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1
In dit document worden de resultaten van de 
fase 1 conform Plan van aanpak Hof van Holland, 
Woenderskamp en Broodkorf weergegeven. 

Deze eerste fase van het plan aanpak is met name 
bedoeld om een analyse te geven van het plangebied 
en bouwstenen te leveren voor de fase 2: de 

conceptontwikkelings fase. In fase 2, die loopt tot 
en met juli 2015, is naast conceptontwikkeling ook 
een toetsingsfase voorzien. De concepten zullen dan 
getoetst worden op ruimtelijke kwaliteit, afzetbaarheid, 
mogelijkheden versnelling woningproductie, tijdelijke 
functies/winkels en financiële consequenties. 

Plan van aanpak Analyse en perspectief
Visie en concept 
ontwikkeling en 

toetsing
Concept uitwerking en 

handelingskader

december december - februari 2015 februari 2015 - juli 2015 juli 2015 - oktober 2015

proces uit het plan van aanpak met daarin de 3 fasen.

Inleiding
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INLEIDING

Analyse

de markt

Dynamiek woningmarkt 

In beeld brengen        
potentiele doelgroepen 

Voorzieningen in de omgeving 
(o.a. Leisure / horeca / 

recreatie 

Analyse winkelstructuur 
Nijmegen/ Waalsprong 

Analyse wijkmonitor 

Analyse voorbeelden 
geslaagde vergelijkbare 

winkelcentra

De	ruimte

Randvoorwaarden hard/zacht 

milieu, groen, natuur, 
verkeerstructuur, water, 

voorzieningen etc.

Context plangebied in beeld 
brengen 

In beeld brengen huidige 
voorzieningen Waalsprong 

SWOT analyse 

De	stakeholders

In beeld brengen welke 
stakeholders nodig zijn om 
HvH tot succes te maken

Perspectief	

Kernkwaliteiten van plangebied 

Welke kansen verzilveren? 

Wat kan het plangebied zijn? perspectieven in woorden en 
referentiebeelden 

Unique Selling Points 

Belangrijke dilemma´s en keuzes expliciet maken 

Perspectief in relatie tot Grex
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Leeswijzer	
Dit document is opgebouwd uit twee delen. Het 
eerste deel is de samenvatting van de analyse van 
fase 1. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen 
de bevindingen uit de gesprekken en de overige 
informatie. Ook wordt indien noodzakelijke het 
dilemma (of opgave) geschetst horend het betreffende 
thema die in de volgende fase wordt uitgewerkt. 
In de SWOT (samenvatting van de kansen en 
bedreigingen, sterktes en zwaktes) en het perspectief 
worden de belangrijkste kernkwaliteiten in beeld 
gebracht. In het onderdeel Perspectief worden de 
belangrijkste opgaven gepresenteerd en concreet de 
onderzoeksopgave geschetst voor fase 2. 

In deel 2 wordt nader ingegaan gegaan op de 
informatie die is opgehaald in fase 1 en worden 
dilemma’s, ontwikkelingen, thema’s nader uitgewerkt. 
De analyse is als volgt opgebouwd (bron: plan van 
aanpak)

 

Proces	analyse-	en	perspectieffase
Voor dit document is gebruik gemaakt van bestaand 
onderzoeken (o.a. op het gebied van woningmarkt, 
winkels, voorzieningen, ontwikkelingen in de wijk, stad 
en regio) dat is aangevuld met nieuwe verkenning t.a.v. 
omvang van het winkelareaal (ecorys 2015) en wonen 
(herstelscenario socrates 2015) 
Daarnaast zijn er, na een analyse van de stakeholders 
voor deze ontwikkeling, meer dan 30 gesprekken 
gevoerd met investeerders, ondernemers, bewoners 
(klantenpanels), beleggers, corporaties, eigenaren, 
etc. Ook zijn er analyses uitgevoerd op het gebied 
van de ruimtelijke kenmerken, de grondexploitatie 
en sociaal maatschappelijke voorzieningen. Er zijn 
referentieprojecten gezocht en bezocht op het gebied 
van wonen en winkelen. 

Dit document is opgesteld door de gemeente Nijmegen 
in maart 2015 met medewerking van adviesbureau 
Site UD die de gemeente ondersteunt bij de 
totstandkoming van een ontwikkelingsvisie voor het 
gebied.
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Samenvatting en conclusies 2
     de markt

1a Wonen
Op de woningmarkt is er sprake van een dynamische 
tijd. Er zijn duidelijk signalen dat de markt aantrekt, er 
zijn ook signalen die aangeven dat er nog remmende 
factoren zijn voor een forse groei van de woningmarkt. 
Voorspellingen van de markt zijn dus omkleed met de 
nodige onzekerheden. 
Analyse van de woningmarkt in Nijmegen maakt 
wel duidelijk is dat er een grote vraag naar 
woningen is in Nijmegen. Het nieuwste inzicht is 
dat de uitbreidingsbehoefte ca. 900 woningen per 
jaar bedraagt (herstelscenario Socrates 2015). De 
Waalsprong zal hiervan een belangrijk deel invullen. 
Nu ruim 400 woningen per jaar, maar de doelstelling 
in de grondexploitatie is dat dit naar 600 woningen 
per jaar gaat. In 2014 is ook een duidelijke groei te 

zien geweest in de kavelverkoop zien ten opzichte van 
de jaren hiervoor. Dit ondersteunt de lijn dat er groei 
mogelijk is.
Naar verwachting neemt Hof van Holland een 
belangrijk deel van de invulling van de woningbehoefte 
in Nijmegen voor haar rekening. Hof van Holland zal 
(kwalitatief) complementair moeten zijn op de overige 
productie in de Waalsprong. Dit om ervoor te zorgen 
dat er geen “kannibalisme” plaatsvindt binnen de 
ontwikkelingslocaties in de Waalsprong, en ook om de 
beoogde versnelling waar te kunnen maken. Gezien 
de onzekerheid in de feitelijke vraag zal het project 
moeten kunnen reageren op veranderingen en dus 
flexibel moeten zijn. 

Uit recent onderzoek blijkt verder:
• De koopmarkt lijkt te herstellen, er is perspectief op 

groei.

• Uit onderzoek blijkt dat er vraag is naar zowel 
woonmilieu stadsbuurt als meer groen-stedelijk 
wonen. Het plangebied biedt kansen om beide 
vragen in te kunnen vullen.

Stadsbuurt woonmilieu
Het betreft een woonmilieu met een relatief hoge dichtheid 
en een mix aan woningtypen zoals grondgebonden woningen, 
appartementen, boven/benedenwoningen en functiemenging 
(combinatie van wonen met voorzieningen zoals horeca, winkels 
etc). Het parkeren zal soms specifieke oplossingen vragen.

Groen stedelijk wonen
Het betreft een woonmilieu met lagere woningdichtheid dan 
het stadsbuurt woonmilieu, voornamelijk eengezinswoningen 
(rijwoningen, tweekappers, vrijstaand, beperkt appartementen)  
in laagbouw, met aandacht voor groen in de wijk, parkeren binnen 
bouwblokken of nabij woning.

1
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Zoekgebied winkels
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1b	Winkels
Omvang winkels
In januari 2015 is een eerste verkenning uitgevoerd om 
op basis van de huidige stand van zaken het beeld te 
schetsen voor omvang van het winkelareaal, waarbij 
is gefocust op een toekomstig winkelcentrum in Hof 
van Holland e.o. Uit dat onderzoek blijkt dat er markt 
is voor een wijkwinkelcentrum. De eerste verkenning 
laat wel zien dat het winkelareaal fors lager ligt dan is 
aangenomen in de grondexportatie. Nader onderzoek 
in hoeverre een interessant sociaal maatschappelijk 
programma een extra bijdrage kan leveren aan de 
omvang van het winkelcentrum, de aantrekkelijkheid 
hiervan zal in fase 2 opgepakt worden. Ook zal de 
economische toevloeïng na een winkelcentrum nader 
in beeld worden gebracht. Wel is duidelijke geworden 
uit de analyse dat er nu economische afvloeiing naar 
winkels buiten de Waalsprong/Nijmegen is, en dus 
kansen voor nieuwe winkels in de Waalsprong. 

Plaats
Voor de bepaling van het winkelcentrum zijn een 
drietal elementen in beeld gekomen: 
• De centrale positie in de gehele Waalsprong. 
Deze wordt vooral bepaald door reisafstanden voor 
langzaam verkeer
• de autobereikbaarheid, die vooral voor de 
supermarkten van belang is.
• Al dan niet gebruik maken van bestaande groene of 
cultuurhistorische elementen in de omgeving
 

Aanvullend hierop komt uit de gesprekken het 
volgende als beeld naar voren:

• Diversiteit wordt door alle stakeholders 
belangrijk gevonden; zowel menging van 
doelgroepen en woningtypen als een brede 
diversiteit aan functies (wonen, winkels, 
maatschappelijke voorzieningen) vergroot de 
kans op een nieuw, aantrekkelijk hart voor de 
waalsprong.

• Het voorzieningenniveau (met name winkels) 
wordt zeer belangrijk geacht door alle 
stakeholders voor de ontwikkeling van Hof en 
Holland en de Waalsprong

• Vraag naar appartementen en 
investeringsbereidheid in appartementen lijkt 
nu nog beperkt in de markt. De afwezigheid 
van een duidelijk visie is hier mede oorzaak 
van. Het programma appartementen zoals in 
de grondexploitatie is opgenomen wordt als 
fors gezien. 

Investeringsbereidheid Wonen
De investeringsbereidheid van institutionele 
partijen in huurwoningen lijkt nu nog beperkt. 
Partijen lijken risicomijdend, willen slechts 
kleine volumes (20-40) afnemen en bij voorkeur 
eengezinswoningen. De belangstelling voor 
appartementen lijkt beperkt tot woningen van  
700 tot 900 € huur per maand of exclusieve 
wooncomplexen met uitzicht op de Waal. Zonder 
duidelijke visie op een winkelhart wordt op 
voorhand wonen boven winkels niet als de meest 
aantrekkelijke investering gezien in het gebied.

De meeste partijen dringen aan op een start die 
de potentie van Hof van Holland laat zien, dus 
starten met de beoogde kwaliteit. Er bestaat 
huiver om de huidige markt, met een nadruk op 
goedkope (huur)woningen (sociale huur/goedkope 
huur, goedkope koop), leidend te laten zijn voor 
de ontwikkeling. Om beleggers te verleiden 
tot investeren is een overtuigende start met 
“duurzame” kwaliteit een noodzaak. 

• De woningmarkt is zeer lokaal, grotendeels uit 
Nijmegen 

• De mogelijkheden om te versnellen zijn beperkt. In 
de grondexploitatie is uitgegaan dat in 2018 de 
kavelverkoop start in Hof van Holland. Wellicht is 
een kleine versnelling te realiseren, door in 2016 
te starten met een bestemmingsplan zouden op 
zijn vroegst eind 2017/eerste helft 2018 kavels 
uitgegeven kunnen worden.

Dilemma
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Gesprekken met stakeholders
Uit de gesprekken met marktpartijen blijkt 
enige voorzichtigheid bij de inschatting van de 
marktpotentie voor winkels. Gevaar voor leegstand 
en een sterke risicomijding als gevolg van een 
onzekere winkelmarkt spelen daarin een rol. 
Marktpartijen geven wel aan dat het bundelen 
van functies (wonen, winkelen, maatschappelijke 
voorzieningen, bedrijvigheid)  in een (winkel)hart 
voor de Waalsprong een plus kan betekenen.   

Over de strategie om te komen tot een definitief 
winkelcentrum wordt wisselend gedacht. De eerste 
stap zou een tijdelijk winkelcentrum kunnen zijn, 
anderen geven aan dat het erg van belang is om 
het in 1 keer goed neer te zetten (minimaal 6.000 
m2). 

Marktpartijen blijken bereid om in een tijdelijk 
winkelcentrum te investeren, op voorwaarde 
dat zekerheid kan worden gegeven voor 
een definitieve vestiging en een minimale 
exploitatieperiode van 5-10 jaar. Een mogelijke 
consequentie kan zijn dat een tijdelijk 
winkelcentrum een definitieve situatie vertraagt 
en dat de uitvraag aan/aanbesteding  voor winkels 
in een definitieve situatie snel naar voren moet 
worden gehaald.

Aard van het winkelcentrum: Onderzoekers, 
marktpartijen en bewoners vragen om een 
gevarieerd aanbod, minimaal bestaande uit een 
full service supermarkt een discounter/supermarkt 

en enkele winkels. Een goede aanvulling van de 
overige voorzieningen (scholen, sociaal-culturele 
voorzieningen) op dit winkelcentrum versterkt de 
functie als gemakscentrum. Het winkelcentrum 
wordt gezien als een ontmoetingsplek, een hart 
voor de Waalsprong, dat nu nog ontbreekt. 
Daarbij is het belangrijk dat dit centrum identiteit 
krijgt. Dat zou kunnen een heel duidelijk 
winkel- en voorzieningen profiel (foodconcept, 
ontmoetingsconcept) neer te zetten en/of door 
aansluiting te zoeken bij bestaande interessante 
elementen in het gebied.     

