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VOORWOORD
Samen met bewoners, projectontwikkelaars, corporaties, beleggers en andere partijen werken 
we aan de Waalsprong: een aantrekkelijk stadsdeel dichtbij de historische binnenstad op een 
unieke locatie in het Betuwse landschap en aan de oever van de Waal. Vanuit de Waalsprong heb 
je een prachtig uitzicht op de stuwwal en enkele markante punten in de skyline van Nijmegen, 
zoals de Stevenskerk, de Waalbrug en de Oversteek. De wijken worden omringd, doorkruist en 
verbonden door vele soorten groen van parken, dijken en uiterwaarden. De aantrekkelijkheid van 
de Waalsprong komt ook tot uitdrukking in de waardering die de huidige bewoners geven aan het 
wonen in Lent en Oosterhout. Het stadsdeel krijgt hoge rapportcijfers. Men waardeert het groen, 
de nabijheid van het centrum en de kindvriendelijke woonwijken. Nieuwe bewoners komen steeds 
vaker uit alle delen van Nijmegen en de regio. De sprong over de Waal wordt steeds aantrekkelijker. 

We realiseren de Waalsprong volgens het Ontwik-
kelingsbeeld uit 2007. En ondanks de economische 
crisis, de strengere eisen van banken ten aanzien van 
hypotheken en maatregelen van de rijksoverheid 
wordt er op verschillende fronten hard gewerkt 
aan een mooi stadsdeel. De overheidsinvesteringen 
komen inmiddels tot volle wasdom met de bouw van 
Station Lent, de recreatieplassen in de Waaijer, de 
dijkteruglegging met de nevengeul en het toekomstige 
eiland Veur Lent en de realisatie van de Oversteek. 

Gestaag worden er ook woningen gebouwd, 
bijvoorbeeld in de wijken Laauwik, Nijland en 
de Vossenpels, ook al gaat het minder snel dan 
gepland. De tijden en inzichten zijn echter sinds het 
vorige Ontwikkelingsbeeld veranderd. Er is sprake 
van onzekerheid en vraaguitstel op de woning-
markt. We zijn toe aan een andere manier van 
gebiedsontwikkeling; vraaggericht en op kleinere 

schaal. Daarom hebben we de plannen voor de 
Waalsprong nog eens tegen het licht gehouden. 
Welke wijken gaan we ontwikkelen en in welke 
volgorde? Hoe moeten die wijken eruit zien? Wat 
zijn de woonmilieus en wat moet de sfeer worden? 
Hoe gaan we om met beeldkwaliteit, de openbare 
ruimte en de voorzieningen? Hoe duurzaam wordt 
de Waalsprong? Allemaal vragen waar we in dit 
document antwoord op willen geven. Maar meer dan 
voorheen moeten we ons bij al deze ambities ook 
de hoe vraag stellen. Hoe krijgen we deze ambities 
gerealiseerd in het samenspel tussen betrokken 
partijen? Met kopers en huurders, met ontwikkelaars 
en bouwers, met de gemeente en een op haar taak 
gefocuste ontwikkelingsorganisatie. Dat vraagt om 
een heldere koers, maar ook om voldoende ruimte en 
flexibiliteit om de ambities waar te kunnen maken. 

We hebben de Waalsprong nodig om de groei van 
de Nijmeegse bevolking te kunnen faciliteren. Want 
Nijmegen is een aantrekkelijke stad en zal nog flink 
doorgroeien in een periode waarin de Nederlandse 
bevolking zo rond 2030 gaat krimpen. Het eiland, de 
nevengeul en de nieuwe kade zorgen er straks voor 
dat de Waalsprong op de kaart staat. De dijkverlegging 
zorgt voor nieuwe aantrekkelijke woonlocaties, voor 
recreatie en voor sportmogelijkheden. De Waalsprong 
wordt ook een groen stadsdeel met veel natuur en 
water, met zuinige woningen die energie krijgen van 
het warmtenet, windmolens en volop zonnepanelen. 
Kortom, ondanks de crisis, heeft de Waalsprong  
toekomst. 

Jan van der Meer
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Waalsprong
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“We hebben de Waalsprong nodig om de groei 
van de Nijmeegse bevolking te kunnen faciliteren.” 

Jan van der Meer  | Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling Waalsprong

Kaartbeeld | Robuust raamwerk: groen, watersystemen en infrastructuur
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INLEIDING

Dat dwingt ons om opnieuw naar de opgaven in 
de Waalsprong te kijken. Daarbij mogen we niet 
uit het oog verliezen dat Nijmegen een groeistad 
is. Ondanks dat er in de gemeenten om ons 
heen krimp optreedt, blijft Nijmegen voorlopig 
groeien. En niet alleen het inwonertal neemt toe. 
Ook het aantal huishoudens groeit als gevolg van 
de gezinsverdunning. De Waalsprong voorziet in 
de regionale en lokale vraag naar grondgebonden 
woningen dichtbij het centrum van de stad. Deze 
twee elementen zijn bepalend voor de identiteit 
en kwaliteit van de Waalsprong. 

Het resultaat van de hierboven beschreven 
ontwikkelingen is dat we toe zijn aan een 

geactualiseerd Ontwikkelingsbeeld met een 
nieuw perspectief, een andere manier van 
gebiedsontwikkeling en een aangepaste fase-
ring. Onze ambities voor de Waalsprong blijven 
echter onverminderd van kracht: het realiseren 
van een aantrekkelijk, kwalitatief en duurzaam 
stadsdeel. De ontwikkelingsstrategie 2013 geeft  
duidelijkheid over de koers tot en met 2016 en 
is tegelijkertijd globaal en flexibel genoeg om 
ruimte te bieden voor  - nog onbekende en deels 
onvoorspelbare - toekomstige ontwikkelingen. 
De Ontwikkelingsstrategie 2013 is een uitwerking 
van de Stadsvisie 2020 en de Structuurvisie 
Nijmegen 2013 - 2020. Ook de geactualiseerde 
Nota Beeldkwaliteit is er in verwerkt. 

In 2007 is als uitwerking van het door de Raad vastgestelde Voorkeursmodel het eerste 
Ontwikkelingsbeeld voor de Waalsprong opgesteld. Veel van de ambities daaruit zijn waargemaakt. 
Het Ontwikkelingsbeeld 2007 heeft een robuust raamwerk opgeleverd met een evenwichtige 
groen- en verkeersstructuur en een duurzaam watersysteem. Dit raamwerk heeft de afgelopen 
jaren bewezen flexibel genoeg te zijn om een aantal fundamentele veranderingen op te kunnen 
vangen, zoals de heroverweging van Woonpark Ressen, de inpassing van de dijkteruglegging, 
een nieuwe MER en de verplaatsing van het centrumgebied. Ook nu is dit robuuste raamwerk 
weer richtinggevend voor de ontwikkeling van de Waalsprong. Maar de tijd is wel veranderd: de 
economische crisis en de situatie op de woningmarkt betekent dat de vraag centraal staat en de 
gebiedsontwikkeling op kleinere schaal en meer organisch plaatsvindt. Tegelijkertijd is de rol van 
de gemeentelijke overheid veranderd. We willen meer dan voorheen een meedenkende overheid 
zijn: minder hindermacht en meer facilitator. 
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Terugblik

1993

Ontwikkelingsvisie KAN
Hierin wordt de verstedelijking in het 
KAN gebied (Knooppunt Arnhem 
Nijmegen) aangegeven, met onder 
meer de keuze voor de Waalsprong.

Structuurplan 
Land over de Waal
Ruimtelijke visie van de gemeente 
met de hoofdlijnen voor de inrichting 
van de Waalsprong. Dit was het 
vertrekpunt voor de ontwikkeling van 
de Waalsprong.  Op basis van dit plan 
zijn vanaf 1996 voor de verschillende 
deelgebieden, waaronder de wijken 
Visveld  en Woonpark Oosterhout, 
ruimtelijke plannen opgesteld.

Een overzicht van de belangrijkste stappen in de ontwikkeling van de Waalsprong:

19991996 1997 1998 2001

Grenscorrecties
Het grondgebied van de gemeenten 
Elst, Valburg en Bemmel wordt toe-
gevoegd aan Nijmegen.

Bouwstop
Als gevolg van een uitspraak van de 
Raad van State moet een nieuwe 
MER-procedure worden doorlopen. 

Samenwerkings-
overeenkomst ondertekend

De bouw begint
Oplevering eerste woningen in 
Oosterhout. 
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2006 20072003 20132004

Nota ‘De weg naar 
Bestemmingsplannen’
GEM Waalsprong en het Ontwikkel-
bedrijf van de gemeente Nijmegen 
presenteren een uitwerking van 
het Voorkeursmodel. Van belang is 
vooral de keuze om meer gebruik 
te maken van de kwaliteiten van het 
rivierenlandschap.

