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A. Toelichting bewonersinitiatief Palmstraat 

De Palmstraat is behoorlijk veranderd de afgelopen jaren, er is een behoorlijk blok nieuwbouw bij 

gekomen en er is mede daardoor een jongere generatie in de straat komen wonen. Bewoners die al 

lange tijd in de Palmstraat wonen en een aantal van de nieuwe bewoners willen graag dat de straat 

wat fraaier en groener wordt. Er zijn al wel boomspiegels die onderhouden worden en dat heeft ook 

geleid tot het eerste contact tussen de bewoners.  

We hebben met enkele bewoners het initiatief genomen om met de hele straat na te gaan denken 

over hoe de Palmstraat er in de toekomst uit zou kunnen komen te zien. Naast dat het een gezellig 

samenzijn was, zijn we met enorm veel ideëen weer uit elkaar gegaan. Hier presenteren we een 

schets en een samenvatting van de inbreng van de bewoners in de straat. De schets leggen we voor 

aan alle bewoners van de straat om te horen of zij zich kunnen vinden in de opzet. 

Ook gaan we graag een gesprek aan met de gemeente Nijmegen over wat en hoe dit te realiseren is 

en over welke termijnen we moeten denken. Met dit document als onderlegger hopen we dat er 

professionals bij de gemeente kunnen helpen dit om te vormen tot een compleet plan en een 

integraal idee over hoe de straat toekomstbestendig kan worden. We zijn met een groep bewoners 

erg bewust van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat en begrijpen dat dit ook 

vraagt om een actieve bijdrage van de inwoners. Bij het onderhoud ,maar ook het realiseren van de 

nieuwe situatie, willen een aantal huishoudens structureel een bijdrage leveren.  

We gaan voor goed en mooi groen om de biodiversiteit in West te vergroten en steunen. Planten en 

bomen die zonder gif gekweekt zijn en voedingsrijk zijn voor dieren. We denken graag samen met de 

gemeente na over een goede keuze.  
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B. Schets Groene Palmstraat 
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C. Wensen Groene Palmstraat 

Op 11 april 2021 zijn tijdens een schetsmiddag verschillende inwoners langsgeweest om hun 

wens voor een groene Palmstraat aan te geven. Ook kon men via mail wensen doorgeven.  

WENSEN 

De cijfers in de schets verwijzen naar de volgende wensen: 

1. Bomen 

Graag willen we in totaal vijf bomen erbij. 

1.1: Boom in heg/perkje naast gele niet-parkeerrand (die er nog komt) 

1.2: Boom aan kant nieuwbouw, in buurt huisnummer 20 

1.3: Boom in de stoep hoek Braamhof, in buurt huisnummer 30  

1.4: Boom in nieuw perkje voor huisnummer 37 

1.5: Boom beneden bij parkeerplaatsen 

2. Perkjes en boomspiegels – onderhoud bewoners 

We willen perkjes en beplante boomspiegel die we zelf kunnen vullen en onderhouden. Bij 

sommige perkjes een lage afbakening van ongeveer 20 a 25 cm hoogte van gevlochten 

wilgentakken (kunnen bewoners helpen maken). 

2.1: Nieuw perkje met wilgenhaag voor huisnummer 37. Stenen biggenrug verwijderen. 

Onderhoud door huisnummer 37.  

2.2: Nieuw perkje met wilgenhaag voor huisnummer 41, tot aan grens voordeur 41,43 (in 

verband met gft-bakken ). Ijzeren nietje voor 41 verschuiven, grenzend aan perkje. Nietje voor 39 

blijft staan.  Onderhoud perkje door huisnummer 41. 

2.3: Twee nieuwe perkjes ter hoogte van huisnummers 24/26/28 en daar tussenin een 

schaaktafel (zie verderop).  

2.4: Haagjes om de meeste boomspiegels en perkjes.  

