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Programma

• Opening

• Toelichting 
hoofdstructuur

• Planning

Korte pauze

• Tafelgesprekken: 
vragen en reacties

• Afsluiting



Planning 

• Aandachtspunten vanuit beleid

• Gesprekken met bewoners en gebruikers binnen plangebied

• bewoners van het gebied (11 juli 2017)

• sportverenigingen en moestuinvereniging (juli 2017)

• Toelichting proces in de wijkraad (juli 2011)

• Ontwerp hoofdstructuur

• Nu: bespreken met de omgeving / reacties ophalen 

• Opstellen document

• Inloopbijeenkomst voor bewoners

• Ambitiedocument bespreken met de raad (tweede kwartaal 

2018)

• Daarna: bestemmingsplan opstellen (2018/2019)



Informatie 

• Nieuwsbrief Waalsprong via 

waalsprong.nl

• Verslag van de avond en Powerpoint

op waalsprong.nl

• Ambitiedocument (vastgesteld) op 

nijmegen.nl

• Laat uw gegevens achter op de 

adreslijsten in de zaal;

• Vragen naar: 

f.nederveld@nijmegen.nl



Verkeersontsluiting Vossenpels Noord
(autoverkeer)

Twee elementen:

1. Hoofdwegenstructuur Waalsprong 

2. Verkeersontsluiting van het nieuwe woongebied zelf



Doel raadsbesluit Nijmegen 2011: 
beperken hinder verkeer in oostflank in woongebieden

Verkeer Vossenpelssestraat: nu ruim 5.000 mvt./etmaal 
(ruim 70% doorgaand t.o.v. Lent)

Ontwikkeling 
woongebieden 
Vossenpels



Programma

Laauwikstraat: smal profiel



Doorstroomroutes regio

Doorstroomroutes stad

Overige 50/80km-wegen

30/60km-weg

Knip

Dorpensingel (80km)

Raadsbesluit 
Nijmegen 
(2011)

Elementen

• Dorpensingel

• Knip Vossenpels

• Aansluiting 

Turennesingel

• 30km Vossenpels



Doorstroomroutes regio

Doorstroomroutes stad

Overige 50/80km-wegen

30/60km-weg

Dorpensingel (50/60km)

Raadsmoties  
Nijmegen/
Lingewaard
(2017)

Elementen

• Dorpensingel 50/60km

• 30km Vossenpels

• Géén knip



▪Uitgangspunt: géén doorgaande route dóór Vossenpels

▪600 tot 800 woningen: 3500 tot 4500 autoritten per 
werkdag

▪Opties: west- of oostwaarts ontsluiten 

Ontsluiting Vossenpels



5.000

6.000

100%

Oostwaarts



3.000

4.000

100%

Westwaarts

Bron: extra variant oostkant 2  
2025



Bij een oostelijke ontsluiting: 
Meer verkeer op Vossenpelssestraat – Laauwikstraat (6.000 mvt./etmaal) past niet bij 
30km-inrichting

Bij westelijke ontsluiting:
Meer verkeer op:

Vrouwe Udasingel (9.000 mvt./etmaal  i.p.v. 7.000 op oostelijk deel)

Buske (ca. 4.000 mvt./etmaal i.p.v. 2400)

De inrichting van deze wegen is hierop berekend

Gevolgen voor omliggend wegennet



▪Nadruk op westelijke 
ontsluiting

▪Spreiden over meer dan 
één toegangsweg

Ontsluiting Vossenpels


