
1

Stad in beeld

nijmegen.nl

Nijmegen, Stad in beeld

Ontwerp-Omgevingsvisie 
2020 - 2040



2 3

Stad in beeld Stad in beeld

Stad in Beeld
Om de komende jaren te kunnen vaststellen in hoeverre we onze ambities uit de Omgevingsvisie 

weten waar te maken, hebben we de staat van de stad vastgelegd. We hebben als het ware een foto 

van de stad gemaakt, een momentopname, om onze uitgangssituatie bij de start van de 

Omgevingsvisie vast te leggen. Op deze foto is te zien hoe Nijmegen het doet als sociale en gezonde 

stad, als economisch veerkrachtige stad, als aantrekkelijke stad en als duurzame stad. 
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In samenwerking met regionale partners

Kwaliteitsimpuls station en stationsomgeving Nijmegen

Kwaliteitsimpuls station Nijmegen Heyendaal en elektri�catie Maaslijn

Actuele projecten woningbouw

Actuele projecten overig

Verbreden spoorbrug Ravenstein naar dubbelspoor 

Doortrekken A15

Aanpak knooppunt Bankhoef/A50 (i.s.m. terugslag op N322)

Capaciteit baanvak Arnhem-Nijmegen verhogen

Inzetten op HOV-corridors

Actuele projecten en regionale opgaven

Actuele projecten wonen/werken
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Stedelijk netwerk Arnhem-
Nijmegen 
De regio Arnhem-Nijmegen is het grootste stede-
lijke netwerk en het economische zwaartepunt 
van Oost-Nederland. Gunstig gelegen tussen de 
Randstad en Nordrhein-Westfalen is het de na-
tuurlijke schakel tussen Nederland en Duitsland. 
De regio wordt goed ontsloten via weg, spoor en 
water.  Het HSL-station Arnhem Centraal heeft 
een sleutelpositie voor Oost-Nederland voor 
het spoorverkeer. De aansluiting op de ICE van 
en naar Duitsland is hierbij cruciaal voor het 
stedelijk netwerk. Het vliegveld Weeze ligt in de 
directe nabijheid. 

Samenwerking
Regionaal zijn er verschillende samenwerkings-
verbanden, zoals het Rijk van Nijmegen, Regio 
Arnhem Nijmegen, The Economic Board Arnhem 
Nijmegen, Gelrestad-samenwerking en Euregio 
Rijn Waal. De regio’s werken samen op thema’s 
als economie, duurzaamheid/energietransitie, 
circulariteit, wonen, mobiliteit en klimaatadap-
tatie.  De regio ontwikkelt zich ook steeds meer 
tot een netwerkverband dat onderdeel is van 
nationale, Europese en mondiale netwerken. 
Het is een Europees georiënteerde grensre-
gio. In de Citydeal Gelrestad bijvoorbeeld, is 
afgesproken om de werking van de Gelderse 
arbeidsmarkt te verbeteren, een gezamenlijke 
Research & Development-agenda te ontwikkelen 
en belemmeringen voor economische groei en 
innovaties weg te nemen. De samenwerking 
gaat verder dan proeftuinen en living labs. Zoals 
met het Gelders Energie Akkoord, de duurzame 
aanbesteding van het OV, de innovatieve inkoop 
van energie door de gemeenten, snelfietsroutes 
en evenementen.

Topsector Health
Het stedelijk netwerk is de thuisbasis van de 
topsector Health: het medische technologie-
cluster in Nijmegen en omgeving dat bedrijven, 
overheden, gezondheidszorg- en kennisinstellin-
gen met elkaar verbindt. Ambitie is uit te groeien 
tot een toonaangevend Europees cluster op het 
gebied van health, life sciences en hightech.  

Circulaire topregio
Duurzaamheid zit in het DNA van Nijmegen, ook 
bij onze ondernemers. De regio Arnhem-Nij-
megen is eind 2018 zelfs uitgeroepen tot beste 
circulaire regio van Nederland en won daarmee 
de titel Green Capital of Europe. Nijmegen heeft 
de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn.

Groene metropoolregio
Op een groter schaalniveau vormen we samen 
met de provincie en de regio’s Arnhem-Nijmegen 
en Food Valley (Ede-Wageningen) een groene 
metropoolregio, die een toenemende verste-
delijkingsdruk heeft. We willen dé circulaire 
topregio worden in Europa. Een groene metro-
poolregio die zich kan meten met andere metro-
poolregio’s in ons land. De regio’s willen zich als 
onderdeel van een netwerk van metropoolre-
gio’s onderscheiden op het gebied van circula-
riteit. Niet alleen met de economische topsec-
toren (food, health en energy), maar ook op alle 
facetten van de leefomgeving: stedenbouw, 
water, groen, klimaat, gezondheid, mobiliteit en 
sociale inclusie. We streven naar een gezonde, 
circulaire groei via het structureel opschalen 
en versnellen van experimenten. Daarbij kiezen 
we voor innovaties met concrete resultaten, die 
breder toepasbaar zijn voor anderen. 
Voor de langere termijn ontwikkelen we als re-
gio’s een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie 
en maken op basis daarvan afspraken met het 
Rijk over de realisatie daarvan. 

Nijmegen is niet los te zien van de omgeving waarin de stad ligt. 

Die omgeving voegt kwaliteit toe. Bovendien kunnen we een 

aantal belangrijke vraagstukken alleen samen met onze 

omgeving oplossen. Als regio zetten we in op de combinatie van 

duurzame en gezonde keuzes. Zo kunnen steeds meer inwoners 

van onze regio meedoen en meeprofiteren van de kansen en 

de groei die we ambiëren. 

Nijmegen werkt samen met de regio

Groene metropoolregio
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Begin 2019 had Nijmegen bijna 177.000 inwoners. Dat is ongeveer 13% meer 

dan in 2000. Sinds dat jaar is het aantal inwoners elk jaar toegenomen. 

De groei varieerde wel van jaar tot jaar. De laatste vijf jaar bedroeg deze 

gemiddeld ongeveer 1.700 mensen. Met de bevolkingsgroei neemt ook het 

aantal huishoudens toe. Veruit de grootste groei zien we bij het aantal 

éénpersoonshuishoudens. 

Bevolkingsgroei
De bevolkingsgroei van de afgelopen twintig 
jaar is te herleiden tot twee leeftijdsklassen. De 
groep tussen de 18 en 25 jaar is sterk toegeno-
men, doordat steeds meer jongeren naar Nijme-
gen komen om een opleiding te volgen. Dat zien 
we terug in het groeiende aantal studenten aan 
de Radboud Universiteit en de HAN. Daarnaast is 
de groep tussen de 55 en 70 jaar flink gegroeid. 
Het aantal inwoners tussen de 30 en 45 jaar is de 
laatste twintig jaar juist iets afgenomen. 

De bevolkingstoename is het gecombineerde 
effect van een geboorteoverschot en een mi-
gratiesaldo. Het geboorteoverschot is hierbij de 
meest stabiele factor, maar in omvang het minst 
belangrijk. Jaarlijks worden er circa 350 tot 500 
kinderen meer geboren dan het aantal Nijmege-
naren dat overlijdt. Het migratiesaldo fluctueert 
veel sterker. Van een vertrekoverschot in 2007 en 
2008 tot een vestigingsoverschot van ongeveer 
2.000 mensen in 2017.

Demografie
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Stads- en wijkmonitor
Ieder jaar voeren we als gemeente de stads- en wijkmonitor uit. 
De uitkomsten  van deze onderzoeken geven in 2018 in grote lijnen het volgende beeld van Nijmegen:

• Nijmegenaren zijn in het algemeen positief over de aantrekkelijkheid van de stad en de wijken, al blijft het woon- en  
  leefklimaat in enkele wijken en buurten om extra aandacht vragen.
• Ondanks het grote aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen blijft de krapte op de woningmarkt onverminderd groot.   
  De kansen om een huurwoning te vinden, zijn nog steeds klein: starters staan gemiddeld 8 jaar op de wachtlijst 
  ingeschreven voordat ze een woning krijgen toegewezen. Het aanbod bestaande koopwoningen is de laatste jaren  
  flink gedaald, wat heeft geleid tot forse prijsstijgingen.
• De waardering van bezoekers voor de binnenstad is opnieuw toegenomen.
• Het aantal studenten aan de Radboud Universiteit en de HAN is verder gestegen. 
• De waardering van ondernemers voor het ondernemersklimaat is stabiel.
• Het aantal bedrijven dat zich in Nijmegen vestigt, is in 2018 flink gegroeid en het aantal banen is toegenomen. 
  De werkloosheid is weer op het lage niveau van 2008. Toch ontvangen nog steeds veel Nijmegenaren een 
  bijstandsuitkering. Het aantal huishoudens dat langdurig een inkomen onder de lage-inkomensgrens ontvangt, 
  stijgt de laatste jaren licht.
• Het aantal mensen dat gebruik maakt van jeugdhulp en/of de Wmo is licht gegroeid. Het percentage huishoudens 
  dat veel hulp en ondersteuning nodig heeft, is ongeveer gelijk gebleven.
• Het elektriciteitsverbruik per woning is de laatste jaren verder gedaald, net als het gasverbruik.
• Nijmegen presteert zeer goed als het gaat om afvalscheiding. Met een scheidingspercentage van 79% horen we 
  landelijk bij de koplopers.
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Sociale 
en gezonde stad
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Hoe kan Nijmegen zich verder ontwikkelen als sociale en gezonde stad?

We willen dat de inrichting van de stad bijdraagt  
aan een sociale en gezonde stad. Waarin de 
inwoner centraal staat en iedereen mee kan doen. 
En waar bewegen en sociaal actief zijn in een 
gezonde omgeving mogelijk is.  

Gebieden met barrières veranderen we in 

plekken waar ontmoeting en verbinding 

ontstaan. Zoals bij het Maas-Waalkanaal.

Fietsroutes

Er komen fietsroutes tussen wijken.

Looproutes vanaf stations

Aanleg van aantrekkelijke looproutes 
vanaf stations.

Beweging stimuleren

We maken beweegroutes, parklinten 
en groene verblijfsgebieden die 
beweging en ontmoeting stimuleren.

Autoverkeer

Het autoverkeer houden we zoveel 
mogelijk op de doorgaande wegen, 
zoals de S100. We maken het gebied 
binnen de S100 autoluwer.

Voorbeeldproject
Dukenburg

Met de bewoners in Dukenburg onderzoeken we hoe 
de wijk op allerlei vlakken versterkt kan worden. We 
steunen de transformatie van het winkelcentrum, er 
komt een centrale wijkontmoetingsplek en we 
maken van groenstroken een echt Stadsdeelpark.

Tegelijkertijd wordt gekeken wat de grote opgaven 
van de stad voor Dukenburg betekenen. Een deel van 
Dukenburg is bijvoorbeeld startwijk in het project 
aardgasvrije wijken. De gemeente wil richting geven 
aan de ontwikkeling en tegelijkertijd ruimte bieden 
aan initiatieven van bewoners. Alles wordt 
vastgelegd in een Omgevingsplan en Agenda voor 
Dukenburg.

Verbinding buitengebied

Verbetering van de verbindingen met 
het buitengebied.

We willen een gezonde omgeving 

voor iedereen in de stad. Met zo 

min mogelijk last van 

luchtvervuiling, onveiligheid en 

geluid- en stankoverlast.

We zetten in op krachtige wijken waar 

bewoners veel contact met anderen 

hebben. Met verschillende type woningen, 

zodat er een verscheidenheid van mensen 

kan wonen. 

In sommige gebieden wordt vooral gewoond. 

Terwijl veel mensen zich prettiger blijken te 

voelen in wijken waar meer gebeurt. Daarom 

onderzoeken we waar voorzieningen, zoals 

winkels, cafés, bedrijfjes en werkplekken een 

waardevolle aanvulling kunnen zijn. 

Voorzieningen

In een aantal wijken onderzoeken we 
de behoefte aan voorzieningen.

Zwembad

We zoeken naar ruimte voor een nieuw 
zwembad.

Waalsprong winkelgebied

In de Waalsprong maken we een nieuw 
winkelgebied voor de wijk.

Voorbeeldproject
Groen, gezond en in beweging

Gezonde inwoners in een gezonde stad. Een 
Nijmegen waarin we samen groene en gezonde 
keuzes stimuleren en actief bijdragen aan het 
welbevinden van alle inwoners. Zodat zij lekker in 
hun vel zitten, voldoende bewegen, gezonder eten 
en de gezondheidsverschillen in de stad kleiner 
worden. Dát is het doel van ‘Wij zijn groen, gezond en 
in beweging Nijmegen’.  We zetten daarom kracht op 
de volgende thema’s: de rookvrije generatie, gezond 
gewicht, gezonde voeding, vitaliteit van 
medewerkers, voldoende bewegen, bewuster 
alcoholgebruik, mentale fitheid en een schone en 
groene leefomgeving.  

Wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl

Verkeersverbindingen

We zetten in op betere loop- en 
fietsverbindingen. We onderzoeken 
mogelijkheden voor extra 
verbindingen.
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Goede mix van wonen/bedrijven

Mix van functies (voornamelijk wonen)

Mix van functies (voornamelijk bedrijven)

Wonen

Binnenstad

Gebieden met goede functiemenging

Bedrijven

Legenda

Nijmegen heeft een aantrekkelijk 

woonklimaat. Vanzelfsprekend zijn er 

verschillen tussen de wijken, maar 

ook in de zwakkere Nijmeegse wijken 

is het woon- en leefklimaat van een 

behoorlijk niveau. 

Leefbaarometer.nl, dat de leefbaarheid van 
wijken op basis van honderd indicatoren vast-
stelt, beoordeelt de leefbaarheid in de meeste 
woongebieden in Nijmegen als goed tot uitste-
kend. Slechts in enkele wijken scoren delen een 
onvoldoende. Ook de Nijmegenaren zelf waar-
deren hun woonomgeving ruim voldoende tot 
goed, zo blijkt uit de Burgerpeiling. Sinds 2010 is 
het rapportcijfer voor de buurt als plek om 
te wonen en te leven ongeveer een 7,5.  

Woningvoorraad
Woningen gaan lang mee en de wijken kennen 
een redelijk vast patroon van vestiging van 
nieuwe bewoners en uitstroom van senioren. De 
sterktes en zwaktes van wijken hangen meestal 
nauw samen met de samenstelling van de wo-
ningvoorraad en de daarbij behorende concen-
traties van achterstanden en problemen. Als de 
woonomgeving objectief gezien op orde is, wil 
dit overigens niet altijd zeggen dat de bewoners 
zich er thuis voelen. Bijvoorbeeld omdat ze wei-
nig buurtgenoten kennen of nauwelijks onderlin-
ge omgang hebben. Ook kan het zijn dat zij zich 
niet veilig voelen in hun woonomgeving.