Ontwikkelingsbeeld Waalsprong
Het Ontwikkelingsbeeld uit 2007 
beschrijft op hoofdlijnen de 
ruimtelijke aspecten en het pro-
gramma voor het bouwen van 
het nieuwe stadsdeel: voor een 
deel in harde taakstellingen, maar 
ook in de vorm van ambities. Het 
Ontwikkelingsbeeld is de basis voor 
de uitwerking van deelplannen tot 
bestemmingsplannen en beeld-
kwaliteitplannen. Centraal staan de 
onderwerpen: woningbouw, winkels, 
kantoren en bedrijven, recreatie, 
voorzieningen, water, verkeer en 
bereikbaarheid. Ook wordt aandacht 
besteed aan twee bijzondere ingre-
pen, die het programma voor de 
Waalsprong nadrukkelijk zullen 
beïnvloeden: de nieuwe Stadsbrug 
en de dijkteruglegging. 

Voorkeursmodel 
Het College van Nijmegen presen-
teert een geactualiseerde ruimtelijke 
visie op de ontwikkeling en het 
(woningbouw)programma van de 
Waalsprong. Het gaat uit van een 
halfconcentrische ontwikkeling van-
af de Waal met verdichting in het 
zuidelijke deel van de Waalsprong 
en meer ontspannen en dorpse 
woonmilieus in het noorden. Ook de 
nieuwe stadsbrug en de mogelijkheid 
voor de dijkteruglegging zijn in het 
Voorkeursmodel opgenomen. De 
uitgangspunten uit het Voorkeurs-
model zijn richtinggevend geweest 
voor de uitwerking van de plannen 
voor de Waalsprong.

Doorstart woningbouw in 
Visveld en Oosterhout
Na goedkeuring van de MER kunnen 
de tijdelijk stilgelegde procedures voor 
de bestemmingsplannen Visveld en 
Oosterhout weer opgepakt worden.  

Hoofdverkeersstructuur
De Raad stelt de hoofdverkeers-
structuur voor de Waalsprong vast 

Regeringsbesluit 
Dijkteruglegging
De Eerste en Tweede Kamer gaan 
akkoord met de planologische kern-
beslissing ‘Ruimte voor de Waal’, 
waarin de keuze wordt gemaakt voor 
de dijkteruglegging bij Lent.  

Ontvlechting samenwerking
GEM Waalsprong

Ontwikkelingsstrategie Waalsprong 
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“Zorg dat de wensen van de woonconsumenten 
en ondernemers meegenomen worden”

Platform Waalsprong
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De tijden en de inzichten zijn sinds het Ontwikkelingsbeeld van 2007 veranderd. Dit alles pleit 
voor een andere aanpak. We willen geen nieuwe blauwdruk maar meer inzetten op een nieuwe 
werkwijze. In deze Ontwikkelingsstrategie zijn op belangrijke onderdelen veranderingen 
doorgevoerd: in de fasering en de grondexploitatie (GREX), maar ook inhoudelijk worden 
er andere keuzes gemaakt. Steeds met als doel de Waalsprong meer toekomstbestendig 
te maken. Om ook in de toekomst in te kunnen blijven spelen op veranderingen wordt de 
Ontwikkelingsstrategie vanaf nu elke drie jaar geactualiseerd.

De Ontwikkelingsstrategie 2013 biedt geen 
blauwdruk met een gedetailleerd eindplaatje, 
maar is bedoeld als uitnodigend perspectief voor 
de verdere invulling van de Waalsprong. We willen 
(toekomstige) bewoners en ontwikkelende partij-
en met deze Ontwikkelingsstrategie inspireren en 
verleiden om mee te bouwen aan de Waalsprong. 
De omstandigheden maken de ontwikkeling van 
de Waalsprong echter niet gemakkelijk. Er komt 
een aantal grote opgaven op de Waalsprong af. 
We hebben te maken met een veranderende 
woningmarkt als gevolg van de economische 
recessie, strengere eisen van banken en de 
rijksoverheid ten aanzien van hypotheken en 
toeslagen die woningbouwcorporaties moeten 
gaan betalen. Ondanks de lage rente en dalende 
verkoopprijzen is het voor veel (vooral jonge) 
mensen toch moeilijk om een hypotheek te 
krijgen en ook de doorstroming loopt niet goed. 
Dit leidt tot vraaguitstel. 

Gevolg is dat er minder nieuwe woningen worden 
opgeleverd dan verwacht. Dit vraagt om een 
nieuwe Ontwikkelingsstrategie. De belangrijkste 
verschillen met het Ontwikkelingsbeeld 2007 zijn 
de volgende:

Een globale en vraaggerichte ontwikkelings-
strategie
De ontwikkelingsstrategie is veranderd en 
gaat uit van een organische en vraaggerichte 
ontwikkeling van de woongebieden, in kleine 
bouwstromen en aansluitend bij  de bestaande 
(woon)bebouwing en voorzieningen in de wijken.

De fasering is aangepast
De Ontwikkelingsstrategie geeft een inkleuring 
van de verschillende deelgebieden en maakt 
duidelijk welke ontwikkellocaties op korte termijn 
kansrijk zijn, welke gebieden en voorzieningen 
daarna aan bod komen en waar voorlopig geen 
ontwikkelingen plaatsvinden.

EEN ANDERE AANPAK

Supermarkt Jan Linders met appartementen in aanbouw
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Andere ruimtelijke keuzes
De meest in het oog springende inhoudelijke 
verandering is dat het hart van de Waalsprong 
niet langer wordt gevormd door de Citadel als 
hoogstedelijk centrumgebied. De Citadel was een 
soort spiegeling van de Nijmeegse binnenstad op 
de andere oever van de Waal. Dit plan is onhaalbaar 
gebleken: te ambitieus, duur en grootschalig. 
Bovendien ligt het gebied niet centraal en vormt 
de Knoop Lent met de ontwikkelingen rondom 
de Waal veel meer het hart van de Waalsprong. 
De nevengeul, het stadseiland Veur Lent en de 
Lentse kade zijn dan ook de toekomstige dragers 
van de Waalsprong en hebben een centrale plek 
in de Ontwikkelingsstrategie gekregen. En dat is 
niet voor niets, want al tweeduizend jaar zijn we 
bezig met het temmen van de rivier. Nu geven 
we ruimte aan de rivier en omarmen we de Waal. 
De Waal wordt van een begrenzing een wezenlijk 
deel van de Waalsprong en van de stad als geheel. 
 
In de Ontwikkelingsstrategie wordt ook een 
aantal dilemma’s beschreven, want er dreigen 
grote financiële tekorten en dat betekent dat 
er soms moeilijke keuzes moeten worden 
gemaakt. Op enkele vraagstukken hebben 
we nu nog geen pasklaar antwoord. Deze 
vraagstukken en dilemma’s zullen worden 
uitgewerkt in toekomstige ambitiedocumenten 
en  bestemmingsplannen. Ruimtelijke plannen 
waar het College en de gemeenteraad ook 
dan weer een uitspraak over kan doen. De 
Ontwikkelingsstrategie is bij deze toekomstige 
planvorming richtinggevend. 

Visualisatie: zicht op Multimedia centre aan de Lentse plas

Zonnepanelen op het dak van voozieningenhart ‘de Ster’

Veur Lent: prominente plek voor Café de Zon op de kruising Oosterhoutsedijk en de Veerdam

Buurtwinkelcentrum Oosterhout



15
Drager en inspiratiebron van nieuwe ontwikkeling: landschap en erfgoed* (cultuurhistorie en archeologie)

*Op deze kaart staan alleen die archeologische locaties weergegeven die een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren aan het zichtbaar /beleefbaar maken van het DNA van het gebied. Raadpleeg voor alle archeologische waarden en de 

bijbehorende archeologische maatregelen de Archeologische Beleidskaart van de gemeente NIjmegen.

Stadsbrug de oversteek in aanbouwVoorzieningenhart ‘De Klif’ Oosterhout
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Ontwikkelingsbeeld 2007

1 We laten het robuuste raamwerk van de Waalsprong 

met groen, infrastructuur en watersystemen intact. 

Daarbinnen ontwikkelen we een mozaïek aan woonwijken. 

2 We gaan vraaggericht ontwikkelen. De woning-

markt heeft zich ontwikkeld van aanbodgericht 

naar vraaggericht. Tegenwoordig ontkomt geen enkele 

ontwikkelaar er meer aan om de consument aan de voor-

kant van het proces erbij te betrekken.

3 We gaan organisch en divers bouwen in kleine 

bouwstromen. Het compleet uit de grond stampen 

van een woonwijk door slechts een paar ontwikkelende 

partijen is verleden tijd. 

   4 We sluiten aan bij de uitgangspunten binnen 

de grondexploitatie. Dat wil zeggen dat we wel 

rekening moeten houden met de aantalen en dichtheden 

waarmee gerekend is in de GREX. Dat leidt soms tot 

dilemma’s tussen de wenselijk geachte sfeerbeelden en 

de financiële randvoorwaarden.

5 We sluiten met de fasering aan op bestaande (woon)

structuren en voorzieningen. Door te bouwen aan-

sluitend op de bebouwing in Oosterhout en Lent kunnen we 

de komende jaren volstaan met de huidige voorzieningen 

wat gunstig is voor de gemeentebegroting.