Winkelvoorzieningen verspreid over meerdere 
locaties wordt niet aangeraden, omdat hiermee de 
mogelijkheid vervalt om een geconcentreerde plek 
te maken. Tevens blijken deze kleine buurtcentra 
economisch veel minder levensvatbaar.

Investeringsbereidheid
De investeringsbereidheid in een winkelcentrum 
en supermarkten is groot. De meeste 
marktpartijen geven aan dat het winkelcentrum 
moet worden gezien als één integrale investering 
door één partij of combinatie van partijen.  

Partijen zijn bereid te investeren in een tijdelijk 
winkelcentrum mits hiermee ook zekerheid is over 
een definitieve locatie. Partijen willen wel in een 
vroeg stadium meepraten. 

Tijdelijk winkelcentrum/supermarkt om zo de 
huidige markt voor winkels zo snel mogelijk 
in te vullen, of koersen op een eerste fase 
winkelcentrum om zo een duidelijke stap te zetten 
in de totale gebiedsontwikkeling. 

Wat is de beste locatie voor het winkelcentrum 
Hof van Holland e.o?

Hoe kunnen we marktpartijen binden aan de 
opgave en flexibiliteit in de planvorming houden 
om in te spelen op marktsituaties?

Dilemma
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1c Werk
In de Structuurvisie Nijmegen 2013 is knoop Lent 
opgenomen als 1 van de twee locaties waar een 
kantoorontwikkeling mogelijk is. In 2013 is reeds 
50.000 m2 bvo kantoren uit de grondexploitatie 
gehaald (in het deelplan Woenderskamp) en omgezet 
naar woningbouw. Nu is in de grondexploitatie 
uitgegaan van 5.000 m2 kantoorruimte. Ook is er 4.000 
m2 bedrijvigheid opgenomen.
Concrete markt voor kantoren en bedrijven is nog 
niet te benoemen en is in de huidige markt ook niet 
goed te onderzoeken. De omvang is relatief gering en 
foutmarges in verkenningen zijn in deze dermate fors 
dat de informatie beperkt bruikbaar is.  Aanwezigheid 
van kantoren in dit gebied biedt kansen voor extra 
werkgelegenheid. Marktpartijen en bewoners zien 
hierdoor ook extra “levendigheid”  in het gebied 
ontstaan dat ten goede kan komen aan de profilering 
van het gebied.  

Dilemma

Economische structuurversterking structuurvisie Nijmegen 2013
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verwachting op dit moment dat een deel van het 
appartementenprogramma erg ambitieus is. Indien de 
feitelijke realisatie van appartementen minder wordt 
dan in de grondexploitatie is opgenomen hoeven 
er ook minder gebouwde parkeervoorzieningen 
gerealiseerd worden. Het saldo van de grondexploitatie 
zal dan echter nog wel verslechteren.  

In de grondexploitatie is uitgegaan van de handhaving 
van een aantal bestaande elementen/kwaliteiten 
(bijvoorbeeld fort beneden Lent, buurtschap aan de 
Oosterhoutse dijk). Het handhaven en inpassen van 
alle cultuurhistorische waardevolle elementen en alle 
ambities rond groen en water zullen leiden tot een 
verslechtering van de grondexploitatie (bijvoorbeeld 
de kersen boomgaard aan de zalige straat, boomgaard 
nabij het fort). 

Dilemma

Dilemma

1d	Maatschappelijke	 voorzieningen	 en	 gezonde	
leefomgeving
Er is een analyse gemaakt van de behoefte aan 
toekomstige sociale voorzieningen. Daaruit blijkt 
een behoefte aan een nieuw voorzieningenhart in 
het gebied (multifunctioneel, open naar de wijk 
toe met diverse vormen van  maatschappelijke 
voorzieningen), 1 of 2 basisscholen (met gymzaal) 
en mogelijk een buitensportaccomodatie. Omvang 
wijkt niet substantieel af van uitgangspunten in de 
grondexploitatie voor dit programmaonderdeel. Dat 
geldt echter niet voor een buitensportaccomodatie, 
deze is niet voorzien.

De ligging van Hof van Holland aan de uiterwaarden en 
de nevengeul biedt aanknopingspunten voor bewegen, 
zoals ommetjes, recreëren. Ook ruime aandacht voor 
de fietser en de  voetganger (met aantrekkelijke routes) 
worden genoemd. De openbare ruimte biedt een 
meerwaarde als het zodanig wordt ingericht dat het 
gebruikt kan worden voor spelen en ontmoeten, en 
een verbinding naar de uiterwaarden vormt.

1e	Grondexploitatie
In de grondexploitatie is voor de plandelen Hof van 
Holland e.o.

- Ca 3800 woningen, waarvan ca. 1150 appartementen 
(800 in Hof van Holland)
- 20000 m2 winkels
- 5000m2 kantoren, 4000m2 bedrijven.
- ca. 24000m2 sociaal maatschappelijke voorzieningen
- 2000m2 horeca 

Op basis van de analyses en de gesprekken komen 2 
risico’s nadrukkelijk naar voren:

• Er is een eerste verkenning uitgevoerd naar 
het winkelareaal in Hof van Holland e.o. In de 
detailhandelsvisie die naar verwachting medio 
2015 gepresenteerd zal kunnen worden, zal hier 
nader op in worden gegaan. Ook zal dan meer 
duidelijkheid zijn over de visie van winkellocaties in 
de Waalsprong. De eerste verkenning laat wel zien 
dat het winkelareaal fors lager ligt dan waar in de 
grondexploitatie is uitgegaan.  Weliswaar komt er bij 
minder winkelprogramma wel ruimte vrij voor ander 
programma, maar met naar verwachting een lagere 
opbrengst. 
• In de grondexploitatie is voor het plangebied 
uitgegaan van de realisatie een substantieel aandeel 
appartementen, met name in Hof van Holland. 
Marktonderzoeken geven aan dat er flinke vraag is 
naar appartementen. Gesprekken met marktpartijen 
geven een beeld dat de geprognotiseerde 
aantallen appartementen in de grondexploitatie 
behoorlijk ambitieus is. De signalen uit de markt 
en de onderzoeken liggen niet op 1 lijn. De 
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								De	ruimte 

Structuren
Het gebied ligt op de overgang van de stad naar het 
Betuws landschap. De hoofdstructuur van het gebied 
wordt beïnvloed door het spoor en de dijk. Ook zijn 
er twee bepalende wegen: de Graaf Alardsingel en de 
Griftdijk. Deze hoofdstructuren zijn niet alleen richting  
gevend maar ook barrières in de planontwikkeling. 

Kansen	voor	identiteit
Er zijn een aantal waardevolle cultuurhistorische en 
groene elementen in het plangebied. Deze elementen 
kunnen een rol spelen bij de planontwikkeling 
(Griftdijk, Oosterhoutsedijk, Oosterhoutse Wal, fort 
beneden Lent  zijn belangrijke herkenningspunten en 
geven structuur aan de ontwikkeling). 

Het plangebied ligt te midden van een prachtige 
natuur, denk aan de uiterwaarden, en De Waaijer. Ook 
zijn vele recreatiemogelijkheden in de nabijheid. In 
vele gesprekken kwam naar voren dat dit een groot en 
uniek pluspunt is voor de ontwikkeling van het gebied. 
 
In het plangebied zijn enkele waardevolle groene 
elementen zoals beplanting Zalige straat, en de 
boomgaard, die echter geen beschermde status 
hebben. Aan de Griftdijk is de historische tuin 
gevestigd.

Uit de ruimtelijke analyse komen een flink aantal te 
onderzoeken elementen naar voren, zie hiervoor het 
onderdeel Perspectief.

2

Ruimtelijk raamwerk
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	 	 	 	 Stakeholders	(communicatie)

Er is een stakeholders-analyse uitgevoerd en op basis 
daarvan zijn gesprekken gevoerd met breed pallet aan 
partijen. Het gaat dan om:
• Kandidaat-kopers (klantenpanels)
• Platform Waalsprong
• Huis voor de Binnenstad
• Beleggers
• Investeerders
• Ontwikkelaars
• Bewoners
• Ondernemers
• Sociaal maatschappelijke instellingen
• Woningcorporaties
• Diverse woon-winkel experts
• Diverse overheidspartijen

In de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd, is een 
positieve houding te merken over de kansen voor het 
plangebied en het interactieve proces. Men waardeert 
de vroege betrokkenheid in het planproces en dat 
wordt ontvangen als een welkome verandering ten 
opzichte van het verleden. De gesprekken hebben veel 
input opgeleverd die in dit analyse document terecht 
zijn gekomen.

We zijn van plan de interactie voort te zetten in fase 
2 en 3 en de interactie verder te verdiepen met de 
bewoners en marktpartijen.  In de volgende fase 
staan de concepten centraal die concreter zijn dan 
de analyse fase, waardoor gerichter gereageerd kan 
worden. We willen deze ideeën voorleggen aan de  
genoemde partijen en de bewoners van Nijmegen-
noord. 

Op 23 maart is een debatavond georganiseerd over 
Hof van Holland e.o. Op het einde van de concept-
fase willen we nogmaals een debatavond organiseren. 
Er wordt apart overleg gepleegd met de betrokken 
corporaties, met name Talis. 

Los van deze informatie avonden en gesprekken  willen 
we ook aandacht besteden aan het proces in diverse 
media zoals de wijkbladen, De Gelderlander, huis-
aan-huis brieven, websites etc., sociale media.  Tot 
slot krijgt Hof van Holland e.o. ook aandacht op de 
Woonbeurs (april 2015), waar we geïnteresseerden 
willen vragen naar de wensen voor het wonen in Hof 
van Holland e.o. 

3
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SWOT 3
Zwakke punten

BedreigingenKansen

kracht
Zeer dichtbij centrum Nijmegen

Goede bereikbaarheid (lokaal en regionaal)
Aan de rand van uiterwaardenpark gelegen

Maatschappelijke voorzieningen in (redelijke)  nabijheid
Bijzondere elementen aanwezig zoals fort beneden Lent  

Verbindingen maken met dorp Lent, Waalsprong 
vlekken

Verbinden plangebied met uiterwaardenpark, 
rode/groene lopers

Hart van de Waalsprong worden
Cultuurhistorie als inspiratie

Aanwezigheid knoop van infra
Barrière werking infrastructuur, eiland werking

Nog geen identiteit als woongebied
Versnippering plangebied broodkorf

Verdien opgave GREX
Markt voor winkels verandert, minder m2 winkels

Eenzijdig woonmilieu door druk op woningproductie 

Op basis van de onderzoeken en de gesprekken is een 
Swot analyse gemaakt waarin sterktes, zwaktes, kansen 
en bedreigingen benoemd zijn voor het plangebied. 
Deze Swot vormt de opmaat naar het perspectief.
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Perspectief 4
Perspectief	op	de	ontwikkeling	van	
Hof van Holland e.o

In de gesprekken blijkt een groot enthousiasme voor 
Hof van Holland e.o. Er is volop vertrouwen dat Hof van 
Holland e.o.  in potentie een unieke en succesvolle plek 
kan worden In Nijmegen. De ligging aan de Waal, in het 
“hart” van de stad, met beeldbepalende elementen 
zoals het Fort zijn de ingrediënten voor dit succes. 
Het is hierbij belangrijk om de hernieuwde energie en 
belangstelling van partijen vast te houden en ervoor te 
zorgen dat er resultaten zichtbaar worden.  

Ons inziens zouden de volgende uitgangspunten 
leidend moeten zijn bij de ontwikkeling van het 
plangebied:
• Hof van Holland e.o. zorgt voor een hart voor de 
Waalsprong

• Hof van Holland e.o draagt bij aan een diverser 
woonmilieu in de Waalsprong om de markt zo goed 
mogelijk te kunnen bedienen
• Kans verzilveren om de verschillende deelgebieden 
van de Waalsprong en dorp Lent, de bestaande stad 
(waalfront, centrum)  met elkaar te verbinden.

Hart	voor	de	Waalsprong
De Waalsprong verdient een hart, een plek van 
ontmoeten en waar (minimaal) wordt voorzien in de 
basisbehoeften van bewoners. Het nieuwe centrum 
van de Waalsprong moet ook als zodanig herkenbaar 
zijn, het heeft een ziel nodig. Menselijke maat en 
intimiteit en identiteit zijn hierin van belang. Het hart 
bestaat uit een mix van diverse functies zoals horeca, 
winkels, wonen en andere sociaal maatschappelijke 
voorzieningen. De som is hierbij meer dan de delen.
Het zoekgebied voor het hart wordt gevormd door de 

routes (oude en nieuwe lijnen) die het gebied ontsluit 
of onderling verbindt. De reeds aanwezige functies 
van betekenis (station, hotel en school) kunnen een 
aanleiding zijn om een ‘centrumgevoel’ te krijgen of 
juist uit te bouwen. De bereikbaarheid voor auto’s en 
een goede aansluiting op fietsroutes spelen hierin een 
belangrijke rol. 
De kans op een echt hart wordt mogelijk vergroot als er 
herkenbare bestaande elementen wordt gebruikt maar 
dit is geen must en onderwerp van studie in fase2.