 Leefbaarheid Samengevat zijn de belangrijkste wijkontwikkelingen in Nijmegen: 

• Nijmegen-Oud-West blijft in opkomst door stedelijke vernieuwing

• Nijmegen-Noord is sterk en hoort er bij

• De 60’er jaren wijken Hatert, Neerbosch-Oost ontwikkelen zich positief,  

 al blijven delen van deze wijken, evenals delen van Dukenburg, Lindenholt en  

 Nijmegen Centrum aandacht vragen als het gaat om het woon- en leefklimaat

• Leefbaarheidsrisico’s komen vooral in delen van wijken voor en nauwelijks in 

 hele wijken
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  Wonen

De bijna 177.000 Nijmegenaren leven in ruim 
96.000 huishouden. Bijna 80% van deze 
huishoudens woont in een zelfstandige 
woning en iets meer dan 20% in een onzelf-
standige woning. Op 1 januari 2019 waren er 
in Nijmegen meer huur- dan koopwoningen 
(respectievelijk 53% en 47%) en er is meer 
laagbouw dan hoogbouw (respectievelijk 
55% en 45%). De meeste woningen zijn ge-
bouwd tussen 1966 en 1985. De woningcor-
poraties hebben 40% van het totale aantal 
woningen in eigendom. Van deze ruim 
32.000 (zelfstandige) woningen wordt 95% 
in de sociale sector verhuurd. De (sociale) 
huurwoningen in Nijmegen zijn in eigendom 
van zeven verschillende woningcorporaties. 

Iedere drie jaar monitoren we de woningbe-
hoefte op basis van het landelijke Woonon-
derzoek Nederland (WoON). Uit de analyse 
van 2019 blijkt dat de woningmarktbehoefte 
in de regio Arnhem-Nijmegen onder druk 
staat. In de regio bedraagt het woningte-
kort 6% en in de stad Nijmegen 7%. Om 
het tekort in de stad op te heffen, moet de 
plancapaciteit fors worden opgevoerd. We 
gaan er nu vanuit dat de voorraad zelfstan-
dige woningen tot en met 2030 met ruim 
10.000 woningen moet worden uitgebreid 
en tussen 2030 en 2040 met ongeveer 5000 
woningen.

Nijmegen staat landelijk 

in de top 3 van steden met 

het hoogste percentage 

woningtekort. 
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Huishoudensprognose Nijmegen versus feitelijke ontwikkeling afgelopen jaren

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Feitelijke ontwikkeling78778 79301 80408 81927 82390 83873 85061 85514 86192 87162 88148 88819 90087 90962 92743 93727 95083 96186 97307
Huishoudensgroei < 2030 97307 98621
Huishoudensgroei > 2030 (bovengrens)
Huishoudensgroei > 2030 (ondergrens)
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Feitelijke ontwikkeling Huishoudensgroei < 2030 Huishoudensgroei > 2030 (bovengrens) Huishoudensgroei > 2030 (ondergrens)

Een passend huis
De woningmarkt is krap voor iedereen. Het 
vinden van een passend huis is een opgave. Maar 
dat geldt het meest voor mensen aan de on-
derkant van de woonladder, zoals bijvoorbeeld 
dak- en thuislozen of mensen met een (lichame-
lijke) beperking en voor de mensen die uit willen 
stromen uit de maatschappelijke voorzieningen 
(instelling voor beschermd wonen en maat-
schappelijke opvang) of vergunninghouders. Dit 
zijn mensen die net niet zelfredzaam zijn, maar 
met een beetje begeleiding lukt het wel. De 
woning hoeft niet altijd een aangepaste woning 
te zijn, maar misschien de omgeving waarin die 
woning staat wel. Soms betreft het een woning 
in een bijzonder woonconcept, bijvoorbeeld een 
onzelfstandige woning in een groepshuis of een 
kleine woning in een wijk met begeleiding door 
‘Housing First’.

Initiatieven in de wijk
In de wijken van Nijmegen vinden veel verschil-
lende activiteiten plaats, die worden georga-
niseerd door organisaties, verenigingen en 
inwoners zelf. Op de kaart van Wegwijzer024 
staat een overzicht van allerlei initiatieven in het 
sociale domein, gericht op verschillende leef-
gebieden. Zoals ontmoeten, vrije tijd, gezond 
leven, schuld en armoede, sport en bewegen, 
wonen, werk en inkomen. De activiteiten zijn 
soms gericht op alle inwoners en soms op een 
specifieke groep, zoals kinderen, ouderen, 
mantelzorgers, laaggeletterde of mensen met 
een beperking. De Nijmeegse website mijnwijk-
plan.nl toont burgerparticipatieprojecten in de 
openbare ruimte. Deze projecten zijn gericht op 
adoptie van groen, bewegen, schoon, parkma-
nagement, natuurtuinen en speeltuinen.

In de wijken van Nijmegen 

vinden veel verschillende 

activiteiten plaats, die 

worden georganiseerd door 

organisaties, verenigingen en 

inwoners zelf.
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Aandachtsgebieden voorzieningen

Nader analyse

Nieuw wijk winkelgebied

Transformatie winkelcentrum

Zoekgebied sportvelden

Legenda

      

Aandachtsgebieden voorzieningen

Nader analyse

Nieuw wijk winkelgebied

Transformatie winkelcentrum

Zoekgebied sportvelden

Legenda

Huisartsen

BSO

KDV

Fysiotherapie

GGZ

Kinderopvang

Sociale wijken

Sportaanbod

Speeltuinen

OnderwijslocatiesSTIP

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Hogeschool Arnhem/
Nijmegen

Radboud Universiteit

ROC

P+R

Treinstations

Sociale wijkteams

Binnensport

Buitensport

Zwembad

Stedelijke speeltuin

Wijkspeeltuin

Dagbesteding

Zorgwoningen

Wijkaccomodaties

Jongeren Centra

      

Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan locaties voor 
breedtesport. Met de ontwikkeling van plassen 
in de Waalsprong en de Spiegelwaal creëren we 
mogelijkheden voor watergebonden activitei-
ten. Voor de topsportlocatie onderzoeken we de 
mogelijkheden voor de langere termijn. 

Voorzieningenaanbod
Voorzieningen zijn van groot belang voor de 
leefbaarheid, ontmoeten en bewonersinitiatie-
ven in een wijk en komen er niet vanzelf. Wat 
het gewenste voorzieningenaanbod is, hangt 
af van onder meer de bevolkingssamenstelling, 
technologische ontwikkelingen en processen, 
zoals individualisering. Die zorgt er binnen de 

De kaart hiernaast toont een groot 

deel van de voorzieningen die 

belangrijk zijn voor een sociale en 

gezonde stad. In het grootste deel 

van de stad is het 

voorzieningenniveau op peil. Wel 

vraagt het voorzieningenniveau in 

Noord aandacht nu het aantal 

inwoners van dit stadsdeel groeit. 

sportsector voor dat verenigingen en accommo-
daties onder druk komen te staan. Het verschilt 
van wijk tot wijk.

Voorzieningen

Als gemeente gaan we continu na of de voorzieningen 

nog aansluiten bij de behoeften en de bevolkingssamenstelling 

van een wijk of stadsdeel. Daarbij geldt dat het 

voorzieningenniveau meer is dan alleen de aanwezigheid van 

voorzieningen. Wanneer en hoe lang ze open zijn telt ook mee.
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Gezondheid

Gezond bewegen
Van alle volwassen Nijmegenaren beoordeelde 77% in 2016 zijn/haar ge-
zondheid als goed of zeer goed. Dat neemt niet weg dat er grote verschil-
len zijn tussen groepen en wijken. Mensen met een lage opleiding en/of 
niet-westerse migratie-achtergrond zijn gemiddeld minder positief over 
hun gezondheid. Onderzoek laat ook zien dat er forse verschillen bestaan 
als we kijken naar de norm ‘Gezond Bewegen’ en overgewicht. Onder de 
noemer ‘Groen, gezond in beweging’ en het lokaal preventie akkoord 
werkt de gemeente samen met andere partijen in de stad. Denk aan de 
GGD, het Radboud UMC, de Radboud Universiteit, de Sint Maartenskliniek, 
de HAN, het ROC, de DAR, bedrijven, huisartsen, scholen en woningbouw-
corporaties - aan gezonde inwoners in een gezonde stad.

STOP-principe
Nijmegen streeft naar gezonde inwoners in een gezonde stad.  We werken 
aan een omgeving die lichamelijke beweging stimuleert. Daarbij gaan we 
uit van het STOP-principe: eerst oog hebben voor Stapper en Trappers, 
dan voor Openbaar Vervoer en pas dan voor de personenauto. Concreet 
betekent dit dat we de stad zo willen inrichten dat het logisch, eenvoudig 
en prettig is om al lopend en fietsen van A naar B te gaan. Dat begint 
al bij het station. Elke station is een entree tot een deel van de stad met 
goede loop- en fietsroutes naar (werk)locaties in de buurt. 

Langzaam en veilig
Doorgaand verkeer laten we vooral rijden via de S100, zodat meer ruimte 
ontstaat voor langzaam verkeer binnen de S100. Verder werken we aan 
goede en slimme verbindingen tussen wijken en creëren we extra en 
veilige oversteekplaatsen bij drukke verkeersaders. Woonwijken zien 
we als plekken om te spelen en te ontspannen met vooral ruimte voor 
voetganger en fietser en minder voor auto’s. 
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Bestaande verbindingen

Groene verblijfsgebieden

Stedelijk parklint

Routes tussen wijken en secundaire routes

Aantrekkelijke looproutes vanaf station

Verbinding met buitengebied

S100

Creëren van optimale langzaam verkeersverbindingen

Legenda

      

Voor buiten bewegen, spelen en 

ontmoeten is de aanwezigheid van 

een prettige buitenruimte 

noodzakelijk. Denk aan toegankelijke 

stoepen, looproutes en fietspaden, 

sportparken en kwalitatief goede 

speel- en ontmoetingsplekken in 

wijken en buurten. Een goed 

voorbeeld is het uitgebreide (snel) 

fietsnetwerk in de stad.

Verspreid over de stad zijn er diverse sport-
parken en in alle wijken zijn in de nabijheid 
voldoende speelplekken, al blijft het nodig om 
kritisch te kijken naar de vorm en inrichting van 
deze plekken. We beoordelen de kwaliteit van 
alle huidige speelplekken en zorgen ervoor dat 
speelplekken hoogwaardige locaties worden 
voor spel en ontmoeten voor jong en oud. Ook 
zorgen we dat de openbare ruimte toegankelijk, 
veilig en schoon is.

De uitdaging in de buitenruimte ligt in het bun-
delen van ruimte, krachten en ambities ten gun-
ste van de gebruikers. Door een goed ingerichte 
openbare ruimte – waarbij rekening is gehouden 
met verschillende culturen en wensen – is er 
meer sociale inclusie en betrokkenheid. 
Daarbij is directe betrokkenheid van bewoners 
en bedrijven bij de ontwikkeling  en beheer van 
de buitenruimte cruciaal.

 Buitenruimte

Groen in de buurt
Bij de prettige buitenruimte gaat het niet altijd 
om officiële ingerichte plekken, maar ook om 
groen in de buurt, zoals grasvelden en bos. 
Of om routes met bomen en straten met een 
geschikt straatprofiel, zoals brede stoepen. In 
Nijmegen zijn veel mooie groene plekken en 
gebieden. 

Barrières opheffen
Naast elementen die bewegen en spelen stimu-
leren, zijn er ook elementen die dit belemmeren. 
Op diverse plekken in de stad zijn er bijvoor-
beeld wegen en andere infrastructuur die als een 
barrière werken, zoals de Graafseweg, de spoor-
kuil, het kanaal en de Waal. Tegelijkertijd hebben 
we ervaren dat we met ruimtelijke ingrepen, 
zoals Ruimte voor de rivier en de toevoeging van 
kwaliteit en openbare ruimte, barrières kunnen 
opheffen en nieuwe aantrekkelijk verblijfsgebie-
den kunnen creëren. 
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Data gestuurd werken

Met data gestuurd werken, open data, slimme netwerken en kennisdeling 

werken we aan een goed beheer van de openbare ruimte. Met nieuwe 

aanbestedingsvormen dagen we de markt uit om met de nieuwste technieken 

en werkwijzen samen onze doelen van efficiënt beheer en klimaatadaptatie te 

realiseren en het gebruik energie en grondstoffen te minimaliseren.

We kiezen voor 

een stad die 

verleidt tot 

gezond gedrag: 

lopen, fietsen, 

bewegen, sport 

en spel.
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Geluidcontouren weg- en railverkeer 2017

2km10
Schaal 1:40000

2020-01-20

 

Geluid
In het Actieplan geluid van de gemeente staat 
dat bij groot onderhoud aan wegen standaard 
stiller asfalt wordt toegepast. Nijmegen heeft 
voor grote gebieden een maximumsnelheid van 
30 km/uur ingesteld waardoor de geluidpro-
ductie van het gemotoriseerde verkeer lager 
wordt. Het geluid van individuele bedrijven 
wordt beheerst met vergunningen op basis van 
de Wet milieubeheer.  -Voor een groot aantal 
activiteiten gelden standaard geluidvoorschrif-
ten. Het geluid van een evenement in de open 
lucht beperken we door het aantal evenementen 
per locatie te begrenzen. En door vergunningen 
en ontheffingen te verlenen waarin staat tot 
hoe lang een evenement mag duren en hoeveel 
geluid er geproduceerd mag worden.

Woningen en geluid 
Nijmegen is een groeigemeente. Dat bete-
kent dat er steeds meer woningen nodig zijn. 
Aangezien de ruimte binnen de gemeente-
grenzen beperkt is, bouwen we vaak op open 
en vrijkomende plekken in de stad. Daardoor 
komen woningen steeds dichter langs grote 
verkeersaders te staan en neemt het aantal 
mensen toe dat woont op een locatie met een 
hoge geluidbelasting. Daarmee neemt de kans 
op geluidhinder toe.

Omgevingskwaliteit

Nijmegen heeft voor grote 

gebieden een maximum 

snelheid van 30 km/uur 

ingesteld waardoor de 

geluidproductie van het 

gemotoriseerd verkeer 

lager wordt.
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Lucht
Luchtverontreiniging heeft grote nadelige 
gezondheidseffecten. De afgelopen jaren is Euro-
pees, nationaal en lokaal veel gebeurd 
aan de uitstoot en concentraties van schadelijke 
stoffen. Ook in Nijmegen is de luchtkwaliteit ver-
beterd. In de stad voldoen we aan de wettelijke 
grenswaarden. Onder de grenswaarden treden 
echter ook gezondheidseffecten op. Zo voldoen 
we niet aan de advieswaarden van de WHO. In 
2016 hebben we de roetreductienorm vastge-
steld, waarmee we beogen dat er in 2022 40% 
minder roet in de lucht zit ten opzichte van 2014.  

