 
pakken we een deelgebied van het Goffertpark aan. Dat deel waar gewerkt wordt sluiten 
we af. De rest van het park blijft open voor iedereen. Op de volgende bladzijde ziet u een 
overzicht van de verschillende deelgebieden waar we werken.  
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De volgorde waarin we werken is: deelgebied 2, deelgebied 1, deelgebied 3 en  
deelgebied 4. U kunt de precieze planning en  voortgang zien op 
www.nijmegen.nl/goffertpark.  
 
De overlast voor u zal minimaal zijn 
We werken op reguliere tijden en u heeft weinig tot geen last van verkeershinder. Uiteraard 
zijn er bouwgeluiden, maar de werkzaamheden zijn in het park en dus niet vlakbij 
woningen.   
 
De veiligheid staat voorop tijdens de werkzaamheden  
In juli hebben we een milieukundig vooronderzoek gedaan. Dit liet zien dat de bodem niet 
verontreinigd is en dat het veilig is om onze werkzaamheden te starten. De combinatie Van 
Heteren, T&A Survey en Bombs Away voeren de werkzaamheden uit.  
Zij zijn gespecialiseerd en gecertificeerd. We sporen materialen in de grond op en 
verwijderen deze. Dit gebeurt veilig. Het is een gecontroleerd proces. Daar waar we hebben 
gegraven, herstellen we de weide en zaaien we het gras opnieuw in.   
 
Wilt u graag meer informatie? 
Dan bent u van harte welkom op het inloopvragenuur bij de bouwkeet in het Goffertpark. 
Dat is iedere woensdag tussen 13:00 14:00. De uitvoerders beantwoorden dan uw vragen. 
Het eerste inloopvragenuur is op 16 september.  Via nijmegen.nl/goffertpark en de 
facebookpagina van Nijmegen Midden-Zuid vindt u meer informatie. Heeft u nog vragen 
over deze brief? Neem dan gerust contact met me op via r1.van.steen@nijmegen.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Redmar van Steen 
Projectleider 
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