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Graag informeer ik u over de uitvoering van werkzaamheden aan de Hengstdalseweg.  
Het gaat om het gedeelte gelegen tussen de Sophiaweg  en de Beukstraat.  
 
Aanleiding 
Dit gedeelte van de Hengstdalseweg is aan vervanging toe. In de nieuwe situatie is dit 
gedeelte van de Hengstdalseweg ingericht als een fietsstraat met een 30km regime. Verder 
vervangen we de riolering en leggen we een infiltratieriool aan tegen de wateroverlast.  
Er wordt nieuw groen aangeplant en de aanwezige kastanjebomen worden behouden.  
De uitvoering van de werkzaamheden is afgestemd op de ambitie om de kastanjebomen te 
behouden. Werkzaamheden rondom de kastanjebomen zullen namelijk in de periode 
oktober – maart  uitgevoerd moeten worden. 
 
U kunt het ontwerp en informatie over het project vinden op mijnwijkplan via de volgende 
link; 
https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/hengstdal/project/hengstdalseweg-tussen-beukstraat-
en-sophiaweg-gedeeltelijke-reconstructie 
 
De werkzaamheden 
De firma Van Venrooij voert in samenwerking met de firma Bodac en de Archeologische dienst 
gemeente Nijmegen het werk uit. De nieuwe bomen worden geplant door van Esch.  
In week 42 starten de werkzaamheden. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met 
april 2021. We zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden overlast veroorzaken. Samen met 
de aannemer doen we er alles aan om dit tot een minimum te beperken. Een van onze 
aandachtspunten tijdens de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de buurt, hierop is de 
planning (fasering) gemaakt.  
 
 
 

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/hengstdal/project/hengstdalseweg-tussen-beukstraat-en-sophiaweg-gedeeltelijke-reconstructie
https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/hengstdal/project/hengstdalseweg-tussen-beukstraat-en-sophiaweg-gedeeltelijke-reconstructie
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De uitvoeringsplanning 
Het werk wordt opgestart bij het kruispunt met de Beukstraat en vanuit daar wordt in drie 
fases naar de Sophiaweg toegewerkt en één afrondende fase. 
Fase 1. Beukstraat tot en met huisnummer 150 
Uitvoering week 42 tot en met week 49 
Fase 2. Huisnummer 150 tot aan kruispunt Olijfwilgstraat 
Uitvoering week 1 tot en met week 8 
Fase 3 Olijfwilgstraat tot aan Sophiaweg 
Uitvoering week 9 tot en met week 16 
Fase 4 asfalteren Hengstdalseweg 
Uitvoering week 17 
 

 
 
De aannemer zal het depot in het noordelijke plantsoen opbouwen. Gedurende het gehele 
project wordt het depot in stand gehouden.  
 
Omleiding busroute 
De Hengstdalseweg is een busroute. Tijdens de werkzaamheden is het gedeelte waar 
gewerkt wordt niet bereikbaar met de bus. De volgende haltes komen te vervallen;  

- Hengstdalseweg/Broerdijk, richting Nijmegen 
- Beukstraat, beide richtingen 
- Hengstdalseweg/Sophiaweg, beide richtingen 

 
Om de buurt toegankelijk te houden met het openbaar vervoer wordt de bus gedurende de 
werkzaamheden omgeleid via de Broerdijk en de Berg en Dalseweg en worden er tijdelijke 
bushaltes gemaakt .  
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Omleiding busroute en locaties tijdelijke haltes.

 
 
Bewoners die wonen aan het gedeelte Hengstdalseweg waar gewerkt wordt ontvangen van 
de aannemer nog een brief over de uitvoering van de werkzaamheden. Mocht u nog vragen 
hebben over de uitvoering of bijvoorbeeld de planning dan kunt u deze t.z.t het beste 
richten aan de aannemer.  
  
Vragen/opmerkingen  
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met mij via 
bovenstaande contactgegevens.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Redmar van Steen 
Projectleider 
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