Veiligheid
Op de kaart hebben we de zones aangegeven 
waar risico’s zijn door het transport of het 
gebruik van gevaarlijke stoffen. Deze risico’s zijn 
in het algemeen beperkt, omdat vervoer van 
gevaarlijke stoffen over het water, spoor, weg en 
door buisleidingen relatief veilig is. Ook de risi-
co’s die bedrijven veroorzaken, zijn in de meeste 
gevallen gering. Toch kunnen we incidenten 
nooit helemaal uitsluiten, waarbij geldt dat de 
gevolgen van zulke incident heel groot kunnen 
zijn. 

In Nijmegen werken we aan 

omgevingsveiligheid door risicovolle 

activiteiten zoveel mogelijk te 

scheiden van kwetsbare objecten 

en locaties. 
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Economisch
veerkrachtige stad
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Samen werken

aan de stad

Health en High Tech

Blijvend investeren in de kracht 
van sterke clusters van bedrijven 
in Health en High Tech.

Ontwikkeling (kanaal-)
havens

Mogelijkheid voor de ontwikkeling van 
de (kanaal-) havens met bedrijven  
die gebruikmaken van water. 

Ruimte voor groeisectoren

Ruimte voor andere belangrijke groei-
sectoren, zoals logistieke 
dienstverlening  
(de Grift), ICT/zakelijke dienstverlening 
(stations) en circulaire economie (o.a. 
ENGIE) en maakindustrie (TPN West).

Voorbeeldproject
Campus Heijendaal en Novio Tech 
Campus

We willen investeren in een verdere versterking en groei 
van onze campussen. Omdat dit dé plekken zijn waar 
innovatie en nieuwe bedrijvigheid ontstaat. We bieden 
ruimte aan groei en investeren in de uitstraling en 
kwaliteit, bijvoor beeld door functies toe te voegen. Dat 
doen we samen  
met onze belangrijke partners, waaronder bedrijven,  
kennis instellingen, campusorganisaties en de provincie 
Gelderland. Op dit moment werken we aan een 
uitgebreide toekomstvisie voor Novio Tech Campus.

Hoe kan Nijmegen zich verder ontwikkelen als economisch veerkrachtige stad?

Een economisch veerkrachtig Nijmegen is een stad die 
aantrekkelijk is om in te ondernemen en in te werken. 
Zodat er meer bedrijven komen en de werkgelegenheid  
groeit. In 10 jaar tijd willen we zorgen voor 10.000 
extra banen op allerlei niveaus. Goede voorzieningen  

en buurt- en wijkwinkelcentra,  

waar bewoners elkaar kunnen 

ontmoeten. 

Goede bereikbaarheid  

van de werklocaties  

in de stad en in de regio. Binnenstad

De binnenstad als 
centrum voor toerisme en 
recreatie, als belangrijke 
werklocatie en met veel 
verschillende winkels en 
horecazaken.

Nieuwe winkels 
en voorzieningen.

Ontwikkellocaties

Aantrekkelijke ontwikkel locaties bij 
de stations, campussen en het kanaal 
met een mix van mobiliteit, werken, 
wonen voor kennis werkers en 
ontmoeting.

Werken in de wijken

Ruimte voor ondernemen en werken in de 
woonwijken. Met broed plaatsen en 
bedrijfs verzamel gebouwen.

Specifieke kansen 
voor verduurzaming

Ruimte efficiënter 
benutten voor extra 
werkgelegenheid

Toekomstbestendige 
werklocaties

Ruimte maken op toekomst-
bestendige werklocaties 
(bestaand en nieuw) voor extra 
werkgelegenheid.
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Campus Heyendaal  

Bedrijventerrein  

Winkels 

Centrum

Novio Tech Campus 

TPN West    

6

7

8 Bijsterhuizen   

9 BINNENSTAD / Stationsgebied / Singels   

De Grift    

Bedrijfsverzamelgebouwen

Brabantse Poort

Winkelsteeg

Winkelsteeg Compaq

Kantoren

MBO/ROC Beroepsopleidingen

Legenda

      

Doel van het RPW is zorgen voor nieuwe econo-
mische ontwikkeling op de juiste locatie in de 
regio met maximaal rendement voor de werkge-
legenheid. Uit de monitoring van het RPW blijkt 
dat de uitgifte van bedrijventerreinen hard is 
gegaan en dat de kantorenmarkt zich heeft her-
steld. Er komt weer vraag naar nieuwe ruimte. 

Voor Nijmegen voorziet het RPW nu onder meer 
in de ontwikkeling van de campussen, maar ook 
van het Engie-terrein, Ressen, de Grift en enkele 
kantoorlocaties. Volgens het RPW is in de regio 
Zuid nog ruimte voor nieuwe winkelontwikkelin-
gen voor perifere detailhandel. Voor Nijmegen 
zijn hiervoor de locaties Ressen en Mercurius-
park aangewezen.

  Regionaal programma Werklocaties

In het Regionaal Programma 

Werklocaties (RPW) van alle achttien 

gemeenten van de Regio Arnhem-

Nijmegen en de provincie Gelderland 

zijn de regionale afspraken voor het 

in balans brengen van vraag en 

aanbod naar werklocaties 

opgenomen. Deze hebben betrekking 

op zowel bedrijventerreinen, 

kantoren als perifere detailhandel. 
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RTG

BCTN

Kansen voor nieuwe broedplaatsen

Aantrekelijke ontwikkellocatie voor wonen, werken en ontmoeten

Versterken logistieke centra

Speci�eke kans voor verduurzamen

Nieuw winkelgebied (dagelijkse boodschappen)

Nieuw winkelgebied (doelgerichte boodschappen)

Bestaande broedplaatsen

Health en High Tech

Wonen voor kenniswerkers

Modernisering winkelgebied

Watergebonden bedrijvigheid versterken

Oost-kanaalhavens

Winkelsteeg

Novio Tech Campus

Campus Heyendaal

Synthon Campus

Park15

De Grift

Binnenstad verbreed

Legenda

Nijmegen heeft een uitstekende 

ruimtelijk-economische 

uitgangspositie. Dankzij de Radboud 

Universiteit, Radboud UMC, 

Hogeschool van Arnhem Nijmegen en 

het ROC Nijmegen hebben stad en 

regio een hoogwaardige kennisbasis. 

De stad heeft een opvallend jonge en 

groeiende bevolking met een 

creatieve inslag. Er is een gunstig 

ondernemersklimaat met financieel 

gezonde en hoogwaardige bedrijven. 

Divers palet werklocaties
Als stad kunnen we bouwen op sterke economi-
sche sectoren zoals Health & High Tech, zakelijke 
dienstverlening/ICT, maakindustrie en logistiek. 
Het palet aan werklocaties is divers: Nijmegen 
heeft traditionele werklocaties zoals bedrijven-
terreinen en kantoorlocaties, maar ook moder-
ne vestigingsmilieus zoals campussen (Novio 
Tech Campus en Campus Heyendaal), creatieve 
broedplaatsen, bedrijfsverzamelgebouwen en 
gemengde woon-werkmilieus. De stad heeft een 
aantrekkelijk centrum met een gevarieerd win-
kel- en horeca-aanbod waar verblijven steeds 
belangrijker is. 

Vraag naar ruimte
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrij-
ven is een cruciale randvoorwaarde voor een 
sterke economie en de benodigde banenontwik-
keling. Extra economische activiteiten vragen 
echter om ruimte in de stad. De hoeveelheid uit-
geefbaar bedrijventerrein in Nijmegen is met 29 
hectare beperkt: een goede samenwerking met 
economische partners in de regio is daarom van 
belang. De grootste ruimtevraag tot 2030 betreft 
werkomgevingen voor logistieke bedrijven, klas-
siek gemengde bedrijventerreinen en bedrijven 
in de (maak)industrie.

Rond station Nijmegen Centraal is tot 2025 vraag 
naar 27.000 m2 kantoorruimte en 72.000 m2 
voor de langere termijn (tot 2035). In de ont-
wikkelstrategie voor Novio Tech Campus wordt 
ruimte gemaakt om te voorzien in de vraag naar 
hoogwaardige campusmilieus. 

Havens
Verder is er nu al een tekort aan watergebonden 
bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijme-
gen.  Daarom besteden we extra aandacht aan 
de potentie van de Nijmeegse havens.

Herstructureren
De benodigde ruimte voor een goed vestigings-
klimaat kan worden gevonden door nieuwe 
locaties te ontwikkelen en bestaande locaties te 
herstructureren, te intensiveren of te transfor-
meren. Bij deze maatregelen dient creatief en 
flexibel bouwen het uitgangspunt te zijn, zodat 
gebouwen bij veranderende omstandigheden 
in de toekomst eenvoudig van functie kunnen 
wijzigen. 

Ruimte bij de Grift, 
Kanaal-havens
Bij het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein de 
Grift voor onder meer maakindustrie en logistie-
ke dienstverlening, zijn aspecten als werkgele-
genheid, ruimtelijke inpassing en duurzaamheid 
van belang. De voormalige kolencentrale in Ka-
naalhavens Noord wordt getransformeerd naar 
een gebied met watergebonden bedrijvigheid en 
bedrijven die duurzame energie opwekken. 

In de nabije toekomst zullen we de bedrijven-
terreinen Bijsterhuizen (10-13 ha) en Mercuri-
uspark (5,5 ha) afronden. Bij Winkelsteeg en 
Oost-Kanaalhavens onderzoeken we of we door 
herstructurering, revitalisering, intensivering 
en transformatie ruimte kunnen vinden voor 
klassiek gemengde bedrijventerreinen, bedrij-
ven in de (maak)industrie en functiemenging.  
Voor Oost-Kanaalhavens geldt dit overigens pas 
vanaf 2030.

  Economische structuur
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Intensiteit werknemers
in de stad

Hoog

Laag

Intensiteit werknemers
in de stad

Hoog

Laag

Werklocaties
Rond station Nijmegen Centraal – dat we posi-
tioneren als economische hotspot - zoeken we 
ruimte door verouderde en incourante (kantoor)
panden te herontwikkelen. Brabantse Poort 
(inclusief Kerkenbos) en Campus Heyendaal 
zijn toekomstbestendige kantoorlocaties. De 
belangrijkste opgave is hier om de panden naar 
een hoger energielabel te krijgen. In een wijk 
als Bottendaal, bij het Honigcomplex en NYMA, 
maar ook bij kantoren en hotels langs de Oran-
jesingel onderzoeken we waar mogelijkheden 
zijn voor bedrijven in de creatieve sector en waar 
ruimte is voor flex- en ontmoetingsplekken en 
informele werklocaties (gemengde milieus). 
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RTG

BCTN

CRUISE

Doorstroomwegen - De groene route  (S100)

Vaarroutes

Snelfietsroutes

Snelwegen    Spoorwegen

Werkgebieden/Bestemmingsgebieden

Stedelijke knopen   HOV- verbinding 

Legenda

Bereikbare werklocaties
Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 
bedrijven is goede bereikbaarheid van werkloca-
ties van belang. We brengen knelpunten in beeld 
en streven we naar een goede doorstroming. Om 
watergebonden bedrijvigheid en multimodaal 
vervoer te stimuleren, hebben we in samen-
spraak met de provincie ook oog v¬¬oor de 
kwaliteit van kades en uitdieping van havens en 
vaarwegen. 

Duurzaam vervoer
We stimuleren duurzaam vervoer, onder andere 
door op strategische punten elektrische laad-
punten aan te leggen. Zodat bedrijven makkelij-
ker overgaan op elektrisch vervoer van goede-
ren. Goede initiatieven op het vlak van elektrisch 
vervoer brengen we onder de aandacht, zoals 
het initiatief van BCTN om twee elektrische 
schepen te laten varen.

Bereikbaar en veilig
We hebben het afgelopen decennium samen met 
publieke en private partners fors geïnvesteerd in 
de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. 
Daarbij kregen alle vervoerswijzen aandacht. 
Dat leidde tot de realisatie van een flink aantal 
grote infrastructurele projecten, zoals de nieuwe 
Stadsbrug en de snelfietspaden in de stad. Naast 
deze omvangrijke projecten investeerden we 
in de aanleg van fietsstraten en vrij liggende 
fietspaden langs drukke wegen, goede over-
steekplaatsen bij drukke verkeersaders, slimme 
verkeerslichten, toegankelijke bushaltes, nieuwe 
duurzame bushokjes, verkeersveiligheid en 
gedragsverandering. 

Tevredenheid
Ondanks de groei van de stad met 11.000 inwo-
ners tussen 2011 en 2019, vinden inwoners en 
bezoekers van het stadscentrum dat de bereik-
baarheid van Nijmegen is verbeterd. En dat geldt 
voor alle vervoerswijzen. 

Bereikbaarheid Auto, fiets en OV
Het aandeel van lopen en het auto-, fiets-, en 
ov-gebruik bij verplaatsingen in, van en naar 
Nijmegen hangt sterk af van de afstand. Op de 
korte afstanden tot 7,5 kilometer wordt veel 
gefietst (40,1%) en gelopen (25%), maar ook het 
aandeel van het autogebruik is hoog (30%). Uit 
onze stad- en wijkmonitor blijkt dat 65% van de 
Nijmegenaren de fiets pakt richting stadscen-
trum en de campus Heyendaal. Op de langere 
afstanden neemt het aandeel van auto en 
openbaar vervoer toe en wordt minder gefietst 
en gelopen. Vanwege de groeiende populariteit 
van de e-bikes en de realisatie van regionale 
snelle fietsroutes, zien we op afstanden tot 15 
km een fors groeipotentieel voor de fiets. Stati-
on Nijmegen Centraal is het tiende station van 
Nederland en kent dagelijks ca. 50.000 treinrei-
zigers en 40.000 buspassagiers. Deze groei zet in 
de toekomst verder door.
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RTG

BCTN

38
KNOOP

A73

A73

A50

A50
A15

A15

A325

A326

A15

Rail Terminal Gelderland (RTG)

Overslag Terminal BCTN

ENGIE Circulariteit 

Bedrijventerreinen

Park West

Geen wonen 

Windturbines / Zonnevelden

ARN (afvalverbrandingcentrale/warmtenet) / RWZI

Legenda

      

Logistiek

Om de mogelijkheden van een 

logistiek knooppunt optimaal te 

benutten, is het belangrijk dat 

nieuwe (logistieke) bedrijvigheid 

zich concentreert rondom overslag-

punten. Voor het knooppunt 

Nijmegen betekent dit dat het van 

belang is om bedrijventerrein de 

Grift te ontwikkelen voor logistieke 

activiteiten in de omgeving van 

de toekomstige Rail Terminal 

Gelderland  en de A15.

Verder willen we de positie van de havens 
economisch versterken door meer ruimte voor 
watergebonden bedrijvigheid te creëren rondom 
de Kanaalhavens en het Engieterrein. Daarbij 
zijn voorzieningen voor een goed vervoersys-
teem belangrijk.   Rondom de A15 bij afslag 38 
ontstaat, grotendeels net buiten de Nijmeegse 
gemeentegrenzen, een voor de stad belangrijke 
werklocatie.

