
 
De gemeente Nijmegen heeft samen met projectontwikkelaar B. van de Ven van Woonfront Vossenlaan 
B.V. (Stuworld) een nieuw plan voor het terrein aan de Vossenlaan 44 uitgewerkt. Dit plan zal op 2 
december aanstaande om 19.00 uur in de Maranathakerk worden gepresenteerd. Namens de projectgroep 
is daarvoor een uitnodiging in deze buurt verspreid.  
Onze indruk is dat dit plan ingrijpende gevolgen voor onze buurt zal hebben. De bebouwing zal bestaan uit 
3 grote gebouwen met een hoogte van 15 meter en elk met 5 bouwlagen.  Niet is uitgezocht welke gevolgen 
dit zal hebben voor zon en schaduw voor de bewoners in de directe omgeving van deze gebouwen. In dit 
plan worden 114 appartementen en 49 kleine wooneenheden met zorg geprojecteerd, méér dan eerder 
door de gemeente Nijmegen is gecommuniceerd. De uitnodiging van de projectgroep voor de 
voorlichtingsavond is verspreid over ongeveer 200 adressen in de directe omgeving van de nieuwbouw 
(Hazenkampseweg, Dingostraat, Dromedarisstraat, Vossenlaan, Dasstraat en Eekhoornstraat).  
Het aantal huishoudens in dit gebied zal met ruim 50% toenemen (afgezien van personeel en bezoekers). 
Dit heeft vanzelfsprekend ernstige consequenties voor de verkeersintensiteit, de parkeerdruk, het geluid, 
het milieu en de sociale cohesie in de wijk. Het is van wezenlijk belang dat de buurtbewoners in zo groot 
mogelijke getale aanwezig zijn bij deze voorlichtingsavond. Immers, één van de voorwaarden die de 
gemeente Nijmegen heeft gesteld voor de realisering van de plannen is dat daarvoor voldoende 
draagkracht moet zijn in de buurt. En de buurt dat bent u, dat zijn wij samen! 
Wij als Stichting Hart voor Hazenkamp maken ons grote zorgen over de effecten van dit plan op onze buurt. 
Wij zullen ons zeker blijven inzetten voor de leefbaarheid in en de kwaliteit van onze wijk. Wij willen 
samen met u proberen het aangekondigde plan zodanig te wijzigen dat het voor de buurt aanvaardbaar is. 
Na de voorlichtingsavond op 2 december zullen wij op donderdag 12 december om 19.30 uur in de 
Maranathakerk een afzonderlijke bijeenkomst organiseren om alle in de buurt levende gedachten te 
inventariseren om zo tot een afgewogen pakket van wensen en eisen te komen. 
 
Namens het bestuur  van de Stichting Hart voor Hazenkamp,  
Gijsbert van Heijst (06 2705 4298), voorzitter en Ton Schattenberg (06 5510 2358), secretaris. 
 

                  De stichting ontvangt een bijdrage uit het budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen 



2 december aanstaande om 19.00 uur, de Maranathakerk

Nieuwbouw Vossenlaan 44 gezien vanuit de Dromedarisstraat. Links de Hazenkampseweg, rechts de Vossenlaan

GEBOUW A “Waalboog” GEBOUW B GEBOUW C

Hazenkamp: laat je stem horen!