Hof	van	Holland	e.o.	draagt	bij	aan	een	diverser	
woonmilieu	in	de	Waalsprong
In Nijmegen wordt gekoerst op drie prioritaire 
gebieden die in belangrijke mate voorziet in 
de woningvraag: Waalfront, stationsgebied en 
Waalsprong. Het stationsgebied richt zich vooral 
op kleinere huishoudens zoals studenten, ex-pats 



20

pErSpEctIEf

en de starters. Het Waalfront richt zich op een stedelijker 
woningprogramma en een diverser woningmarktsegment dan de 
Waalsprong. 

Er is een grote vraag in Nijmegen naar stedelijk wonen 
(stadsbuurt) in een dicht woonmilieu met voorzieningen en 
een meer groen-stedelijkere vraag in een lagere dichtheid. 
De Waalsprong en in het bijzonder Hof van Holland e.o. kan 
dit goed invullen. Het plangebied biedt daarvoor voldoende 
ruimte en aanleiding. Bijvoorbeeld rondom knoop Lent meer 
stedelijk wonen, en in Woenderskamp meer groen stedelijk. In 
de conceptfase wordt onderzocht op welke wijze deze vraag kan 
neerslaan. Het gaat er om de potenties van de plek te verbinden 
aan de marktvraag. 

verbinden deelgebieden
Al in de Structuurvisie Land over de Waal uit 1996 is het ‘horen 
bij de stad’ als motto benoemd voor de ontwikkeling van de 
Waalsprong. De verbinding van de Waalsprong met de rest van 
Nijmegen is nog altijd een belangrijke doelstelling.
Hof van Holland e.o. heeft naast een unieke ligging aan het water 
ook een strategische ligging in de Waalsprong. Het biedt de enige 
kans om de verschillende deelgebieden in de Waalsprong met 
elkaar te verbinden. Denk aan Oosterhout, de Grote Boel met 
de Hoge Bongerd, de uiterwaarden, de nevengeul en de nieuwe 
kade. Het biedt ook de kans om de verbindende schakel te zijn 
tussen Waalsprong ‘oost en west’ en het oude dorp Lent. 

Het maken van een hart voor de Waalsprong in Hof van 
Holland e.o. is de kans om de verschillende deelgebieden in de 
Waalsprong en het dorp Lent te verbinden. 

Deze verbinding is voor de stad en de Waalsprong erg belangrijk 
maar ook ingewikkeld door de barrièrewerking door het spoor, 
Griftdijk, het groentje en de Graaf Alardsingel.

Belangrijke verbindingen
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5Onderzoeksopgaven in 
fase 2 (conceptfase)

Op basis van de analyse, de swot en het perspectief 
zijn er verschillende ‘variabelen’ benoemd die we in 
de conceptfase willen verwerken. Op basis van deze 
variabelen is het de bedoeling om te komen tot 3 
verschillende concepten voor de ontwikkeling van het 
plangebied. In fase 2 zullen deze concepten worden 
uitgewerkt en getoetst. 
De volgende variatie wordt voorgesteld.

Woonmilieus
Onderzoek bandbreedte van het woonmilieu in 3 
modellen
• Groen stedelijk
• Stadsbuurt
• Bijzondere woonmilieus 

Hierbij worden de volgende bandbreedtes in dichtheid 
gehanteerd: 

• Hof van Holland 35 won/ha ---- 55 won/ha
• Woenderskamp 25won/ha ---- 35 won/ha

Onderzoek binnen de 3 modellen naar 
• Appartementen (kansenkaart)
• Seniorenwoningen (doorstroming)
• Wonen met zorg 
• Wonen boven winkels 
• Grondgebonden woningen

Verder wordt ingegaan op de kansen voor betaalbare 
woningen en innovatieve woon(zorg)concepten. 
Wonen aan de Graaf Alardsingel is een aparte opgave 
vanwege de geluidhinder problematiek.  

Winkel(centrum)
Onderzoek bandbreedtes  in omvang en sfeer van het 
wijkwinkelcentrum: 

• Omvang eindsituatie
• Opbouw programma: goede mix van dagelijkse 

detailhandel, niet-dagelijkse detailhandel, horeca, 
dienstverlening

• Sfeer: van functioneel tot dorps/stedelijk
• Diverse varianten van groei onderzoeken: 

tijdelijkheid, omvang startfase, mogelijkheden tot 
versnelling

• Combinatiemogelijkheden met sociaal-
maatschappelijke voorzieningen onderzoeken 

• Mogelijke locaties onderzoeken (Graaf Alardsingel, 
Station Lent, of tussen Griftdijk en Graaf 
Alardsingel)

• Ontwikkelstrategie winkelcentrum (in 1 keer of in 
kleinere kavels/units) 

• Een supermarkt  XXL (supermarkt)formule; 
consequenties (kansen en bedreigingen)  hiervan 
in beeld brengen.

Belangrijke verbindingen



22

OnDerzOekSOPGAVen In fASe 2 (cOncePTfASe)

Marktbenadering winkelcentrum
Onderzoek naar de wijze waarop de marktbenadering 
kan plaats vinden met oog op
 a) eerst stap is een tijdelijk winkelcentrum, daarna 
(wanneer?) de definitieve fase.
 b) eerst naar een fase 1 definitief winkelcentrum, 
vormt onderdeel van de vervolgfase.

Te onderzoeken (ruimtelijke) elementen 
(verschillende abstracties)
• Mogelijkheid autovrije of fiets georiënteerde 

woonmilieus 
• Rol bestaande woningen Spoorstraat
• Locatie ‘Groentje’ in relatie tot ontwikkelingen 

wonen/winkels
• Historische tuin i.r.t. locatie winkelcentrum
• Inpassing busbaan woenderskamp/

ontwikkelingsmogelijkheden nabij busbaan
• Locatie en vorm watersingel
• Verbinding Hoge Bongerd en Hof van Holland 
• Gebruik van de dijk voor recreatie en / of ontsluiting 
• Hoe om te gaan met de bestaande elementen als 

historische tuin, het fort,  boomgaard 
• Inpassing buurtschap 
• Woningbouw i.r.t. geluid Graaf Alardsingel
• Gefragmenteerde ontwikkelmogelijkheden Broodkorf. 
• Milieutechnische aandachtspunten die in de 

conceptuitwerking een nadere onderbouwing 
vragen: bodemkwaliteit, archeologie, 
externe veiligheid en geluid en lucht  en de 
beschermingszone van de dijk.

• Functie Oosterhoutsedijk
• Inpassing van haltelocaties en de logische (loop)

routes naar de OV-haltes.

Werkgelegenheid
In de conceptfase zal een verkenning naar 
werkgelegenheid (o.a. kantoreninvulling bedrijvigheid) 
plaats vinden. Mogelijk dat door  actief op zoek te gaan 
naar lokale ondernemers en –netwerken  geschikte 
partijen voor dit programma gevonden kunnen 
worden. Of een bijzondere invulling hieraan gegeven 
kan worden.

Tijdelijke invulling
Onderzocht zal worden of en hoe een tijdelijke invulling 
kan bijdragen aan een goede branding/placemaking 
voor dit gebied.
 
Buitensportaccomodatie 
Er zan een nadere verkenning plaatsvinden of een extra 
buitensportaccomodatie nodig is of dat bestaande 
voorzieningen in de waalsprong en de stad voldoende 
zijn, of nog aangevuld moeten worden.
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6Vervolg na fase 1
Na fase 1, de analyse en perspectieffase volgt de 
tweede fase, de conceptfase. In deze fase wordt 
het perspectief uit de eerste fase vertaald naar 
mogelijke ontwikkelconcepten. Het gaat erom om de 
marktkansen en de potenties van het plangebied te 
vertalen in realistische concepten, welke na toetsing 
terug worden gebracht tot 1 of meerdere concepten 
(nader te bepalen) die verder uitgewerkt worden. Er 
wordt dus gewerkt van ‘groot naar klein’.

De eerste stap daarin is het formuleren van een visie 
op hoofdlijnen voor het plangebied op basis van de 
geschetste perspectieven. Na deze visie op hoofdlijnen 
worden er meerdere concepten ontwikkeld, waarin 
verschillende mogelijkheden worden geschetst voor 
de ontwikkeling van het gebied.  Vervolgens worden 
de concepten getoetst op bestuurlijke uitgangspunten 
en ambities. Ook worden de concepten neergelegd 

bij  externe stakeholders en marktpartijen. Na het 
toetsmoment wordt gekozen voor 1 (of meerdere) 
concept (en) dat verder uitgewerkt dient te worden. Of 
het mogelijk is om te komen tot 1 concept moet blijken 
uit het proces om te komen tot een aantal concepten 
en de toetsing. 

Plan van aanpak Analyse en 
perspectief

Visie en concept 
ontwikkeling en 

toetsing
Concept uitwerking en 

handelingskader

december december - februari 2015 februari 2015 - juli 2015 juli 2015 - oktober 2015

Na de conceptfase zal de derde fase ingaan, de concept 
uitwerking en het handelingskader.  Zie het schema 
hieronder, afkomstig uit het plan van aanpak.
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bijlageVerdieping
Inleiding
In dit hoofdstuk staat de verdieping centraal van de 
verschillende onderdelen van de analyse. Daarbij wordt 
de volgende verdeling aangehouden: 
 
1 de markt 
   Wonen 
  Winkelen 
  Voorzieningen 
  Werk 
2	De	ruimte	
3	Grondexpoitatie

     de markt
WOnen

Dynamische	woningmarkt	Nijmegen	
Op de woningmarkt is het momenteel een dynamische 
tijd. Recent was er nog sprake van een flinke 
woningmarktcrisis die ervoor heeft gezorgd dat er 
veel veranderd is.  O.a. een andere marktwerking, 
een verandering in het speelveld door beperking 
aftrekbaarheid hypotheekrente verhuurdersheffing, 
corporaties meer richting  kerntaak; scheiding van 
wonen met zorg; inkomens onder druk, hogere 
werkloosheid, flexcontracten etc. 

De laatste maanden is duidelijk te merken dat de 
woningmarkt zich hersteld. In de Waalsprong wordt 

dit zeker gemerkt door aantrekkende verkoop van 
woningen.

Groeipotentie	Nijmeegse	woningmarkt
Er zijn diverse woningmarktonderzoeken gedaan de 
afgelopen periode om de Nijmeegse woningmarkt 
te duiden. Rode draad in de onderzoeken is dat 
Nijmegen een flinke groeipotentie heeft en dat de 
Nijmeegse bevolking harder groeit dan verwacht. 
Nijmegen kent nu al meer dan 170.000 inwoners. 
De laatste 2 jaar is Nijmegen met ca. 5.000 inwoners 
gegroeid. Het blijkt dat meer mensen verhuizen naar 
Nijmegen. Het grootste deel van de vestigers is jonger 
dan 40, met een heel sterk zwaartepunt rond de 
studentenleeftijden. De groep tussen 20 en 24 jaar oud 
is in 2014 het sterkst gegroeid. Onder ouderen is er 
ook sprake van groei. 

1
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Uit een recent onderzoek van het EIB naar de 
bevolkingsontwikkeling van de regio Arnhem-Nijmegen 
blijkt dat Nijmegen op de lange termijn flink groeit. Er 
is sprake van een stijging in het aantal huishoudens van 
20-30% tot 2040. Dit is mede een gevolg van de trek 
naar de stad. Met name de alleenstaanden groeien 
flink (toename ouderen). Het opleidingspeil van de 
huishoudens neemt ook toe. De verwachting is dat het 
aantal huishoudens in Nijmegen toeneemt van 75.000 
(2010) naar ca. 93.000 – 98.000 in 2040. Het EIB 
concludeert dat tot 2030 de vraag naar woningen op 
een hoog peil blijft en pas na 2030 afneemt.
Uit de onderzoeken blijkt verder dat Nijmegen een 
zeer lokale woningmarkt kent en een echte woonstad 
is; er zijn verhoudingsgewijs veel studenten die 
blijven wonen. Er is een vestigingsoverschot, met 
veel instroom van jongere huishoudens van buiten de 
regio (studenten). Klanten voor de Waalsprong komen 
uit een straal van 20km; 75 % komt uit Nijmegen 
zelf. Er is relatief veel doorstroming van bewoners 
(wooncarrière) in de Waalsprong.  

Waalsprong	 wijkt	 af	 van	 algemene	 tendens	
nijmegen
De bevolkingsgroei van Nijmegen vindt vooral plaats 
bij jongvolwassenen (15-29), ouderen (60+) en door 
huishoudensverdunning. De extra-Nijmegenaren zijn 
vooral te vinden in twee leeftijdscategorieën: de groep 
tussen de 15 en 29 jaar en de 60 tot 75-jarigen. 
• In verhouding wonen veel gezinnen met kinderen in 
Lent en Oosterhout: categorie 25-49 jarigen en 0-14 
jarigen springen er uit t.o.v. Nijmegen. Oosterhout 
scoort daarbij in verhouding het hoogst. 
• Nijmegen scoort hoog op cat. 15-24 jarigen. Veel 
studenten willen in en rondom het stadscentrum 

wonen en wonen minder in Lent/Oosterhout.
• 25-49 jarigen scoren hoog in Oosterhout/Lent; veel 
gezinnen met jonge kinderen die hier wonen. 
• 50-64 jarigen en 65+: Oosterhout/Lent lopen achter 
met deze categorie bewoners. Veel nieuwbouw, veel 
gezinswoningen. Deze bewoners wonen meer in de 
stad. 

