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Beste bewoners en ondernemers,
Na de zomervakantie gaat de gemeente aan de slag op de Hoogstraat, aan de
centrumkant van het Kelfkensbosplein. Het gebied tussen de Ridderstraat, Voerweg,
Hertogstraat, Burchtstraat en Kelfkensbos willen we aanpassen om de verbinding
tussen binnenstad en Valkhofkwartier te verbeteren. Door de rijweg aan te passen,
willen we meer ruimte maken voor voetgangers. Ook komt er meer groen en aandacht
voor cultuurhistorie en pakken we de Lindenberg aan. Graag geven we u een update.
Wat gaan we na de zomer doen?
Wat gelijk gaat opvallen is dat we het grote blauwe kunstwerk van Narcisse Tordoir
weghalen om ruimte te maken op het plein. Dit kunstwerk krijgt een plek in Dukenburg.
Aan de kant van de Hoogstraat maken we meer ruimte voor voetgangers. De rijweg
verschuift zo’n 20 meter en de snelheid wordt hier max 30 km/uur. Er komen extra bomen
en alles wordt meer gelijkvloers. Ook komt de gerenoveerde historische stadspomp uit
1747 terug. Die komt ongeveer op de oude plek te staan (Zie het bijgevoegd plaatje, voor
details kijk op mijnwijkplan.nl). Daarnaast restaureren we het Spoorwegmonument, de
sokkel met de engel. De Lindenberg richting de Veerpoorttrappen maken we
aantrekkelijker als verbinding tussen boven- en benedenstad.
Valkhofkwartier, Kelfkensbos en parken
In de omgeving van het Kelfkensbos en het Valkhof is een hoop te zien en te beleven. Het is
de plek waar iedereen kennis kan maken met de geschiedenis van Nijmegen. Samen met
het winkelgebied, de horeca op het Kelfkensbos/Hertogstraat, de Waalkade en de
nabijheid van de Stadswaard, geeft dat kansen om uit te groeien tot een echte toeristische
trekpleister. Daarom heeft de gemeenteraad in 2019 de gebiedsvisie Valkhofkwartier
vastgesteld. De komende jaren wordt het hele gebied stukje bij beetje aangepakt. De
afgelopen jaren knapten we de Waalkade en de Lindenberghaven op en bouwden we het
centrum voor natuur en cultuurhistorie De Bastei.
De komende jaren, na de reconstructie van de Hoogstraat, wil de gemeente onder andere
aan de slag met het Kelfkensbosplein en het Valkhofpark. Op de informatieavond van 9
november 2020 vroegen we alvast naar uw ideeën om het plein beter in te richten. Deze
nemen we mee in het ontwerp dat we gaan maken.
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Vergunningen en eisen Hoogstraat
De plannen voor de Hoogstraat presenteerden we ook op de informatieavond van 9
november. Deze zijn nu verder uitgewerkt. De gemeente heeft een omgevingsvergunning
aangevraagd voor de werkzaamheden en binnenkort verwachten we een verkeersbesluit
over de 30km/uur. We zijn ook gestart met de aanbesteding. de aannemers zijn gevraagd
een plan te bedenken om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de Ridderstraat
steeds bereikbaar te houden.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Dan kunt u contact opnemen met
projectleider Willy Arends w.arends@nijmegen.nl. Meer informatie over de Gebiedsvisie
Valkhofkwartier is ook te vinden op Nijmegen.nl in het Dossier Valkhofkwartier en op
nijmegen.nl/mijnwijkplan (bij Hoogstraat en Kelfkensbos).
In juni nodigen we u uit voor een nieuwe informatieavond met alle details over de
werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,

W. Arends
Projectleider Hoogstraat en Kelfkensbos
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