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Gelegen tussen Steenbokstraat en Dingostraat.
Raadsbesluit d.d. 12 februari 1964: Klipspringerstraat;
Besluit B&W d.d. 18 maart 1964: Egelstraat. Uit niets blijkt dat B&W in 1964 bevoegd waren de naam
Klipspringerstraat te wijzigen in Egelstraat.

EGEL (Erinaceus europaeus), zoogdier met stekels op de rug uit de orde der
insekteneters (Eulipotyphla).

Kaart van de toekomstige Hazenkamp anno 1930
1960 Sportpark Quick op de Hazenkamp
Het gebied rondom de Egelstraat maakte deel uit van
het landgoed Villa Leliëndaal. Later wordt dit in de jaren
1960 het voetbalterrein van Sportvereniging Quick met
een eigen overdekt voetbalstadion.
De Steenbokstraat is dan nog een zandpad tussen de
Vossenlaan en de Dobbelmanweg.

1956 Foto Riet Bos op Steenbokpad,
op de achtergrond de Vossenlaan
onderdeel van de St.Anna wijk.

De hoofdtribune van het oude
Quick-stadion in de Hazenkamp.
Later verhuisde Quick naar
sportpark de Dennen.

Affiche 1952.
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In het jaar 1888 kwamen vier jongens in
Nijmegen bij elkaar om een club op te richten.
Op 10 april was deze vereniging een feit, toen
de cricketclub Quick Nijmegen werd opgericht.
Er werd besloten dat in de zomermaanden de
cricketsport zou worden beoefend en dat de
wintermaanden bestemd waren voor de
voetbalsport. In 1894 trad Quick 1888 toe tot
de N.V.B. en werd er gespeeld tegen clubs als
Vitesse, Koninklijke UD, Voorwaarts uit Tiel en
Victoria uit 's-Hertogenbosch.

Het allereerste speelveld was gelegen aan de Kronenburgersingel. Toen dit later te
klein werd, kwamen zij via de St. Annastraat en de Wedren terecht op de
Weurtseweg. Op 27 mei 1895 werd op de Algemene Vergadering besloten tot het
opheffen van de cricketafdeling. Als vervangende sport werd voor de
zomermaanden atletiek binnen gehaald. In augustus 1896 werd het officiële
clubtenue ingevoerd. Het ledental bedroeg toen 16 mannen. Dit jaar was zo
succesvol dat het ledental zich uitbreidde tot 71 mannen. In 1897 werd voor het
eerst in een beslissingswedstrijd gewonnen van P.W. en de promotie naar de
eerste klasse was een feit.
Daarna groeide Quick verder door, waardoor in 1913 het ledenaantal van 151 was bereikt en er 186
donateurs waren. In de zomer van 1915 werd de cricketafdeling opnieuw opgericht. In 1916 werd
besloten tot aankoop van het landgoed van villa Leliëndaal (Lerkendaal) aan de Hazenkampseweg. Op
zondag 5 mei 1918 werd door de burgemeester van Nijmegen een lint doorgeknipt, waarna de 4000
toeschouwers zich konden vergapen aan de openingswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Uitslag 22.Samen met voetbal, cricket en atletiek en later ook een bloeiende afdeling hockey werden goede en
grootse jaren doorgebracht op het sportpark aan de Hazenkamp.
In 1938 promoveerde Quick naar de eerste klasse dankzij het
"Gouden Elftal". Het was extra feestelijk omdat 1938 het jaar was
waarin Quick 50 jaar bestond. Het winnen van de KNVB beker in
1949 wordt nog altijd gezien als een uitermate glorieus moment in
de Quick-geschiedenis. Landskampioen in dat jaar was SVV uit
Schiedam. Op 25 juni 1949 troffen beide elftallen elkaar in het
Goffertstadion voor de wedstrijd om de Supercup. Bij die wedstrijd
ontbrak een van de Quick-spelers om een heel curieuze reden.
Herman Gerrits, spitsspeler van de bekerwinnaars, bleek tijdens die
bekerfinale zijn enkel gebroken te hebben. Hij merkte dat na afloop
van de wedstrijd, in de kleedkamer. Na het uittrekken van zijn
voetbalschoenen, bleek staan opeens pijnlijk en onmogelijk. Toen
het complex aan de Hazenkamp moest wijken voor woningbouw
verhuisde Quick na veel onderhandelen naar de huidige locatie: de
Dennenstraat.
Ingang Quick aan de Hazenkampseweg.
Bouwplannen
De 1ste bebouwing is de kerk van de Egelstraat is gerealiseerd in 1958. De woningen zijn gebouwd anno
1976. Naast de kerk wordt later het vakbondsgebouw van de FNV gerealiseerd.
Bewoners
2

1966 Conferentieszaal Gereformeerde kerk.

4

1966 J.H. Westerdijk, kosterwoning.

Kerkgebouw met kosterwoning.
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Woningen
In 1976 zijn 16 luxe nieuwbouw koopwoningen gerealiseerd tegenover de gereformeerde kerk. Het betreft
één en twee-onder-één-dak woningen met aanpandige garage met balkon en slaapkamer.
Gelet op het feit dat het recente woningen – na 1975 - betreft zijn geen bewonersgegevens opgenomen.
Het betreft Egelstraat nrs. 1 t/m 17, kooprpijs anno 2014 ca. €450.000,=.
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