Uitbreidingsbehoefte	
Momenteel is sprake van een toenemende 
woningvraag, een tijd terug was juist sprake van 
een tegenzittende markt. Er zijn dus conjuncturele 
schommelingen te zien. Er is echter wel een structurele 
vraag naar woningen in de stad. Dit blijkt uit diverse 
woningmarktonderzoeken. In 2015 is onderzoek 
gedaan naar de uitbreidingsbehoefte van het aantal 
woningen dat rekening houdt met een herstel van 
de woningmarkt. Dit zogenaamde herstelscenario 
(Socrates 2013, geactualiseerd in 2015) gaat uit van 
een jaarlijkse uitbreidingsbehoefte van ruim 900 
woningen per jaar in Nijmegen. Dit komt overeen 
met andere onderzoeken. Het herstelscenario lijkt 
het meest voor de hand liggende scenario, gezien 
de aantrekkende markt. Dit scenario wordt daarom 
gehanteerd bij het maken van nieuw (woon)beleid 
voor de gemeente Nijmegen en is daarom in dit 
analysedocument ook gebruikt.

Uit dat onderzoek blijkt het volgende: 
• Sinds eind vorig jaar lijkt de koopmarkt zich flink te 
herstellen. 
• De uitbreidingsbehoefte in de koop, gegeven de 
economische groei zal hoger zijn dan de eerdere 
varianten aangaven. 
• De nieuwe vraag is nog stedelijk gericht is; vraag naar 
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stadsbuurt groeit nog steeds. De vraag naar de meer 
“ontspannen” woonmilieus lijkt licht te dalen: 
• De koopvraag neemt toe en de vraag naar 
huurwoningen neemt af. Daarnaast blijft er ook nog 
steeds vraag naar betaalbare woningbouw. 

Woningbouwproductie	in	Nijmegen	en	
Waalsprong
De Waalsprong zal een belangrijk deel van de jaarlijkse 
woningbehoefte van 900 woningen invullen. Nu ligt de 
woningproductie op ca. 300-400 woningen per jaar in 
de Waalsprong, maar verwachting is dat dit naar 600 
woningen per jaar te gaat. Het Hof van Holland e.o. zal 
hiervan een belangrijk deel voor haar rekening nemen. 

In onderstaande tabel zijn de woningbouwaantallen 
uit de Grondexploitatie opgenomen, per vlek tot het 
einde van de looptijd van de Waalsprong. Het blijkt 
dat de komende jaren bestaande vlekken worden uit-
ontwikkeld (Woonpark Oosterhout, Laauwik, Vossepels 
Zuid en Visveld) en dat er nieuwe vlekken worden 
aangesneden. Dat zijn o.a. De Stelt, Groot Oosterhout 
(Grote Boel) en Hof van Holland. De vlekken behorend 
bij deze analyse (Hof van Holland, Broodkorf en 
Woenderskamp) staan respectievelijk in 2018 en 2023 
op de planning. Hof van Holland is de grootste vlek 
van de Waalsprong qua woningbouwaantallen. In 
totaal moeten volgens de grondexploitatie in deze drie 
gebieden ruim 3.800 woningen worden gerealiseerd. 
In totaal staan er volgens de grondexploitatie nog ruim 
8.100 woningen gepland in de Waalsprong.

Waalfront, Waalsprong en Nijmegen CS zijn 
als drie prioritaire gebieden aangewezen in de 
stad voor woningbouw. Er is op basis van het 

woningbouwprogramma een analyse gemaakt van de 
verwachte toevoegingen in het Waalfront en de rest 
van de stad. In het Waalfront zijn ca. 1.800 woningen 
gepland, dit zijn gemiddeld 150 woningen per jaar. 
In de bestaande stad zijn de komende jaren ca. 250 
woningen (jaarlijks) gepland. Het gaat dan vooral om 
de stationsomgeving maar ook enkele andere locaties. 
In totaal verzorgen Waalfront en bestaande stad 
jaarlijks gemiddeld ca. 400 woningen. 

Met de verwachte productie van 600 woningen in de 
Waalsprong komt de jaarlijkse woningproductie op 
1.000 woningen uit. Dit komt redelijk goed overeen 
met de jaarlijkse uitbreidingsbehoefte van ruim 900 
woningen. 

Voor Hof van Holland staan ruim 2100 woningen 
gepland in de periode 2018 tot 2021. Hof van Holland 
is een cruciaal onderdeel van de invulling van de 
uitbreidingsbehoefte van Nijmegen.  

Een diversiteit in de programmering is van belang om 
het afzettempo in de Waalsprong waar te kunnen 
maken. Binnen de Waalsprong bedienen Grote Boel 
en Vossenpels de markt voor eengezinswoningen in 
een lage dichtheid. De Stelt, Hoge Bongerd en Hof van 
Holland e.o. komen deels tegelijkertijd in productie. 
Het is van belang dat de productie van Hof van 
Holland e.o. complementair is op die van de andere 
deelgebieden. 
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Leefstijlen in Nijmegen

extravert

introvert

groepego



29

Analyse- en perspectiefdocument - Hof van Holland, Broodkorf en Woenderskamp

Leefstijlen	in	Waalsprong
De huidige bewoners van Nijmegen en de Waalsprong 
in bijzonder kunnen worden onderverdeeld in kleuren 
die iets zeggen over de dominante leefstijl van de 
bewoners van een gebied. Hieronder de leefstijl kaart 
die in een onderzoek naar de leefstijlen in Nijmegen 
(2013) is gehanteerd.
 
De blauwe en gele leefstijlen blijken dominant in de 
Waalsprong. Deze komen zowel in Lent als Oosterhout 
veel voor. In het oude Lent is ook een groene leefstijl te 
vinden.
Uit de leefstijlanalyse kan geconcludeerd worden dat 
Hof van Holland e.o. niet alleen voor huidige bewoners 
(geel-blauwe leefstijl) interessant kan zijn maar vooral 
mensen met een rode leefstijl. Een blauwe leefstijl is 
over het algemeen meer geïnteresseerd in een (groen) 
stedelijk woonmilieu, met aandacht voor kwalitatief 
hoogstaande woningen en woonomgeving (‘chique’). 
De mensen met een gele leefstijl zoeken een meer 
traditioneel eengezinswoonmilieu met aandacht voor 
ontmoeting en sociaal contact in de wijk. De rode 
leefstijl zoekt een levendig stedelijk woonmilieu met 
dynamiek en uitdaging.
 
Wonen met zorg
Er is in Nijmegen een Planningskader wonen en 
zorg opgesteld die inzicht geeft in de behoefte en 
noodzakelijke toevoegingen in woningen met zorg. 
Daaruit blijkt dat tekorten ontstaan richting 2030 
aan senioren- en rollatorwoningen in álle Nijmeegse 
woonservicegebieden. 

Nijmegen Noord moet nog grotendeels ontwikkeld 
worden als woonservicegebied en loopt nog “achter” 

met de opvang van de vergrijzing. Dat heeft er ook 
mee te maken dat de vergrijzing minder ver is in de 
Waalsprong als elders in de stad. Echter het is wel zaak, 
zeker ook voor de Waalsprong om prioriteit te leggen 
bij levensloopgeschikt en toegankelijk bouwen. Dit om 
in te spelen op de ouder wordende bevolking van de 
Waalsprong en voor nieuw aan te trekken bewoners 
iets te bieden. 

In woonservicegebied Noord Lent bestaat nog 
een grote behoefte aan seniorenwoningen 
(levensloopgeschikt 1): tot 2030 nog een opgave 
van ca. 400 woningen; voor levensloopgeschikt 2 
(rollatorwoning) bestaat nog een behoefte van ca. 350 
woningen en aan rolstoelwoningen bestaat nog een 
behoefte van ca. 35 woningen. Aan beschermd wonen 
voor ouderen bestaat in woonservicegebied Noord 
Lent een behoefte van ongeveer 25 woningen. 

Belangrijk voor (toekomstige) bewoners is dat de wijk 
mogelijkheden biedt om zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen blijven wonen. Er moeten geschikte woningen 
zijn en voorzieningen in de buurt zoals huisarts, 
apotheek, supermarkt en ontmoeting. 
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Diversiteit	is	een	noodzaak
Uit de  interviews blijkt een duidelijke behoefte aan 
een goede mix van woningtypen in verschillende 
prijscategorieën (huur en koop) voor diverse 
doelgroepen (jong tot oud). Door diverse 
woningtypen aan te bieden zoals appartementen, 
eengezinswoningen, boven/benedenwoningen, en 
woon/werk-woningen worden diverse bewoners 
aangetrokken wat ook zorgt voor levendigheid door 
andere leefpatronen. Uit de gesprekken met bewoners 
en klantenpanels komt de wens voor een gemêleerd 
gebied zeer sterk naar boven. Ook de geïnterviewde 
marktpartijen wijzen op de noodzaak van een goede 
mix van huur en koop, goedkoop en duur, jong en oud. 
Het gaat om het bedienen van diverse doelgroepen dus 
niet alleen gezinnen:
• inspelen op de groei van jongvolwassenen, ouderen 
en huishoudens. 
• inspelen op wooncarrières van huidige bewoners en 
gezinnen uit de stad 
• Ruimte voor experimenten of bijzondere 
woonmilieus

Enkele specifieke doelgroepen zijn:
• Studenten: studio 
• Starter: koop/huurwoning 
• Groeiend gezin: grotere grondgebonden woning
• Doorstromers: uit Oosterhout en Lent
• Senioren

Voor beleggers en corporatie staat de gebiedskwaliteit 
voor. Vermeden moet worden dat er een probleemwijk 
voor de toekomst ontstaat. Partijen zijn niet bereid 
te investeren als er geen duidelijkheid is over de 
programmatische mix en investeringsbereidheid van 
anderen. 
Een goede mix in de woningtypologie vanaf de start 
wordt vanuit de makelaars en projectontwikkelaars als 
noodzaak gezien om Hof van Holland e.o. op de kaart 
te zetten voor een breed marktsegment. De markt is 
zeer veranderlijk en Hof van Holland e.o. moet geen 
stigma krijgen. 
Hof van Holland e.o. moet zowel een antwoord 
geven op de kwantitatieve behoefte (versnelling 
woningbehoefte en sociale woningbouw) als de 
koopkrachtige vraag binnen de stad houden. Een 
gemengd woonmilieu zou ook de koopkrachtige vraag 
kunnen accommoderen en zou zo voorkomen dat deze 
wegvloeit naar de omliggende gemeenten zoals in het 
verleden is gebeurd. 

Een	compact	laagbouwmilieu
Er wordt getwijfeld of de huidige vraag naar 
appartementen (vooral in de huursfeer) stand zal 
houden nu de koopmarkt weer aantrekt.  In de 
gesprekken wordt kleinschaligheid benadrukt. 
Kansen voor hoogbouw worden vooral gezien rond 

het station en de dijk. Appartementen kunnen in 
verschillende vormen, van betaalbaar rondom station 
of in een centrummilieu tot duurder op bijzondere 
plekken. Doelgroepen zijn oudere doorstromers uit 
de Waalsprong (inspelen op vergrijzing) of young 
professionals.
 

Uit het herstelscenario van Socrates blijkt een grote 
vraag naar het stadsbuurtwoonmilieu. Een groot deel 
van deze woningvraag bestaat ook uit vraag naar 
etagewoningen. Bij realisatie van een gedeelte van 
Hof van Holland in het stadsbuurtwoonmilieu met 
bijbehorende functiemenging en voorzieningen, horen 
dan ook appartementen, om de gewenste levendigheid 
en compactheid te krijgen. De vraag is echter in welke 
mate.

Wel	of	geen	typische	gezinswijk?
Er wordt verschillend gedacht over de mate waarin 
geëxperimenteerd kan worden met de grootte van de 
tuin en de dichtheid van de verkaveling. 

• De meeste partijen en bewoners geven aan dat 
Hof van Holland e.o. geen herhaling moet zijn van 
woonpark Oosterhout: er moet wat te doen zijn, 
reuring, vertaalt zich vooral in voorzieningen en 
“gezelligheid”, dorps- stedelijke sfeer, een zekere mate 
van compactheid. 

InpuT uIT de InTervIeWS
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• Door diverse partijen wordt ruimte gevraagd voor 
het experiment en grote mate van zeggenschap 
van bewoners: co-design, CPO. Dit zou zich moeten 
vertalen in flexibiliteit en ruimte voor initiatieven. 

Woenderskamp wordt door alle partijen wel gezien als 
een meer traditioneel eengezinswoningenmilieu, met 
op een aantal plaatsen kansen voor appartementen.

Daarnaast dient de uniciteit van het gebied benadrukt 
te worden, om klanten die Lent niet kennen de 
Waal over te laten steken. Er zijn bijzondere plekken 
in het plangebied die kansen bieden voor unieke 
woonmilieus,  zoals de Waal, de Waaijer en het Fort. 
De nevengeul, het groen en de natuurwaarden zijn 
belangrijke kansen om het gebied op de kaart te zetten. 

