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Diverse oorlogsresten gevonden tijdens de opruimwerkzaamheden 

Vossenpels Noord 

Tijdens de opruimwerkzaamheden in het 

noordelijk gedeelte van Vossenpels 

Noord zijn verschillende resten uit de 

Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Het 

gaat met name om klein kaliber munitie 

van Britse, Amerikaanse en Belgische 

oorsprong. De vondsten werden gedaan 

tijdens graafwerkzaamheden op diverse 

locaties in het noordelijk gedeelte van 

Vossenpels Noord.  

Een zorgvuldig proces  

Voordat er bouwwerkzaamheden 

plaatsvinden, onderzoeken 

gespecialiseerde opsporingsbedrijven een 

gebied op de aanwezigheid van ontplofbare 

oorlogsresten (OO). Binnen gemeente 

Nijmegen worden OO onderzoeken op dit moment uitgevoerd door de firma Bodac of door de combinatie Van 

Heteren T&A Survey. We noemen dat onderzoek Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (OOO). Tijdens de 

werkzaamheden gebruiken deze bedrijven speciale apparatuur om oorlogsresten in de grond te detecteren. 

Vervolgens  interpreteren specialisten deze detectieresultaten zodat kan worden bepaald waar de grond moet 

worden afgegraven.  

Veiligheid staat voorop 

Eventuele vondsten worden tijdelijk opgeslagen in een beveiligde container op de locatie. Zodra de container vol is 

komt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) in actie. Zij brengen de explosieven dan tot ontploffing op 

een locatie buiten Nijmegen. Soms kunnen de oorlogsresten niet veilig getransporteerd worden. In dat geval brengt 

de EODD de oorlogsresten gecontroleerd tot ontploffing op locatie. Daarvan is tot nu toe nog geen sprake geweest 

in Vossenpels Noord.    

25-ponder van 110 cm, gevonden onder voormalige fruitboomgaard 



 

 

Vervuilingen in Vossenpels Noord omvangrijker dan gedacht 

Tijdens de opruimwerkzaamheden in 

het noordelijk gedeelte van Vossenpels 

Noord zijn diverse verontreinigingen in 

de grond aangetroffen. Deze blijken in 

een aantal gevallen omvangrijker dan 

na onderzoek werd gedacht. Het gaat 

met name om met olie vervuilde 

gronden.  De opruimwerkzaamheden 

duren hierdoor langer dan gepland.  

Ook in het zuidelijke gedeelte van 

Vossenpels Noord vinden vanaf 2023 

opruimwerkzaamheden plaats. De kans is 

groot dat de  verontreinigingen ook hier 

omvangrijker blijken dan eerder gedacht 

waardoor de werkzaamheden ook hier 

kunnen uitlopen.  

Diverse bomen op vervuilde grond binnenkort gerooid 

In december worden er in Vossenpels Noord diverse bomen gerooid. Het gaat om bomen die zich bevinden 

op vervuilde grond. Omdat deze gronden schoongemaakt moeten worden laat de gemeente deze bomen 

kappen. De werkzaamheden vinden plaats in week 49 en 50.  

De werkzaamheden maken deel uit van de geplande opruimwerkzaamheden in Vossenpels Noord. Tijdens deze 

werkzaamheden worden ook verschillende bovengrondse obstakels verwijderd, wordt er vervuilde grond 

schoongemaakt en wordt er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (OOO).  

Historische tuinmuur Vossenpelssestraat tijdelijk in opslag 

In verband met de aankomende (opruim)werkzaamheden in Vossenpels Noord zal de historische tuinmuur 

aan de Vossenpelsestraat worden ontmanteld. De tuinmuur, die de status heeft van een gemeentelijk 

monument, wordt tijdelijk opgeslagen in een depot en teruggeplaatst zodra de werkzaamheden in het 

gebied zijn afgerond. Op die manier voorkomt de gemeente onbedoelde schade aan de muur. 

De muur, die zich aan de kruising van de Vossenpelssestraat met Doornik bevindt, herinnert nog altijd aan het rijke 

tuindersverleden van het gebied. De muur heeft een monumentale status en krijgt in de toekomstige plannen een 

prominente plaats als entree van een nieuw te realiseren snelfietsroute die de Vossenpelsestraat met de Vrouwe 

Udasingel moet gaan verbinden. De muur zal naar verwachting in 2023 worden ontmanteld.  

Inrichting tijdelijk bouwdepot aan Pelseland 

In verband met de ontwikkelingen in Vossenpels Noord wordt er direct aansluitend op de huidige 

opruimwerkzaamheden in het gebied een bouwdepot ingericht aan het Pelseland tussen nummer 2 en 6.  

Opruimwerkzaamheden Zandsepad 



 

 

In het bouwdepot komen materialen te 

liggen die zijn vrijgekomen uit eerdere 

projecten en werkzaamheden in de 

Waalsprong. Het gaat met name om 

betonstraatstenen. Deze worden in de 

toekomst hergebruikt voor de aanleg van 

bouwwegen binnen Vossenpels Noord. Er 

is gekozen voor deze werkwijze omdat de 

gemeente Nijmegen grote waarde hecht 

aan circulariteit en aan hergebruik van 

kwalitatief nog goed materiaal.  

De locatie van het depot betreft een 

gemeentelijk perceel. Het perceel is centraal gelegen in het gebied waar de materialen uiteindelijk ook gebruikt 

gaan worden. Daarnaast is het terrein al bestraat waardoor de locatie zich uitstekend leent om een depot in te 

richten. Het terrein zal naar verwachting begin 2023 worden ingericht. 

 

Locatie tijdelijk bouwdepot 