Samenwerkingsverband 
Logistics Valley
Vanwege de goede verbindingen is de logistieke 
sector een belangrijke bron van werkgelegen-
heid voor de regio. In het samenwerkingsver-
band Logistics Valley pakken de overheid, onder-
zoeksinstellingen en ondernemers gezamenlijke 

opgaven aan. Zo staan het optimaliseren van
infrastructuur en het creëren van regionale 
truckparking hier op de agenda. 



46 47

Stad in beeld Stad in beeld

Detailhandelstructuur

Het is onze inzet om deze structuur te behou-
den en verder te versterken. Tegelijkertijd 
willen we ruimte bieden voor nieuwe ontwik-
kelingen.

In de wijken
Het Stadsdeelcentrum Dukenburg heeft te 
kampen met leegstand. Samen met onderne-
mers en eigenaren werken we aan een nieuwe 
invulling van dit centrum.
Voor de dagelijkse boodschappen bieden we 
inwoners van de stad een zo volledig mogelijk 
aanbod op loopafstand in hun wijk. Waar mo-
gelijk kiezen we voor concentratie van nu vaak 
nog verspreide functies. Tegelijkertijd willen 
we ook ruimte bieden aan kleinschalige, vaak 
tijdelijke initiatieven om in leegstaande pan-
den in de wijk aan de slag te gaan.  
 
Recreatief winkelen
Voor recreatief en vergelijkend winkelen 
kunnen bezoekers en inwoners terecht in de 
binnenstad en het stadsdeelcentrum Duken-
burg. Het centrum van Nijmegen bruist, trekt 
jaarlijks miljoenen bezoekers en is de centrale 
plek voor vele functies.

Perifere detailhandel
Het winkelaanbod completeren we met speci-
aalzaken op terreinen voor perifere detailhan-
del, zoals de woonboulevard en werklocaties 
waar onder meer doe-het-zelfzaken en auto-
dealers gevestigd zijn. In de toekomst bieden 
we op bedrijventerrein Ressen ruimte aan een 
grote bouw- en tuinmarkt, een tankstation 
en een fastfoodformule/restaurant. Op het 
Mercuriuspark op bedrijventerrein Noord- en 
Oost-Kanaalhavens is ook nog ruimte voor de 
vestiging van perifere detailhandel.

Nijmegen heeft een sterke 

winkelstructuur bestaande uit een 

stadscentrum, het 

stadsdeelcentrum Dukenburg en 

diverse buurt- en wijk 

winkelcentra. 
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De compacte binnenstad van Nijmegen is 
opgebouwd uit een A1-kernwinkelgebied waar 
vooral de ketens en filiaalbedrijven gevestigd 
zijn. De grote diversiteit aan winkels hebben 
we te danken aan de ringstraten. De horeca 
(restaurants en cafés) is vooral geconcentreerd 
in de horeca-accentgebieden, vaak aan pleinen 
verspreid over de binnenstad. In de ringstraten 
treffen we veel nieuwe, lichte horecaconcepten 
zoals lunchrooms, koffiebarretjes en ijssalons 
aan.  Dat het transformatieproces van ‘place to 
buy’ naar ‘place to meet’ gaande is, zien we ook 
terug in de ontwikkeling van banen. Sinds 2016 
zijn er meer mensen werkzaam in de horeca dan 
in de detailhandel. 
 
Groei
De binnenstad gaat een belangrijke bijdrage 
leveren aan onze ambitie om de komende tien 
jaar een groei van 10.000 nieuwe banen te 
behalen, vooral in groeisectoren als horeca en 
dienstverlening. Door het grote aantal bezoekers 
aan de binnenstad worden sectoren als horeca, 
cultuur, dienstverlening en evenementen in de 
binnenstad immers steeds belangrijker. In de 
binnenstad willen we deze sectoren de ruimte 
bieden om te groeien. Tegelijkertijd blijven we 
het evenwicht bewaken tussenleefbaarheid 
(steeds meer mensen wonen in de binnenstad) 
en levendigheid (door terrassen, evenementen, 
meer bezoekers). 
 

De binnenstad als economische motor

Bestrijding leegstand
Door de veranderende functies van de binnen-
stad, vraagt de winkelstructuur de aandacht. 
De komende jaren zetten we in op bestrijding 
van leegstand. Onze ervaring is dat we met een 
gerichte aanpak leegstand kunnen terugdrin-
gen. Door de binnenstad compact te houden en 
voorzichtig om te gaan met het toevoegen van 
commerciële meters, kunnen we leegstand voor-
komen. Dit combineren we met instrumenten 
als transformatiemanagement en ambiancever-
sterking. Daarnaast versterken we de aantrek-
kingskracht van de binnenstad door het Vlaams 
Kwartier en het Valkhofkwartier te ontwikkelen. 

Kortdurende leegstand
Het huidige leegstandspercentage in de binnen-
stad is laag. Het percentage schommelt rond 
de 5,6%, (peildatum 2019). De leegstand in het 
percentage vloeroppervlak is sinds de piek in 
2016 (faillissement V&D) afgenomen. Inmiddels 
is de V&D grotendeels gevuld. In de binnenstad 
is vooral sprake van frictieleegstand. Leegstaan-
de panden worden weer vrij snel gevuld. Er is 
nauwelijks structurele of langdurige leegstand. 
De Molenpoortpassage is hierop een (negatieve) 
uitzondering.

Door het grote aantal bezoekers aan de binnenstad 

worden horeca, cultuur, dienstverlening en 

evenementen steeds belangrijker.

Het stadscentrum is de tweede 

werklocatie van de stad. De 

binnenstad is goed voor 15.000 

banen, voor een belangrijk deel voor 

lager en middelbaar opgeleiden.
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Verbeteren kwaliteit entrees van de stad

Stadspark

Aantrekkelijke woongebieden Health & High Tech

Binnenstad  - Versterken kennisdriehoek Health & High-Tech

Stedelijke knoop HOV 

HOV- verbinding

Novio Tech Campus

Campus Heyendaal

Synthon Campus

Winkelsteeg

Legenda

      

Campussen Novio Tech Campus en Heyendaal

De Nijmeegse campussen zijn als bron van ken-
nis en innovatie van groot belang voor onze stad 
en regio. De aantrekkingskracht van de campus-
sen op bedrijven en studenten is groot, waar-
door zij een belangrijke bijdrage leveren aan de 
economische ontwikkeling, werkgelegenheid en 
levendigheid van de stad. 

Werkgelegenheid
De campussen zijn met circa 25.000 arbeids-
plaatsen verantwoordelijk voor een kwart van 
de banen in onze stad. Campus Heyendaal, waar 
universiteit, hogeschool en universitair medisch 
centrum Radboud UMC zijn gevestigd, is de 
grootste werkgelegenheidslocatie van Gelder-
land. 

Talent en innovatie
Door de Radboud Universiteit en de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen worden  op Campus Heyen-
daal ruim 45.000 studenten opgeleid. Hiermee 
vervullen de campussen een belangrijke functie 
als kraamkamer voor nieuw talent. Tot slot zijn 
de Nijmeegse campussen een bron van innova-
tie en leveren op die manier een bijdrage aan 
nieuwe ontwikkelingen en nieuwe bedrijvigheid. 
Toonaangevende onderzoeksinstituten zoals het 
Max Planck Institute for Psycholinguistics, het 
Donders Institute for Brain, Cognition and Beha-
viour of het Chip Integration Technology Centre 
zijn op de Nijmeegse campussen gevestigd. 

Groei
In de periode 2013-2018 zagen we op de campus-
locaties een groei met 2.779 banen en meer dan 
110 nieuwe bedrijfsvestigingen. Daarvan zijn 78 
bedrijven geland op de Novio Tech Campus. Op 
de Novio Tech Campus alleen is in de periode 
sinds haar oprichting de bedrijvigheid fors 
gegroeid van 10 bedrijven met in totaal 2.763 
medewerkers in 2013 naar 82 bedrijven en 3.490 
medewerkers in 2019

Versterking campussen
Als stad willen wij investeren in een verdere 
versterking en groei van onze campussen. We 
bieden ruimte aan groei en investeren in uit-
straling en kwaliteit, bijvoorbeeld door functies 
toe te voegen. Dat doen we samen met onze 
belangrijke partners, waaronder bedrijven, 
kennisinstellingen, campusorganisaties en de 
provincie Gelderland.  Op dit moment werken 
we aan een gezamenlijke ontwikkelvisie voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van de Novio Tech Cam-
pus. Naast de ruimtelijke ontwikkeling van NTC 
is in de visie is ook aandacht voor (de organisatie 
van) ondernemershuisvesting en gezamenlijke 
programma’s voor profilering, acquisitie en de 
ondersteuning van bedrijven voor Health & High 
Tech in de stad.

De twee belangrijkste locaties voor 

de topsector Health & High Tech zijn 

de campus Heyendaal en de 

NovioTech Campus. De Novio Tech 

Campus kenmerkt zich door een 

groot semicon-cluster en is een 

broedplaats voor nieuwe innovatieve 

bedrijvigheid op het snijvlak van 

gezondheid en hoogwaardige 

technologie. 
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 In de gebiedsvisie zijn drie doelstellingen ge-
hanteerd: de ontwikkeling van een duurzaam en 
vitaal TPN-West, een goede, gezonde en veilige 
leefomgeving op en rond het gebied, en het 
versterken van samenwerking en vertrouwen 
tussen partijen. Gedurende het traject kwa-
men een aantal thema’s steeds prominent naar 
voren, deze thema’s vormen de leidraad van de 
gebiedsvisie: verduurzaming, milieu & leefbaar-
heid, en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 

Belangrijkste punten gebiedsvisie TPN-West 

TPN-West is een industriegebied waar de focus ligt op duurzame economische ontwikkeling en leefbaarheid, zowel binnen 
het gebied als in de omringende woonwijken. Deze kernwaarden zijn met elkaar in balans. In de gebiedsvisie TPN-West wordt 
aangegeven dat het gebied, in de nabije toekomst tot 2030, zijn primaire functie als bedrijventerrein zal behouden. Daarbij: 
-  Is TPN-West een aantrekkelijke werklocatie, met een vestigingsklimaat gericht op de maakindustrie, logistiek, 
energie en watergebonden bedrijvigheid;
-  Werken bedrijven en overheden samen aan een ‘schoon, heel en veilig’, en gezond TPN-West; 
-  Is er proactief en laagdrempelig contact tussen partijen, wordt overlast voorkomen en 
aangepakt, en wordt er gewerkt volgens de Omgevingsdialoog; 
-  Wordt gestreefd naar vermindering van de milieudruk op de leefomgeving; 
-  Wordt gewerkt aan een energieneutraal TPN-West in 2040; 
-  Ontwikkelt de circulaire economie zich op TPN-West: van afval naar grondstof; 
-  Gaat TPN-West voor duurzaam transport en mobiliteit over weg en water.
-  Worden verschillende initiatieven ontworpen om ongewenste activiteiten in het gebied 
te voorkomen. 

De gebiedsvisie TPN-West kijkt tot 2030 en wordt dan ook als bouwsteen meegenomen in de ruimtelijke opgaven tot 2030.

Gebiedsvisie TPN West

Met bedrijven en bewoners uit het Kronen-
burgerforum is er een werkgroep gebiedsvisie 
TPN-West gevormd. In diverse bijeenkomsten/
overleggen is gedurende het traject deze visie 
tot stand gekomen. Conceptversies van de 
gebiedsvisie zijn voor commentaar aan de werk-
groep voorgelegd. Vanaf begin heeft participatie 
door betrokken partijen centraal gestaan, mede 
om ervaring op te doen met participatie voor de 
aanstaande Omgevingswet .

De gemeenten Nijmegen en 

Beuningen hebben samen met  

bewoners en bedrijven de 

gebiedsvisie TPN-West opgesteld. 
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In één op de acht woningen (13%) in de stad is een bedrijf 

gevestigd. Dit zijn er 10.500. Er zijn grote verschillen 

tussen wijken. 

Verschillen tussen wijken
Ondernemerschap komt bij sommige groepen 
en in sommige situaties meer voor dan gemid-
deld. Zo zien we bijvoorbeeld dat wijken met 
veel grotere koopwoningen, wijken met een jon-
gere bevolking (Nijmegen-Noord) en gebieden 
met een meer centrale ligging veel bedrijven in 
woningen kennen. Het tegenovergestelde zien 
we in veel wijken in Dukenburg, Lindenholt, 
Hatert en Neerbosch-Oost, met een oudere 
bevolking, veel huurwoningenen een ligging 
verder van het centrum.

Het realiseren van de opgave voor meer wo-
ningen gaat voor een deel hand in hand met 
de opgave het aantal banen te laten groeien. 
Daarbij is het nog zoeken naar de beste manier 
om dit te doen. 

Typen bedrijvigheid in 
woonwijken
Nijmegen beschikt over een fijnmazig netwerk 
aan buurt- en wijkwinkelcentra. In iedere wijk 
zijn wel één of meerdere buurtwinkelcentra 
gevestigd. De buurtwinkelcentra dragen bij aan 
economische activiteit in de wijk en werkge-
legenheid. De leegstand in deze centra is van 
circa 7% is beperkt. Leegstaande winkelpanden 
worden veelal ingevuld met horeca-concepten 
of commerciële dienstverlening (kantoorfunc-
tie). In de buurt- en wijkwinkelcentra zijn naar 
schatting 4.000 mensen werkzaam. Vaak gaat 
het om werkgelegenheid voor lager en middel-
baaropgeleiden.
Steeds meer traditionele bedrijvigheid (garages, 
drukkerijen, kleine industrie) verdwijnt uit de 
wijken. Deze hebben vaak weinig ruimte om 
verder te groeien. 

Werken in de wijk
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Aantrekkelijke stad
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Hoe kan Nijmegen zich verder ontwikkelen als aantrekkelijke stad?

De opgave Aantrekkelijke Stad bekijken we door de 
bril van bestaande en nieuwe inwoners en bedrijven. 
En van bezoekers. Wat maakt Nijmegen een 
aantrekkelijke stad om in te wonen of te ondernemen? 
Waarom wil een bedrijf zich vestigen in Nijmegen? 
Wat maakt Nijmegen aantrekkelijk voor toeristen?

Groene verbindingen 

De groene plekken in de stad 
verbinden we meer met elkaar en met 
de groene omgeving. We richten ze zo 
in dat ze gebruikt kunnen worden 
voor bewegen, spelen en ontmoeten.

Geschiedenis herkenbaar 

Bescherming van historische kernen 
en cultuurhistorisch belangrijke 
gebieden. Hierbij houden we de 
geschiedenis herkenbaar.

Nijmegen zet in op:

De sterke kenmerken van de stad:
• Groene (woon)omgeving
• Ligging op de stuwwal aan de Waal
• Oudste stad van Nederland
•  Aantrekkelijke campussen: Heijendaal en Novio 

Tech Campus
• De bruisende binnenstad met een eigen identiteit.