Stadsbuurt
Volgens de woningmarktonderzoeken is er in Nijmegen 
een grote vraag naar stadsbuurtmilieus (stedelijk 
wonen). Hof van Holland e.o. moet hierin ook voorzien. 
Gezien de ligging en de reeds bestaande voorzieningen 
rondom knoop, heeft Hof van Holland e.o. echter 
zeker potentie om te ontwikkelen tot een levendig 
woonmilieu met functiemenging. Uit de gesprekken 
lijkt een dergelijke benadering ook mogelijk, alhoewel 
deze opvatting niet gedeeld wordt door alle partijen. 
Indien uitgegaan wordt van een levendig woonmilieu 
met hogere dichtheid en voorzieningen zal uitgegaan 

moeten worden van een gebiedseigen stedelijkheid die 
aansluit op de dorps- stedelijke kwaliteiten van Lent. 
Kernwaarden die hierbij genoemd worden zijn: 
• Kleine tuintjes
• Ingetogen voorzieningen: basis op orde
• Mix van woningtypen
• Sociale structuur
• Onderwijs, cultuur, horeca
• Parkeren niet dominant
• Scharnier van Betuwe en Stad

Met name voor Woenderskamp en mogelijk ook 
Broodkorf kan het woonmilieu steeds ontspannener 
worden en kan ingespeeld worden op de woonvraag 
van grondgebonden woningen o.a. voor de doelgroep 
gezinnen. 
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Referenties	woonmilieus	en	dichtheid

Er is onderzoek gedaan naar de dichtheden van 
de verschillende mogelijke woonmilieus. Voor 
dichtheden wordt gerekend met het aantal woningen 
per hectare (netto, excl., ontsluiting). De populaire 
stadsbuurtenmilieus van Nijmegen Oost zijn een 
belangrijke referentie voor de mate van stedelijkheid. 
De belangrijkste kenmerken van een stadsbuurt zijn: 

• functiemenging (niet alleen wonen, maar ook 
werken, detailhandel, recreatie) levendigheid 
• Een dichtheid (netto) van 35-55 woningen per 
hectare. 
• Diversiteit in woningtypes met een beperkte 
bouwhoogte van 2 -4 bouwlagen (her en der een 
uitschieter). 

Ondanks de diversiteit is er zeker sprake van 
samenhang. De organisch gegroeide blokken en 
straten hebben veelal specifieke stijlkenmerken 

(specifieke accenten, veel variëteit in kappen, 
bijzondere hoeken e.d.). Er is sprake van een dicht 
woonmilieu met smalle straten en vanwege bomen 
en voortuinen een groen en ontspannen voorkomen. 
Her en der een plein of een verbrede stoep maakt de 
ruimtelijke beleving afwisselend en geeft aanleiding 
voor een buurtvoorziening of een speeltuintje. De 
straten hebben geen monotoon beeld, er is duidelijke 
hiërarchie tussen de lanen waar het “voornaam” 
wonen is en de zijstraten. 
 
 
Onderzocht is wat kritische grenzen zijn in dichtheid 
voor diverse woonmilieus. Deze kritische grenzen zijn 
bepaald op basis van een benchmark van dichtheden 
en bijbehorende verschijningsvormen. De belangrijkste 
conclusies zijn:

• 45 woningen per hectare is maximum voor een 
volledig grondgeboden milieu.  Boven ca. 55 woningen 
per ha neemt het percentage appartementen  toe.  

• Tot ca. 50 woningen per ha is parkeren op straat nog 
mogelijk, daarboven moet parkeren ondergebracht 
worden in parkeervelden en –hoven. Vanaf 60 
woningen per ha zijn gebouwde parkeervoorzieningen 
(dekken) noodzakelijk.
• Tussen 45 en 75 wo/ha met alleen 
grondgebondenwoningen is er een ruimteoptimalisatie 
nodig die o.a. te vinden is in bijzondere woningentypes 
zoals patio’s. Dit vraagt echter ook om bijzondere 
parkeeroplossingen zoals autovrije zones en lagere 
parkeernormen.

Referenties: Nijmegen-oost (stadsbuurt)
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WInkelS

Inleiding
Ecorys heeft in 2015 een verkenning uitgevoerd naar 
de marktpotentie voor een winkelcentrum in Hof van 
Holland e.o. is. Deze verkenning wordt aangevuld met 
informatie uit de interviews met o.a. winkelketens, 
investeerders, beleggers en andere onderzoeken.

Huidige	winkelstructuur	Waalsprong	en	trends	in	
winkelen
Nijmegen kent een fijnmazige winkelstructuur, 
bestaande uit een hoofdwinkelcentrum, 
wijkwinkelcentra en buurtwinkelcentra.  De Binnenstad 
van Nijmegen vormt de top van het winkel- en 
uitgaansaanbod in de stad en regio. De Binnenstad 
heeft een diversiteit aan functies. Het centrum huisvest 
de grote culturele instellingen en heeft een rijk aanbod 
aan cultuur en cultureel erfgoed. 

Wat winkelgedrag betreft kunnen drie soorten 
gedrag worden onderscheiden: recreatief winkelen, 
boodschappen doen en doelgericht winkelen. Het 
stadscentrum is vooral bedoeld voor recreatief 
winkelen. Daar gaan bezoekers, ook vanuit Nijmegen-
Noord, naar toe omdat er een breed aanbod aan 
mode- en luxe winkels zijn gevestigd. 

Aan de vraagzijde zien we dat tijdsafwegingen 
een grote rol spelen, naast de behoefte aan 
echte/authentieke beleving en het aangaan 
van relaties met merken. Aan de aanbodzijde is 
sprake van schaalvergroting. De fijnmazigheid van 
buurtwinkelcentra staat onder druk, wijkwinkelcentra 
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Bron: Locatus 2015, bewerking Ecorys 2015
Tabel X  Bestaand aanbod detailhandel 2015 Waalsprong exclusief detailhandel in doe-het-zelf, wonen, 
tuincentra en overig detailhandel in en om het huis (en aantal verkooppunten)
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van minimaal 5.000 tot 10.000 m2  en grotere 
binnensteden zijn het meest succesvol in de toekomst. 
Zo’n centrum van minimaal 5.000-10.000m2 leidt 
tot agglomeratie-effecten. Oftewel, er ontstaat meer 
(omzet)potentie dan door meerdere afzonderlijke 
kleine clusters. 

De winkelstructuur in Nijmegen-Noord bestaat uit: 
- Bestaande winkels in Lent
- Een winkelstrip in Groot-Oosterhout
- Een buurtsteunpunt Jan-Linders in Lent
- En discounter Lidl in Oosterhout
 
De tabel geeft een overzicht van de omvang en type 
winkels in de Waalsprong. 
 
In 2013 is een burgerpeiling gehouden door de 
gemeente Nijmegen over de koop oriëntatie van de 
bewoners van de Waalsprong. Daaruit blijkt dat de 
afvloeiing van koopkracht naar buiten Nijmegen hoog 
is. Slechts 58% van de dagelijkse koopkracht wordt 
binnen de Waalsprong besteed. Dit indiceert dat het 
bestaand aanbod in de dagelijkse detailhandel in 
de Waalsprong niet toereikend is. Bij een volgroeid 
aanbod aan dagelijkse detailhandel wordt in de 
Waalsprong naar verwachting 90-95% binding 
gerealiseerd. (Ecorys, 2015)

Omvang	wijkwinkelcentrum	Hof	van	Holland	e.o.

Ecorys heeft een eerste verkenning uitgevoerd naar 
het winkelcentrum in de eindsituatie.  Ecorys ziet 
mogelijkheden om op korte termijn te komen tot 
een winkelcentrum met vooral winkels aangevuld 
met horeca, persoonlijke dienstverlening, kantoren 

en praktijken. In de eindsituatie zou volgens Ecorys 
sprake moeten zijn van twee of drie winkelcentra 
in Nijmegen Noord. Het gaat dan in ieder geval om 
het wijkwinkelcentrum Hof van Holland e.o. en het 
buurtwinkelcentrum Groot-Oosterhout, naast de 
aanwezige Lidl in Oosterhout en het buurtsteunpunt 
Jan Linders. 
In de detailhandelsvisie, die naar verwachting medio 
2015 zal verschijnen, zal nader ingegaan worden 
op de omvang per winkellocatie. Ook zal dan meer 
duidelijkheid zijn over de visie op winkellocaties in 
de Waalsprong. De eerste verkenning laat wel zien 
dat het winkelareaal fors lager ligt dan waar in de 
grondexploitatie is uitgegaan.  

Mogelijke	effecten	op	stadsdeel	West
Vanuit Nijmegen-noord is met de komst van de 
Oversteek een direct verbinding naar de wijk- en 
buurtwinkelcentra in Nijmegen-west. In Nijmegen-
west zijn vier winkelcentra gevestigd. Het gaat om 
buurtwinkelcentrum Fenixhof, het wijkwinkelcentrum 
Molenweg-Noord en  buurtwinkelcentra Molenweg-
Zuid en Notenhout. Gezien de positionering van deze 4 
winkelcentra valt te verwachten dat de afvloeiing van 
bestedingen uit Noord naar de huidige winkelstructuur 
in Nijmegen-west beperkt zal zijn.
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Marktpartijen	over	het	winkelcentrum

Uit de interviews blijkt dat marktpartijen verschillend 
denken over de gewenste omvang van het 
winkelcentrum. Algemene lijn is dat marktpartijen 
een consertievere inschatting maken dan de 
marktonderzoeken hierover. De lage inschatting 
heeft mogelijk te maken met een eerste inschatting, 
risicomijdend gedrag en beperkte inzicht in 
demografische gegevens. 

Bewoners en marktpartijen zijn het erover eens dat 
het winkelassortiment nu ernstig tekortschiet. Klanten 
hebben in de Waalsprong te weinig keuze. 

Rode draad in de gesprekken is dat het winkelcentrum 
een wijkverzorgende functie krijgt en geen 
wijkoverstijgende functie. De concurrentie met 
bijvoorbeeld de binnenstad is er daarmee niet. Om 
te voldoen aan de basisbehoefte zal het 1 tot 3 
supermarkten moeten hebben en enkele aanvullende 
winkels. Verschil bestaat in de hoeveelheid niet-
dagelijkse detailhandel. Dit betreft winkels zoals 
rijwielhandels, foto/optiekzaken etc. Hier lopen de 
aantallen uiteen. 

Het winkelcentrum wordt gezien als een (compacte) 
plek waar naast winkels, horeca en commerciële 
dienstverlening ook andere sociaal maatschappelijke 

voorzieningen zoals scholen aanwezig zijn. 
Het moet een volwaardige bestemming voor 
“dagelijkse boodschappen”, worden, een compleet 
gemakscentrum met een hoge bezoekfrequentie. De 
combinatie met functies als een bibliotheek, school, 
horeca, werkplekken, sportvoorzieningen hoort 
daarbij.  Het wordt daarmee een gemakscentrum waar 
niet alleen winkel- maar ook sociaal-maatschappelijke 
voorzieningen te vinden zijn. 

Het winkelcentrum van Hof van Holland e.o. moet 
vooral een bijzondere plek worden. Menselijke maat 
met dorps- stedelijke gezelligheid. Een plek waar je 
niet alleen functioneel je boodschappen doet maar 
waar je ook nog eens iemand tegenkomt. Het zou 
de huiskamer van Noord kunnen zijn in de vorm 
van een kleinschalig pleintje of vormgegeven als 
dorpsstraat. Beperkte horeca met een terrasje zou 
de sfeer en het ontmoeten kunnen versterken. De 
ontmoetingsfunctie – het menselijke / sociale – is een 
cruciaal element voor het ontwerp van Hof van Holland 
e.o. Straatprofielen, materialisering, parcelering, 
gebouwhoogten e.d. dienen hier op aan te sluiten

Marktpartijen denken verschillend over de 
groeistrategie van het winkelcentrum. Sommige 
partijen zetten in op in een keer goed ontwikkelen. 
Anderen geven aan dat, om risico’s te beperken, er 
gestart kan worden met kleinere kavels die gezamenlijk 

markTparTIjen Over HeT WInkelcenTrum

uiteindelijk een volledig centrum vormen. Er zijn dus 
afhankelijk van de aard van de marktpartij sterke 
verschillen in risicobeheersing en daarmee dus 
groeistrategie.
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Snel	starten,	tijdelijk	winkelcentrum	
Er is op dit moment sprake van onderaanbod van 
detailhandel in Nijmegen-Noord en vraag vanuit de 
bewoners voor meer aanbod. Dit maakt dat er vanuit 
het marktperspectief meteen kan worden gestart met 
de ontwikkeling van een centrum. 
Echter de verwachting is dat er rekening moet worden 
gehouden met bezwaar en beroep. Uitgaande van 
een Raad van State procedure kan er op zijn vroegst 
eind 2017 worden gestart met de bouw van het 
winkelcentrum (bij een positief besluit van de RVS). 

Redenen om snel te starten met een winkelcentrum 
zijn; de huidige bewoners van Nijmegen Noord in 
een vollediger aanbod te voorzien en te starten met 
het binden van toekomstige klanten aan de locatie 
van het winkelcentrum door middel van een tijdelijk 
winkelcentrum. Marktpartijken zien echter ook nadelen 
aan een tijdelijk winkelcentrum. Tijdelijk wordt vaak als 
negatief ervaren qua uitstraling. In gesprekken komen 
weinig voorbeelden langs die een positieve uitstraling 
hebben. Een andere opvatting is dat men beter in 1 
keer iets goeds kan maken dan 5-10 jaar een tijdelijke 
situatie. Mogelijk zorgt een tijdelijk winkelcentrum 
ervoor dat een definitief centrum vertraagt. De 
tijdswinst die een tijdelijk centrum oplevert is ca. 
anderhalf tot twee jaar. 
 
