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Rond de Energieweg komt de milieu-overlast van industrie en verkeer samen. Een van die industriële 

bedrijven uit de zwaardere categorie is de asfaltcentrale van Dura Vermeer, een bedrijf dat daar op 

grote schaal asfalt produceert. De meeste mensen zien en ruiken het bedrijf maar een paar seconden 

als ze er voorbijrijden, maar voor de mensen in de buurt is het bedrijf een voortdurende bron van 

overlast. Hoe warm asfalt ruikt is welbekend: het is beslist geen prettige lucht om in te wonen. Maar 

de lucht van asfalt is niet het enige dat het bedrijf verspreidt. Dura Vermeer heeft op het terrein 

behalve een asfaltcentrale ook een puinbreker staan. Die mag maar een paar dagen draaien, maar 

daar komt nu verandering in. Behalve een verdubbeling van de asfaltproductie wordt namelijk ook 

de capaciteit van de puinbreker meer dan vertienvoudigd. Het breken van puin veroorzaakt stof, 

lawaai en trillingen en dit is de tweede puinbreker die Dura Vermeer op het industrieterrein heeft 

staan, even verderop aan de Ambachtsweg staat er nog een.  

Het lijkt erop alsof de gemeente Nijmegen, die de vergunning 

heeft gegeven, nu alle sluizen openzet: op 23 november opent 

de stadsbrug en naast de enorme toename van het verkeer op 

de Energieweg, kan Dura Vermeer ongehinderd uitbreiden. Daar 

bovenop wordt ruim baan gemaakt voor de toename van 

risicovolle bedrijven op het industrieterrein, zowel in het 

bestemmingsplan als in het veiligheidsbeleid. Het historisch 

bewustzijn dat het bij Nijmegen West gaat om een gebied met 

een onevenredig grote milieu-overlast en een geschiedenis van hogere kankercijfers, is kennelijk bij 

de bestuurders weggezakt.  

Ook het bedrijf valt wel iets te verwijten: lang niet alle maatregelen die tegen de overlast genomen 

kunnen worden, zijn in de nieuwe vergunning opgenomen. En even vooraf met je buren overleggen 

over je plannen is toch ook niet teveel gevraagd. Nu kwam vlak voor de zomervakantie de nieuwe 

vergunning. Alleen doordat een omwonende de elektronische berichten van de overheid in de gaten 

hield, werden enkele organisaties in de vakantietijd tijdig getipt over de geplande 

milieuverslechtering. Omdat de gemeente in die procedure fouten heeft gemaakt, is via de 

Gelderlander van 17 oktober intussen duidelijk geworden dat die inspraakprocedure over gedaan zal 

worden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er een andere vergunning ter inzage wordt gelegd, de 

plannen blijven immers hetzelfde.   

Door de berichten in de media zijn nu meer mensen op de hoogte van de plannen en neemt de 

onrust toe. Daarom hebben de betrokken verenigingen, Leefmilieu en Dorpsbelang Hees, samen met 

de Gelderse Natuur- en Milieufederatie het initiatief genomen tot het organiseren van een 

informatie-avond. De vraag wat er precies staat te gebeuren staat centraal.  Ook de initiatieven die 

genomen kunnen worden tegen de plannen worden met de aanwezigen besproken. De bijeenkomst 

vindt plaats op 21 oktober in de Petruskerk, Schependomlaan 85, Nijmegen en start om 20.00 uur. 
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