Het bijbouwen van huizen  
in bestaande wijken  
• Met voldoende en verschillende soorten woningen
• In combinatie met werkgelegenheid
•  Aantrekkelijke en duurzaam ingerichte openbare 

ruimte
• Activiteiten op het gebied van cultuur en 
ontmoeting

Voldoende voorzieningen
•  Op het gebied van sport, cultuur, evenementen, 

onderwijs, vermaak, welzijn, zorg, openbaar 
vervoer, natuur

• In de woonwijken en de binnenstad
•  Goed bereikbaar, zodat bewegen, ontmoeten en 

vermaak gestimuleerd worden
• Met mogelijkheden voor (stads)landbouw

Regionale samenwerking binnen  
de regio Arnhem-Nijmegen
• Met de regio versterken we het vestigingsklimaat 
•  Met gemeente Arnhem werken we samen aan een 

afwisselend aanbod van culturele activiteiten 
(Cultureel Profiel 025)

Goede bereikbaarheid van de stad 
• Zowel te voet, per fiets, openbaar vervoer en auto

Aantrekkelijke stad
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Aantrekkelijke openbare ruimte 

bij hoofdwegen. Waar mogelijk 

ook meer woningen en 

werkplekken met aansprekende 

architectuur. 

Werken, wonen en 
ontmoeten

In de gebieden langs het kanaal zien 
we een mix van wonen, werken en 
ontmoeten. Zoals in Winkelsteeg, 
Oostkanaalhavens en Dukenburg.

Voorbeeldproject
Waalfront

Het oude industriegebied verandert in een 
aantrekkelijk woon-en verblijfsgebied. De 
Handelskade en Batavia (Koningsdaal) zijn klaar. De 
projecten Dijkkwartier, Fort Kraayenhof en 
Waalkwartier worden nog gebouwd.

Voorbeeldproject
Bruisende Binnenstad

De binnenstad verandert van ‘place to buy’ naar 
‘place to meet’. We maken een aantrekkelijk en 
gezond centrum om in te wonen, werken en te 
verblijven. Horeca, cultuur, evenementen en 
dienstverlening worden steeds belangrijker.

Valkhofkwartier 
Door de nieuwe inrichting van het Valkhofpark en de 
aanpak van de openbare ruimte rond Kelfkensbos 
verbetert het Valkhofkwartier. Ondernemers, 
musea, de gemeente en andere betrokkenen vormen 
dit gebied samen om tot een ‘cultureel knooppunt’ 
met aandacht voor de cultuurhistorie.

Vlaams Kwartier
De driehoek Tweede Walstraat-Vlaamse gas, 
Molenpoortpassage en Elckerlyck wordt verbeterd. 
Er komen woningen en meer ruimte voor fietsers en 
voetgangers. Ook wordt het gebied veiliger, groener 
en aantrekkelijker.

Stedelijke parken met bijzondere  

aandacht voor groen en vermaak.

Sterke wijken waar  

het prettig wonen blijft  

en die klaar zijn voor  

de toekomst. Met groen  

en cultuurhistorie als 

uitgangspunten.

Sterlocaties 

Sterlocaties zijn bijzondere gebieden, 
die extra aandacht verdienen. Het 
gaat om Veur-Lent, NYMA en Honig, de 
Romeinse Limeslocaties en het 
stationsgebied.

Voorbeeldproject
Stationsomgeving

Aan de westzijde van het station komt een nieuwe 
ingang. Ook wordt de omgeving, het 
‘Westerkwartier’, vernieuwd. Aan de Koninginnelaan 
en de Fresiastraat komen woningen, een hotel met 
congresruimte en kantoren, en een winkel. Op de 
plek van kantoorgebouw Metterswane aan de 
centrumkant komt nieuwbouw met appartementen, 
een hotel met brasserie, een supermarkt en 
kantoorruimte.

Nijmegen omarmt de Waal

Nijmegen omarmt de Waal: een 
levendig en vernieuwend gebied op 
de plek waar de Waal en de stad 
samenkomen. Om in te wonen en je in 
te vermaken. Gebruikmakend van de 
aanwezige kwaliteiten, zoals groen, 
cultuurhistorie en culturele 
voorzieningen. 

Campusgebieden 

Ontwikkeling van de 
campusgebieden in 
samenhang met groen, 
werken en 
cultuurhistorie. 
Vernieuwing station 
Heijendaal.
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      Iedere subregio (Arnhem en omgeving, De 
Liemers en Nijmegen en omgeving) heeft een 
geactualiseerde woonagenda vastgesteld. 
Deze zijn in samenwerking met de provincie tot 
stand gekomen op basis van de meeste recente 
bevolkingsprognose en de regionale uitwerking 
van het woonbehoefteonderzoek. We maken af-
spraken over programmering en werken samen 
aan versnellingsacties.

Landschappen en erfgoed
De regio kent een afwisseling van prachtige 
landschappen. Van deze landschappen is het 
rivierenlandschap een van de meest karakteris-
tieke. Van oudsher is de regio sterk verbonden 
met de natuurlijke dynamiek van het rivieren-
landschap. De Romeinen trokken de grens van 
hun rijk – de Limes – bij de Rijn en stichtten 
Nijmegen, de oudste stad van Nederland. In de 
Tweede Wereldoorlog lag na het vastlopen van 
operatie Market Garden de grens tussen bevrijd 
en bezet gebied ook hier. Door al deze conflicten 
en gebeurtenissen herbergt de regio een schat 
aan archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. 
Door de cultuurhistorie, de aantrekkelijke land-
schappen en de vele culturele instellingen is de 
regio in trek bij toeristen. 

Bruisende stad
Nijmegen is de oudste stad van Nederland en 
heeft sporen van meer dan 2000 jaar geschiede-
nis. Romeinse en middeleeuwse overblijfselen, 
19e -eeuwse wijken, wederopbouwarchitectuur 
en moderne stadsuitbreidingen, Nijmegen heeft 
het allemaal. Uit onderzoeken blijkt dat bezoe-
kers de mix van historie, cultuur en omgeving 
waarderen, waarbij de ontwikkelingen rond 
de Waal en de verbinding tussen binnenstad 

Old City, Young Vibe

en omliggend landschap de laatste jaren een 
bijzondere rol spelen. De stad is de laatste tien 
jaar getransformeerd en deze transformatie gaat 
ook nog steeds door. De jonge en omvangrijke 
studentenbevolking zorgt voor een bruisende 
actieve stad. De combinatie van historie en jong 
en bruisend geeft Nijmegen een uniek profiel 
en zorgt ervoor dat onze stad een uitstekende 
naam heeft bij Nederlandse toeristen. Ook door 
de culturele festivals en evenementen.

De regio Arnhem Nijmegen is een 

aantrekkelijk woongebied met een 

grote diversiteit aan woonmilieus. 

De onderlinge samenhang op de 

woningmarkt is groot. Daarom 

werken de achttien gemeenten 

samen aan de woonruimteverdeling.
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Old City, cultuur verbinden met de historie

Valkhofkwartier

Young Vibe, culturele podia

Honig en NYMA, cultuur, ambacht en leisure

Veur Lent, cultuur verbinden met natuur

Campus universiteit, cultuur en techniek

Kinderdorp Neerbosch, nieuwe kunstenaarskolonie?

Gebieden voor tijdelijke culturele elementen

Zoekgebied voor evenementenlocatie

Ruwe zone, gebieden voor menging met culturele activiteiten, 
expimenteerplekken.

Legenda

      

Cultuur

Cultuur is de manier waarop we ons uiten en 
het verbindt mensen met elkaar en zorgt voor 
betrokkenheid bij de eigen omgeving. Een bloei-
end cultureel leven verrast en maakt mensen 
gelukkiger. Cultuur is met andere woorden een 
belangrijke sociaaleconomische locatiefactor. 
De gemeente vindt het belangrijk om hieraan bij 
te dragen.

Voor iedereen
De vele culturele activiteiten trekken veel bezoe-
kers en de ‘cultuurconsumenten’ zijn tevreden 
over het aanbod. De cultuurparticipatie in 
Nijmegen is relatief hoog, zowel actief als 
passief, maar we bereiken nog niet iedereen. 
We streven ernaar om alle bewoners in de stad 
actief te betrekken bij culturele activiteiten. 
Onze koers voor de komende jaren is werken 
aan het behoud en versterking van het cultureel 
ecosysteem, we vragen aan de culturele sector 
in te zetten op een brede cultuurparticipatie en 
te gaan voor artistieke kwaliteit en een divers 
publiek. Ook geven we ruimte aan topcultuur, 
nieuw talent en aan culturele diversiteit. We 
zetten in op groei binnen de culturele sector zelf 
door te focussen op innovatie en kwaliteit.  Daar-
naast maken we de verbinding tussen cultuur en 
andere domeinen, omdat we er van overtuigd 
zijn dat de betekenis van cultuur in die andere 
domeinen van grote waarde is. 

Overal
We vinden dat kunst en cultuur overal in de 
stad aanwezig en voelbaar moeten zijn. Daarom 
willen we in kerngebieden op karakteristieke 
plekken in de stad een verbinding maken met 
culturele activiteiten. Denk aan het toevoegen 
van objecten, zoals gebouwen of broedplaatsen, 
maar ook aan het organiseren van evenementen 
en festivals. Verder willen we bij ruimtelijke ont-
wikkelingen cultuur meer verbinden met andere 
thema’s. Dat leidt onder meer tot de koppelin-
gen ‘cultuur ontmoet natuur’, ‘cultuur ontmoet 
erfgoed’ en ‘cultuur ontmoet wetenschap en 
ondernemers’.

Nijmegen leeft en bruist van culturele 

activiteiten. Cultuur is hier voor en 

door iedereen. Kunst en cultuur 

dragen bij aan een aantrekkelijke 

stad, waar mensen zich thuis voelen, 

bezoekers op af komen en waar 

ondernemers zich vestigen. 
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Culturele plekken
In de binnenstad willen we cultuur verbinden 
met de historie. De ontwikkeling in het Valkhof-
kwartier is gericht op het versterken van de sa-
menhang tussen die instellingen en de openbare 
ruimte. Dit gebied is daarnaast een belangrijke 
landingsplek voor passende evenementen. De 
omgeving van het station en de voorzijde tot aan 
het Kronenburgerpark zijn hippe places to be. In 
dit gebied staan de culturele podia Doornroosje, 
Merleyn, Schouwburg en de Vereeniging. Hier 
willen we een koppeling maken tussen podia, 
jongeren en huisvesting. 

Honig en NYMA zijn de plekken voor oude en 
nieuwe ambachten én plekken waar (duurzame) 
technologische ontwikkelingen kunnen worden 
tentoongesteld. De omgeving van Veur-Lent 
kenmerkt zich door een natuurlijke mix van 
ecologie, vrijheid en kunst, waarbij geldt dat 
de evenementenzone zich nog verder moet 
ontwikkelen. Hier staat cultuur ontmoet natuur 
centraal. 

Combi kunst, wetenschap en 
techniek
De universiteit wil culturele activiteiten en 
techniek meer gaan combineren. Wij delen die 
ambitie. Onder meer bij de Novio Tech campus 
zien wij kansen voor het combineren van kun-
sten, wetenschap en techniek. Een combinatie 
die bijdraagt aan een inspirerende werkomge-
ving. Het Kinderdorp is een dorps aandoende 
enclave van rust binnen de grenzen van onze 
stad. Om dit bijzondere karakter te behouden, 
heeft het gebied een impuls gekregen. Niet om 
het te vernieuwen of te innoveren, maar juist om 
het bijzondere karakter te koesteren.

Nijmegen kent een grote verscheidenheid aan 
cultureel erfgoed. Daarbij gaat het onder meer 
om archeologisch erfgoed in de grond, van de 
prehistorie tot voorbij de Tweede Wereldoorlog. 
Het betreft wegen, dijken, waterlopen en andere 
elementen in het landschap. Evenals gebouwen 
en andere door de mens gemaakte objecten, 
zoals schoorstenen, begraafplaatsen, parken en 
standbeelden. Ook archiefstukken, gebeurte-
nissen en mondelinge en geschreven verhalen 
maken deel uit van het Nijmeegse culturele 
erfgoed. 

Cultureel erfgoed & Archeologie

De archeologische- en cultuurhistorische be-
leidskaart is uitgangspunt voor onze ambities 
met cultureel erfgoed bij ruimtelijke ontwikke-
lingen. De Unesco-werelderfgoedlocaties en 
onze beschermde monumenten en gebieden 
vormen de basis. 

Concreet bestaat het Nijmeegs erfgoed uit:
• 205 rijksmonumenten
• 8 archeologische rijksmonumenten
• 551 gemeentelijke monumenten
• 25 bouwhistorische monumenten
• 1602 stadsbeeldobjecten
• 2 identiteitsbepalende objecten
• 2 rijksbeschermde stadsgezichten
• 8 gemeentelijk beschermde stadsbeelden
• meer dan 100 archeologische vindplaatsen
• het omringende cultuurlandschap
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Militair strategische objecten

Romeinse Limes Werelderfgoed

Aandachtsgebied cultuurhistorie

Cultuurhistorische hotspots

Oude wegen

Oude dorpen/bebouwingsstructuren:

Industrieel erfgoed

Religieus erfgoed (kerken) 

Aandachtgebied voor geologische ontstaansgeschiedenis

Romeinserfgoed

Oude landgoederen

Legenda

      
      Kansenkaart erfgoed

De Kansenkaart erfgoed geeft de kansen voor 
en van erfgoed bij ruimtelijke ontwikkelingen 
weer. De strategische ligging van Nijmegen is 
een van de thema’s die als een rode draad door 
de geschiedenis van de stad loopt. We zetten 
ons daarom in voor behoud en herontwikke-
ling van ons militair erfgoed, zoals forten en 
voor het toegankelijk en beleefbaar maken van 
dit erfgoed. Herbestemming van vrijkomend 
religieus erfgoed, zoals kerken, gebruiken we 
om het sociale en aantrekkelijke karakter van 
wijken te versterken. Bij historisch groen en 
water combineren we de ambities van groen en 
cultureel erfgoed. Te denken valt aan de locaties 
van historische landgoederen om aantrekkelijke 
woon- en werkgebieden te creëren. Ook voor 
toekomstig erfgoed, zoals Post ’65 gebouwen 
en wijken, hebben we aandacht bij ruimtelijke 
opgaven. 

Kansen verzilveren
We verzilveren de kansen die er liggen voor 
cultuur en cultureel erfgoed bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. We richten ons bij cultureel 
erfgoed op de Romeinse Limes, de forten, onze 
voormalige dorpskernen, culturele hotspots en 
broedplaatsen. In de binnenstad versterken en 
verbinden we de belangrijkste cultuurhistori-
sche locaties: Valkhofkwartier, Stevenskerk en 
omgeving, Vlaams kwartier, Stationsomgeving, 
Mariënburgkwartier. Industrieel erfgoed biedt 
ook kansen, evenals Kinderdorp Neerbosch. In 
de Waalsprong benutten we onze geschiedenis 
van Steentijd tot forten om dit nieuwe stadsdeel 
meer te verbinden met de bestaande stad. 

