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Samenvatting 

In het coalitieakkoord ‘’Nijmegen: samen vooruit’’ wordt expliciet aandacht besteed aan 

het Valkhofkwartier als één van de prioritaire gebieden in de binnenstad van Nijmegen 

waar we de komende jaren fors mee aan de slag willen gaan.  

We hebben een integrale gebiedsvisie opgesteld waarin we op basis van zeven ambities 

een streefbeeld geven voor de komende jaren. De gebiedsvisie werken we na het 

raadsbesluit uit in een uitvoeringsprogramma. 

 

 

Voorstel 

1. Vaststellen van de zeven ambities uit de gebiedsvisie Valkhofkwartier, waarmee 

we een streefbeeld geven voor de verdere ontwikkeling van het Valkhofkwartier. 

2. De gebiedsvisie verder uit te laten werken in een uitvoeringsprogramma inclusief 

(globale) financiële ramingen en vóór de zomer terug te komen met een voorstel. 

3. Kennis te nemen van de gebiedsvisie Valkhofkwartier. 

 

 

Aanleiding 

In het coalitieakkoord ‘’Nijmegen: samen vooruit’’ voor de periode 2018-2022 wordt onder 

de opgave ‘’Bouwen aan een aantrekkelijke stad’’ expliciet aandacht besteed aan het 

Valkhofkwartier als een van de prioritaire gebieden in de binnenstad van Nijmegen waar 

we de komende jaren fors mee aan de slag willen gaan. Daarmee positioneren we 

Nijmegen verder als aantrekkelijke én oudste stad.  

 “..Het Valkhofkwartier wordt dé locatie in de binnenstad van waaruit bezoekers en toeristen 

kennis kunnen maken met de rijke geschiedenis en de cultuur(historie) van Nijmegen. Door de 

aanwezigheid van het park Valkhof als rijksmonument, het nieuwe museum de Bastei, 

Museum het Valkhof, cultuurcentrum de Lindenberg, de Sint Nicolaas kapel, de historische 

muren van de burcht, de bunker uit WOII, de vestiging van het infocentrum WOII in de 

Lindenberg, de Belvédère en de Barbarossa ruïne is sprake van een unieke concentratie aan 

culturele en cultuurhistorische voorzieningen. Hiermee creëren we een nieuw icoon voor de 

stad..” 

 

In 2018 is de gebiedsvisie in samenspraak met betrokkenen in het gebied opgesteld. De 

gebiedsvisie heeft het karakter van een ambitiedocument. Het is een streefbeeld voor een 

integrale ontwikkeling van dit gebied voor de komende tien tot vijftien jaar.  

 

Beoogde impact 

De integrale gebiedsvisie beoogt recentelijk gerealiseerde, lopende en toekomstige 

projecten en opgaves met elkaar te verbinden en meerwaarde te creëren. Deze zijn onder 

meer: nieuwbouw Bastei, vergroening oostelijke Waalkade, renovatie valkhofpark, 
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verbetering aansluiting Burchtstraat-park, verlevendigen Kelfkensbosplein, herinrichting 

openbare ruimte (zie bijlage “projecten Valkhofkwartier”) 

 

Daarnaast worden de stakeholders in het gebied (culturele instellingen, ondernemers, 

bewoners) ondersteund nadrukkelijker samen te werken en programmatisch en toeristisch 

het Valkhofkwartier op de kaart te zetten. 

 

Argumenten 

1.1 Positioneren Valkhofkwartier 

Doel van de visie met daarin de zeven ambities is primair het positioneren van het 

Valkhofkwartier als belangrijkste “culturele, historische en toeristische site” van Nijmegen 

en hierdoor op termijn ook een economische structuurversterking te bewerkstelligen.  

De visie is leidend voor de (her)ontwikkeling van het Valkhofkwartier. Deze ontwikkeling 

wordt procesmatig aangepakt. Op basis van de visie moeten prioriteiten gesteld kunnen 

worden t.a.v. de integrale gebiedsontwikkeling. De visie biedt ook een duidelijk kader en 

toont onze integrale ambities voor het gebied, waarmee we derden kunnen bewegen om te 

investeren in het gebied, onder andere via subsidies. 

 

1.2 Ambities 

Voor de ontwikkeling van het Valkhofkwartierzijn de volgende ambities geformuleerd:  

 

1. We stemmen de programmering van de diverse culturele voorzieningen en 

activiteiten in het Valkhofkwartier nadrukkelijker op elkaar af.  

