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Gemeente Nijmegen is verantwoordelijk voor het riool. Daarom voeren wij regelmatig 

controles uit. Het riool in het deel van de Kamerlingh Onnesstraat vóór uw woning voldoet 

niet meer aan de eisen hiervoor. Daarom gaan we dit riool vervangen. Omdat voor de 

vervanging van het riool de hele weg moeten moet, grijpen we de werkzaamheden aan om 

ook meteen de straat opnieuw in te richten. In deze brief leest u wat wij van plan zijn. 

 

Het plan  

Riool  

Wij vervangen het riool in de Kamerlingh Onnesstraat vóór de woningen van huisnrs. 2-14 

en 15-29. Hierbij vervangen wij ook meteen de leidingen naar de huizen (de 

huisaansluitingen). Dit doen we alleen op gemeentegrond.  

 

Het regenwater komt straks niet meer in het riool terecht maar in de grond, dit wordt 

afkoppelen genoemd. Dit gebeurt op twee manieren:  

 Het regenwater stroomt naar de groenvakken, deze worden zo gemaakt dat het 

regenwater de tijd krijgt om in de grond te zakken.   

 In de weg worden kolken gemaakt, deze voeren het regenwater af naar een 

infiltratieput. Dit is een grote verticale buis waarmee het regenwater in de grond 

terechtkomt.   

 

Groen  

Voor de woningen met de even huisnummers hebben wij groenvakken gepland. Dit doen 

we niet alleen voor de afvoer van het regenwater, ook omdat groen op het zomerdagen 

voor verkoeling zorgt. In de groenvakken zijn ook enkele nieuwe bomen gepland. De stoep 

wordt hierdoor smaller, namelijk 1,50 m. Welke planten en bomen hierin worden geplant, 

wordt nog uitgezocht.  
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Weg en parkeren 

De weg wordt 4,80 meter. Voor de huizen met de oneven nummers wordt een 

parkeerstrook gemaakt met een breedte van 2 meter, zodat u uw auto hier kunt parkeren 

net zoals nu. De stoep hier wordt 1,20 m breed (4 stoeptegels). De straatstenen en 

stoeptegels worden zoveel mogelijk hergebruikt. De kruising met de Nieuwe 

Mollenhutseweg wordt ingericht als een verhoogd kruispunt. Hiermee wordt deze kruising 

veiliger. 

 

Meer informatie? 

Op onze site: nijmegen.nl/kamerlinghonnestraat vindt u de tekening van onze plannen en 

een kort filmpje met uitleg over de plannen. De plannen zijn nog niet helemaal klaar, zo 

denken we nog na over de planten in de groenvakken en de plek van de lantaarnpalen.  

 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u vragen over deze plannen?  Stuur een mail naar s.rietvelt@nijmegen.nl, dan neem 

ik contact met u op. Het zou fijn zijn als u ook uw woonadres hierbij aangeeft. Doet u dit 

ook als u verder geïnformeerd wil blijven over onze plannen? Uw mailadres wordt dan 

opgenomen in een mailinglijst. De contactgegevens worden alleen voor dit project gebruikt 

en niet verder verspreid.  De aannemer informeert u sowieso ook nog voordat hij aan de 

slag gaat over de praktische zaken tijdens de uitvoering. 

 

Planning 

Wij willen het project in het voorjaar van 2021 uitvoeren. Eerst gaat Liander haar 

gasleidingen in uw straat vervangen, dit heeft  Liander gepland voor dit najaar. 

  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

Suzan Rietvelt 

Projectleider 

Bureau projectmanagement 
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