
H E R I N R I C H T I N G
E M M A L A A N



SPELREGELS BIJEENKOMST

• Zorg dat je in een rustige ruimte zit, zonder achtergrondgeluid.

• Is er wel geluid op de achtergrond? Zet jouw geluid uit door te klikken op het microfoontje.

• Druk nogmaals op de microfoon om jouw geluid weer aan te zetten.

• Wil je iets zeggen of een vraag stellen. Steek dan virtueel je hand op door op de knop met het handje te drukken. 

Vervolgens geven wij je het woord. Dit voorkomt dat we allemaal door elkaar heen praten.

• Deze bijeenkomst wordt opgenomen ter verslaglegging en daarna verwijderd.



WAT GAAN WE DOEN?

• Toelichting project – Redmar van Steen, Projectleider Gemeente Nijmegen 

& Astrid Neefs, Omgevingsmanager Heijmans

• Toelichting werkgroep – Niek Janssen, jullie buurman

• Presentatie ontwerp – Mattijs Hubers, Projectleider Heijmans

+ vragen

• Vooruitblik op uitvoering – Michelle van Zutphen, Omgevingsmanager Heijmans

• Duurzame straat, duurzame tuin? – Erica Windhorst, Operatie Steenbreek



HERINRICHTING EMMALAAN



HERINRICHTING EMMALAAN



VAN PROJECT TOT ONTWERP

Welzijn

Onderhoudsvriendelijk

Groen

Ruimte voor voetgangers en fietsers

Relatie tussen bouw en openbare ruimte Contact tussen bewoners

Duurzaamheid
Hergebruik van materialen

Biodiversiteit

Veiligheid

Door en voor bewoners

Beleving

Toekomstbestendig

Klimaatbestendig

Ambities voor de herinrichting vanuit de gemeente Nijmegen

1 Optimaal op welzijn, veiligheid en beleving ingerichte openbare ruimte

2 Maximale sociale relevantie

3 Een klimaatbestendige en onderhoudsvriendelijke openbare ruimte realiseren

4 Realisatie van een energieneutraal gebied met minimale CO2-uitstoot

5 Een zo circulair verantwoord mogelijke inrichting realiseren



BELANGEN BEWONERS CENTRAAL

Vragenlijst: 11 adressen – 11 reacties

+  Rustige, fijne straat. 

+  Kastanjebomen.

+  Klassieke laan uitstraling door bomen.

Wandelen, fietsen, rijden, ontmoeten, 

ontspannen (in de voortuin)

In de toekomst weer spelen?

- Te hard rijden. 

- Slecht wegdek en trottoir.

- Parkeerders uit omliggende straten

- Sluipverkeer.



BELANGEN BEWONERS CENTRAAL

Veiligheid

Tevreden

Buurtbetrokkenheid, zorg 

voor elkaar

Snelheid, slecht wedgek en 

trottoir 

Smallere rijbaan, laangevoel, 

wegdek verbeteren

Parkeren

Tevreden

Altijd plek, eigen 

parkeergelegenheid

Winkeliers parkeren in de 

straat, soms lastig om van 

de oprit af te komen

Aangegeven parkeervakken, 

minder blik in de straat

Groen

Tevreden

Mooie kastanjebomen, mooie 

groene voortuinen

Kleine amberbomen, teveel auto’s 

op straat

Grote bomen, grotere 

boomspiegels, groenvakken, het 

mooiste bomenlaantje van de stad

+

-

→



WERKGROEP 
EMMAL A AN

N I E K  J A N S S E N



WERKGROEP 1)
WAAR DROMEN WIJ EMMALANERS VAN?

Hoe ging dat ene lied van Marco Borsato ook weer?

Van een dak van bladergroen wanneer je door de straat loopt

Van rustieke klinkerbestrating

Van weinig autoverkeer door de straat



“HET MOOISTE BOMENLAANTJE VAN 
NIJMEGEN”

Emma-straat ??



WERKGROEP 2)
IEDER EEN ONTWERP MAKEN



S C H E T S O N T W E R P  
G E M E E N T E



PRIORITEITEN STELLEN

Heel veel groen!!

Minimaal elf parkeerplaatsen

Bijplaatsen van 4 à 5 grote bomen

Smalle rijbaan met klinkerbestrating

Romantische lantaarnpalen

Zitje met wijnbar



HOE HEB IK DE WERKGROEP ERVAREN?

• Emmalaners hebben veel ruimte gekregen bij het ontwerpen

• Het grootste deel van onze wensen is gehonoreerd

• Team gemeente heeft goed geluisterd, oog en oor voor onze wensen gehad

Dat éénrichtingsverkeer, hoe zat dat ook alweer?