2007

10 uitgangspunten
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2013

Ontwikkelingsstrategie 2013

Ontwikkelingsstrategie Waalsprong 
6 We gaan werken met een meer globale en 

flexibele kaderstelling via ambitiedocumenten 

en bestemmingsplannen. Voorheen schreven we vaak 

precies voor wat er moest komen. Dat is verleden tijd.

7 Ondanks het ‘loslaten’ door de overheid blijven we 

gaan voor kwaliteit. Dit wordt geborgd door het 

ambitiedocument en de begeleiding van het Ruimtelijk 

Kwaliteit Team.

8 We sturen het geheel cashflow aan. Dit bete-

kent dat de tijd tussen het maken van plannen en 

het daadwerkelijk bouwen zo kort mogelijk gehouden 

wordt en dat geldt ook voor het bouwrijp maken van de 

grond.

9 Bij de fasering houden we rekening met de 

afspraken uit het ontvlechtingakkoord met de 

marktpartijen en corporaties.

10 We stemmen de fasering ook af met de 

bestaande stad. We zijn terughoudend om te 

veel concurrerende woonmilieus op hetzelfde moment 

in de markt te zetten.
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“Een Ontwikkelingsstrategie vraagt er om steeds opnieuw
 te worden herijkt - denk daarbij aan iedere 3 jaar”

Expertteam
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AMBITIES
Het robuuste raamwerk van de Waalsprong met groen, infrastructuur en watersystemen is voor 
een belangrijk deel aangelegd en heeft de afgelopen jaren bewezen tegen een stootje te kunnen. 
Binnen dit raamwerk werken we verder aan een duurzame ontwikkeling van dit stadsdeel 
met veel variatie en met ruimte voor eigen initiatief en experimenten. Onze ambities voor de 
ontwikkeling van de Waalsprong zijn de volgende: een mozaïek aan woongebieden, ruimte 
voor ontmoeting in voorzieningen en in de openbare ruimte, en een aantrekkelijk aanbod van 
economische functies.

We nemen de waterstructuur met de daaraan 
gekoppelde groene openbare ruimte en wadi’s 
als uitgangspunt in de planontwikkeling. Daar-
mee leggen we de basis voor wijken die met 
hun bewoners mee kunnen groeien en waar 
klimaatveranderingen opgevangen worden.

We kunnen deze ambities alleen realiseren als 
we particulieren en marktpartijen weten te 
inspireren en verleiden om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de Waalsprong. De gemeente 
Nijmegen wil hierbij meer dan voorheen een 
meedenkende overheid zijn, een overheid die 
laat zien vertrouwen te hebben in de burgers en 
partners in de stad: minder hindermacht en meer 
facilitator. Dit vraagt om een nieuwe rolverdeling 
met ruimte voor initiatief van bewoners, net-
werken, bedrijven en instellingen en creatief 
multifunctioneel gebruik van ruimtelijke voor-
zieningen. Waar mogelijk laten we regels los en 
bieden we meer ruimte voor ontwikkeling. 

We blijven werken aan een toekomstbestendige 
Waalsprong: een stadsdeel met ruimtelijke 
kwaliteit in de gebouwde omgeving en in de 
openbare ruimte én een stadsdeel dat zijn waarde 
behoud. We kiezen daarom voor duurzame 
stedelijke ontwikkeling als basisprincipe. Dit is 
als kader meegegeven vanuit de structuurvisie 
2013, die is vastgesteld door het College. Een 
duurzame stad is een stad die aantrekkelijk is om 
te wonen, werken en recreëren, een stad die het 
erfgoed gebruikt als drager en als inspiratiebron 
bij nieuwe ontwikkelingen en flexibel inspeelt op 
nieuwe opgaven. Dat willen we bereiken door 
zorgvuldig omgaan met de ruimte, met aandacht 
voor stevige groenblauwe structuren en een hoge 
ruimtelijke kwaliteit in de gebouwde omgeving, 
waarbij we inspelen op nieuwe opgaven op het 
gebied van energietransitie en klimaat.
In de Waalsprong is een aantal sterke troeven 
aanwezig voor een duurzame stedelijke ontwikke-
ling: de connectie met de stad, het groen in de 
omgeving, de duurzame waterstructuur en het 
collectieve warmtenet. Nabijheid van de stad Nijmegen



20

Al 2000 jaar zijn we bezig met het temmen van de rivier, met ons te beschermen 
tegen het water. We zijn als stad van de Waal afgegroeid. Nu geven we 
voor het eerst ruimte aan de rivier en omarmen we de Waal. De Waal is niet 
langer een begrenzing, maar wordt een wezenlijk onderdeel van de stad. De 
dijkteruglegging bij Nijmegen is het grootste project in Nederland in het kader 
van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier. Het is een project van (inter)nationale 
allure, dat recent in de prijzen is gevallen bij de internationale Waterfront 
Center Award 2011. Door de flessenhals in de Waal bij Nijmegen aan te pakken 
wordt een grote waterstanddaling gerealiseerd. Nederland is hierdoor beter 
beschermd tegen hoogwateroverlast. 

Nijmegen omarmt de Waal als
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Tegelijkertijd wijzigt deze ingreep het aanzien van Nijmegen aan de Waal ingrijpend. De dijkteruglegging 
voorziet in het graven van een nevengeul die in verbinding staat met de Waal.Hierdoor ontstaat het 
hoogwatervrije stadseiland Veur Lent, een nieuw natuurgebied en een nieuwe kade aan de overkant van de 
Waal. Het eiland en de Lentse kade worden met elkaar verbonden met nieuwe bruggen. Tegelijkertijd wordt 
het Waalfront aan de zuidkant van de Waal herontwikkeld, de nieuwe stadsbrug De Oversteek gerealiseerd 
en verder gebouwd in de Waalsprong. Met de projecten rondom de Waal verandert niet alleen het uiterlijk 
van de stad, ook de identiteit van Nijmegen als stad aan het water wordt versterkt. Het gebied rondom 
de Waal wordt een toonaangevende nieuwe ruimtelijke drager. Nijmegen wordt een stad waar de rivier 
doorheen stroomt in plaats van er langs, waar de rivier zorgt voor levendigheid aan beide zijden van de Waal 
en die nieuwe kwaliteiten toevoegt op het gebied van recreatie, natuur, cultuur, op de woningmarkt en in 
de bereikbaarheid. 

In 2012 is gestart met de uitvoering van de dijkteruglegging, met het graven van de nevengeul en het 
stadseiland veur Lent. Het project zal in 2016 klaar zijn. Over de toekomstige invulling van het eiland wordt 
nog nagedacht. We streven naar ontwikkelingsmogelijkheden die recht doen aan deze bijzondere locatie: 
een combinatie van woningbouw en een meer recreatieve en groene functie. Op het schiereiland is in het 
westelijk deel ruimte voor drie seizoensgebonden horecapunten gericht op de recreatieve bezoeker. De 
verenigde watersporters in Nijmegen krijgen naar alle waarschijnlijkheid een mooie plek aan de nevengeul.

beeldbepalende opgave voor Nijmegen

Dilemma

Het project Nijmegen omarmt de 

Waal is de belangrijkste strategische 

ruimtelijke opgave voor Nijmegen. Na de 

oplevering van de verschillende kostbare 

infrastructurele werken rondom de Waal, 

zoals de bruggen en de Lentse kade, zal 

de druk aanwezig zijn om de ontstane 

ruimte in te vullen. Ondanks de crisis gaan 

we hier heel zorgvuldig mee om. Niet 

elk willekeurig initiatief zal hier worden 

gehonoreerd. We zijn zuinig op dit gebied 

en stellen hoge eisen aan de ruimtelijke 

kwaliteit. Het gaat hier immers om beeld-

bepalende locaties die niet alleen het 

visitekaartje voor de Waalsprong vormen, 

maar ook het gezicht van Nijmegen zullen 

bepalen tot in de verre toekomst.
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3.1  Een mozaïek van woongebieden 

Het rustige en groene woonklimaat en de ruimte 
om moderne woonvormen te realiseren wordt 
door de bewoners van de Waalsprong positief 
gewaardeerd. Uniek voor de Waalsprong is dat 
het voorziet in de regionale en lokale vraag naar 
grondgebonden woningen in directe nabijheid 
van het stadscentrum. Ook in de toekomst blijft 
het uitgangspunt om kwalitatief hoogwaardige 
en afgeronde woonwijken en woonbuurten te 
realiseren, aansluitend op de bestaande woon-
gebieden met een grote variatie en vrijheid in 
woningtypen. 

De Waalsprong is nadrukkelijk geen uniform 
woongebied, maar biedt een veelkleurig mozaïek 
van woongebieden met een eigen sfeer, met 
verschillende dichtheden en verhoudingen 
tussen koop en (sociale) huur, gevarieerde 
woonvormen en bijbehorende voorzieningen. 
Een variatie die de Waalsprong aantrekkelijk 
maakt voor veel (toekomstige) bewoners. 
Door in te zetten op een meer organische en 
vraaggestuurde ontwikkeling, waarbij we meer 
dan voorheen rekening houden met de wensen 
van de toekomstige bewoners, ontstaan kleinere 
bouwstromen en eenheden, meer buurtjes en 
meer variatie in de wijken.  