Aanwijzing Limes Unesco 
werelderfgoed 
De terreinen in het centrum en in Nijmegen–
Oost die gerelateerd kunnen worden aan de 
Romeinse Limes, zijn archeologisch erfgoed. 

Dat wordt in 2021 genomineerd als UNESCO-we-
relderfgoed. Met de bescherming wil UNESCO 
de erfgoederen veiligstellen voor toekomstige 
generaties. Ook is het goed voor (erfgoed)
toerisme en voor de economie. Een belangrijke 
voorwaarde is dat het erfgoed in beeld wordt 
gebracht of gehouden en het verhaal van het 
Nijmeegse verleden wordt verteld. Dit verhaal 
draagt bij aan de beleving van Nijmegen en aan 
de identiteit van Nijmegen als oudste stad.

Als gemeente streven we naar een 

goede omgevingskwaliteit en gaan 

we verloedering van de ruimtelijke 

omgeving tegen. De gewenste 

omgevingskwaliteit per stadsdeel ligt 

vast in zogeheten 

beeldkwaliteitsplannen. Deze 

beschrijven de karakteristieken van 

dit stadsdeel en vormen een 

uitgangspunt voor verdere 

ontwikkelingen. 

Beelddragers
Door het behoud van bestaande identiteiten bij 
ruimtelijke ontwikkelingen - denk aan erfgoed, 
groengebieden en stedelijke structuren - kunnen 
we bestaande kwaliteiten borgen en de iden-
titeit van de stad verankeren. We zetten in op 
de beelddragers van de stad. Beelddragers zijn 
gebieden die een bijzondere verschijningsvorm 
hebben, cultuurhistorisch waardevol zijn, een 
bijzondere functie hebben of intensief gebruikt 
worden. Deze gebieden zijn bepalend voor het 
gebruik en de beleving van de stad. In deze ge-
bieden zijn onze ambities voor de beeldkwaliteit 
het grootst.
Buiten de beelddragers willen we meer vrijheid 
bieden op plekken die deze vrijheid verdragen 
of op plekken waar meer variatie minder snel tot 
verrommeling van het stadsbeeld leidt.

Bevorderen ruimtelijke 
kwaliteit
De gemeente heeft een zorgplicht voor de 
ruimtelijke omgevingskwaliteit: we hebben de 
wettelijke taak om te zorgen voor een goede 
omgevingskwaliteit.  

Commissie Beeldkwaliteit
We hebben verschillende instrumenten voor het 
bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit, waar-
onder het welstands- of beeldkwaliteitsbeleid. 
Aan dit beeldkwaliteitsbeleid geven we invulling 
door gebiedsgerichte beeldkwaliteitsplannen 
op te stellen en vergunningaanvragen voor te 
leggen aan de Commissie Beeldkwaliteit, onze 
geïntegreerde welstands- en monumentencom-
missie. Het beleid met betrekking tot ruimtelijke 
kwaliteit is vastgelegd in de Kadernota Beeld-
kwaliteit (2013) en de Uitwerkingsnota Beeld-
kwaliteit, het toetskader voor de welstandsbe-
oordeling door de Commissie Beeldkwaliteit. 
 
Ruimtelijk kwaliteitsteam
Gemeente Nijmegen heeft voor grote gebieds-
ontwikkelingen Ruimtelijke Kwaliteitsteams in-
gesteld. Doel is herkenbare en onderscheidende 
gebieden te creëren. Het beeldkwaliteitsbeleid 
voor de bestaande stad gaat uit van de karakte-
ristieken van de verschillende woonwijken en –
buurten. Deze zijn vastgelegd in de bouwstenen-
kaart en een beschrijving van de verschillende 
gebiedstypen. 

Ruimtelijke kwaliteit
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Naast deze locaties kent Nijmegen enkele 
solitaire hoge gebouwen, zoals de Erasmustoren 
(icoon van de Radboudcampus), de sterflat in 
Grootstal en de Castellatoren (onderdeel van 
de Spoorzone). Op dit moment zijn er plannen 
met hoogbouw in ontwikkeling. Het gaat hier 
om verdichting rond de Waalhaven en de Honig 
(Waalkwartier), de noordelijke aan landing van 
de Oversteek, rond station Lent en in het Vlaams 
Kwartier. 

Verdichting
Stedelijke verdichting met hoogbouw plannen 
we vooral rond de openbaar vervoers-knopen. 
Op deze locaties streven we naar verdichting van 
wonen, werken, onderwijs en dienstverlening in 
combinatie met een multimodaal vervoerknoop-
punt, waarbij we de nadruk leggen op fiets- en 
OV-gebruik. Verder zien we incidenteel en zorg-
vuldig gepositioneerd in de bestaande omgeving 
én rekening houdend met het silhouet van de 
stad, mogelijkheden voor lokale hoogbouw die 
het karakter heeft van landmarks. 

Hoogbouw Deze hoogbouw kan bijvoorbeeld langs de 
hoofdwegen en in grote open ruimten komen, 
zoals aan de Waal en het Maas-Waalkanaal. 
Solitaire hoogbouw is vooral gericht op het land-
schap en het versterken van de identiteit van de 
stad. Hoogbouw dient op een positieve wijze bij 
te dragen aan de identiteit van de buurt, wijk en/
of stad. 

Zorgvuldige inpassing
Hoogbouw en verdichting gaan altijd samen met 
onderzoek naar zorgvuldige stedenbouwkundi-
ge inpassing van de hoogbouw. In dit onderzoek 
dienen zaken zoals het silhouet van de stad, 
historische zichtlijnen, aanwezige monumenten, 
landschappelijke kwaliteiten, fysische aspecten 
zoals windhinder en schaduwwerking, de men-
selijke maat en een goede omgevingskwaliteit 
van de plint en omgeving van de hoogbouw te 
worden meegenomen. 

Integraal bezien
Hoogbouw en verdichting gaan samen met een 
visie op mobiliteit, voldoende (groene) openbare 
ruimte en in het geval van woningbouw, met een 
gevarieerd woningaanbod (groot-klein en goed-
koop en duur). Groene woontorens kunnen een 
bijdrage leveren aan biodiversiteit en verkoeling. 
Hoogbouw dient door een bijzondere archi-
tectonische kwaliteit een waardevolle bijdrage 
te leveren aan het uiterlijk van de stad, wijk en 
buurt.

Tot op heden is hoogbouw in 

Nijmegen beperkt en concentreert 

het zich deels rond de knooppunten 

van het OV (Dukenburg, Goffert, 

Nijmegen Centraal, Heyendaal en 

Lent). Andere hoogbouwelementen 

zijn terug te vinden langs de 

hoofdontsluitingsassen van 

Dukenburg, rond de Waalhaven/ 

Waalfront en in het stadscentrum 

(Hessenberg en Plein 44).
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De stad combineert stedelijkheid met veel 
groen, natuur en de rivier de Waal in de directe 
omgeving. Door die combinatie heeft de stad 
bezoekers en bewoners veel te bieden. De 
vrijetijdssector neemt een prominente rol in met 
ruim 6.000 banen, waarbij geldt dat het aantal 
banen de laatste jaren voortdurend toeneemt. 
Gemiddeld telt de stad wekelijks ongeveer 
225.000 bezoekers. Het grootste deel hiervan 
komt uit de regio, maar er zijn ook bezoekers uit 
andere delen van Nederland en uit het buiten-
land. 

Erfgoed als trekker 
De Nijmeegse geschiedenis blijft een belangrijk 
onderdeel van de stad als toeristisch product. 
De monumentale binnenstad is een belangrijke 
factor in de toeristische aantrekkingskracht 
van onze stad. De historische bebouwing trekt 
unieke winkels en horecaconcepten aan, maar 
ook bezoekers die het erfgoed willen beleven en 
daarna gebruik maken van de aanwezige horeca. 
Ook de 19e-eeuwse stadsuitleg en locaties als 
het Waalfront trekken stromen toeristen en be-
zoekers aan. Dit zorgt niet alleen voor werkgele-
genheid, maar ook voor hogere vastgoedprijzen. 

Vrijetijdseconomie Industrieel erfgoed
Het industrieel erfgoed is een bakermat voor de 
creatieve sector, die ook zijn eigen publiek trekt. 
Kansen liggen bij de forten langs de Waal, die 
interessante recreatieplekken kunnen worden 
voor wandelaars en fietsers en vanwege de ge-
schiedenis een meerwaarde bieden. Om dit zo te 
houden, moeten we het voorzieningenniveau op 
peil houden. We zien diverse kansen om de his-
torie verder te benutten, zoals de nominatie van 
de Romeinse Limes tot Unesco-werelderfgoed, 
maar ook door interessante historische plekken 
met elkaar te verbinden en door het verleden 
(digitaal) beter zichtbaar te maken

Kwaliteiten benutten
We stimuleren de interactie tussen de ver-
schillende functies rondom winkelcentrum 
Dukenburg, zoals het ijsbaan, de klimhal en de 
woonboulevard. We behouden de kwaliteiten 
van de gebieden rondom Goffert, het NEC-stadi-
on en Sanadome en benutten deze kwaliteiten 
voor het stimuleren van ontwikkelingen van de 
vrijetijdseconomie. Hierbij is het van belang om 
de balans tussen rust en economische activi-
teiten te bewaken. We willen de uitstekende 
naam die Nijmegen door de culturele festivals en 
evenementen heeft bij de Nederlandse toerist 
beter uitdragen.  We willen duurzaam toerisme, 
gastvrijheid, toegankelijkheid en goede bereik-
baarheid uitdragen als toeristische thema’s voor 
de toekomst.

Verblijfstoerisme  
De groen-blauwe zones rondom de Waal en 
langs de stadsgrenzen zijn belangrijke recreatie-
gebieden. In de groene zone rondom Nijmegen 
passen we recreatieve elementen, zoals wandel-
routes en historische locaties, zorgvuldig in. 

Ook zien we kansen voor de sectoren horeca, 
detailhandel en evenementen. We zetten in op 
groei van het verblijfstoerisme en staan de ont-
wikkeling van nieuwe hotels toe. We ontwikkelen 
nieuwe toeristische locaties met een eigen en 
bijzonder karakter, zoals NYMA, Waalkwartier en 
het plassengebied in Nijmegen-Noord.

Nijmegen is een gezellige stad met 

een bruisende binnenstad, een ruim 

cultuuraanbod, een rijke historie en 

een breed palet aan evenementen. 

Bezoekers typeren Nijmegen in het 

kort met ‘studentenstad-gezellig-

historie-Vierdaagse-Waal’. 
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Duurzame stad
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Hoe kan Nijmegen zich verder ontwikkelen als duurzame stad?

Nijmegen loopt voorop op het gebied van duurzaamheid. 
In 2018 waren we zelfs ‘European Green Capital’. 
Met het thema Duurzame Stad bouwen we door  
op de waardevolle kennis en relaties met bedrijven, 
instellingen en inwoners die toen zijn opgebouwd.

Voorbeeldproject
Engie

Het terrein van de oude kolencentrale wordt omgevormd  
tot een terrein voor duurzame energieproductie. Focus op 
elektriciteitsproductie, warmte-opwekking en duurzame 
scheepvaart. Ook ruimte voor water gebonden bedrijven.

Voorbeeldproject
Nijmegen Aardgasvrij

In Nijmegen is het de bedoeling dat de eerste wijken in  
2035 aardgasvrij zijn en de hele stad in 2045. In Hengstdal, 
Bottendaal en Zwanenveld werken gemeente, bewoners, 
woningcorporaties en de netbeheerder samen aan een 
wijkwarmteplan. Daarin komt te staan wat er voor 
aardgas  
in de plaats kan komen om de huizen en het tapwater te 
verwarmen. En hoe de wijk zich hierop gaat voorbereiden. 
We verwachten dat veel woningen en andere panden 
worden aangesloten op een warmtenet of all-electric 
worden (warmtepomp). Maar ook andere mogelijkheden 
worden onderzocht. In alle gevallen geldt dat het 
essentieel is om eerst goed te isoleren.

Aantrekkelijke stad
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Hittestress

Het centrum en enkele 
andere wijken zijn door 
dichtere bebouwing 
kwetsbaar voor  
te veel warmte (hittestress). 

Nijmegen Duurzame Stad

We zien duurzaamheid als motor voor 
economische vernieuwing, nieuwe 
ontwikkelingen en ‘circulaire economie’ 
(hergebruik van al het afval). Nijmegen wil in 
2050 volledig circulair zijn. Doel is 90%  
her gebruik van huishoudelijk afval in 2025 en  
max. 30 kg restafval per inwoner. Door middel 
van digitale informatie, inpandige inzamel-
ruimtes bij hoog bouwcomplexen en meer service 
op hergebruik  
en minder op restafval, willen we Nijmegenaren 
bewuster maken van duurzaamheid.

 Groen  

Door het vele groen is Nijmegen prettig om in te 
wonen en werken. Groene gebieden zijn belangrijk 
om in te spelen, te ontmoeten, te bewegen en eigen 
voedsel te verbouwen. Daarnaast zorgt groen ook 
voor waarde vermeerdering van huizen. Bij 
ruimtelijke ontwikke lingen houden we rekening met 
planten en dieren, zodat het groene karakter van 
Nijmegen behouden blijft. We zetten in op hergebruik 
van materialen en het bun delen van krachten en 
kennis over circulair bouwen. 

 Klimaat

Groen helpt ook in de aanpassing aan de klimaat-
verandering (water infiltratie, vermindering van 
hitte stress, verbetering van luchtkwaliteit). 
Nijmegen is gevoelig voor klimaatverandering. Het is 
daarom belangrijk dat we ons aanpassen aan het 
veranderende klimaat (klimaatadaptatie). 
Aanpassingen zijn vereist, maar bieden ook een kans 
op verbetering van de stad, zoals bij het Rivierpark. 
Ook samen met de regio bedenken we oplossingen 
voor de klimaatverandering.

 Energie

Nijmegen is in 2045 (liefst eerder) energieneutraal.  
Dat betekent dat we binnen de grenzen van de regio 
evenveel duurzame energie opwekken als we 
gebruiken. De ‘trias energetica’ is het uitgangspunt: 
eerst energie besparen en het resterende deel zo 
veel mogelijk duurzaam opwekken. 

Alle woningen en bedrijven in Nijmegen worden 
aard gas vrij. Energieopwekking wordt een vast 
onderdeel van stads ontwikkeling. We ondersteunen 
initiatieven van inwoners, zoals Windpark A15.

 Mobiliteit

Om de verkeersbewegingen (mobiliteit) in en om de 
stad te verduurzamen, maken we E-hubs (plekken 
met oplaadpalen en bijv. elektrische huurauto’s en 
-fietsen) en snelfietsroutes. We stimuleren 
autodelen, elektrisch rijden, het gebruik van 
duurzaam opgewekte energie voor gemotoriseerd 
verkeer en 0-emissie mobiliteit. Verder zetten we in 
op de verschoning van goederen vervoer, zowel over 
de weg als het water. Ook loopt er een onderzoek 
naar een milieuzone in de stad. 