2.5: Bij boomspiegel tussen 35 en 37 wijziging in de grootte van de boomspiegel en klein stukje 

inrichten voor vuilnisbakken. 
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3. Heggen /perkjes – onderhoud door gemeente 

3.1 Bloeiende (gele      ) heg op de plek op de stoep parallel aan de gele parkeerstreep die er 

komt. Dit op zo’n manier dat uiteraard brandweer en Dar de straat in kunnen. 

3.2 Stevige heggen op plaatsen waar nu stenen paaltjes staan bij huisnummers 13 t/m 23, zó dat 

er doorgangen blijven voor in en uitstappen/ laden/lossen/oversteken. Heggen die niet te hoog 

worden ivm zicht uit ramen/ verkeersveiligheid. 

3.3 Bloemrijke heggen/ struikjes voor de zonnige lage stenen muur die voor de 

nieuwbouwhuizen staat.  

3.4 Vlinder- en insectentuin: twee langwerpige perken afbakenen met laag groen metalen hek 

(zie onder). De groen aan te leggen parkeerplaatsen richting weg verplaatsen zodat er grotere  

bloemperken worden gerealiseerd! De twee zonnige perken worden volgezet met bloeiende 

planten zoals Seringen en Vlinderstruiken en andere planten die insecten en vlinders aantrekken. 

In het midden ruimte voor doorloop. In één van de perken een NEC-insectenhotel plaatsen (zie 

verderop).  

Voorbeeldheggen: 

Bloeiende heg: 

  

Stevige heg: 
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Struiken en groen hekje voor 3.4: 

 

  

 

4. Groene parkeerplaatsen 

Alle huidige parkeerplaatsen, ook onderaan de Palmstraat, vervangen door waterdoorlatend 

materiaal, zoals ook toegepast in de Schependomlaan met ijzeren (?) tegels. Géén beton, want 

daarbij is de kans groot dat het gras verdroogt. Zie voorbeeld: 
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5. Asfalt vervangen door stenen  

Voor een betere afwatering en ter verfraaiing van de straat, willen we het grijze asfalt vervangen 

door (het type) siersteen dat nu in de parkeerhavens ligt. Daarmee zetten we in op circulair 

gebruik! Voorbeeld: zie parallel gelegen Oude Azaleastraat.  

 
 

6. Fietsenstalling 

6.1 Enkele met Hedera te begroeien houten fietsenrekken (twee palen en dwarsbalk) op de 

stoep aansluitend op de heg die bij de gele streep geplaatst wordt. Bijvoorbeeld: 
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7. NEC- Insectenhotel 

In het perkje wat we bij de parkeerplaatsen willen plaatsen zouden we graag een insectenhotel 

willen (voorbeeld zie onder) gecombineerd met struiken en planten die vlinders, vogels en bijen 

aantrekken. Als het even kan in NEC-kleuren! 

 

8. Groene gevel met NEC-vogelhuisjes 

Aanleg van een groene gevel met behulp van metalen klimrekken voor verkoeling en verfraaiing 

van de straat. Mooie bloeiende en sterke klimmers die de huizen niet beschadigen (geen 

Hedera). De verhuurder van nummer 61 en Floraweg 11 gaan we om toestemming vragen. 

Vogelhuisjes in de kleuren van NEC hangen aan de klimrekken. Bewoners kunnen ze in de kleuren 

verven. 
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9. Schaaktafel en stoelen/zitjes 
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10. Looptijm  

Als bewandelbare begroeing in plaats van stenen, in het richeltje naast de parkeerplaatsen.  

 

Bewandelbaar plantje. Ook een optie loopkamille. 

https://groeneparadijs.nl/thymus-doone-valley.html 

https://www.tuinplant.nl/loopkamille-chamaemelum-nobile-treneague  

11. Vuilnispaal 

We willen enkele vuilnispalen plaatsen in overleg met bewoners. Met name de lichte zakken met 

plastic waaien over de hellende straat naar beneden (en gaan open e.d.). De palen komen in de 

stoep bij afvalverzamelplekken. Dus niet in een perkje want dan komen de afvalzaken op/rond de 

planten. Dus steen eruit, paal erin!  Het is weliswaar geen vergroening maar draagt wel bij aan 

een fraaiere, nette Palmstraat.  
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