Plek	van	het	winkelcentrum
Het winkelcentrum Hof van Holland e.o. moet alle 
bewoners van de Waalsprong bedienen. Voor de 
exacte plek waar het centrum gaat komen is niet de 
geografische ligging doorslaggevend, maar de reistijd 
voor bewoners. Aansluiting op langzaam verkeer 
verbindingen en een goede, makkelijk toegankelijke 

parkeervoorziening is voor het functioneren van de 
supermarkten essentieel. Aandacht is nodig voor 
de verkeersafwikkeling rond de supermarkt. Een 
supermarkt gecombineerd met woningen vergt 
bijzondere aandacht voor de afhandeling van de 
logistiek. 

Voor het functioneren van het winkelcentrum 
is aansluiting op station Lent niet erg relevant. 
De knoop is wel een kruispunt van meerdere 
verkeersmodaliteiten en in die zin wel van groot 
belang voor de bereikbaarheid van het centrum. 
De zichtbaarheid van het winkelcentrum vanaf de 
verkeersaders is niet persé doorslaggevend voor 
marktpartijen omdat het winkelcentrum vooral een 
lokale markt bedient. 

Uit de analyse blijkt een aantal richtingen voor de 
ligging van het winkelcentrum: 
• Locatie direct achter station Lent. Goed qua 
bereikbaarheid en biedt de mogelijkheid voor een 
goede verbinding met Lent 
• Locatie aan verkeersaders zoals Graaf Alardsingel of 
Griftdijk. Dit biedt goede  aansluiting op Waalsprong en 
Oosterhout. 
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Investeringsbereidheid	marktpartijen

Uit de gevoerde gesprekken blijkt 
investeringsbereidheid onder marktpartijen. Men ziet 
Hof van Holland e.o. als een potentieel interessante 
investering. Sommige marktpartijen willen alleen de 
winkels afnemen, andere ook de woningen boven 
de winkels. Het winkelcentrum wordt door alle 
marktpartijen gezien als één integrale ontwikkeling. 
Versnippering met meerdere investeerders of 
ontwikkelaars wordt gezien als onwenselijk, omdat 
daarmee de kwaliteit van het centrum onvoldoende 
beheerst kan worden en daarmee de investeringen te 
riskant.  De verbinding met lokale ondernemers wordt 
van belang geacht. Door sommige partijen wordt 
daarom ook gepleit voor lokale investerende partijen. 

Partijen verschillen van mening over de omvang van 
de startfase. Sommige marktpartijen willen in één 
keer een goed nieuw centrum neerzetten. Andere 
ontwikkelende partijen zijn meer risicomijdend en 
willen eerst een beperkt volume neerzetten. Alle 
partijen vinden dat er naast de basisvoorzieningen 
ruimte moet worden gereserveerd voor groei in de 
toekomst.

Partijen blijken ook bereid om te investeren in een 
tijdelijke supermarkt mits dan ook zekerheid kan 
worden gegeven over een definitieve supermarkt. 

Indien op korte termijn een tijdelijke supermarkt dient 
te worden gerealiseerd, dient ook de selectie van 
marktpartijen versneld uitgevoerd te worden. 

Veel partijen zijn niet geïnteresseerd in een tender 
procedure door de gemeente. Redenen hiervoor 
zijn de concurrentie op prijs en de investering in 
de bieding. Men pleit voor een model waarbij 
investeerders vroegtijdig betrokken worden. Hierbij zijn 
de volgende opties genoemd: 
• selectieproces, waarbij een beperkt aantal partijen 
gevraagd worden zich te presenteren en eventueel 
vanuit de gemeente een minimale grondwaarde als 
basis van tevoren vastgelegd wordt.
• Een concurrentiegerichte dialoog
• De gemeente treedt zelf op als privaatrechtelijk  
ontwikkelaar
• Via een pre-tender, 2 a 3 partijen uitnodigen. 

InverSTerIngSbereIdHeId 
markTparTIjen

Winkelcentra	referenties
In het onderzoek zijn er gesprekken gevoerd met 
bewoners en marktpartijen over de aard van het 
winkelcentrum. Ook zijn bestaande winkelcentra 
bezocht en geanalyseerd.  
 
Uit de klantenpanels en de gesprekken met 
marktpartijen zijn ook referenties bestudeerd. 
Daaruit blijkt een grote behoefte aan gezelligheid en 
intimiteit.  Geen van de getoonde beelden van Vinex-
achtige plekken sprak de klanten erg aan. Volwassen 
groen, natuurlijke materialen en vooral een kleine 
en compacte schaal zijn belangrijk. De deelnemers 
waren het met elkaar eens dat het winkelcentrum van 
Bemmel een prettige plek is met de juiste schaal. 
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Afbeelding 1 Winkelreferentiebeelden gebruikt bij Klantenpanels. Type 3,4, en 5 spreken het meest aan. 
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Bemmel
Het betreft een winkelcentrum met ca. 10.000 m2 met 
4 supermarkten. Bewoners noemen Bemmel vaak als 
goede referentie. Dat heeft te maken met: 
• Voldoende aanbod
• Fijne schaal
• Gezelligheid 

Amersfoort Vathorst
Het betreft een winkelcentrum met ca. 10.000m2 
aan winkels waarvan 2 supermarkten. Kenmerken die 
aanspreken zijn: 
• Menging van wonen en winkelen op kleine schaal
• Aanwezigheid voorzieningen: school, cultureel 
centrum
• Compleet winkelaanbod met lokale ondernemers
• Sfeervol ondanks parkeren op straat
• Kwaliteit inrichting openbare ruimte
 

Tilburg Heijhoef 
Heijhoef is ontworpen als een groot T-vormig 
winkelcentrum van circa 10.000m² op de begane 
grond. In totaal zijn er 45 winkelunits en twee 
supermarkten. Daarnaast zijn er twee brasserieën/
restaurants, een Bruna met postagentschap en twee 
bankfilialen. Rond het winkelcentrum zijn circa 600 
gratis parkeerplaatsen gesitueerd. Kenmerken die 
aanspreken zijn:
• Frisse kleuren
• Groen, volwassen bomen
• Het plein 
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Nieuw Vennep Getsewoud
Getsewoud in Nieuw Vennep is ca.  7,800 m2 groot 
met 2 supermarkten. Het is een plein met op de kop 
appartementen boven winkels. Parkeren is eromheen 
georganiseerd. Kenmerken die aanspreken zijn:
• Het plein
• De horecavoorziening

Arnhem Schuijtgraaf
In Schuitgraaf Arnhem is een tijdelijk winkelcentrum 
gerealiseerd, die inmiddels ca. 10 jaar staat. Er is 
een AH em Hema gevestigd, en ook een school. 
Momenteel wordt druk gewerkt om een definitief 
winkelcentrum in de Schuitgraaf te realiseren. Het 
tijdelijk winkelcentrum zal dan worden afgebroken 
en de plek zal onderdeel vormen van de groene zone 
door Schuitgraaf. De uitstraling van het winkelcentrum 
is functioneel. Er wordt veel gebruikt gemaakt van de 
winkelvoorzieningen door de bewoners.
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Voorzieningen in de Waalsprong



45

Analyse- en perspectiefdocument - Hof van Holland, Broodkorf en Woenderskamp

SOcIaal maaTScHappelIjke 
vOOrzIenIngen

Inleiding
De huidige voorzieningen in de Waalsprong zijn in 
beeld gebracht op onderstaande kaart. De gewenste 
toekomstige voorzieningen voor Hof van Holland 
e.o. zijn onderzocht door middel van interviews met 
beleidsmedewerkers van de gemeente Nijmegen (o.a. 
sport, onderwijs, spelen, maatschappelijk vastgoed, 
cultuur etc.). Het blijkt dat er in de Waalsprong al een 
flink aantal voorzieningen te vinden is. 
 
Voorzieningenhart
Uit de interviews komt naar voren dat Hof van Holland 
e.o. de kans biedt om een centrale ontmoetingsplek 
te zijn voor alle bewoners van de Waalsprong. Met 
de omvang van Hof van Holland e.o.  is een nieuw en 
derde voorzieningenhart in de Waalsprong wenselijk. 
Een voorzieningenhart zou gecombineerd moeten 
worden met diverse soorten maatschappelijke 
(niet-commerciële) voorzieningen, zoals dat ook 
in De Ster en De Klif gebeurd. Eén daarvan is een 
basisschool. Afhankelijk van de soorten woningen (en 
daarmee aantallen gezinnen) zal er in het Hof van 
Holland één basisschool en in het gebied Broodkorf 
/ Woenderskamp één basisschool (500 leerlingen) 
moeten komen, met een gymzaal. 

Een voorzieningenhart is centraal gelegen en makkelijk 
bereikbaar voor iedereen in de wijk, met name voor 
langzaam verkeer. In combinatie met een basisschool is 
het belangrijk dat het complex niet in de buurt ligt van 
een drukke weg of het spoor. Uit de interviews blijkt 

geen eenduidig beeld of het een meerwaarde biedt 
om een dergelijk voorzieningenhart te koppelen aan 
een winkelcentrum. Sommige sociaal maatschappelijke 
voorzieningen lenen zich wel heel goed om aan 
een winkelcentrum te koppelen, bijvoorbeeld een 
apotheek, huisartsenpost e.d. 

elkaar ontmoeten
Naast een voorzieningenhart zijn er ook andere 
kansen in het gebied zijn tot ontmoeting. Zo is er Fort 
Beneden Lent en uiteraard de waterkant van de Waal. 
Belangrijke elementen die wonen en leven in Hof van 
Holland e.o. speciaal kunnen maken. 
 
Buitensportaccomodatie	en	gezonde	
leefomgeving
Kijkend naar de toekomstige ontwikkeling van de 
Waalsprong kan de vraag gesteld worden of er een 
extra buitensportaccomodatie nodig is. In fase 2 zal dit 
issue nader verkend worden.  

Naast de bijzondere kenmerken in Hof van Holland 
e.o. , zal bij de inrichting van alle gebieden aandacht 
moeten zijn voor het creëren van een leefomgeving 
die gezond gedrag stimuleert en faciliteert. Creëer 
een openbare ruimte die uitnodigt voor ontmoeting 
en spelen. De auto moet geparkeerd worden maar 
gewezen wordt op creativiteit hierbij zodat de straat 
overzichtelijk blijft en er ruimte is om ook bij de eigen 
voordeur te spelen. 

Een andere mogelijkheid om in het plan genoeg ruimte 
‘over te laten’ om door bewoners eigen invulling 
aan het gebied te geven, als dan niet met tijdelijk 
bestemmen / bruikleen. 
 

Voorzieningen	voor	jong	én	oud
De Waalsprong is een jonge wijk met veel gezinnen 
met kinderen. Kinderen worden groot en met 
name voor leeftijdsgroep 12+ is er weinig te doen 
in de Waalsprong. Op dit moment worden extra 
voorzieningen gerealiseerd in Lent en Oosterhout. 
Gezien de omvang en de demografie is ook in dit 
gebied aandacht nodig voor voorzieningen voor 
deze jongeren. Dit kan op verschillende manieren en 
plekken. 
Tot slot blijkt uit de interviews dat er in het gebied 
in ieder geval één gezondheidscentrum met diverse 
zorgprofessionals (huisarts, fysio, apotheek) nodig zijn 
om de noodzakelijke zorg voor de bewoners te kunnen 
leveren.

 
WerkgelegenHeId

Inleiding
Dit thema is kort onderzocht door middel van 
interviews en bureauonderzoek, maar zal in de 
conceptfase nog nader verkend moeten worden.

Grondexploitatie	
In de grondexploitatie is voor Hof van Holland 5.000 
m2 opgenomen voor kantoren. In de Structuurvisie 
Nijmegen 2013 is Knoop Lent, samen met Nijmegen CS 
als enige locaties aangewezen voor kantoren. 
Uit interviews bleek ook het belang dat gehecht wordt 
aan werkgelegenheid in Hof van Holland e.o. Dit 
wordt gezien als een noodzakelijke bijdrage aan het 
creëren van levendigheid in het “hart”. Gedacht wordt 
aan consumentverzorgende werkgelegenheid, maar 
ook aan ZZP-ers die in Hof van Holland e.o een basis 
zouden kunnen hebben. 
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    de ruImTe
Inleiding
Er is een onderzoek gedaan (door middel van bureau-
onderzoek en locatiestudies) naar de ruimtelijke 
aspecten van het plangebied. De ruimtelijke analyse is 
opgebouwd uit de volgende onderdelen:
• Ligging plangebied en omgeving
• Cultuurhistorie en archeologie
• Groen en water
• Mobiliteit
• Duurzaamheid en energie
• Milieu aspecten (bodem, geluid, lucht, externe 
veiligheid)

Deze paragraaf wordt afgesloten met de ruimtelijke 
kansen.

ligging Hof van Holland e.o.
Hof van Holland e.o. ligt op de overgang van de stad 
naar het Betuws landschap. De naam Hof van Holland 
e.o. is ontleend aan een herberg die ooit op de plek 
stond waar nu het fort Beneden Lent staat. Dit fort, 
gebouwd in 1862, heet inmiddels fort Hof van Holland 
en is een belangrijk kenmerk / icoon van de locatie Hof 
van Holland. 