De Waalsprong moet een stadsdeel zijn, waarin 
iedereen prettig en zo lang mogelijk in de eigen 
woning kan blijven wonen. Door het versneld en 
verder doorvoeren van het scheiden van wonen 
en zorg blijven meer ouderen, mensen met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking of met een 
psychiatrische aandoening zelfstandig wonen. Dit 
vraagt om voldoende levensloopbestendige en 
toegankelijke woningen. 
Voor ouderen is er bijvoorbeeld in de toekomst 
behoefte aan voldoende levensloopgeschikte 
woningen, beschermd wonen en woningen met 
zorgvoorzieningen in de directe nabijheid. Een 
deel hiervan wordt gerealiseerd in de wijk Laauwik, 
maar ook verspreid over de rest van de Waalsprong 
moet in deze behoefte worden voorzien. Voor 
de behoeften van andere doelgroepen met een 
beperking worden binnenkort verkenningen 
uitgevoerd. Onze ambitie is om deze bijzondere 

Ontwikkelingsstrategie Waalsprong
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woonvormen (met een maatschappelijke bestem-
ming) geclusterd en gecombineerd met begeleiding 
en/of 24-uurs zorg te realiseren op locaties die 
daarvoor het meest geschikt zijn. Het gaat dan 
om locaties in nabijheid van voorzieningen als een 
supermarkt, een arts en een apotheek. Belangrijk 
aandachtspunt is een goede spreiding over het 
stadsdeel. Tenslotte willen we ook voldoende 
ruimte bieden voor woonvormen voor specifieke 
doelgroepen (zoals bijvoorbeeld Skaeve Huse).

3.1.1 Stedelijk wonen in een bruisende buurt 
Er is in Nijmegen een grote vraag naar woningen 
in levendige, hoog stedelijke woonmilieus. De 
Binnenstad en het Waalfront zijn hiervoor bij 
uitstek geschikt. Zo’n binnenstedelijk woonmilieu 
is in de Waalsprong nadrukkelijk niet aan de orde. 
Wel bieden de omgeving van Knoop Lent en 
de Lentse kade mogelijkheden voor een meer 
stedelijk woonmilieu in een bruisende buurt 
met (gestapelde) woningbouw in een hogere 
dichtheid dan in de woonwijken en met een mix 
aan functies. Vanwege de hogere dichtheden 
in deze milieus (Knoop Lent, Lentse kade en 
Veur Lent) wordt het grootschalige parkeren in 
gebouwde parkeervoorzieningen ondergebracht.

Knoop Lent
Onze ambitie is om Knoop Lent te positioneren 
als een markante en stedelijke plek in de 
Waalsprong. Knoop Lent biedt hiervoor uitstekende 
uitgangspunten: het ligt op een zichtlocatie en is 

goed bereikbaar. De afgelopen jaren is geïnvesteerd 
in een treinstation, het Citadelcollege en sporthal de 
Triangel. Ook worden er plannen ontwikkeld voor 
een hotel ten oosten van het spoor. De ambitie is om 
deze ontwikkeling voort te zetten in de omgeving 
van Knoop Lent tot een herkenbaar centrum. 
Knoop Lent biedt volop mogelijkheden voor een 
mix van functies in een hogere dichtheid dan de 
rest van de Waalsprong. Ten westen van het spoor, 
kan gefaseerd een wijkwinkelcentrum worden 
ontwikkeld in combinatie met woningen. 
Denk daarbij aan een (X)XL-supermarkt in combinatie 
met bijvoorbeeld een Hema, een Kruidvat en een mix 
van eengezinswoningen en (huur)appartementen in 
kleine complexen. Ook tijdelijke initiatieven behoren 
hier tot de mogelijkheden. We passen het concept 
van de Citadel hierop aan. In het Ontwikkelingsbeeld 
2007 werd nog uitgegaan van de ontwikkeling van 
het deelgebied Citadel als intensief, hoogstedelijk 
en multifunctioneel centrumgebied aan de Waal, 
vergelijkbaar met de Binnenstad met ruimte voor 
niet-dagelijkse branches. De ontwikkeling wordt 
nu gericht op de dagelijkse behoeften van de 
Waalsprongbewoners. Vanuit Knoop Lent zijn er 
overgangsgebieden naar de wijk Hof van Holland 
waarbij de mix van functies gradueel overgaat in 
wonen. Tevens wordt vanuit Knoop Lent expliciet de 
relatie gezocht met de Lentse kade en Veur Lent die 
gezamenlijk het hart  vormen van de Waalsprong, 
waarbij ieder gebied zijn eigen identiteit en sfeer 
kent. Veur Lent is daarbij de “stepping stone’ tussen 
noord en zuid Nijmegen.

Lentse kade /  Hoge Bongerd
Ten zuiden van de Knoop Lent ligt de Lentse 
kade. De kade wordt een bijzonder gebied om 
te flaneren en te genieten van een hapje of een 
drankje met uitzicht op het stadseiland Veur 
Lent en de historische binnenstad van Nijmegen. 
Ook voor de kade, met een opmerkelijk 
hoogteverschil ten opzichte van het water en de 
achtergelegen woonwijk, gaan we uit van een 
stedelijk woongebied met een interessante mix 
van functies. Ook in dit meer stedelijk gebied kan 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap tot 
verassende woonvormen leiden. Vooruitlopend 
op de ontwikkeling van de kade biedt dit gebied 
unieke kansen voor tijdelijke (culturele) functies.  

Dilemma

De kwaliteit en identiteit van de Waalsprong wordt voor 

een belangrijk deel bepaald door de mogelijkheden 

die het stadsdeel biedt om te voorzien in de grote 

vraag naar grondgebonden woningen in Nijmegen 

en omgeving op een uitbreidingslocatie dichtbij het 

centrum van de stad. Om deze ruimtelijke kwaliteit 

in stand te houden en tegelijkertijd onderscheidend 

te zijn van de woningbouwopgave in het Waalfront 

gaan we in de Waalsprong terughoudend om met 

gestapelde woningbouw. 

Referentie bebouwing Lentse Kade

Visualisatie Knoop Lent - Station Lent en hotel Van der Valk Visualisatie hotel Van der Valk



24

Als er zich in de toekomst kansen voordoen dan 
zetten we erop in om de Lentse kade via een 
aantrekkelijke levendige route te verbinden met 
Knoop Lent. De aansluiting met de bestaande 
lagergelegen woonwijk en het parkeren is een 
belangrijke aandachtspunt van deze opgave. 

3.1.2 Woonwijken met een dorpse- en groene 
   uitstraling
In Nijmegen is ook een grote vraag naar grond-
gebonden eengezinswoningen in een zogenaamd 
groenstedelijk woonmilieu, bij voorkeur aan de 
rand van de stad. Het gaat hier om een goede 
mix van kavels voor vrijstaande woningen, twee-
kappers en rijtjes van 3 tot 6 woningen in een 
redelijk lage dichtheid. Dit is bij uitstek een woon-
sfeer die in de Waalsprong gerealiseerd kan 
worden. Veel meer dan in de bestaande stad waar, 
met uitzondering van een aantal herstructurerings- 
of vernieuwingsopgaven, geen ruimte meer is 
voor dergelijke woonmilieus. 

Nijland en Groot Oosterhout 
Een goed voorbeeld van een wijk met een 
groene uitstraling is het Woonpark Oosterhout: 
een moderne, rustige en kindvriendelijke woon-
wijk, centraal gelegen tussen Nijmegen en 
Arnhem, goed bereikbaar en omringd door het 
vele groen in de omgeving. Aansluitend aan het 
Woonpark Oosterhout is het de ambitie om in de 
toekomstige wijken Nijland en Groot Oosterhout 
dezelfde woonsfeer te realiseren, echter met 
een veel meer organisch bouwtempo en dorps 
karakter. Dit betekent dat er in de loop der tijd 
kleinere eenheden worden gerealiseerd in een 
structuur waarbij de lange straten en lanen zoals 
in Woonpark Oosterhout worden verlaten. Er zal 
meer ruimte zijn voor afwisseling en diversiteit, 
ook in de architectuur. Op een aantal bijzondere 
plekken in Groot Oosterhout, bijvoorbeeld 
rondom het toekomstige buurtwinkelcentrum 
en aan de waterplassen van De Waaijer, is ook 
gestapelde woningbouw mogelijk. 

