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Als onderdeel van de Waalsprong is de gemeente bezig met de ontwikkeling van 
Vossenpels Noord. Van 22 augustus t/m 21 oktober zijn er daarom 
opruimwerkzaamheden in het gebied. In deze brief leest u wat u van de 
werkzaamheden kunt verwachten en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. 
 
Bestemmingsplan Vossenpels Noord 
Op 22 december heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Vossenpels Noord 
vastgesteld. Tegen dit plan is beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit betekent 
dat de meeste werkzaamheden die nodig zijn om de plannen te realiseren stil liggen 
totdat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan in de zaak. De gemeente gaat wel 
opruimwerkzaamheden in het gebied uitvoeren.  
 
Opruimwerkzaamheden 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma’s Gris Sloopwerken, T&A 
Survey/Van Heteren en Sweco. Op onderstaande tekening ziet u in welk gebied de 
werkzaamheden plaatsvinden.  
 

 
Figuur 1: Werkgebied opruimwerkzaamheden 
 
Meer informatie over de werkzaamheden kunt u vinden op Mijn Wijkplan, 
nijmegen.nl/vossenpelsnoord. 
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Planning 
De planning van de werkzaamheden is als volgt:   

- 22 augustus t/m 9 september  
Verwijderen bovengrondse obstakels 
 

- 12 september t/m 23 september  
Kappen bomen op vervuilde grond 
 

- 19 september t/m 18 oktober  
Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) 
 

- 26 september t/m 21 oktober 
Schoonmaken vervuilde grond 

 
Wat merkt u van de werkzaamheden? 
We zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden overlast kunnen veroorzaken. 
Samen met de aannemer doen we er alles aan om dit tot een minimum te beperken. 
De werkzaamheden veroorzaken geen afsluitingen of omleidingen. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar vossenpelsnoord@nijmegen.nl. We hopen op 
uw begrip en we vertrouwen erop u hiermee goed geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Eugène Leijenaar 
Projectleider Vossenpels Noord 
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