Staand op de dijk is de skyline van Nijmegen zichtbaar 
en blijkt de nabijheid van de stad. Belangrijke 
beeldkenmerken van de stad zijn de brug ‘de 
Oversteek’, de Honigtoren, de Spoorbrug, de St. 
Stevenstoren, de Waalbrug en straks de Handelskade 
en de Donjontoren. Het gebied Hof van Holland e.o.  

hoort dus niet alleen bij het dorp Lent maar ook bij de 
(historische) stad.

Een belangrijk verbindend element in het gebied is 
de dijk die van oost naar west loopt. De dijk bood 
van oudsher bescherming tegen het water maar 
ook, gezamenlijk met de forten, tegen de ‘vijand’. 
Belangrijk is dat deze dijk gebruikt wordt om het 
Waalspronggebied in te kunnen. Tevens heeft het een 
functie als verbinding vanuit het nieuwe woongebied 
naar het recreatieve gebied van de uiterwaarden 
achter de dijk en het eiland Veur Lent.

Naast de stad is het gebied ook gericht op de dijk en 
uiterwaarden en daarmee indirect ook met de kade 
en het eiland Veur-Lent. Toch is het gebied ook door 
‘oude lijnen’ zoals de Griftdijk (noordelijke richting), 
de Laauwikstraat - stationsplein (oostelijke richting) en 
de dijk (westelijke- en oostelijke richting) verbonden 
met de verdere omgeving. Dit ondanks de flink 
geproportioneerde verbindingswegen en barrières als 
de Graaf Alardsingel- de Oversteek en het spoor die het 
gebied begrenzen.

Ontwikkelingen	grenzend	aan	het	plangebied
Rondom het plangebied is volop activiteit te zien. Aan 
de noordzijde breidt het woongebied Oosterhout zich 
verder uit, rondom Knoop Lent is een nieuw NS-station 
en een verkeersknooppunt gerealiseerd, de nieuwe 
stadsbrug De Oversteek is al niet meer weg te denken 
en aan de overzijde van de Waal verschijnen op de 
Handelskade de eerste contouren van het nieuwe 
Waalfront. 

Met het project ‘Ruimte voor de Waal’ ondergaat de 
Nijmeegse noordoever van de Waal een complete 
transformatie met een nevengeul, een eiland en een 
nieuwe dijk/kade die veel dichter tegen het ‘dorp’ Lent 
aan komt te liggen. Nabij het fort wordt een nieuwe 
brug aangelegd die Hof van Holland verbindt met 
het stadseiland (Zaligebrug). Op de westkant van het 
eiland is een evenemententerrein voorzien en wordt 
nagedacht over een verdere invulling met woningen.

Rondom Knoop Lent zullen verschillende voorzieningen 
verzameld worden, denk aan hotel Van de Valk. 
Vanuit deze ‘knoop’ wordt gedacht aan een corridor 
richting de nevengeul met naast wonen ook stedelijke 
functies. De kade in de Hoge Bongerd biedt uitgelezen 
mogelijkheden voor horeca en verblijfsactiviteiten 
(cultuur en recreatie). Ook op het eiland zijn 
mogelijkheden voor horeca, culturele evenementen en 
recreatie (water/natuur). 

De ontwikkeling van Hof van Holland e.o. is gezien 
de ontwikkelingen in de omgeving geen geïsoleerde 
opgave.

2
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In de omgeving zijn veel recreatiemogelijkheden te 
vinden. Hof van Holland e.o ligt in een gebied waar nu 
en straks genoeg te doen is. De dijkteruglegging met de 
aanleg van de nevengeul en het stadseiland biedt een 
breed scala aan mogelijkheden, van roeien, kanoën, 
strand en evenementen, naast natuurlijk prachtige 
wandel- en fietsmogelijkheden. Bij de Hoge Bongerd 
(nieuwe kade) wordt horeca gerealiseerd, waarvan 
de plannen overigens nog gemaakt moeten worden. 
Datzelfde geld voor de invulling van het eiland Veur-
Lent. 
De Oosterhoutse Waarden zal in de toekomst opnieuw 
ingericht worden ten bate van natuurontwikkeling. 
In Park Waaijenstein, wat grenst aan Woenderskamp 
is ruimte voor sport, spel, fietsen en wandelen. 
Tot slot wordt de landschapszone aangelegd, waar 
diverse plassen ruimte bieden voor recreatie. De 
Oosterhoutseplas grenst aan het plangebied.

Wat verder weg maar zeker nog relevant voor Hof van 
Holland e.o.  zijn ook nog het Park Lingezegen en de 
Gelderse Poort (natura 2000) te vinden. 

Leisure mogelijkheden in de omgeving Hof van Holland e.o.
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Cultuurhistorie	
Het gebied herbergt enkele cultuurhistorische 
waardevolle elementen. Deze zijn in onderstaande 
kaart samengevat. Het gaat dan o.a. om het Fort 
Beneden Lent, de dwarskades, de Zaligestraat, de 
boomgaard, het buurtschap aan de Oosterhoutsedijk 
etc. 

De cultuurhistorische waarden en veelal eeuwenoude 
structuurlijnen van het huidige landschap (in de 
vorm van wegen, dijken, kaden, waterlopen en 
kavelscheidingen) bieden kansen voor de nieuwe 
stedenbouwkundige inrichting en geeft identiteit aan 
het gebied. Daarbij kan aangesloten worden op de 
hoofdrichting van het landschap, die samenhangt 
met de landschappelijke ondergrond en het historisch 
watersysteem (bedijking en afwatering). Maar ook 
de relicten van fruitteelt en (glas)tuinbouw zijn een 
inspiratiebron voor de aanleg van nieuwe groene 
structuren en gebieden. 

De ruimtelijke dragers van het gebied zoals de Griftdijk, 
Oosterhoutsedijk, Zaligestraat en Oosterhoutse wal zijn 
belangrijk als herkenningspunten en geven structuur 
aan het gebied. 
Speciale aandacht verdient de Griftdijk. Dit is de 
ruggengraat van het gebied. Deze structuur bepaalt 
samen met de Oosterhoutsedijk, de Beneden Zeeg 
en de Kleine Pijp de hoofdrichting van het landschap. 
De Griftdijk is een logisch aanknopingspunt voor 
toekomstige ontwikkelingen. Datzelfde geldt ook voor 
de dwarskaden. De oriëntatie van deze structuren 
dwars op de hoofdrichting van het landschap kan als 
inspiratiebron dienen voor de stedenbouwkundige 
inrichting in de directe omgeving;

Belangrijke cultuurhisorische aspecten
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Het beschermd rijksmonument fort Beneden-Lent 
vormt een markant element in het gebied. Het verdient 
daarom bijzondere aandacht en het biedt kansen voor 
herontwikkeling en mogelijk restauratie en ontsluiting. 

Een aantal elementen zijn verder cultuurhistorisch 
waardevol. Het gaat dan om de defensiedijk, de 
overgang naar de buitenplaats Oosterhout en het 
gemeentelijk monument De Woenderskamp (boerderij 
ligt in de Waaijer).  

Tot slot is het bebouwingscluster langs de 
Oosterhoutsedijk cultuurhistorisch waardevol. Deze 
dient op een goede wijze ingepast te worden in de 
planvorming.

Archeologie
Binnen het plangebied hebben al sinds de prehistorie 
mensen gewoond. Sporen van hun aanwezigheid 
zijn archeologisch teruggevonden. De locatie Hof 
van Holland e.o. is daarmee een archeologisch 
rijk gebied. In het plangebied moet rekening 
gehouden worden met de aanwezigheid van 
archeologische resten, daterend van de Prehistorie 
tot de Middeleeuwen. Er zijn een aantal plekken 
die een hoge verwachtingswaarde kennen. De 
rest van het plangebied heeft de archeologische 
verwachtingswaarde 1 gekregen. Dat wil zeggen dat er 
een lage tot middelhoge archeologische verwachting 
geldt voor het gebied en dat nog onvoldoende bekend 
is wat er nog aan archeologische resten aanwezig is. 
Dit kan betekenen dat dit leidt tot extra kosten bij de 
ontwikkeling van het gebied. Bij de ontwikkeling van 
het gebied dient archeologisch onderzoek plaats te 
vinden. 

Topografische militaire kaart van 1845 - de gronden aan weerszijden van de Grift waren 
voornamelijk in gebruik als bouwland en boomgaard. In de zone langs de Oosterhoutsedijk lagen 
voornamelijk weilanden (bron: www.watwaswaar.nl)
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Groen	en	water 
De uiterwaarden die direct aan het plangebied 
grenzen zijn beschermd als natuurgebieden met  
Europese waarde (Natura 2000).  Enerzijds is dit een 
belemmering omdat de hoofddoelstelling van deze 
gebieden is om de aanwezige  natuur  te beschermen 
en uit te breiden. Dit brengt gebruiksbeperkingen 
in en om het gebied met zich mee.  Anderzijds is 
de aanwezigheid van het natuurgebied een groot 
pluspunt voor de ontwikkeling van de wijk, omdat er 
maar weinig woonwijken in Nederland zijn waar dit 
type natuur net om de hoek ligt. Het gebied wordt 
ingericht in het project “Ruimte voor de Waal”. 
Het bestemmingsplan laat redelijk veel activiteiten 
toe, van dagrecreatie tot de vestiging van een 
drietal (seizoensgebonden) horecapunten en een 
evenemententerrein. 
In de planvorming zal de “externe werking”; de invloed 
van dit plan op het natuurgebied, verantwoord moeten 
worden.  

Fort Hof van Holland
Het Fort Hof van Holland is behalve een 
cultuurhistorisch monument ook vanwege haar 
natuurwaarde beschermd. De bescherming strekt zich 
uit tot en met  de buitenzijde van de grachten van het 
fort. 

Bestaand groen, monumentale/waardevolle 
bomen 
Het bestaande groen in het plangebied betreft vooral 
de beplanting langs de Zalige straat, de nog bestaande 
boomgaard in het westen van het plangebied en de 
knotwilgen langs de Rietgraaf. Dit groen heeft geen 
sterke beschermde status. 

Belangrijkse groene en blauwe aspecten
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Belangrijkste mobiliteits aspecten
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Fauna
In het gebied komen mogelijk diverse beschermde 
(dier-)soorten voor. Voor het nieuwe bestemmingsplan 
zal een inventarisatie gemaakt moeten worden. 
Voor de steenuil is een stappenplan gemaakt om 
biotopen voor deze dieren in andere gebiedsdelen 
te maken, zodat ze weg kunnen trekken. Dit aspect 
verdient nader onderzoek in de vervolgfasen.

Water
Buitendijks is het project Ruimte voor de Waal in 
uitvoering. Dit project voorziet onder meer in de 
aanleg van een nevengeul in de uiterwaarden. 
Hierdoor zal de kweldruk in een deel van het gebied 
iets toenemen. Als hier zonder aanpassingen van het 
maaiveld gebouwd wordt, bestaat bij hoogwater kan 
op wateroverlast (water op het maaiveld).

Het gebied wordt ontwaterd door watergangen die 
onder invloed van de Waal staan. Voor de Waalsprong 
is een duurzaam watersysteem voorzien. Essentie van 
het systeem is dat zoveel mogelijk regenwater wordt 
afgekoppeld en via oppervlakkige afstroming naar 
watergangen (singels) wordt gevoerd. Deze singels 
stromen naar bergingsplassen in de Waalsprong. Het 
water in de plassen wordt gebruikt om de verdamping 
en wegzijging in droge tijden aan te vullen.

De aanleg van het watersysteem door dit 
plangebied vormt de laatste schakel in het complete 
Waalsprongsysteem. Het watersysteem in de 
Waalsprong heeft meerdere functies, niet alleen als 
technisch water, maar mogelijk ook al beeldbepalend 
element, als recreatiemogelijkheid  en als ecologische 
structuur. Dit is een ontwerpopgave.

