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Gelegen tussen Hazenkampseweg en IJsbeerstraat.
In 1963 kreeg het gedeelte van de Lamastraat ten zuiden van de IJsbeerstraat de naam Kameelstraat.

De lama (Lama glama), soms ook schaapkameel genoemd, is een
gedomesticeerd Zuid-Amerikaans hoefdier uit de familie der
kameelachtigen (Camelidae).
De naam is afkomstig uit het Quechua.
De lama heeft een schofthoogte van 109 tot 119 centimeter, een
kop-romplengte van 120 tot 225 centimeter en een lichaamsgewicht van 130 tot 155 kilogram. De vacht bestaat uit dikke wol.
Het gezicht is dunner behaard. De vachtkleur varieert van wit via
roodbruin en grijs tot zwart, zowel effen als gevlekt.
Er zijn twee rassen, de chaku en de ccara. De chaku, het meer algemene ras, heeft een vrij lange, wollige
vacht, de ccara een zeer korte vacht. De lama voedt zich met allerlei planten en grassen die groeien in de
bergen. Hij deponeert zijn uitwerpselen meestal op een vaste plaats.
Een lama staat bekend om zijn typische reactie tegenover (vermeend) gevaar, namelijk spuwen in de
richting van zijn belager. Het uitgespuwde mengsel is afkomstig van de voormagen.

Bewoners
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1968 P.W. Willems, kantoor bouwbedrijf.
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SSgN, Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen.
Het adres is gewijzigd naar de IJsbeerstraat.
De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) is
voortgekomen uit de gemeentelijke HBS in Nijmegen die in 1865
werd gesticht. In 1968 werd de school een scholengemeenschap
met afdelingen voor MAVO (later VMBO-t), HAVO en VWO. In 1987
was de SSgN de eerste school voor
voortgezet onderwijs waar Jenaplan werd
aangeboden, en geldt daarmee als
wereldwijd voorbeeld. Vanaf 1990
ontwikkelde de school zich tot een
modelschool op het gebied van internationale uitwisselingen, cultuuraanbod en
begeleiding van topsporters.
Officiële opening van de Stedelijke Scholengemeenschap; de gedenksteen met de
tekst: "de laatste steen voor deze school is gelegd door de burgemeester van
Nijmegen, de heer F.J. Hermsen, 12 september 1980.
Afrika in Lamastraat
30 augustus 2007. Verdeeld over acht gastgezinnen verblijven veertien jonge drummers uit Burundi nog
even in de Nijmeegse wijk Weezenhof. Van hieruit verzorgen ze twee weken lang her en der optredens.
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Gisteren was er een concert in de aula van de SSgN in de Lamastraat. Als dank voor het feit dat de
brugklassers dit voorjaar 500 euro voor hen hadden ingezameld. In totaal sprokkelde de Stichting Rhytm
for revival 25.000 Euro bij elkaar om de reis vanuit Afrika mogelijk te maken.
Het project probeert de getalenteerde trommelaars zelfrespect bijbrengen. Vandaag vrolijken de Burundi
Tambours de sportdag op van nieuwe HAN - studenten.
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1968 Verenigingslokaal.
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NSV-2 Kleuter- en Basis school.
De NSV-2 Nijmeegse Schoolvereniging
Anno 2014: De Nijmeegse School Vereniging II
(NSV2), basisschool voor bijzonder neutraal onderwijs.
In een sfeer van wederzijds vertrouwen, respect en zich
veilig voelen, kunnen kinderen zich optimaal
ontwikkelen. Daarom willen we behalve aan het
cognitieve aspect ook aandacht geven aan het pedagogische, sociaalemotionele en creatieve aspect. Dit betekent dat we naast het leren ook
onze opvoedkundige taak belangrijk vinden: "de kinderen leren samen te
werken, over hun gevoelens en die van anderen te denken en te praten en
daar rekening mee te houden".
Charles Hammes, kunstenaar
Charles Pieter Hammes, geboren te Hees, 9 augustus 1915 – aldaar gestorven 16 april 1991) was een
Nederlandse kunstenaar.
Hammes woonde zijn hele leven in Hees bij Nijmegen, aan de Bredestraat in de ouderlijke woning,
"Laarhoek". Hij was de zoon van de landschapschilder Christiaan Hammes, van wie hij zijn artistieke
gaven geërfd lijkt te hebben, en Rudolphina Wagner. Charles is nooit gehuwd geweest en had evenmin
kinderen. Hij was als docent verbonden aan de Vrije Academie in Nijmegen.
Kunstwerken van Hammes zijn onder meer te zien in de Lamastraat in Nijmegen, een mozaïek aan de
gevel van de Nijmeegse School Vereniging II, op het Keizer Traianusplein in Nijmegen (standbeeld
van Keizer Traianus, (een co-productie van Charles Hammes en Ed van Teeseling)), aan de Brink in Assen
("De Cultuurdrager" ook wel "Boekenmannetje" genoemd), aan de Hengelosestraat in Enschede ("De
kronkel" ook wel "De Aarde" genoemd, een plastiek gemaakt voor het International Training Centre for
Aerial Survey).
Daarnaast is hij de maker van een grote kerstgroep, die nog geregeld tentoongesteld wordt als de
Hammes' kerstgroep. Het vloeroppervlak hiervan bedraagt zo'n 4.50 x 3.50 meter. Charles Hammes
maakte deze kerstgroep overigens, naar het schijnt, omdat zijn moeder graag een kerststal in de
huiskamer wilde. Het resulteerde in een verzameling van figuren en achtergronden van meer dan 80
onderdelen.
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1963 J.R. Driessen, fabrikant.

Nijmeegse Schoolvereniging
De Nijmeegsche Schoolvereeniging (NSV) kwam in 1906 voort uit het vermaarde ‘Instituut voor
Jongeheeren’, een dure privéschool die eind 19de eeuw was opgericht door G. Wegerif. De school voor
neutraal lager onderwijs en uitgebreid lager onderwijs (ULO) was gevestigd in een villa op de hoek van de
St. Canisiussingel en de Van der Brugghenstraat. Na jaren van financiële zorgen lukte het na de Eerste
Wereldoorlog om flink te groeien, maar daardoor werd de statige villa aan de rand van het centrum al snel
te klein.
In 1931 verhuisde de NSV naar een splinternieuw schoolgebouw op een binnenterrein aan de toenmalige
Driehuizerweg – nu de Heyendaalseweg. Het V-vormige gebouw met twaalf lokalen en een gymnastiekzaal
aan de achterzijde was een ontwerp van de Nijmeegse architect Willem Hoffmann, die eerder had
meegewerkt aan de bouw van het Willemskwartier en het Waterkwartier. Kenmerkend aan de buitenzijde
zijn de grote, horizontaal gelede vensters en het hoge, ver overstekende dak met dakruiter. De
kleurstelling van het interieur was ten tijde van de ingebruikname erg vernieuwend: blauwgroen en rood
voerden de boventoon.
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1955 De start van NSV-2 aan de Lamastraat met
directeur L. Bouwers.

31 maart 1957
Opening NSV-2 Lamastraat.
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