De Stelt
Deze wijk ligt in een zeer aantrekkelijke omgeving 
tussen het bestaande dorp Lent en de dijk langs 
de Waal. Bij de planvorming voor De Stelt willen 
we in overleg met de ontwikkelende partijen en 

Dilemma

De inzet voor de wijk Groot Oosterhout en de Stelt is 

een groen en dorps woonmilieu. Een kanttekening is 

hier echter op zijn plaats. Mocht er op de woningmarkt 

ook in de toekomst nog sprake zijn van stagnatie en een 

aanhoudende vraag naar meer betaalbare en kleine 

kavels, dan kan voor de wijk Groot Oosterhout Zuid 

ook een meer compacte woningbouwontwikkeling 

noodzakelijk zijn. We gaan hier voorlopig echter 

terughoudend mee om, vanuit het oogpunt van een 

gevarieerde en toekomstbestendige wijk. Groot 

Oosterhout is de laatste nog te ontwikkelen locatie 

in de Waalsprong met ruimte voor een groenstedelijk 

woonmilieu. Een verdichting van deze woonwijk heeft 

gevolgen voor de woonsfeer, de samenstelling en de 

openbare ruimte in de wijk. Het is belangrijk dat deze 

aspecten bij een eventuele aanpassing van de plannen 

voor Groot Oosterhout zorgvuldig worden afgewogen. 

Zeker om ook in de toekomst flexibel in te kunnen 

blijven spelen op de dan wellicht weer toegenomen 

groenstedelijke woonwensen. Een alternatief is om bij 

een aanhoudende vraag naar goedkopere en kleinere 

kavels te overwegen om de realisatie van de gebieden 

Hof van Holland en/of Woenderskamp naar voren te 

halen.   

Moderne, rustige en kindvriendelijke wijk Woonpark Oosterhout in aansluiting op het Nijland ter hoogte van de Dillestraat

Referentiebeeld woonsfeer Groot Oosterhout en het Nijland

Referentie voor  ‘dorps en groen uitstraling’
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direct aanwonenden zoveel mogelijk aansluiting 
vinden bij de bestaande dorpsrand van Lent. 
Vooral de percelen gelegen langs de dijk bieden 
bij gedeeltelijke ophoging volop mogelijkheden 
voor unieke woonvormen met prachtig uitzicht 
op het stadseiland, de stuwwal en de historische 
Binnenstad. Hier is een hogere dichtheid denk-
baar met bijzondere bebouwing in een mix 
van laagbouw en gestapelde bouwvormen die 
geïnspireerd zijn op de typische bebouwing langs 
dijken, zoals landhuizen en forten.

3.1.3 Moderne woningen in compacte stadsbuurten
Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van de 
verschillende woonwijken in de Waalsprong   
rekening te houden met een gedifferentieerd 
aanbod in prijs. Er is op dit moment meer dan 
voorheen behoefte aan betaalbare koopwoning- 
en huurwoningen (goedkoop én duur), vaak 
op kleinere kavels en voor een deel gestapeld. 
Mogelijkheden om moderne én betaalbare 
woningen te realiseren moeten in deze lastige 
tijd dan ook volop worden benut. Dit kan 
bij uitstek in de bestaande en toekomstige 
compacte stadsbuurten. Hier worden vooral 
eengezinswoningen gebouwd. Een belangrijk 
aandachtspunt bij de planvorming van deze meer 
compacte wijken en buurten is dat er op de goede 
plekken openbaar groen wordt gerealiseerd van 
voldoende omvang. 

Laauwik 
Laauwik is een gevarieerde wijk die grenst aan 
de bebouwing van het voormalige tuindersdorp 
Lent, aan de moderne wijk Visveld én aan het 
groen en water van landschapspark De Waaijer. 
Voorzieningen zijn ondergebracht in het ver-
nieuwde Thermion en er wordt binnenkort 
een supermarkt opgeleverd. De uitgifte van 

kavels in de wijk Laauwik loopt goed. Een 
belangrijk deel van de woningen in deze wijk is 
inmiddels gerealiseerd of staat in de steigers. 
We verwachten dat hier de komende jaren nog 
circa 300 woningen worden gebouwd. Het gaat 
voornamelijk om grondgebonden eengezinswo-
ningen in een aantrekkelijke prijsklasse en enkele 
appartementencomplexen, waar ook combinaties 
van wonen en zorg goed denkbaar zijn, 
vanwege de ligging dichtbij winkels en medische 
voorzieningen.

Groene oever
Ter afronding van de wijk Visveld worden op de 
korte termijn tenslotte woningen aan de Groene 
Oever gerealiseerd. Dit wordt de wijk met op 
dit moment de meest duurzame woningen van 
Nijmegen.

Broodkorf/Woenderskamp 
Ten westen van de Prins Mauritssingel zijn de 
toekomstige woonwijken Broodkorf en Woen-
derskamp gelegen. De wijken grenzen aan het 
stedelijk gebied van Knoop Lent én het groene 
landschap van De Waaijer en zijn goed bereikbaar 
via de (H)OV-lijn Woenderskamp. 
In deze wijken gaan we uit van de realisatie 
van met name moderne eengezinswoningen in 
redelijk compacte dichtheden. Langs de Graaf 
Alard Singel wordt gedacht aan (gestapelde) 
woningen in aaneengesloten bebouwing. 

Hof van Holland
Ten zuiden en westen van Knoop Lent ligt 
tenslotte Hof van Holland. Ook deze wijk 
wordt organisch ontwikkeld, aansluitend op de 
toekomstige voorzieningen rondom station Lent. 
De dichtheden in deze woonwijk variëren: dichtbij 
de Knoop zijn meer stedelijke woonmilieus 
denkbaar, terwijl langs de uiterwaarden van de 
Waal ook exclusieve bouwvormen mogelijk zijn 
in lagere dichtheden. Bij de nadere planvorming 
voor deze wijk is het Fort een centraal element.  
 
3.1.4  Bijzondere woningbouwlocaties in de Waal-
    sprong
Er is een aantal bijzondere plekken in de Waal-
sprong te benoemen. Hier worden woonbuurten, 
wooncomplexen of woningen ontwikkeld, die 
opvallen en anders zijn dan de rest.  

Dilemma

Voor het deelgebied de Hoge Bongerd en deels 

ook voor De Stelt geldt dat hier heel veel woningen 

op een beperkt oppervlak zijn gepland. Het is een 

stedenbouwkundige uitdaging om hier toch te zorgen 

voor ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld door woningen 

op bijzondere zichtlocaties aan de Waal zorgvuldig te 

positioneren. Bij de uitwerking van de deelplannen 

moet de haalbaarheid hiervan blijken. 

Visualisatie woningbouwproject ‘De Groene Oever’

Studiemaquette eiland Laauwik
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Vossenpels Zuid: Plantjevlag
Begin 2013 is het startsein gegeven voor de 
bouw in Vossenpels Zuid. Dit gebied is dé plek 
in de Waalsprong voor experimenten. Hier is 
volop ruimte voor exclusieve en bijzondere 
woonvormen in een lage dichtheid en op een 
aantrekkelijke locatie in directe nabijheid van Park 
Lingezegen. Opvallend zijn hier de eco-woningen 
(zoals bijvoorbeeld het “Meergenaratie Woon-
project” van Talis) en de moderne architectuur. 
Verschillende prijsklassen en kavelgroottes zijn 
hier mogelijk: de klant bepaalt. Bij voldoende 
belangstelling zal het concept (Collectief) Parti-
culier Opdrachtgeverschap worden uitgebreid in 
noordelijke en/of zuidelijke richting. 

Eén van de kenmerkende locaties in deze wijk 
is het voormalige Vitens waterpompstation 
aan de Vossenpelsestraat. Er worden plannen 
ontwikkeld voor de herbestemming van dit 
bijzondere gebouw met de vestiging van 
bierbrouwerij en brasserie Oersoep. Op het 
aansluitende, noordelijk gelegen perceel heeft de 
gemeente groen licht gegeven aan een collectief 
bewonersinitiatief voor een moestuin.       

Wonen in en aan De Waaijer
In landschapspark De Waaijer en met uitzicht 
op het rijksbeschermde landgoed Oosterhout 
wordt Waaijensteijn ontwikkeld: een compacte 
woonvorm met circa 80 appartementen. 
Waaijenstein is gelegen in een waardevol 
archeologisch gebied, dat inspiratie kan bieden 
voor toekomstige ontwikkelingen. Ook worden 
verspreid in de waterplassen van de Waaijer circa 
90 waterwoningen gerealiseerd met langs de 
oevers zo’n 65 vrijstaande woningen.

‘t Zand
Door de ligging van ‘t Zand heeft het gehucht 
een eigen sfeer binnen de wijk Vossenpels en kan 
het een aantrekkelijk woonmilieu worden, dat 
straks onderdeel uitmaakt van de Waaijer. Het 
is belangrijk om hier voorzichtig om te gaan met 
de aanvullende nieuwbouw, zodat de huidige 
sfeer van ‘t Zand een bijdrage levert aan de 
toekomstige identiteit van deze plek.