In het zuidoosten grenst het plangebied aan de 
Waalbandijk. Deze dijk is in beheer bij het Waterschap. 
Rond de dijk geldt een beschermingszone, waarin niet 
gebouwd mag worden. In veel gevallen mogen deze 
werkzaamheden niet plaatsvinden zonder toestemming 
van het waterschap. Voor de ontwikkeling van Hof 
van Holland e.o. zijn vooral de beschermingszone 
en kernzone van belang. Praktisch gezien is het niet 
toegestaan om in de kernzone bouwwerken op te 
richten. In de beschermingszone kan dit wel, maar 
onder voorwaarden. 

mobiliteit

In onderstaande afbeelding zijn de belangrijkste 
en strategische verkeersverbindingen in Noord 
weergegeven. De volgende wegen zijn aan te merken 
als wegen waarop het verkeer door dient te blijven 
rijden:
• A-15
• Prins Mauritssingel (PMS)
• Graaf Alardsingel (GAS)
• Splitsingspunt

Andere belangrijke wegen zijn:
• Griftdijk Noord
• Parmasingel, Lenterzijde
• Margaretha van Mechelenweg / (WPR)
• Weg door Woenderskamp (busbaan)
 
Hof van Holland wordt ontsloten door de Graaf 
Alardsingel (GAS) en aan de zuidzijde door de 
Nevengeul/Oosterhoutsedijk. Uitgangspunt  is om op 
de wegen in het gebied een snelheid van 30 Km/h 

te hanteren. De Oosterhoutsedijk zal vooral een 
functie ten behoeven van langzaam verkeer  (fiets- 
voetganger) krijgen. Mogelijk met een aanvullende 
functie ten behoeve van aanwonenden. 
De extra aantakking met de Hoge Bongerd biedt 
kansen voor de bereikbaarheid van het gebied. De 
logische “inprikkers” in het plangebied zijn:
• Fietstunnel Laauwikstraat
• Huidige busbaan door Woenderskamp (Italiestraat); 

uit te breiden met 50 Km/h auto + vrij liggende 
fietspaden)

• Margaretha van Mechelenweg (verlengde na 
Citadelcollege)

• Parmasingel

De logische ontsluiting van de Woenderskamp loopt via 
de Griftdijk, en de weg door Woenderskamp (busbaan). 
De wegen binnen het plangebied hebben vooral de 
uitstraling van een erftoegangsweg met een maximum 
snelheid van 30Km/h. De rol van de huidige busbaan 
door Woenderskamp behoeft nadere studie. 

Het gebied kent reeds een aantal historische routes 
die ingericht zijn conform de eisen van duurzaam 
veilig  (Griftdijk). Van recentere datum zijn de in de 
afgelopen jaren aangelegde snelfietsroutes. Het bieden 
van goede, veilige en hoogwaardige fietsvoorzieningen 
komen de uitstraling van het gebied ten goede en 
kunnen een dempend effect veroorzaken op het 
autobezit en gebruik.

Belangrijkste mobiliteits aspecten
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Belangrijkste milieu aspecten
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Duurzaamheid	en	energie
Duurzaamheid staat centraal in de ontwikkeling van 
de Waalsprong. Dit vindt zijn uitdrukking in de opzet 
van de stedenbouwkundige structuren en de manier 
waarop er met aspecten als energie, water, bodem en 
lucht wordt omgegaan. Op stadsdeelniveau zijn  vooral 
het watersysteem en de energievoorziening bepalende 
elementen voor duurzaamheid. 

Kansen om als (extra) duurzame ontwikkeling 
gepositioneerd te worden: 

•  Door de directe ligging bij het station, de goede 
OV ontsluiting en de vele fietsroutes die hier 
samenkomen is dit gebied bij uitstek geschikt 
om (deels) autovrij of positief geformuleerd fiets 
georienteerd ontwikkeld te worden.

• warmtenet. Nijmegen wil energieneutraal 
worden en CO2  besparen. Als basis voor een 
duurzame energievoorziening  wordt er in de 
Waalsprong een warmtenet aangelegd. Dit net 
voorziet de Waalsprong van warm water voor 
ruimteverwarming en van warm tapwater. De 
warmte komt van de afvalverbranding ARN. Het 
projectgebied valt binnen het concessiegebied van 
de NUON voor het warmtenet. Aansluiten op het 
net is een verplichting.

enkele bedrijven. Door dit gebruik zijn er in de bodem 
vervuilingen.
Het plangebied is deels opgehoogd met uit de 
Waalsprong vrijkomende grond. 

Geluid	
Op onderstaande kaart staan de belangrijkste 
conclusies over externe veiligheid en geluid. Nergens 
overschrijdt het geluid de maximaal toelaatbare 
waarden, maar wel de voorkeurswaarde. Hierdoor 
zijn extra procedures nodig (Hogere Waarden) om 
aan te kunnen bouwen. Het beleid is erop gericht 
hogere grenswaarden spaarzaam toe te staan. In deze 
berekeningen is rekening gehouden met toenemend 
verkeer als gevolg van het volbouwen van de 
Waalsprong.

Voor geluid zijn een aantal geluidsbronnen van belang, 
het gaat dan om het spoor, de Graaf Alardsingel, de 
Prins Mauritssingel en de Griftdijk. Bij deze wegen 
zijn wandvormen gewenst, die een afschermende 
werking hebben ten opzichte van de achterliggende 
bebouwing. Ook zijn hogere waarden nodig. Voor de 
wegen in de Waalsprong zijn afspraken gemaakt over 
de geluidsreductie op de hoofdwegenstructuur. Het 
spoor legt daarnaast een beperking op ten aanzien 
van hoogbouw. Hier zal bij het ontwerp rekening mee 
gehouden moeten worden. 
 
Bij de eerstelijns bebouwing langs de spoorlijn 
Nijmegen-Arnhem wordt de voorkeurswaarde van 
de Wet geluidhinder overschreden. Het geluid vanaf 
het spoor zal beperkt worden door de aanleg van een 
scherm.

Externe	veiligheid
Voor wat betreft externe veiligheid zijn de Prins 
Mauritssingel, het spoor  en de propaantanks aan de 
percelen Oosterhoutsedijk 78 en Oosterhoutsedijk 90 
van belang als bronnen. De contouren van de Waal en 
van de gasleidingen in het noorden vallen niet over het 
plangebied.

Het Plaatsgebonden Risico (PR) en het Groepsrisico 
(GR) van wegen, Waal en spoorweg zijn in de 
risicokaart opgenomen. Binnen de gearceerde 
gebieden moet de gebiedsontwikkeling in relatie tot 
externe veiligheid gemotiveerd worden en kunnen 
in principe geen zeer kwetsbare  groepen zoals  
bejaarden en scholen gehuisvest worden.

Lucht
Het plan moet worden beoordeeld als bron van 
luchtverontreiniging door verkeersbewegingen én als 
te beschermen object tegen slechte luchtkwaliteit. 
De Waalsprong is als plan opgenomen in het NSL 
(Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.  
Hierdoor hoeven voor wetgeving rond luchtkwaliteit 
ter plekke geen maatregelen genomen te worden om 
de uitstoot vanuit het plan te beperken, dit gebeurt op 
regionaal niveau.

Bedrijven	en	milieuzonering
In en rond het plangebied zijn geen bedrijven die een 
belemmering vormen voor de beoogde ontwikkeling. 
De aanwezige hinderlijke functies in het plangebied 
zullen verdwijnen of zijn al verdwenen met het 
oog op de planontwikkeling. Wel wordt er een 
hulpwarmtecentrale gevestigd met een hinderzone van 
50 meter.

Milieuaspecten

Bodemkwaliteit
Dit gedeelte van de Waalsprong had in het verleden 
vooral een agrarisch gebruik, met langs de Grift ook 
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bIjLaGE 2 / 3

Samenvattend:	ruimtelijke	kansen	

Uit de ruimtelijke analyse komt naar voren dat Hof van 
Holland e.o. belangrijke ruimtelijke kwaliteiten bezit die 
benut kunnen worden. Ook ligt het in een dynamische 
omgeving waarin veel gebeurt en te doen is.  De Hoge 
Bongerd is een belangrijk nabijgelegen gebied voor Hof 
van Holland. Aansluiting van de nieuwe kade met het 
Hof van Holland  is van belang. De bestaande dijk en de 
langzaam verkeer verbinding ter hoogte van het station 
Lent zijn er al, aan de ‘randen’ van het gebied. 

Door de specifieke ligging van het plangebied 
(nabijheid station Lent, de dijk en de kade) zijn er 
kansen voor woonvormen die elders in de Waalsprong 
nog niet gerealiseerd zijn. De korte afstand van 
het gebied tot de dijk met zijn landschappelijke / 
recreatieve kwaliteiten is een fantastisch gegeven. 

Naast bestaande karakteristieken (zoals de rietgraaf, 
oude linten, de dijk, de boomgaard en het fort) 
kunnen nieuwe sferen (plas bij Broodkorf, park 
bij Woenderskamp en de kade bij Hoge Bongerd)  
inspirerend zijn bij het nadenken over de nieuwe 
woonbuurten. De nabijheid van het station kan 
ook leiden tot een autoluwe buurt. Langs de 
dijk is er ruimte om woonvormen (gestapeld en 
grondgebonden) te realiseren, geïnspireerd op 
typologieën die kenmerkend zijn uit het verleden.
Het beschermd rijksmonument fort Beneden-Lent 
vormt een markant element in het gebied. Het verdient 
daarom bijzondere aandacht en het biedt kansen voor 
herontwikkeling en mogelijk restauratie en ontsluiting. 
Er liggen hier kansen om interessante woonbuurten 

te maken die op een relatief korte loopafstand hiervan 
liggen.

Broodkorf is momenteel  een gebeid met zeer 
diverse functies  tussen het spoor en de Griftdijk. 
De Oosterhoutse plas is een potentieel interessante 
rand waaraan een woonbuurt gesitueerd zou kunnen 
worden. De specifieke ligging en reeds aanwezige 
functies geven aanleiding om na te denken over een 
specifiek concept voor dit gebied.

Tot slot is het bebouwingscluster langs de 
Oosterhoutsedijk cultuurhistorisch waardevol. 

   grOndeXplOITaTIe
De ontwikkeling van de Waalsprong is  in 
twee exploitaties verdeeld: de gemeentelijke 
grondexploitatie, waarin bedrijventerreinen, 
infrastructuur en natuurontwikkeling zijn opgenomen, 
en de grondexploitatie van de GEM Waalsprong. Hierin 
worden de woningbouwplannen verantwoord. Voor 
Hof van Holland e.o. is vooral de laatste van belang.

Het studiegebied valt binnen drie deelplannen van de  
grondexploitatie GEM Waalsprong: Hof van Holland, 
Broodkorf en Woenderskamp.

Daarbinnen worden woningen en overige functies 
gerealiseerd. Dit genereert opbrengsten. Om dit 
mogelijk te maken zijn, en worden, kosten gemaakt, 
o.a. voor verwerving, bouw- en woonrijp maken, 
plankosten en rente. In totaal zijn er in de deelplannen 
Hof van Holland, Broodkorf en Woenderskamp 3.833 
woningen voorzien.

3
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Analyse- en perspectiefdocument - Hof van Holland, Broodkorf en Woenderskamp

Het deelplan Hof van Holland heeft een 
woningdichtheid van 57 woningen per ha.
Voor het deelplan Broodkorf wordt uitgegaan van 30 
woningen per ha. Voor Woenderskamp 40 woningen 
per ha.

Programma	niet-wonen
Naast woningen worden er in de huidige 
grondexploitatie ook andere functies voorzien in de 
drie deelplannen. Deze zijn in onderstaande tabel 
opgenomen. De realisatie van dit programma is 
over dezelfde jaren als de woningbouw verdeeld. 
De bijzondere voorziening in Woenderskamp betreft 
sociaal maatschappelijke voorziening zoals een school 
en voorzieningenhart.
 
Risico’s
Het ontwikkelen van deelplannen van de GEM 
Waalsprong van deze omvang brengt ook risico’s 
met zich mee. Er is een risicoanalyse gemaakt 
op totaal niveau van de Waalsprong. Daarin zijn 
een lager percentage uitgeefbaar (en dus  minder 
programma), de opbrengstontwikkeling (indexatie) en 
het afzettempo (met name voor appartementen ) de 
grootste risico’s. 

Op basis van de analyses en de gesprekken komen 2 
risico’s nadrukkelijk naar voren:

• Er is een eerste verkenning uitgevoerd naar het 
winkelareaal in Hof van Holland e.o. In de 
detailhandelsvisie die naar verwachting medio 
2015 gepresenteerd zal kunnen worden, zal hier 
nader op in gaan. Ook zal dan meer duidelijkheid 
zijn over de visie van winkellocaties in de 

Waalsprong. De eerste verkenning laat wel zien 
dat het winkelareaal fors lager ligt dan waar in de 
grondexploitatie is uitgegaan.  Weliswaar komt er 
bij minder winkelprogramma wel ruimte vrij voor 
ander programma, maar met naar verwachting 
een lagere opbrengst. 

• In de grondexploitatie is voor het plangebied 
uitgegaan van de realisatie een substantieel 
aandeel appartementen, met name in Hof van 
Holland. Marktonderzoeken geven aan dat er 
flinke vraag is naar appartementen. Gesprekken 
met marktpartijen geven een beeld dat de 
geprognotiseerde aantallen appartementen in 

de grondexploitatie behoorlijk ambitieus is. De 
signalen uit de markt en de onderzoeken liggen 
niet op 1 lijn. De verwachting op dit moment 
dat een deel van het appartementenprogramma 
erg ambitieus is. Indien de feitelijke realisatie 
van appartementen minder wordt dan in de 
grondexploitatie is opgenomen hoeven er 
ook minder gebouwde parkeervoorzieningen 
gerealiseerd worden. Het saldo van de 
grondexploitatie zal dan echter nog wel 
verslechteren.  

In de grondexploitatie is uitgegaan van de handhaving 
van een aantal bestaande elementen/kwaliteiten 
(bijvoorbeeld fort beneden Lent, buurtschap aan de 
Oosterhoutse dijk). Het handhaven en inpassen van 
alle cultuurhistorische waardevolle elementen en alle 
ambities rond groen en water zullen leiden tot een 
verslechtering verslechtering van de grondexploitatie 
(bijvoorbeeld de kersen boomgaard aan de zalige 
straat, boomgaard nabij het fort. 




