
  

 

  

 
 

 

  

Aan de bewoners  en omwonenden van de Bisonstraat   

  

Datum 30 november 2020  

Betreft Vervangen van het riool  

Bisonstraat en IJsbeerstraat   

 

Beste bewoner en/of omwonende van de Bisonstraat,   

 
 

Postadres 

Gemeente Nijmegen 

SR10 

Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 

 

Bezoekadres 

Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 

 

T 14 024 

nijmegen.nl 

 

Contactpersoon 

Suzan Rietvelt 

s.rietvelt@nijmegen.nl 

T 024 – 329 9028 

 

Ons kenmerk 

D200878788 
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Gemeente Nijmegen is verantwoordelijk voor het riool. Daarom voeren wij regelmatig 

controles uit. Het riool in stuk van de Bisonstraat en de IJsbeerstraat voldoet niet meer aan 

de eisen hiervoor. Daarom gaan we dit riool vervangen. Op het kaartje in de bijlage ziet u 

het stuk waarvan we het riool gaan aanpakken. Hierbij wordt de hele weg opengebroken, 

daarom pakken we dan ook gelijk de weg aan. In deze brief leest u meer over onze plannen. 

 

Het riool 

Het riool 

Wij vervangen het riool en/of de huisaansluitingen op de volgende plekken: 

 Bisonstraat: in het stuk van de Bisonstraat vanaf huisnummers 4 tot en met 52  

 IJsbeerstraat: in het stuk vanaf de Nijlpaardstraat tot aan de kruising met de 

Bisonstraat.  

Hierbij vervangen wij ook meteen de leidingen naar de huizen (de huisaansluitingen). Op 

de grens tussen de gemeentegrond en uw tuin ligt meestal een controleput, wij vervangen 

de huisaansluitingen tot aan deze put.  Bij oude woningen ligt deze put er soms niet, dan 

vervangen we de huisaansluiting alleen op gemeentegrond en niet in de tuinen.   

 

Afkoppelen van het regenwater 

Het afvalwater in het riool in de IJsbeerstraat stroomt naar een deel van het riool waar hier 

niet genoeg ruimte voor is. Daarom zorgen we hier ervoor dat het regenwater niet meer in 

het riool terechtkomt maar in de grond, dit noemen we afkoppelen. In de IJsbeerstraat ligt 

een infiltratieverharding, dat is een verharding waardoor het regenwater in de grond kan 

terechtkomen. Deze verharding werkt niet erg goed. Daarom hebben we in de hoek van 

IJsbeerstraat – Bisonstraat een infiltratievak gepland. Dit is een lager deel in de grond. Het 

regenwater stroomt vanaf de weg naar dit vak en kan zo in de grond dringen.  De planten 

en misschien een nieuwe boom in dit stuk moeten we nog verder uitzoeken. 
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Het plan voor de Bisonstraat 

In de Bisonstraat zijn de afgelopen jaren al een aantal bomen vervangen. De huidige 

bomen hebben een afnemende levensverwachting. Doordat de straat nu volledig open 

gaat, biedt dit de ideale mogelijkheid om deze bomen te vervangen. Hierbij kunnen we dan 

ook de ondergrondse groeiruimte optimaliseren zodat de nieuwe bomen weer jaren mee 

kunnen. Wij hebben daarom besloten om de bomen in het werkgebied te kappen en 

minder bomen met een betere kwaliteit terug te plaatsen. Tussen de bomen maken we 

parkeervakken.   

 

De stoep vóór de woningen wordt hier door 1,80 m breed en de straat 5,20 m. Deze breedte 

voldoet dan weer aan de richtlijnen die hiervoor nu gelden. De stoeptegels en straatstenen 

willen we zo veel mogelijk hergebruiken. 

 

Het plan voor de IJsbeerstraat 

De weg wordt iets smaller dan nu, deze wordt net als in de Bisonstraat 5,20m.  Hierdoor 

wordt de stoep voor de school aan de IJsbeerstraat 31 breder.  Nu staan de bomen midden 

in de stoep, tussen de verharding. We willen de tegels weghalen om de bomen meer 

groeiruimte te geven. Doordat de weg iets wordt versmald, blijft er een stoep over van 1,2 

meter breed.   

 

Meer informatie 

Op onze site: nijmegen.nl/ijsbeerstraatbisonstraat staat de tekening van onze plannen. 

Deze plannen zijn nog niet helemaal klaar. Zo hebben we nog niet gekozen welke soort 

bomen we terug zouden willen planten en moeten verdere details uitgewerkt worden, 

zoals 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.   

 

In het voorjaar van 2021 selecteren we een aannemer voor dit werk. Wij vragen aan hem 

om een informatiebijeenkomst te organiseren en om u te informeren over de praktische 

zaken tijdens de uitvoering, zoals wegafsluitingen, overlast en bereikbaarheid. 
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Planning 

De bomen in de Bisonstraat worden in het voorjaar van 2021 gekapt, dit moet gebeuren 

voordat het broedseizoen begint.  Wij willen het project in de zomer van 2021 uitvoeren. In 

het najaar van 2021 worden de bomen en planten geplant.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 
 

Suzan Rietvelt-Roubroeks 

Projectleider 

Bureau projectmanagement 
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Bijlage 1:  Overzichtskaart met het werkgebied (blauwe lijn).  

 
 

 

 