Stadseiland Veur Lent  
Onderdeel van de dijkteruglegging is de realisatie 
van een langgerekt schiereiland in de Waal, pal 
tussen de historische binnenstad op de zuidoever 
van de Waal en de Waalsprong op de noordoever. 
Het eiland en de nevengeul vormen samen een 
rivierpark en bieden kansen voor een uniek 
woongebied. Over de toekomstige invulling van 
het eiland wordt nog nagedacht. We streven 
naar ontwikkelingsmogelijkheden die recht doen 
aan deze bijzondere locatie, een combinatie van 
woningbouw en een meer recreatieve en groene 
functie. Ook is er ruimte voor het zichtbaar 
houden en maken van de geschiedenis van deze 
plek, zoals door het behoud en versterking van 
het erfgoed. Voorbeelden zijn de veerdam, 
de dijkbebouwing en de visualisatie van Fort 
Knodsenburg.

3.2 Ruimte voor ontmoeting in voorzieningen
   en de openbare ruimte

3.2.1  Voorzieningen
Het is belangrijk dat er voldoende voorzieningen in 
de wijken van de Waalsprong aanwezig zijn, goed 
bereikbaar en toegankelijk voor alle bewoners. 
Gelet op de verwachte bevolkingsgroei kunnen 
we in zijn algemeenheid zeggen dat er de 
komende vijf jaar voldoende voorzieningen zijn 
op het gebied van zorg en welzijn. De huisartsen 
geven bijvoorbeeld aan dat zij de verwachte groei 
aankunnen. Wel is de wens om een aantal speciale 
voorzieningen in de Waalsprong te realiseren, zo 
wordt bijvoorbeeld gezocht naar een locatie voor 
een school voor speciaal basisonderwijs. Andere 
voorzieningen moeten met de ontwikkeling van 
de bevolkingsomvang en de -samenstelling van de 
wijken mee groeien. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
scholen, sportvelden en sportaccommodaties, 
speelplekken, kinderopvang en buitenschoolse 
opvang, jongerencentra en consultatiebureaus. 
Zo zal gaandeweg de realisatie van de woning-
bouwlocaties behoefte ontstaan aan een extra 
school voor primair onderwijs. Ook worden er 
plannen ontwikkeld voor de aanleg van een vijfde 
sportveld bij sportpark Nieuw Balveren.   

Referentie uit het boek “ik bouw betaalbaar Nijmegen”(ibbN)

Locatie en stedenbouwkundige opzet voor CPO de Vossenpels

Referentie uit het boek “ik bouw betaalbaar Nijmegen”(ibbN)
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Twee doelgroepen verdienen in de Waalsprong 
bijzondere aandacht: de jonge kinderen en 
de opgroeiende jeugd. Er wonen nu al veel 
jonge kinderen in de Waalsprong, waardoor er 
bijvoorbeeld een relatief grote behoefte is aan 
ruimte voor kinderopvang. Voor deze groep jonge 
kinderen zorgen wij als gemeente voor voldoende 
voorzieningen, zoals het basisonderwijs en speel-
plekken. Maar deze kinderen worden ouder en 
over een paar jaar woont er in de bestaande wijken 
van de Waalsprong naar verhouding een grote 
groep opgroeiende jeugd. Voor hen zijn nu, met 
uitzondering van een jongerensoos in Oosterhout 
en enkele JOP’s, nauwelijks voorzieningen in de 
wijken aanwezig. We leggen daarom de komende 
vijf jaar, in samenspraak met de betrokken 
jongeren, hun ouders en buurtbewoners de 
nadruk op het ontwikkelen van voorzieningen 
voor de opgroeiende jeugd. Er wordt bijvoorbeeld 
bekeken hoe de jongerenplek in voorzieningenhart 
De Klif meer ruimte kan krijgen en in Lent is een 
werkgroep aan de slag om de mogelijkheden 
voor een jongerencentrum te onderzoeken op 
basis van zoveel mogelijk eigen beheer. Ook de 
mogelijkheden van het tijdelijk anders gebruik van 
gebouwen en terreinen willen we volop benut-
ten. Zo zou het maatschappelijk vastgoed, zoals 
schoolgebouwen en voorzieningenharten, tijdens 
de avonden en weekenden bijvoorbeeld kunnen 
worden verhuurd voor gebruik door de buurt. 
Ondanks dat we nog niet precies weten om welke 
voorzieningen het gaat, is het nu wel belangrijk 
om hier flexibel mee om te gaan en waar mogelijk 
ruimte voor aan te geven.
Er is in de Waalsprong geen specifieke aanpak no-
dig voor de culturele voorzieningen. Deze bestaan 
voornamelijk uit stedelijke voorzieningen, die met 
name in en rond het centrum van Nijmegen gelegen 
zijn. De bibliotheekfunctie wordt voor jongeren in 
de Waalsprong gewaarborgd door de introductie 
van het concept ‘Bibliotheek op School’ op alle 
basisscholen, net als in de andere Nijmeegse wijken. 
Ouderen en minder mobiele mensen kunnen 
gebruik maken van de service ‘Bibliotheek aan 
Huis’. Kleinschalige voorstellingen en optredens 
zijn mogelijk op vele plekken in de Waalsprong. 
Hier hoeven geen speciale voorzieningen voor te 
worden aangelegd. Tenslotte biedt de Waalsprong 
natuurlijk uitgelezen kansen voor het tijdelijk 

(cultureel) gebruik van gebouwen en terreinen. 
Tijdelijke atelierruimtes en laagdrempelige, goed-
kope oefenruimtes voor popbandjes kunnen nog 
te ontwikkelen gebieden al op voorhand een 
zekere aantrekkingskracht geven. 

3.2.2  Openbare ruimte en groen
In de wijken gaat het niet alleen om het realiseren 
van voldoende en geschikte voorzieningen en 
woningen, passend bij de vraag. Het gaat er 
vooral ook om dat het in een wijk prettig leven 
is: gezond, duurzaam, levendig en veilig. Dat 
is alleen te realiseren door vanaf het begin 
ruimtelijke én sociale aspecten samen op te laten 
gaan. Een belangrijk aspect daarbij is de openbare 
ruimte. Een zorgvuldige ingerichte openbare 
ruimte stimuleert bewegen, spelen, sporten, 
recreëren en ontmoeting. Dit vraagt om veilige 
en aantrekkelijke loop- en fietsroutes, verbonden 
met cultuur(historische) thema’s, kunst in de 
openbare ruimte en een goede verdeling van 
goed bereikbare groen- en recreatiegebieden 
over de wijken. Zo ontstaat een gezondere en 
meer sociale leefomgeving. 
De openbare ruimte en (grotere) groengebieden 
bieden ook mogelijkheden voor kleinschalige 
culturele evenementen. In de nieuwe grond-
exploitatie voor de Waalsprong zijn de 
financiële mogelijkheden voor de inrichting 
van de openbare ruimte verruimd. Om de 
woonwijken van de Waalsprong heen liggen de 
uiterwaarden van de Waal, het Park Lingezegen 
en het Landschapspark de Waaijer. Deze groene 
omgeving voegt een belangrijke kwaliteit toe, 
maar tegelijkertijd moet er ook worden gezorgd 
voor voldoende groen in de wijken, dichtbij huis. 
Dat komt niet alleen de leefbaarheid in de wijken 
ten goede, maar draagt ook in belangrijke mate 
bij aan de verkoop-baarheid van de woningen. 
Daarom hanteren we voor groengebieden een 
indicatieve norm van 300 meter. Binnen deze 
afstand moet elke inwoner in principe voldoende 
groen tot zijn/haar beschikking hebben. 
Het is belangrijk dat we de openbare ruimte in 
samenspraak met de (toekomstige) bewoners 
ontwikkelen. Op deze manier maken we een 
openbare ruimte die aansluit bij de wensen van 
de bewoners en is de kans groter dat ze later 
meedoen in het beheer van de openbare ruimte. 

Skatebaan bij dependance ‘De klif’

Referentie voor wonen in ‘de Waaijer’

Uitzichttoren aan de rand van landschapspark De Waaijer
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Dit bevordert de sociale cohesie en leefbaarheid 
in een wijk en heeft een positieve invloed op de 
burgertevredenheid.

3.3 Een aantrekkelijk aanbod van econo-
   mische functies

3.3.1 Detailhandel, leisure en horeca

Detailhandel
Een levendige wijk vraagt om voldoende 
economische functies: een supermarkt voor de 
dagelijkse boodschappen, woon-werkpanden 
voor zzp-ers, ateliers, restaurants en een (eet)café 
om de hoek. In de woonwijken van de Waalsprong 
is daarom de realisatie van een aantal buurt- en 
wijkwinkelcentra voorzien met detailhandel 
gericht op de dagelijkse behoeften van de 
Waalsprongbewoners, zoals een supermarkt met 
enkele aanvullende voorzieningen. Denk daarbij 
aan een bakker, drogist of een apotheek. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen doel-
gericht aankopen (bijvoorbeeld de ontwikkeling 
bij Ressen), vergelijkend winkelen (de binnen-
stad) en dagelijkse boodschappen (buurt- en 
wijkwinkelcentra). Binnen de woongebieden 
wordt op specifieke locaties de ontwikkeling 
van detailhandel voor dagelijkse boodschappen 
mogelijk gemaakt. Denk hierbij aan Groot 
Oosterhout en Knoop Lent, waar de grootste 
concentratie plaatsvindt. Inmiddels is een 
buurtstrip in Woonpark Oosterhout gerealiseerd 
en is een buurtsteunpunt in Laauwik in aanbouw.