ONT WERP 
EMMAL A AN



ONTWERP EMMALAAN



RIJBAAN

Bocht iets ruimer

Kruispunt plateau

Smallere rijbaan 

(4,80m i.p.v. 6,40m)

30 km/h 

Wensen en kaders

• Mooiste bomenlaantje

• Oude uitstraling

• Verkeersremming

• Gelijkvloerse oversteken

• 30 km/h

• Asfalt eruit klinkers erin

• Smallere rijbaan

• Afwatering richting groen

inritconstructie

Tonrond profiel



TROTTOIR 

Hergebruik tegels

Wensen en kaders

• Geen geparkeerde auto’s op 

trottoir

• Mooiste bomenlaantje

• Groene beleving

Trottoir 1m – 1,50m

Met breed groenvak er langs



GROENVAKKEN

Wensen en kaders

• Mooiste bomenlaantje

• Groene uitstraling

• Zo veel mogelijk doorlopend groen

• Meer groen

• P-vakken onderbroken door groen

• Biodiversiteit

• Klimaatadaptief

Doorlopend groen

Groene buitenbocht

Vaste planten

Heesters

185 m2 groen!



OPRITTEN

Wensen en kaders

• Opritten behouden

• Toegankelijkheid

• Groene uitstraling Groentegels in 

verlengde groenvak



HITTESTRESS



BOMEN

Wensen en kaders

• Mooiste bomenlaantje

• Oud Hollands straatbeeld 

• Groene uitstraling

• Huidige kastanjes handhaven

• Rekening houdend met 

veelvoorkomende ziektes

• Klimaatadaptief

• Hittestress



HUIDIGE BOMEN











Boom 9



Boom 12



PARKEREN

Wensen en kaders

• Duidelijk aangegeven P-vakken

• Voldoende P-plaatsen 

• Parkeeronderzoek 

• Gelijkvloers parkeren

• Rustig en eenduidig straatbeeld

• Overzichtelijke situatie

• Voldoende ruimte voor 

opritten

11 parkeerplaatsen



ONTWERP EMMALAAN





• [invoegen fotoschets << Astrid]



• [invoegen fotoschets << Astrid]



VRAGEN?



UITVOERING

• Twee weken voor start werkzaamheden aankondiging per brief

• Werkzaamheden nutspartijen eind augustus tot half oktober

• De herinrichting van de straat staat gepland voor half oktober tot eind november

Ander project van start:  Tweede Oude Heselaan



TWEEDE OUDE HESELAAN



PROEFOPSTELLING

?



Stenen eruit,

GROEN erin!

Samen voor meer groen in de buurt



Waarom méér GROEN?

•Biodiversiteit



Waarom méér GROEN?

•Hittestress



Hittestress Nijmegen



Waarom méér GROEN?

•Wateroverlast



Voordelen van groen

•Gezondheid

•Groene airco

•Regenwater kan weg

•Natuur 

•Stijging waarde huis 

met 10%





Voor…………… en na



Voor…………… en na



Wat kun je doen?

•Gratis tuinontwerp

tuinadviesweken in juli (28/6 - 4/7) 

en september (20/9 - 1/10)

•Tegelophaalservice

Via mail: 

netwerk.steenbreek@debastei.nl



Wat kun je doen?

•Koppel je regenpijp af

•Het kan simpel, bijv:

regenwater afkoppelset

WOP



Afkoppelen regenpijp

• Kijk op 

https://www.nijmegen.nl/diensten/su

bsidies/subsidie-afkoppelen-

regenpijpen

• Wil je een advies of heb je vragen? 

Mail naar: 

waterservicepunt@nijmegen.nl

• Per afgekoppelde regenpijp € 200,-

https://www.nijmegen.nl/diensten/subsidies/subsidie-afkoppelen-regenpijpen
mailto:waterservicepunt@nijmegen.nl


Wat kun je doen?

•Groen dak

• Info: 

https://www.nijmegen.nl/dienst

en/subsidies/subsidie-

groendaken-en-groengevels/

https://www.nijmegen.nl/diensten/subsidies/subsidie-groendaken-en-groengevels/


Samen voor meer groen in de buurt!

•Mijn Wijkplan



Samen voor meer groen in de buurt!

•Mail Operatie Steenbreek: netwerk.steenbreek@debastei.nl

•www.steenbreeknijmegen.nl

• Informatie over subsidies www.nijmegen.nl via zoekfunctie

• Afkoppelen >> waterservicepunt@nijmegen.nl

mailto:netwerk.steenbreek@debastei.nl
http://www.steenbreeknijmegen.nl/
http://www.nijmegen.nl/
mailto:waterservicepunt@nijmegen.nl


Stenen eruit,

GROEN erin!

Samen voor meer groen in de buurt



VRAGEN?
B E D A N K T  E N  E E N  F I J N E  A V O N D !