2. We ontwikkelen en beheren de verschillende, fysieke projecten en deelgebieden 

in het Valkhofkwartier in samenhang met elkaar waardoor het gebied zich veel 

meer dan nu zal onderscheiden als unieke entiteit. 

3. Tijdreis Valkhofkwartier. We profileren het Valkhofkwartier fysiek en conceptueel 

als dé cultuurhistorische parel van Nijmegen. Hierbij maken we de historie beter 

beleefbaar door restauratie en visualisatie. 

4. Ontmoetingsplaats. We zien het Valkhofkwartier als uniek onderdeel van de 

bruisende binnenstad van Nijmegen waarbij het gebied de entree vormt voor 

bezoekers en toeristen. Hiertoe verbinden we het gebied met zijn omgeving. 

5. Culturele hotspot. Het gebied herbergt de belangrijkste culturele instellingen van 

de stad en kent de hoogste concentratie rijksmonumenten. Daarnaast vinden er 

veel evenementen plaats. We willen de activiteiten beter op de locaties en op 

elkaar afstemmen.  

6. Stadspark Valkhof. De grandeur en ruimtelijke samenhang van het gebied zoals 

die was rond 1900 nemen we als uitgangspunt voor de huidige opwaardering van 

het gebied.  

7. We zien mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwbouw die een bijdrage 

levert aan bovenstaande ambities. We denken dan in eerste instantie aan 

maatschappelijk relevant programma. 

 

1.3 Voortzetten samenwerking stakeholders in het gebied 

Met het vaststellen van de gebiedsvisie geven wij de stakeholders in het gebied 

duidelijkheid over ons streefbeeld en onze ambitie, waarmee zij met elkaar beter in staat 

zijn toekomstige ideeën en plannen te ontwikkelen en nieuwe investeringen af te wegen.  
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Naast het ontwikkelen van de gebiedsvisie hebben we al in 2018 met de stakeholders in het 

gebied gewerkt aan een nauwere samenwerking met het doel om structureel een 

verbindend programma samen te stellen, waardoor het Valkhofkwartier nog 

aantrekkelijker wordt voor bezoekers. Het gaat dan om de beleving van cultuur en 

cultuurhistorie, om evenementen, groen en parken, food(culinair kwartier), stad aan de 

waal, markt en de directe verbinding van dit alles met het winkelgebied.  

Ook hebben we geparticipeerd in het proces om te komen tot een masterplan voor het 

Valkhofmuseum en de raakvlakken en kansen met het Valkhofkwartier verkend. 

 

2. Verder uitwerken gebiedsvisie in uitvoeringsprogramma 

De gebiedsvisie is integraal opgesteld, kent een hoger abstractieniveau dan de (bestaande) 

plannen en projecten, is inventariserend en agendeert de dilemma’s, kansen en de 

bijbehorende keuzes in het gebied. Om dit meer handen en voeten te geven in termen van 

tijd en geld willen we de gebiedsvisie verder uitwerken richting een uitvoeringsprogramma, 

waarbij we onderscheid zullen maken in korte-, middellange- en lange termijn projecten. 

 

Zoals in de investeringsagenda al genoemd willen we Regio, Provincie en Rijk uitdrukkelijk 

uitnodigen onze ambities te omarmen en de komende tien tot vijftien jaar mee te werken 

en mede te investeren in de fysieke én programmatische ontwikkeling van dit potentieel 

hoogwaardig deel van Nijmegen.   

 

 Kanttekeningen 

Het vaststellen van een gebiedsvisie, ambities en streefbeelden brengt het risico met zich 

mee dat daarin genoemde projecten door belanghebbenden en stakeholders gezien 

worden als vaststaande plannen die in de toekomst zeker gerealiseerd zullen worden. Dit 

terwijl de financiering hiervan nog niet is geregeld.  

Beheersmaatregel: In de verdere communicatie van onze visie  zullen we dit aspect steeds 

herhalen en expliciet onder de aandacht brengen 

 

Financiën 

Met dit raadsvoorstel wordt géén beslissing over financiën gevraagd. De gebiedsvisie geeft 

enkel een streefbeeld voor de verdere ontwikkeling van het Valkhofkwartier voor de 

komende tien tot vijftien jaar. Op basis van de gebiedsvisie zullen we in 2019 en volgende 

jaren voortdurend zoeken naar kansen en mogelijkheden om onderdelen van de visie op 

een projectmatige manier richting daadwerkelijke realisatie te kunnen brengen. Een 

belangrijk aspect hierbij betreft de financiële haalbaarheid. Pas als dat duidelijk is, 

brengen we een onderdeel of onderdelen van de visie richting besluitvorming en realisatie. 