Horeca
In de Waalsprong is ook een aantal horeca-
initiatieven in ontwikkeling, waaronder een 
hotel bij knoop Lent en een brasserie annex 
bierbrouwerij in het voormalig Pompstation. 
Ook op het stadseiland Veur Lent en aan de kade 
in de Hoge Bongerd zijn horecavoorzieningen 
gewenst. We spelen hierbij waar mogelijk in 
op initiatieven vanuit de markt. De fasering en 
omvang van de horeca en winkelvoorzieningen 
zal echter ook sterk afhankelijk zijn van het aantal 
gerealiseerde woningen.

Dilemma

De hiervoor beschreven ambitie is helder. En 

tegelijkertijd weten we dat er veel functies worden 

gestapeld in de openbare ruimte: parkeren, spelen, 

groen, waterberging, etc. Het percentage niet uit-

geefbare grond staat onder druk. Bewoners maken 

zich hier zorgen over. Dit is dan ook een belangrijk 

aandachtspunt bij het verder uitwerken van de ruimte-

lijke plannen voor de verschillende woongebieden in 

ambitiedocumenten en bestemmingsplannen. Daarbij 

kan bijvoorbeeld ook worden gekeken naar creatieve 

oplossingen in de collectieve groengebieden. Als het 

percentage niet uitgeefbaar wordt verhoogd heeft dit 

financiële consequenties voor de grondexploitatie. 

Een ander dilemma zijn  de wadi’s, die nu overal in de 

Waalsprong zijn aangelegd en/of gepland voor het 

duurzaam afvoeren van regenwater. Houden we hier 

aan vast? Of bieden we op sommige plekken in de 

Waalsprong maatwerk en kiezen we voor bijvoorbeeld 

een inrichting die geschikt is om in te spelen in plaats 

van waterafvoer?

Referentie voor centrumontwikkeling rondom Knoop Lent

Brouwers Oersoep in voormalig Vitens-gebouw

Logo brouwerij Oersoep 
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Leisure
In de landschapszone, direct ten zuiden van de 
knoop Ressen en fraai gesitueerd aan de waterplas 
is ruimte voor een leisure-programma van 20.000 
m2. De gemeente onderzoekt hier momenteel met 
een exploitant de haalbaarheid van de ontwikkeling 
van een multimedia center. Gaat dit plan door dan 
is er ruimte voor bioscoopzalen en aanvullende 
activiteiten, zoals een congrescentrum en horeca. 
Ook is hier een mogelijke plek voor een sauna.

3.3.2  Werklocaties

Ressen
De locatie van Knoop Ressen is 19 hectare groot 
en uitstekend bereikbaar. Knoop Ressen vormt 
de meest noordelijke entree van de stad. Hier 
komen bewoners en bezoekers Nijmegen binnen 
via de Prins Mauritssingel, de snelfietsroute, 
gebruikmakend van het transferium of met 
het HOV. We streven naar een succesvolle ont-
wikkeling van Knoop Ressen met een bijzonder 
concept dat - zorgvuldig ingepast in het landschap 
- invulling geeft aan de bijzondere kwaliteiten van 
de locatie: het is de poort van Nijmegen, centraal 
gelegen in de regio en met een groene uitstraling 
door de nabijheid van Park Lingezegen, de Waaijer 
en het tuinbouwgebied Ressen. De opgave ligt in 
een succesvolle ontwikkeling van Knoop Ressen 
met een economisch interessante functie en een 
hoge ruimtelijke kwaliteit, die invulling geeft aan 
de poortfunctie én tegelijkertijd niet concurreert 
met de Binnenstad. 

De Grift
De ambitie is om in de Waalsprong niet alleen 
te voorzien in de lokale en regionale woningbe-
hoefte, maar ook om ruimte te bieden aan 
bedrijven voor de nog steeds groeiende 
beroepsbevolking in Nijmegen en omgeving. Vanaf 
2014 is de start van gronduitgifte voorzien van het 
nieuwe bedrijventerrein De Grift, aansluitend op 
het reeds bestaande bedrijventerrein. Omdat als 
gevolg van de economische crisis de uitgifte van 
bedrijventerreinen terugloopt, gaan we zorgvuldig 
om met de ontwikkeling van deze locatie en 
hebben we de marktkansen van dit terrein kritisch 
laten onderzoeken. Resultaat van de markttoets 
is dat onze voorkeur uitgaat naar een compacte 
ontwikkeling van De Grift met een duidelijke keuze 
voor een logistiek bedrijventerrein, met speciale 
aandacht voor de opwekking van duurzame 
energie. Daarmee spelen we in op de economische 
kansen van de gunstige ligging centraal in de regio 
direct aan de A15 en sluiten we aan bij de specifieke 
marktvraag naar logistiek. De ontwikkeling van de 
Grift zal gefaseerd plaatsvinden, passend bij het 
ritme van de vraag.  Op de grote aaneengesloten 
kavels is ruimte voor bedrijven in de logistiek. 
Daarnaast biedt de Grift mogelijkheden voor kleine 
clusters van modern gemengde, hoogwaardige 
en kleinschalige bedrijvigheid. De duurzame 
ontwikkeling komt tot uiting in het dubbel benutten 
van de grond (waar mogelijk worden bedrijfsdaken 
voorzien van zonnepanelen) en het verleiden van 
bedrijven om duurzame energie te produceren. 
Braakliggende terreinen worden, vooruitlopend 
op de definitieve ontwikkeling, mogelijk tijdelijk 
ingezet voor het plaatsen van zonnepanelen. 
Bedrijventerrein de Grift omvat tenslotte ook de 
locaties langs de A15 waar de ontwikkeling van 
een aantal windturbines zijn beslag moet krijgen.

3.3.3  Wonen en werken
In de Waalsprong werken bovengemiddeld veel 
zzp-ers, vanuit huis of met een eigen bedrijf 
aan huis (bijvoorbeeld in Woonpark Oosterhout 
alleen al circa 200. Dat betekent dat op 12,7% 
van de woonadressen een bedrijf is gevestigd, 
versus 9,% gemiddeld in heel Nijmegen). Een 
ander aansprekend voorbeeld in de Waalsprong 
is “Plant je vlag” in de wijk Vossenpels. 

Studie naar bedrijventerrein de Grift

Ruimtelijke studie Knooppunt Ressen

Brandweerkazerne, Citadelcollege en sporthal ‘de Triangel’
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Woon-werkpanden aan de Vrouwe Udasingel, als voorbeeld voor werken aan huis in ‘Plant je vlag’

Thermiongebouw, multifunctioneel bedrijvencentrum met ruimte voor ZZPérs

Hier zijn ruime planologische mogelijkheden 
gecreëerd voor werken aan huis, net als in de 
woon-werkpanden aan de Vrouwe Udasingel. 
Ook op het toekomstige bedrijventerrein De 
Grift wordt ten zuiden van de Stationsstraat 
de vestiging van kleinschalige bedrijfshallen 
mogelijk gemaakt. Waar mogelijk willen we in 
de Waalsprong ruimte bieden voor werken aan 
huis, bijvoorbeeld met ruimere planologische 
bestemmingen. 

Groepen zzp-ers (met name in de zakelijke en 
(niet) commerciële dienstverlening) hebben 
daarnaast behoefte aan flexwerkplekken en aan 
locaties om elkaar te ontmoeten. In Nijmegen zijn 
diverse zzp-cafés en ook het Thermiongebouw 
voorziet in de behoefte van zzp-ers om elkaar te 
ontmoeten en flexibel een werkplek te gebruiken. 
Hier komt het sinds december 2012 opgerichte 
Ondernemers Netwerk Nijmegen Noord bijeen in 
hun thuishonk “De Ontmoeting”.

