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Van maandag 4 juli tot en met vrijdag 15 juli zijn er werkzaamheden aan het perceel 
tussen het Zandsepad/Smitjesland en de Vossenpelsestraat (zie afbeelding 1). Op dit 
perceel groeit de Japanse Duizendknoop. Dit is een invasieve exoot (een plant) die 
tijdens de werkzaamheden wordt verwijderd. In een eerder stadium is op hetzelfde 
perceel met dezelfde methode succesvol een groep Japanse Duizendknoop 
verwijderd.  
 
De werkzaamheden 
De werkzaamheden starten op maandag 4 juli en duren tot en met vrijdag 15 juli. 
Tijdens de vierdaagse wordt niet gewerkt. Op afbeelding 1 is indicatief het werkterrein 
aangegeven. Op de volgende pagina ziet u de vervolgplanning van de 
werkzaamheden.    
 
De firma Heijting Milieu Service en de aannemingsmaatschappij Van Gelder voeren de 
werkzaamheden gezamenlijk uit. De milieukundige begeleiding is in handen van de 
firma Sweco en de firma Bodac begeleidt de werkzaamheden op Opsporing 
Ontplofbare Oorlogsresten (OOO).  
 

 
Afbeelding 1 werkterrein 
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De planning 
Het werk wordt in fases uitgevoerd:  

• Fase 1 (week 27 en 28): graafwerkzaamheden en verwijderen van de plant van 
noord naar zuid.  

• Fase 2 (week 33 en 34)): verwijderen resterende Japanse Duizendknoop 
• Monitoren: na afronding van fase 1 en 2 wordt circa 6 maanden gemonitord of 

de Japanse Duizendknoop volledig verwijderd is (op verschillende momenten 
zal de aannemer in het veld zijn). 

• Fase 3 (voorjaar 2023): verwijderen maatregelen en opruimen 
bodemverontreiniging. 

 
We zijn ons ervan bewust dat met name de werkzaamheden in fase 1 en 2 overlast 
kunnen veroorzaken. Samen met de uitvoerend aannemers doen we er alles aan om 
dit tot een minimum te beperken. We vragen hiervoor uw begrip.  
 
Vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, wilt u aanvullende informatie of 
heeft u tijdens de uitvoering vragen? Dan kunt u contact opnemen via 
vossenpelsnoord@nijmegen.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Redmar van Steen 
Projectleider 
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