De wijken tussen de Waal 

en het kanaal zijn door  

de zandige ondergrond 

kwetsbaar voor droogte.

Samen werken

aan de stad

Voorbeeldproject
Slim en schoon

Snel, comfortabel, veilig, betrouwbaar en schoon reizen. 
Daar zorgt SLIM voor in de regio Arnhem Nijmegen. 
Duurzame oplossingen voor een robuust wegennet, 
betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen en een 
aantrekkelijk fietsnetwerk. Ook werken we aan een 
verkeersveilige omgeving en stimuleren we duur zaam 
reisgedrag. Samen, steviger en sterker voor een gezonde 
en duurzaam bereik bare regio waar het prettig wonen, 
werken en reizen is.

Natuurparels

Waardevolle groengebieden 
met veel verschillende 
planten en dieren 
(biodiversiteit).  
Deze willen we onderling via 
de radialen verbinden binnen 
de stad en met de grotere 
natuur gebieden buiten de 
stad. 

Klimaatadaptatie

Geslaagde klimaatadaptatie 
projecten Ruimte voor de Waal en 
het water systeem van de 
Waalsprong.

Overlastgebieden  
bij piekbuien

Door de ligging aan de stuwwal  
en de rivier de Waal kan hevige 
regenval grote gevolgen 
hebben.

Wonen en werken bij 
verkeersknooppunten 

Aanpak waterkering 
in combinatie met 
stadsontwikkeling 

De fietser en voetganger 

krijgen meer ruimte.
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Stuwwallen
De verheven positie van het gebied waar Nij-
megen ligt, is gevormd in de voorlaatste ijstijd. 
Gletsjers uit Scandinavië drukten de ondergrond 
omhoog tot stuwwallen. Kenmerkend voor de 
stuwwal zijn de grote hoogteverschillen. Op het 
hoogste punt buiten de stad reikt de stuwwal tot 
ca. 100 meter boven NAP. Na het afsmelten van 
het ijs heeft de Rijn haar loop naar het noorden 
verlegd en is op diverse plekken door de stuw-
wal heen gebroken. Dat zijn nu de vlakten van de 
Betuwe en de Ooijpolder met hun flankerende 
steile randen bij Arnhem en Nijmegen. 

Nijmegen en haar natuurlijk systeem

Spoelzandwaaier
Het grootste deel van Nijmegen ligt niet op de 
stuwwal, maar op een spoelzandwaaier. Deze 
naar het westen aflopende waaier van zand en 
grind dekt de flank van de stuwwal af en bestaat 
uit flauw hellende glooiingen. De voet van de 
waaier ligt ongeveer bij het Maas-Waalkanaal. 
Tijdens de laatste ijstijd zijn hierin droogdalen 
gevormd door afstromend water. Ze vormen een 
natuurlijk afvoersysteem voor regenwater. Een 
daarvan is het Hengstdal, dat oorspronkelijk 
doorliep tot in Hatert. 

Rivierterras en stuifduinen 
Dukenburg en Lindenholt zijn gebouwd op een 
rivierterras dat is gevormd door vlechtende 
riviersystemen van Rijn en Maas. Het bestaat 
uit een zand- en grindvlakte doorsneden met 
geulen. De Hatertsche vennen zijn opgestoven 
stuifduinen die in droge perioden vanuit de zan-
dige riviervlakte van de Maas zijn opgestoven.
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Romeinen
De Romeinse legerplaatsen bevinden zich 
hoog op de spoelzandwaaier (Kops plateau en 
Hunerberg). De oudste burgerlijke nederzetting 
ligt in de Romeinse tijd aan de Waalkade voor 
de Valkhof. Verder westelijk aan de laaggele-
gen Waaloever ligt Ulpia Noviomagus met een 
tempel en een badhuis (70-260 na Chr.), nu het 
Waterkwartier en Waalfront.   

Middeleeuwen
Op de Valkhof bevindt zich gedurende de mid-
deleeuwen een versterking met daaromheen 
een diepe droge gracht. De burgerlijke bewoning 
bevindt zich aan de Waalkade, Benedenstad 
en op de hogere delen. De eerste stadsuitleg 
vindt plaats naar het westen: Doddendaal en 
Veemarkt. Er wordt aan de westkant een haven 
aangelegd in een oud dal. Bij de tweede stads-
uitleg worden wallen, muren, poorten en torens 
aangelegd. Buiten Nijmegen ontstaan aan de 
kruispunten van uitvalswegen kleine nederzet-
tingen op de hoger gelegen gronden.  
 
19e eeuw
In de 19e eeuw worden nog buitenforten 
aangelegd, waaronder de Sterrenschans, Fort 
de afgebrande Molen, Fort Kijk in de put, Fort 
Kraaijenhof. Na het opheffen van de Vestingwet 
in 1874 worden de wallen geslecht en de stad 
in zuidelijke en oostelijke richting uitgebreid. In 
1879 worden de spoorwegen uitgebreid en een 
spoorbrug over de Waal gebouwd. In die periode 
wordt ook gestart met de aanleg van de water-
leiding en riolering en elektriciteit (1886).  Langs 
de uitvalswegen: Berg en Dalseweg, Groesbeek-
seweg, Heyendaalseweg, Graafseweg en de Sint 
Annastraat vindt bebouwing plaats tot circa 3 
km buiten de middeleeuwse stad.

Maas-Waalkanaal
Het Maas-Waalkanaal is in 1927 geopend. Het 
dorp Neerbosch werd door het kanaal in tweeën 
gedeeld. De zones tussen de uitvalswegen 
worden pas na 1960 geleidelijk ingevuld met 
uitbreidingswijken, deels op de laaggelegen 
komgronden met hun geulensysteem. De ne-
derzettingen zijn inmiddels dorpen geworden 
(Heesch, Neerbosch, Alverna, Hatert) en worden 
opgenomen in de stad. Het groen wordt lang-
zaam teruggedrongen. De droogdalen blijven 
vrij van bebouwing tot in de jaren ‘70 van de 20e 
eeuw. Rond de eeuwwisseling maakt de stad de 
sprong over de Waal.  
 

Afstemming op natuurlijk  
systeem 
In de bewoningsgeschiedenis is de inrichting 
van de stad steeds minder afgestemd op het 
natuurlijke systeem. Het groen bevindt zich voor 
een groot deel op de natste en droogste delen 
van de stad. De droogdalen zijn voor een deel 
dicht gebouwd waardoor wateroverlast ontstaat 
en het water van de stuwwal niet meer op 
natuurlijke wijze wordt afgevoerd. Dukenburg en 
Lindenholt zijn dwars op het geulenpatroon van 
de ondergrond ontworpen. Dat geldt deels ook 
voor de singels in de Waalsprong. 

Bewoningsgeschiedenis
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Stapsteen

Groene gebieden rond Nijmegen

Natuurparel

Zoekgebied natuurparel

Ecologische hoofdverbindingen

Boom hoofdstructuur 

Gelders Natuurnetwerk

Legenda

Natuurnetwerk
Op nationaal/provinciaal niveau is Nijmegen 
omgeven door het Natuurnetwerk Nederland. 
Tot het Gelders Natuurnetwerk (GNN) behoren 
de Nijmeegse uiterwaarden en bosgebieden aan 
de oost- en zuidrand van de stad. Naast het GNN 
zijn er ook Groene Ontwikkelingszones (GO). 
Het zijn zoekgebieden waarbinnen nog gronden 
aangekocht en bestemd moeten worden. 
Onderdeel van de GO zijn de ecologische verbin-
dingszones en de weidevogel- en rustgebieden 
voor overwinterende ganzen. Ten zuiden van 
Nijmegen ligt een grote GO rondom Landgoed 
Grootstal en bosgebied Elshof, waar we samen 
met de gemeente Heumen inzetten op dassen-
bescherming en stadslandbouw.

Natuurparels
Nijmegen heeft een uitgebreide groenstructuur 
die bestaat uit parken, groenvlakken en bermen 
langs de wegen. In en rondom de stad hebben 
sommige groengebieden een hogere natuur-
waarde dan andere. Deze publieke en private 
parken, begraafplaatsen, landgoederen en 
natuurgebieden, hebben een hoge biodiversi-
teit. We noemen ze ’natuurparels’. De bijzondere 
stadsparken Kronenburgerpark, Valkhofpark, 
Goffertpark, Jonkerbosch en Heyendaal op 
de spoelzandwaaier zijn Natuurparels evenals 
enkele kleine parkbosjes, zoals het Patersbosje 
en Javabosje. 

Er komen veel zeldzame planten en diersoor-
ten voor. Om te voorkomen dat de kwaliteit 
van die natuurparels achteruitgaan, willen we 
ze onderling en met de grotere natuurgebieden 
buiten de stad verbinden. Deze ecologische 
verbindingen lopen door publieke ruimten, 
private tuinen en door de lucht (vliegroutes 
vleermuizen langs bomenlanen). Deels zijn 
deze natuurparels beschermd (Gelders Natuur-
netwerk, gemeentelijke monumenten), deels 
worden ze gekoesterd en onderhouden door 
onze bewoners en ondernemers.  

Groen, natuur en landschap

De natuurgebieden langs de Waal 

vallen onder diverse Europese 

richtlijnen en zijn Natura2000- 

gebied. Er leven bevers, otters, 

weidevogels, ganzen en zeldzame 

planten. Via de rivier verspreiden 

zeldzame trekvissen zich. Deze 

gebieden zijn vaak gevoelig voor 

stikstofdepositie. 
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Samenwerking
Samen met de Nijmeegse samenleving kunnen 
we de rol van groen versterken. Zo creëren we 
met de Operatie Steenbreek en Mijn Wijkplan.nl 
meer groen voor, door en met bewoners. 

Bomenlanen
De primaire bomenlanenstructuur ligt langs de 
uitvalswegen, en de wegen die de uitvalswegen 
verbinden. Ook hebben enkele oude veldwegen 
fraaie bomenlanen. Verder komen in Dukenburg 
op oude dijkjes nog bomenlanen voor van het 
voormalig Landgoed Duckenburg. Daarnaast zijn 
de spoorlijnen met hun (voormalige) rangeerter-
reinen belangrijke ecologische verbindingen met 
de natuur buiten de stad.

Overgangszone en water
Rond de stedelijke kern van de Waalsprong ligt 
een overgangszone naar het aansluitende land-
schap. In deze zone vergroten we de samenhang 
tussen groen en wonen om de relatie met het 
landschap en de daarin voorkomende dieren 
en planten te verbeteren. Het groen in Nijme-
gen-Noord benutten we voor waterinfiltratie via 
wadi’s. In Dukenburg en Lindenholt ligt een sys-
teem van vijvers met natuurvriendelijke oevers 
die ons regenwater bergen. 

Stadslandbouw en 
voedsellandschappen 
Natuurinclusieve stadslandbouw zorgt voor een 
gezonde voeding en een grotere biodiversiteit. 
Rondom de stad zijn diverse grote stadsland-
bouwinitiatieven, die een directe relatie hebben 
met het landschap van de ons omringende 
gemeenten. Aan de Zuidflank ligt het landgoed 
Grootstal als een schakel tussen Heumensoord 
en de Hatertse Vennen. Dit is een verbindingszo-
ne voor de das en tevens een voedsellandschap 
in wording. Aan de Westflank ligt het voedsel-
bos Eetmeerbosch bij Kinderdorp Neerbosch. 
Aan de Oostflank ligt de Ooijpolder met zijn 
waardevolle landschappen en biologische 
landbouwbedrijven. Aan de noordzijde ontstaan 
in Park Lingezegen steeds meer waardevolle 
voedsellandschappen, zoals de Natuurakkers 
van Doornik.
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Waterkwaliteit
Het water uit de Waal, de nevengeul en het 
Maas-Waalkanaal lekt voor een deel weg naar 
de watersystemen van Nijmegen en beïnvloedt 
deze systemen. Het waterschap meet op meer-
dere plekken de waterkwaliteit. Op de meeste 
locaties voldoet de waterkwaliteit aan de norm. 
Op enkele locaties zitten er te veel voedingstof-
fen in het water, deels door voedselrijk kwelwa-
ter uit het Maas-Waalkanaal en deels door voe-
dingsstoffen van elders, zoals blad van bomen. 
In de zomer kan dit in enkele vijvers leiden tot 
groei van blauwalg en botulisme. 
 
Riolering en oppervlaktewater
In Nijmegen hebben we verschillende soorten 
rioolstelsels. In de oudere stad ten zuiden van de 
Waal en ten oosten van het Maas-Waalkanaal ligt 
voornamelijk een ‘gemengd rioolstelsel’. Via dit 
stelsel zamelen we afvalwater en het grootste 
deel van het regenwater in, dat afkomstig is 
van daken en straten. Dit voeren we af naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap 
Rivierenland in Weurt. In delen van de oudere 
stad, waar de verharding is afgekoppeld van het 
riool, gaat het regenwater direct naar de bodem. 
Om hevige regenval te kunnen verwerken, heeft 
het gemengde rioolstelsel als noodventiel, op 
verschillende plekken overstortvijvers. Ook het 
dorp Lent heeft nog grotendeels een gemengd 
rioolstelsel. 

Dukenburg en Lindenholt
In Dukenburg en Lindenholt ligt een ‘gescheiden 
rioolstelsel’. Hier zamelen we het regenwater 
apart in en voeren het af naar de vele vijvers 
die in deze wijken liggen. De continue aanvoer 
van water uit het Maas-Waalkanaal (85%) en 
de onregelmatige aanvoer van regenwater bij 
buien (15%) zorgt voor een doorstroming van de 
vijvers naar de uitlaatstuwen bij Tolhuis (Duken-
burg) en het Takenhofplein (Lindenholt). 

Bedrijventerreinen
De meeste bedrijventerreinen in Nijmegen heb-
ben een ‘verbeterd gescheiden rioolstelsel’. Bij 
dit stelsel neemt het regenwater van het eerste 
deel van een bui het vuil van de weg mee. Dit 
vervuilde water wordt samen met het afvalwater 
via het rioolstelsel afgevoerd. De rest van het 
(schone) regenwater stroomt via overlaten weg 
naar het oppervlaktewater.

Nijmegen-Noord
De nieuwste wijken in Nijmegen-Noord hebben 
een ‘duurzaam gescheiden rioolstelsel’. Bij deze 
rioolstelsels wordt het regenwater oppervlakkig 
afgevoerd naar wadi’s, waarin het water wordt 
gezuiverd. Vervolgens wordt het water onder-
gronds afgevoerd naar de singel en vijvers in 
de wijk, die zijn verbonden met de drie grote 
plassen. Het afvalwater wordt in een eigen riool-
stelsel verzameld en afgevoerd naar de rioolwa-
terzuivering in Arnhem-Zuid. 

