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Geachte heer / mevrouw, 
 
De gemeente Nijmegen laat de komende weken werkzaamheden uitvoeren bij het 
spoortalud nabij uw woning. In deze brief staat een toelichting van de werkzaamheden en 
wat u kan verwachten. 
 
Aanleiding 
De komende jaren gaat de gemeente het stationsgebied herinrichten. Het voormalige 
kantoorgebouw van UWV wordt gesloopt. Om te zorgen dat de huismussen die in de buurt 
leven voldoende leefgebied hebben tijdens de werkzaamheden gaan we een gebiedje bij 
het spoortalud inrichten voor de huismus. 
 

 
Foto huismus 

 
Locatie 
De werkzaamheden vinden plaats bij het spoortalud nabij uw woning. Achter het hek en in 
een klein deel van het hondenlosloopgebied op het talud.  
 
 
Werkzaamheden 
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We gaan een deel van het braamstruweel verwijderen en inzaaien met een 
bloemenmengsel. We laten struiken staan. We planten nieuwe struiken en een haagje aan 
in het hondenlosloopgebied. We zaaien op de helling van talud in het 
hondenlosloopgebied een bloemenmengsel in. We zorgen dat er aan de noordzijde van het 
huismusgebied een nieuw hek komt te staan. De werkzaamheden duren enkele dagen en 
starten begin maart 2021. 
 
Resultaat 
Het huismusgebied zorgt dat er zaden en insecten te vinden zijn voor huismussen. Zo 
kunnen ze de komende 10 jaar voedsel vinden in de buurt van hun nesten. Ook andere 
soorten vogels profiteren van dit gebiedje. We komen regelmatig even kijken of het gebied 
zich goed ontwikkelt en of we beheer moeten uitvoeren om een optimaal huismusgebied in 
stand te houden. 
 

 
 
 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Leon Klaassen. U vindt de 
contactgegevens bovenaan de brief. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Léon Klaassen 


