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Beste bewoner(s), 
 
U krijgt deze brief omdat u in de Van Musschenbroekstraat woont. 
 
Aanleiding 
Een aantal betrokken bewoners in uw straat hebben een wijkwens op ons platform 
MijnWijkplan geplaatst om de groenstrook in de Van Musschenbroekstraat te verfraaien. U 
kunt dit idee bekijken op: nijmegen.mijnwijkplan.nl/grootstal/project/vergroenen-en-
ontmoeten-van-musschenbroekstraat .  
 
Het voorstel 
De jeu de boulesbaan wordt vrijwel niet gebruikt. Het idee is om de jeu de boulesbaan om 
te vormen tot een bloementuin. Dit groenvak zal door een aantal bewoners zelf worden 
onderhouden. Het bankje wordt een kwartslag gedraaid zodat u uitkijkt op de 
bloementuin. Daarnaast is het idee om nieuwe bomen aan de groenstrook toe te voegen 
voor extra schaduw en groen. De gemeente heeft het idee bekeken en onderzocht en vindt 
het een goed plan. In de bijlage vindt u een tekening van het voorstel.   
 
Speeltoestellen 
Jaarlijks controleert de gemeente speeltoestellen. De speeltoestellen in de groenstrook 
zijn verouderd en niet meer veilig. Deze worden binnenkort verwijderd en komen niet meer 
terug op deze plek. De kinderen kunnen gebruik maken van de speeltoestellen op het 
schoolplein aan de Snelliusstraat. Voor vragen hierover kunt u mailen naar 
spelen@nijmegen.nl . 
 
Het is mogelijk om natuurlijke speelaanleidingen aan de groenstrook toe te voegen. Denk 
bijvoorbeeld aan houten stappalen, autobanden ingraven, een wilgenhutje. Als u hiervoor 
interesse heeft, kunt u dit per mail aan ons doorgeven via wijkregisseurzuid@nijmegen.nl .  
 



 

Gemeente Nijmegen  Pagina 2 van 3 
 

Bent u ook enthousiast over dit voorstel?  
Voor vragen en/of opmerkingen over dit voorstel kunt u tot en met 20 november 2022 
mailen naar wijkregisseurzuid@nijmegen.nl onder vermelding van ‘vergroenen Van 
Musschenbroekstraat’. Bellen kan natuurlijk ook via telefoonnummer 14 024.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

Team Zuid 
Beheer Openbare Ruimte 
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Bijlage  
 
Tekening voorstel verfraaien groenstrook Van Musschenbroekstraat 
 

 
 
1: Locatie nieuwe boom. Koelreuteria paniculata (Nederlandse naam: blaasjesboom)  
2: Locatie nieuwe boom. Liquidambar styraciflua (Nederlandse naam: amberboom) 
3: Locatie nieuwe boom. Shophora japonica. (Nederlandse naam: honingboom) 
4: Locatie bestaand bankje. Deze wordt gedraaid richting de bloementuin. 
5: Locatie twee nieuwe solitaire struiken.  Amenlanchier lamarkii (Nederlandse naam: 
krentenstruik) 
6: Locatie omvormen Jeu des Boules baan naar bloementuin. 
7: Locatie nieuwe solitaire struik: Ficus carica (Nederlandse naam: vijg) 
 
We zijn voornemens om de beplanting en bomen in het voorjaar 2023 te planten. 