Waar nodig of wenselijk, wordt vervolgens per onderdeel een aparte planexploitatie 

opgesteld.  

 

In het coalitie akkoord is 2.5 miljoen gereserveerd voor de ontwikkeling van het 

Valkhofkwartier, waarmee we een eerste cofinanciering hebben en een begin kunnen 

maken met het vinden van andere middelen en subsidies. Dit zal echter bij lange na niet 

voldoende zijn om álle onderdelen van de visie te realiseren. Voor de zomer komen wij 

terug met een uitvoeringsprogramma inclusief schattingen en globale ramingen van de 

onderdelen en projecten. Hiervoor maken we plankosten (zie ook hier onder punt 1) ad 

€250.000. Dekking vindt plaats vanuit programma budgetten  2019. 
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Vervolg 

1 Uitvoering 

Voor het Valkhofkwartier is een interne werkorganisatie ingericht om 1) regie te voeren op 

de diverse ontwikkelingen en projecten in het Valkhofkwartier en directe omgeving, 2) de 

visie uit te werken in een uitvoeringsprogramma en 3) actief op zoek te gaan naar 

subsidies. De plankosten hiervoor bedraagt €250.000 

 

2 Bestuurlijk traject 

Na het raadsbesluit werken we de gebiedsvisie uit naar een uitvoeringsprogramma incl. 

een (globale) raming. Een belangrijk aspect hierbij betreft de financiële haalbaarheid. Pas 

als dat duidelijk is, brengen we een onderdeel of onderdelen van de visie richting 

besluitvorming en realisatie. 

 

3 Communicatie en participatie 

In 2017 en 2018 zijn diverse gesprekken gevoerd met stakeholders over de ruimtelijke 

ontwikkeling in het Valkhofkwartier en de samenwerkingsmogelijkheden op 

programmaniveau, PR en marketing om zo tot stappen te komen voor een succesvolle 

gebiedsontwikkeling. Ook zijn er presentaties gehouden van de concept gebiedsvisie voor 

o.a. de publieke organisaties, bedrijven, marktkooplieden en bewoners uit het gebied, 

Stichting Valkhofkwartier, evenementenorganisaties, Huis voor de Binnenstad en RBTKAN. 

Verder hebben we werkbezoeken gebracht aan vergelijkbare gebieden zoals de 

Lauwersgrachtalliantie in Arnhem en het Sphinx-kwartier in Maastricht.  

Dit jaar zijn we ook een marketeeroverleg gestart met de marketeers van de culturele 

instellingen uit het gebied, vertegenwoordiger (horeca)ondernemers Kelfkensbos en Huis 

voor de Binnenstad.  

Deze stakeholders zullen we ook betrekken bij de verdere uitwerking van de gebiedsvisie 

richting uitvoeringsprogramma. 

 

4 Voorlopige programmering huidige en toekomstige projecten die we gaan 

uitwerken in het uitvoeringsprogramma. Bij de uitwerking kan het zijn dat onderdelen in de 

fasering gaan schuiven. De schuin gedrukte projecten gaan van start of zijn in uitvoering 

(bijlage 2) 

 

Korte termijn (2019-2020) 

De vergroening Waalkade, Informatiecentrum WO II in het Valkhofkwartier, Rehabilitatie 

Valkhofpark, Restauratie hoek toren, Spolia + Barbarossa ruïne,  Nicolaaskapel, 

Herinrichting kop Burchtstraat en paviljoen Green Capital,  Restauratiesokkel 

Spoorwegmonument, Terugplaatsen stadspomp, Hertogstraat – herinrichting en 

transformatieaanpak, Waalbrug renovatie 

Verder: Tot stand brengen van samenwerking met Provincie en Rijk. 

 

Middellange termijn (2021- 2024) 

Burchtmuren, Herinrichting Kelfkensbos inclusief reparatie dak, evt. kunstproject in de 

parkeergarage en fietsen parkeren. Herinrichting St. Jorisstraat, Museum, Aansluiting 

Waalbrug, Voerweg, Bushaltes Traianusplein 

 

Lange termijn (na 2024) 
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Visualisatie grachten Castellum, Visualisatie stadspoort bij Poortwachtershuis, 

Traianusplein, Brug Traianusplein, Verbinding Waalbrug, Lindenberg 

 

 

Bijlagen 

1. Gebiedsvisie Valkhofkwartier 

2. Mogelijke (toekomstige) projecten Valkhofkwartier 
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