
 

   

Datum: 20 januari 2021 
Betreft: schriftelijke vragen conform art. 39 RvO 
Aan:  het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen 
Over:  snelfietsverbinding door oud bos, Heseveld 
 
Geacht college, 
 
Op vrijdag 15 januari jl. verscheen een artikel in De Gelderlander met als titel ‘Snelle 
fietsverbinding gaat dwars door oud bosje’. Boomspecialisten en bewoners uitten hun 
zorgen over de bomen, de ecologische waarde van het bosperceel en de schade die het 
aanleggen van een nieuw fietspad toebrengt aan de bodem en de bomen. 
 
De fracties van SP en GroenLinks vinden het belangrijk dat het bestaande groen dat 
Nijmegen rijk is behouden blijft. Dit oude bos met veel eiken, beuken, esdoorns en linden 
dreigt nu te verdwijnen met daarbij de biodiversiteit. Uit het artikel blijkt dat de gemeente 
Nijmegen onderzoekt of het aanleggen van het fietspad kan zonder teveel schade aan te 
richten.  
 
Dit brengt de Socialistische Partij en GroenLinks tot de volgende vragen: 
 

1. Is het college het eens met ons dat wij spaarzaam moeten omgaan met het 
bestaande groen in onze stad? 

2. In hoeverre weegt het belang van het aanleggen van een (snel) fietspad op tegen het 
opofferen van dit bosperceel? 

3. Het ontwerp nu voorziet in een rechtstreekse verbinding vanuit de Daniëlsweg naar 
de Cavaljéweg. Is dit het enige ontwerp dat nu voorligt? Of zijn er meerdere 
ontwerpen? Indien er meerdere ontwerpen liggen, welke zijn dit dan? Zijn die er niet, 
is college bereid onderzoek te doen naar alternatieven? 

4. Vanuit verkeerstechnisch oogpunt is dwars door het bos voor de hand liggend. 
Hoeveel fietsers maken gebruik van het tracé Heseveld-Hazenkamp via de huidige 
route(s)? 

5. Wat is de verwachting m.b.t. het gebruik van hetzelfde tracé op het moment dat er 
rechtstreekse verbinding zou plaatsvinden zoals nu voorgesteld? 

6. Hoeveel bomen worden er in totaal gekapt bij dit ontwerp? Welke dikte hebben deze 
bomen? En hoeveel bomen worden er gekapt waarvoor een kapvergunning nodig is? 

7. Zijn bewoners betrokken bij dit ontwerp? Zo ja, op welke wijze? Zo niet, waarom 
niet? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens de fracties van Socialistische Parij Nijmegen en GroenLinks Nijmegen, 
 
 
Biljana Marković en Volkert Vintges  
  