Grondwater
Het grondwater staat in het hoge deel van Nij-
megen diep, tot wel 65m bovenop de stuwwal. 
Op de wat dichter bewoonde hellingen op de 
spoelzandwaaier van Nijmegen Oost is dat 
ongeveer 25 meter en in Nijmegen Midden 15 
meter. In het lagergelegen gebied van de enken 
en het rivierterras is dat een stuk minder diep; 
zo’n 2,5 meter in west en tot minder dan 1 meter 
in Dukenburg, Lindenholt en de Waalsprong. 
De globale grondwaterstroming is van oost 
naar west, maar wordt onder andere beïnvloed 
door (grote) grondwateronttrekkingen en de 
waterstand in de Waal. Door het stoppen van 
een grote industriële onttrekking in Oostkanaal-
havens en de drinkwaterwinning Nieuwe Markt, 
is de stromingsrichting van het grondwater in 
Nijmegen West de afgelopen jaren gewijzigd. 
Dit heeft ook gevolgen voor de verspreiding van 
grondwaterverontreinigingen.

Verticale verplaatsing
Het grondwater verplaatst zich ook in verticale 
richting. Op de stuwwal zakt het naar beneden 
en in Dukenburg Lindenholt kwelt dat water 
omhoog. Dat is een heel langdurig proces, 
omdat het water een kleilaag moet passeren. In 
Nijmegen west is die kleilaag niet aaneengeslo-
ten aanwezig. Daar verplaatst het water zich dus 
sneller naar beneden. Het Nijmeegse drinkwater 
komt van heel dichtbij, uit Heumensoord.

Watersysteem
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Bodem- en grondwaterkwaliteit Op de kaart is te zien dat op diverse 

locaties in de stad sprake is van 

verontreiniging van de bodem en/of 

het grondwater. Daarbij is niet 

aangegeven of de verontreiniging wel 

of niet is gesaneerd en om welke 

stoffen en omvang het gaat. 

Wat opvalt is dat verontreinigde gebieden 
ten zuiden van de Waal vrijwel allemaal een 
bedrijfsbestemming hebben (gehad). Verder zijn 
er verontreinigde bodems in langdurig bewoon-
de gebieden zoals het centrum en de daaraan 
grenzende wijken. Ten noorden van de Waal 
ligt ook een aantal met bestrijdingsmiddelen 
verontreinigde gebieden, wat samenhangt met 
de fruitteelt en de glastuinbouw die in dit gebied 
plaatsvond.

De grondwaterverontreinigingen zijn globaal 
weergegeven. De status van deze verontreini-
gingen is verschillend. Zo kan een grondwater-
verontreiniging zijn gesaneerd tot een stabiele 
eindsituatie, waarbij de verontreiniging zich 
zonder externe prikkels niet verplaatst. Ook zijn 
er situaties waar de verplaatsing van de veront-
reiniging wordt gemonitord, en er sprake is van 
een actieve sanering.

De kaart toont hoe Nijmegen invulling geeft aan 
actief bodembeheer. Voor dit beheer hebben 
we vijf deelgebieden onderscheiden, gebaseerd 
op gebruikshistorie en analyses. De grond in 
een deelgebied heeft een min of meer uniforme 
chemische kwaliteit. Het idee is dat vrijkomen-
de (licht) verontreinigde grond kan worden 
toegepast op plaatsen waar de grond wat meer 
verontreinigd is. Op die manier voorkomen we 
het onnodig gebruik van schone grond. 
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Om inzicht te krijgen waar hittestress 

en hoge temperaturen het meest 

voorkomen, hebben we verschillende 

kaarten ontwikkeld. Een nacht-

hittekaart, een dag-hittekaart en 

een kaart met de werkelijke 

temperaturen bij een hete nacht. 

Hittestress treedt nu vooral op in 

de dichtbebouwde stenige delen van 

de stad, zoals het centrum, het 

Radboudterrein, bedrijventerreinen 

en enkele wijken zoals Nijmegen 

West. Lokaal is het op deze locaties 

bij langdurige hitte ‘s nachts 7 graden 

warmer dan aan de groene randen 

van de stad. 

Gevolgen hitte
Vooral ouderen lopen bij extreme hitte gezond-
heidsrisico’s en kunnen hierdoor zelfs eerder 
overlijden. Daarnaast hebben hoge temperatu-
ren overdag effect op de arbeidsproductiviteit 
en op (sport)evenementen, zoals de Vierdaagse 
marsen en feesten. Bovendien komt de kwaliteit 
van het oppervlaktewater bij langdurige en ex-
treme warmte onder druk te staan. Ook kunnen 
drinkwaterbedrijven de levering van drinkwater 
niet meer garanderen tijdens piekmomenten. De 
afgelopen jaren duurden perioden met nacht-
hittestress – nachten waarbij de temperatuur 
boven de 20 graden blijft – enkele dagen tot een 
week. De verwachting is dat deze perioden rond 
2050 drie tot vier weken kunnen duren.

Hittestress
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We zetten sterk in op energiebesparing om de 
energievraag te minimaliseren, zowel bij bedrij-
ven als bij bewoners. We stimuleren bewoners 
en woningcorporaties om ‘geen spijt’-maatre-
gelen te nemen aan hun woning(en). We werken 
samen met bedrijvenverenigingen om energie-
besparing bij bedrijven te stimuleren.
Voor over energiegebruik en opwekking van 
duurzame energie verwijzen we naar de  zelf-
standige rapportage Energie aan zet: cijfers over 
energiegebruik in Nijmegen.

Duurzame elektriciteit
De ruimte binnen de stadsgrenzen om duurzame 
energie op te wekken is beperkt. Op de locaties 
de Grift, Engie en langs de A73 werken we aan 
de opwekking van zonne- en windenergie. We 
zetten maximaal in op oplossingen in het stede-
lijk gebied, om te voorkomen dat direct voor de 
gemakkelijke weg wordt gekozen van zonne-
panelen en windmolens buiten de stad. In de 
bebouwde omgeving liggen vooral kansen voor 
zonnepanelen op daken. De grootste potentie 
ligt op daken van bedrijfspanden en kantoren, 
maar ook op daken van woningen is nog veel 
ruimte onbenut. Op dit moment wordt ongeveer 
4% van de daken in Nijmegen gebruikt voor 
zonnepanelen.

Power2Nijmegen
Ter ondersteuning hiervan biedt het commu-
nicatieplatform Power2Nijmegen een podium 
aan initiatieven die een bijdrage leveren aan een 
energieneutraal Nijmegen. Daarnaast verbindt 
Power2Nijmegen partijen en maakt zij gebruik 
van een aanjaagfonds.

Elektriciteitsnet
De energietransitie vraagt veel van het elektrici-
teitsnet. We houden rekening met een groeiende 
vraag naar elektriciteit door toename van elek-
trisch rijden, koken en verwarmen. We werken 
nauw samen met netbeheerder Alliander om de 
energievoorziening ook in de toekomst betrouw-
baar te houden. Daarnaast wordt de opslag van 
energie een belangrijk onderwerp om vraag en 
aanbod goed op elkaar te kunnen afstemmen.

Aardgasvrije wijken
Nijmegen werkt aan een aardgasvrije stad en 
wil in 2045 aardgasvrij zijn. We onderzoeken 
welke bronnen we kunnen inzetten om de stad 
van duurzame warmte te voorzien. In Nijme-
gen-Noord en het Waalfront ligt al een warm-
tenet. In deze gebieden sluiten we nieuwbouw 
aan op het warmtenet en niet meer op het 
aardgasnet. Het warmtenet wordt gevoed met 
restwarmte van de Afvalenergiecentrale (ARN).  

Startwijken
Op basis van bestaande initiatieven in de stad, 
planningen van de gemeente en van onze part-
ners, en rekening houdend met de laagste tran-
sitiekosten per buurt, is een keuze gemaakt voor 
de wijken en gebieden waar we de komende 
jaren met de stakeholders participatief werken 
aan een plan om aardgasvrij te worden. Dit zijn 
stadsdeel Dukenburg, de wijk Hengstdal, de wijk 
Bottendaal, de wijk Hatert en het stationsgebied 
richting binnenstad en richting campus Heijen-
daal.

Circulaire verstedelijking
Circulaire verstedelijking grijpt in op gronduit-
gifte, opdrachtverlening, slopen, stadsvernieu-
wing, infrastructuur en bijvoorbeeld openbare 
ruimte. Hierop wordt ingezet binnen de regio’s 
Arnhem Nijmegen en Foodvalley, waarmee ook 
invulling gegeven wordt aan de vier thema’s 
van de Nijmeegse Omgevingsvisie. Concreet 
betekent dit dat we het accent leggen op keten-
benaderingen, het sluiten van kringlopen en het 
benutten van hernieuwbare bronnen. Een inno-
vatieve benadering waarvoor nog veel geleerd 
moet worden.
Een van de sectoren waar we het gebruik van 
biobased materialen de komende jaren actief 
willen stimuleren is de bouw. Bouw- en infra-
structurele projecten gebruiken veel materialen. 
Bij deze projecten richten we ons op meer her-
gebruik van circulaire materialen. Als opdracht-
gever in de grond-, weg- en waterbouw hebben 
we als gemeente een aanjaagfunctie voor de 
circulaire markt. We werken samen met andere 
partijen in de stad aan het bundelen van kennis 
over circulair bouwen. 

Huishoudelijk afval
Afval blijven we zien als grondstof. We scheiden 
stromen zo dicht mogelijk bij de bron, recyclen 
het zo hoogwaardig mogelijk en betrekken hier-
bij onze partners in de stad. Daarbij gebruiken 
we bewustwording, gedragsbeïnvloeding en ‘de 
vervuiler betaalt’ als sturingselementen. 
We stellen ons ten doel dat 90% van het huishou-
delijk afval in 2025 wordt hergebruikt en dat er 
dan nog maar 30 kilogram restafval per inwoner 
per jaar is. Om dit doel te bereiken, zetten we 
onder meer in op inpandige inzamelruimtes bij 
hoogbouwcomplexen. Daarbij kiezen we ervoor 
om het gescheiden afgeven van herbruikbare 
afvalstromen zo eenvoudig en comfortabel 
mogelijk te maken en tegelijkertijd onze service 
rond het afgeven van restafval te minimaliseren.

Energie Alle energie die we besparen, hoeven 

we niet op te wekken. Daarmee is 

energiebesparing een belangrijk 

speerpunt van de gemeente.
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Bronnen

Raads- en Collegebesluiten: 

                 
• Ambitiedocument mobiliteit  Raadsbesluit  25-09-2019
   https://www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/dossier-nijmegen-goed-op-weg/toekomst-van-mobiliteit-2019-2030/ 
•   Economische visie    Raadsbesluit  27-11-2019 
   https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nijmegen/7fb1aca8-1cb7-4f00-bc47-b18ed069530b 
• Gebiedsvisie Valkhofkwartier  Raadsbesluit  05-06-2019 
   https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nijmegen/dce9172b-a398-48b2-a8ef-5dcbb91bcce0 
• Gebiedsvisie Vlaams kwartier  Raadsbesluit  30-01-2019 
   https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nijmegen/c55eff49-0210-4475-b954-83c1f6a5844a 
• Gebiedsvisie Waal Energie   Raadsbesluit  27-11-2019 
   https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nijmegen/7fb1aca8-1cb7-4f00-bc47-b18ed069530b
• Gebiedsvisie TPN-west    Collegebesluit   01-10-2019 
   https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nijmegen/b4a03594-68e1-4832-98af-228debcef42b   
• Uitvoeringsagenda duurzaamheid  Collegebesluit  08-10-2019 
   https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nijmegen/e0cab1b1-6fd0-4557-990c-241780302573

Onderzoeken  

Beschikbaar via:   https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-omgevingswet/omgevingsvisie-nijmegen/ :
• Beleidsinventarisatie Wing 
• OER Omgevingsvisie

Stadsmonitor en Monitor vestigingsklimaat Beschikbaar via:  
   https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/onderzoek-en-cijfers/cijfers-over-nijmegen/ 
Energie aan zet: cijfers over energiegebruik in Nijmegen Beschikbaar via:  
   https://power2nijmegen.nl/monitoring-energiecijfers/ 
Woonbehoefteonderzoeken beschikbaar via:  
   https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nijmegen/68902495-de06-456f-943b-73e69003efa0 

Websites:
• De Beweegvriendelijke stad:  https://Urhahn.com/de-beweegvriendelijke-stad/ 
• Informatie van het Rijk:
- Nationale Omgevingsvisie:  https://denationaleomgevingsvisie.nl/default.aspx 
- Panorama Nederland:   https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland 
- Metromix:    https://collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2019/04/11/reos-advies 
- Atlas Natuurlijk Kapitaal :   https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/ 
- Planbureau voor de Leefomgeving ruimtelijke dichtheden en functiemenging:  
      https://www.pbl.nl/publicaties/ruimtelijke-dichtheden-en-functiemenging-in-nederland-rudifun 

- Leefbarometer:    https://www.leefbaarometer.nl/home.php 
• Informatie van Provincie en Regio:
- Gelderse Omgevingsvisie:   https://www.gelderland.nl/omgevingsvisie 
- Website Regio Arnhem Nijmegen:  https://www.regioan.nl/ 
- Regionaal Programma Werklocaties:   https://www.regioan.nl/rpw 
- Regionaal programma mobiliteit:  https://www.regioan.nl/thema-s/mobiliteit/ 
- Regionale ambitie duurzaamheid: https://www.regioan.nl/thema-s/duurzaamheid-1/ 
- Regionale aanpak wonen:   https://www.regioan.nl/thema-s/wonen/ 
- NOVI Verstedelijkingsbod Arnhem-Nijmegen-Foodvalley:  
      https://www.regioan.nl/media/20190930-propositie-NOVI-Arnhem-Nijmegen-Foodvalley-lowres-spread.

pdf
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Ontwerp
Jeanne Buchner, naar een basisontwerp van Deel 2 Ontwerpers.

Team Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie is met de behulp van velen tot stand gekomen. 
Het was een expeditie naar het onbekende. Vele medewerkers van de 
Gemeente Nijmegen hebben met plezier hieraan gewerkt. Stakeholders 
van binnen en buiten de stad hebben meegedacht. Te noemen zijn; 
De Radboud Universiteit, Architectuurcentrum Nijmegen, ECN/IKN, de 
woningbouwcorporaties, marktpartijen, Sinterklaas,  deelnemers van het 
expertteam, de stadsgesprekken, het stadslab en de Week van de Stad, 
de Adviescommissies, het duurzaamheidscafé,  Peter Juijn Teksten,  
Jeanne Buchner, Site, de Brink-groep, RHDHV en vele anderen. 
Wij willen iedereen bedanken voor de inzet.

Projectmanagement Omgevingsvisie Gemeente Nijmegen
Maarten Van Ginkel 
Mathieu Schouten
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