
  

 

  

 
 

 

  

Aan de bewoners en ondernemers van de omgeving 

Hoogstraat en Kelfkensbos 

  

  

Datum 2 juli 2021  

Betreft Inloopbijeenkomst Hoogstraat en omgeving 

 

  

 

Beste bewoners en ondernemers, 

 

 
 

Postadres 

Gemeente Nijmegen 

SR10 

Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 

 

Bezoekadres 

Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 

 

T 14 024 

nijmegen.nl 

 

Contactpersoon 

Willie Arends 

w.arends@nijmegen.nl 

T 024 – 329 27 79 

 

Ons kenmerk 

D210982805 
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Op dinsdag 13 juli is er een inloopbijeenkomst voor de werkzaamheden aan de 

Hoogstraat en omgeving. Graag vertellen we u wat de werkzaamheden, die 30 

augustus starten, betekenen voor uw bereikbaarheid en natuurlijk wat we gaan doen. 

U bent welkom tussen 17.00-19.00 uur in Yellow & Bleu Room in De Lindenberg. De 

aannemer Infrascoop en de gemeente zijn aanwezig en kunnen u vertellen hoe het 

werk gaat verlopen.  

 

Na de zomervakantie gaat de gemeente aan de slag op de Hoogstraat, aan de centrumkant 

van het Kelfkensbosplein. Het gebied tussen de Ridderstraat, Voerweg, Hertogstraat, 

Burchtstraat en Kelfkensbos willen we aanpassen om de verbinding tussen binnenstad en 

Valkhofkwartier te verbeteren. Door de rijweg aan te passen, willen we meer ruimte maken 

voor voetgangers. Ook komt er meer groen en aandacht voor cultuurhistorie en pakken we 

de Lindenberg (straat) aan.  

De rijweg verschuift zo’n 20 meter en de snelheid wordt hier max 30 km/uur. Hierdoor is het 

noodzakelijk dat het kunstwerk van Narcisse Tordoir verdwijnt. Dit krijgt een nieuwe plek 

in het stadsdeel Dukenburg.  Er komen extra bomen en alles wordt meer gelijkvloers. Ook 

komt de gerenoveerde historische stadspomp uit 1747 terug. De Lindenberg richting de 

Veerpoorttrappen maken we aantrekkelijker als verbinding tussen boven- en benedenstad. 

 

Bereikbaarheid 

De aannemer is gevraagd een plan te bedenken om de overlast zoveel mogelijk te 

beperken en de Ridderstraat steeds bereikbaar te houden. Eiermarktgarage, Cultuurhuis 

De Lindenberg en Casino zijn steeds bereikbaar. De Voerweg wordt wel gedurende een 

aantal weken afgesloten voor het verkeer.  tijdens deze periode rijdt het openbaar vervoer 

via de singels. Tijdens de laatste periode van de werkzaamheden is de toegang naar de 

Hertogstraat en Burchtstraat afgesloten voor het verkeer. We verwachten dat de 

werkzaamheden half december afgerond zijn. 

 

Valkhofkwartier, Kelfkensbos en parken 

In de omgeving van het Kelfkensbos en het Valkhof is een hoop te zien en te beleven. Het is 

de plek waar iedereen kennis kan maken met de geschiedenis van Nijmegen. De komende 

jaren wordt het hele gebied stukje bij beetje aangepakt. De afgelopen jaren knapten we de 

Waalkade en de Lindenberghaven op en bouwden we het centrum voor natuur en 

cultuurhistorie De Bastei. De komende jaren, na de reconstructie van de Hoogstraat, wil de 
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gemeente onder andere aan de slag met het Valkhofpark, de verbouwing van het museum 

en het Kelfkensbosplein.  

 

Meer informatie  

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Dan kunt u contact opnemen met 

projectleider Willy Arends w.arends@nijmegen.nl. Meer informatie over de Gebiedsvisie 

Valkhofkwartier is ook te vinden op Nijmegen.nl/valkhofkwartier en op 

nijmegen.nl/mijnwijkplan (bij Hoogstraat en Kelfkensbos).  

Contactpersonen tijdens de uitvoering zijn  namens de aannemer Bastiaan Eekhout 

(projectleider), bastiaan.eekhout@infrascoop.nl, en Jochem Dahm (uitvoerder) 

jochem.dahm@infrascoop.nl. 

 

 

We zien u graag op de inloopbijeenkomst! 

 

 
 

W. Arends  

Projectleider Hoogstraat en Kelfkensbos 
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