
  

 

  

 
 
 

  

Aan de bewoners van dit pand   

  

Datum 14 november 2022  
Onderwerp Bouwdepot Pelseland 

 
 
Beste bewoner(s),  

 
 

Postadres 
Gemeente Nijmegen 
SR10 
Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 
 
Bezoekadres 
Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 
 
T 14 024 
nijmegen.nl 
 
Contactpersoon 
Laura van Breda 
vossenpelsnoord@nijmegen.nl 
 
Ons kenmerk 
D221168268 
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In verband met de ontwikkelingen in Vossenpels Noord wordt er direct aansluitend op de 
huidige opruimwerkzaamheden een bouwdepot ingericht aan het Pelseland. In deze brief 
vertellen wij u wat een bouwdepot is en waarom er een bouwdepot nodig is binnen 
Vossenpels Noord.  
 
Wat is een bouwdepot? 
De gemeente Nijmegen hecht grote waarde aan circulariteit en aan hergebruik van 
kwalitatief nog goed materiaal. In het bouwdepot komen daarom materialen te liggen die 
zijn vrijgekomen uit eerdere projecten en werkzaamheden in de Waalsprong. In het depot 
gaan we met name betonstraatstenen opslaan. De betonstraatstenen worden in de 
toekomst hergebruikt voor de aanleg van bouwwegen binnen Vossenpels Noord.  
 
Waarom deze locatie? 
De locatie van het depot betreft een gemeentelijk perceel tussen Pelseland 2 en 6 
(voormalige loods die gesloopt is). Het perceel is centraal gelegen in het gebied waar de 
materialen uiteindelijk ook gebruikt gaan worden. Het perceel is daarnaast al bestraat 
waardoor de locatie zich uitstekend leent om een depot in te richten. 
 

 
Figuur 1: Locatie bouwdepot 
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Wat merkt u ervan? 
De locatie wordt eerst afgeschermd door bouwhekken. Vervolgens wordt het materiaal 
aangevoerd om het depot te vullen. In eerste instantie gaat het om een eenmalige 
verplaatsing. Er zal nadien weinig tot geen actief transport plaatsvinden totdat we starten 
met het bouwrijp maken van Vossenpels Noord. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen of opmerkingen over de inrichting van het bouwdepot? Dan kunt u deze 
mailen naar vossenpelsnoord@nijmegen.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact 
met u op. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Eugène Leijenaar 
Projectleider Vossenpels Noord 
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