3.4 Bereikbaarheid

Een groot deel van de infrastructuur in de 
Waalsprong is inmiddels aangelegd of in een 
ver stadium van planvoorbereiding: er zijn 
snelfietsroutes en HOV-lijnen gerealiseerd, de 
ombouw van de Prins Mauritssingel (PMS) is 
gereed, De Oversteek is eind 2013 af en er wordt 
gewerkt aan een nieuw station bij Knoop Lent, het 
Splitsingspunt Lent en de Westelijke parallelroute. 
Nijmegen heeft dus al fors geïnvesteerd in 
de hoofdinfrastructuur van de Waalsprong. 
Met al deze voorzieningen garanderen we de 
bereikbaarheid van de Waalsprong maar ook 
die van de bestaande stad. Voor de komende 
jaren staat de realisatie van de fietstunnel 
Laauwikstraat (onder de Prins Mauritssingel) en 
de realisatie van de Dorpensingel gepland.
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Luchtfoto van de aanbruggen van ‘de Oversteek’ met aansluitend de contouren van de Graaf Alardsingel in aanleg.
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“Van belang is investeerders te vinden, van particulier initiatief 
tot ontwikkelende partij, van koper tot huurder of belegger, die 
gezamenlijk de Waalsprong verder willen realiseren , waarbij de 

kwaliteit is gewaarborgd.” GEM Waalsprong
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FASERING
Na jaren van tempo maken ligt de nadruk in de woningmarkt nu meer op het optimaal gebruiken 
van de mogelijkheden die zich voordoen. Nu de PPS-constructie in de Waalsprong is beëindigd 
en de grondexploitatie is aangepast heeft de gemeente meer dan voorheen het stuur in handen. 
Het is de ambitie van de gemeente Nijmegen om samen met onze partners in de Waalsprong in te 
zetten op ruimtelijke kwaliteit door een organische ontwikkeling van de wijken in de Waalsprong. 
Nieuwe ontwikkelingen sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande wijken en buurten en bij 
de al aanwezige voorzieningen.  We bieden in de Waalsprong volop ruimte voor niches in de 
woningmarkt en voor echt vraaggericht bouwen. Dat is ook nodig, omdat de ontwikkeling van 
de woningmarkt de komende jaren nog onzeker is en we steeds willen én moeten inspelen op de 
dan geldende behoeften en wensen van de (toekomstige) bewoners. Wensen en behoeften die 
we nu voor een deel nog niet kunnen overzien. Het is belangrijk om daarbij te blijven kijken naar 
de verwachte lange termijn ontwikkelingen. Want Nijmegen blijft, in tegenstelling tot een groot 
aantal gemeenten in de omgeving, groeien in bevolking en nog meer in het aantal huishoudens. 
Daarom wordt in de Waalsprong volop gebouwd. 

geïnteresseerde ontwikkelende partijen op elk 
gewenst moment kunnen kiezen uit een mozaïek 
van verschillende woonsferen in verschillende 
prijsklassen, dichtheden, woonvormen en bijbe-
horende voorzieningen. 

De wijze van gebiedsontwikkeling is veranderd. 
Woningen worden meer gefaseerd op de 
markt gebracht en potentiële bewoners en 
omwonenden vroegtijdig betrokken. Ook is het 
in alle woonmilieus belangrijk om rekening te 
houden met een gedifferentieerd aanbod in prijs. 

En we zijn voorlopig nog niet klaar met bouwen! 
De opgave is om de komende vijf jaar in de 
Waalsprong zo’n 2000 - 2500 woningen te 
bouwen voor ruim 5000 nieuwe bewoners. In 
de jaren daarna is de verwachting dat er nog 
eens zo’n 7000 woningen worden gerealiseerd. 
De Ontwikkelingsstrategie geeft hiervoor 
de richting aan, maar biedt geen blauwdruk 
met precieze aantallen per deelgebied. Door 
veelsoortige kleinere projecten naast en bij elkaar 
te ontwikkelen kan het tempo van woningbouw 
in de Waalsprong hoog blijven. Voordeel van 
deze aanpak is dat de toekomstige bewoners en 
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Er is (in ieder geval op korte termijn) meer 
dan voorheen behoefte aan betaalbare koop-
woningen en kleinere kavels. Mogelijkheden 
om naast de duurdere kavels ook goedkopere 
woningen te realiseren moeten dan ook worden 
benut. Tegelijkertijd willen we maximaal ruimte 
houden om in te kunnen spelen op nieuwe 
ontwikkelingen op de woningmarkt. Dat bete-
kent dat we waar mogelijk flexibel omgaan met 
de programmatische invulling en verkaveling 
van de woongebieden. Dat kan ook gevolgen 
hebben voor de realisatie en de precieze ligging 
van (fiets)infrastructuur op wijkniveau. Voor de 
nog niet gerealiseerde infrastructuur geldt dat 
deze nog nader is af te wegen bij de toekomstige 
ruimtelijke planvorming.  

In dit hoofdstuk geven we richting aan de realisatie 
van de Waalsprong. Op de kaartbeelden is steeds 
aangegeven in welke deelgebieden ontwikkelingen 
mogelijk zijn en voor welke gebieden de ontwikke-
ling wordt doorgeschoven naar de langere termijn. 

Dilemma

De openbare ruimte en het groen bepalen mede 

de aantrekkelijkheid en ruimtelijke kwaliteit van de 

Waalsprong. Het is een wezenlijk onderdeel van het 

succesvol in de markt zetten van de verschillende 

woningtypen. De aanwezigheid van groen, 

water en open ruimten is én blijft een belangrijk 

koopargument. Uitgangspunt voor de ontwikkeling 

van de Waalsprong is een meer vraaggerichte 

en organische ontwikkeling. Hoe kun je met zo’n 

nieuwe manier van gebiedsontwikkeling in kleinere 

eenheden toch de gewenste doorgaande structuren 

van groen en openbare ruimte in de wijken realiseren 

met op de juiste plekken een grotere massa? Dat 

geldt ook voor het water in de Waalsprong: met een 

doorgaande structuur door de wijken heen zorgen 

we voor goede afkoppeling van het hemelwater, 

voor doorstroming van het open water en voor een 

goede waterkwaliteit. Om de ruimtelijke kwaliteit 

in de Waalsprong te borgen is het belangrijk om de 

groen- en waterstructuren vroegtijdig in het proces 

een plek te geven en goede aanknopingspunten te 

bieden voor de verschillende typen woningen en 

buurten.

Afhankelijk van de vraag vanuit ontwikkelende 
partijen en toekomstige bewoners worden de 
deelgebieden ook daadwerkelijk in ontwikkeling 
gebracht. 

4.1  Planuitvoering en -ontwikkeling op 
   korte termijn (2013 – 2016)

In deze periode is een breed palet aan deelge-
bieden kansrijk voor ontwikkeling, waarvan een 
aantal al is vastgelegd in (bestuurlijke) afspraken 
met externe partijen. We bieden in deze eerste 
fase voldoende potentiële ontwikkellocaties 
aan om te voldoen aan de gewenste aantallen 
te ontwikkelen woningen, inclusief een aantal 
unieke plekken: Waaijenstein, prachtige locaties 
aan de waterplassen in Groot Oosterhout Zuid en 
aan de dijk in De Stelt. 
Ook wordt er gewerkt aan natuur, landschap en 
infrastructuur. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het 
plassengebied van de Waaijer, de Oosterhoutse 
waarden, de nevengeul en diverse nieuwe bruggen.
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De ontwikkeling van de gebieden op korte termijn 
staat niet ter discussie, maar is tegelijkertijd niet 
helemaal vanzelfsprekend in deze economische 
onzekere tijden. Hier ligt een enorme uitdaging. 
Belangrijk is dus om ook in deze eerste fase 
voldoende flexibel te zijn om in te kunnen spelen 
op actuele ontwikkelingen. Uitgangspunt blijft 
de realisatie van kwalitatief hoogwaardige en 
afgeronde woonwijken en woonbuurten in 
kleinere eenheden, die aansluiten op bestaande 
woongebieden en voorzieningen die er al zijn met 
een grote variatie en vrijheid in woningtypen. Het 
gaat om de volgende (woon)gebieden: 

• In Laauwik is de afgelopen jaren veel gebouwd 
en staat een flink aantal woningen in de steigers. 
De gronden zijn bouwrijp. De wijk wordt op korte 
termijn afgebouwd. 

• Realisatie Vossenpels Zuid in (Collectief) Parti-
culier Opdrachtgeverschap, met de mogelijk-heid 
om deze locatie bij voldoende belangstelling uit 
te breiden in noordelijke en/of zuidelijke richting.

• In 2015 wordt gestart met de ontwikkeling 
van de eerste woningen in het noordelijk deel 
van De Stelt, inclusief de aanleg van de verlengde 
Turennesingel.  

• In Laauwik en het dorp Lent zijn in deze 
eerste fase voldoende winkels en voorzieningen 
aanwezig om de groei in huishoudens ten oosten 
van de Prins Mauritssingel op te vangen.

• Aan de westkant van de Waalsprong beginnen 
we op korte termijn met het bouwrijp maken 
van Groot Oosterhout–Zuid zodat in 2014 de 
eerste kavels kunnen worden afgenomen, zoals 
afgesproken in de ontvlechtingsafspraken. 
We beginnen langs de griftdijk maar mochten 
zich op korte termijn elders in de wijk alter-
natieve ontwikkelingsmogelijkheden voordoen 
- bijvoorbeeld langs de oever van de waterplas - 
dan passen we de plannen daar eventueel op aan, 
als dat bij draagt aan de succesvolle ontwikkeling 
van een aantrekkelijke woonwijk.  

Ontwikkelingsstrategie: realisatie 2013 - 2016
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• Het Woonpark Oosterhout wordt in deze fase 
afgerond met de wijk Nijland.  

• Realisatie appartementencomplex Waaijen-
stein, inclusief circa 20 laagbouwwoningen.

• De hierboven beschreven uitbreidingen in Nij-
land, Groot Oosterhout en Waaijenstein vragen 
op korte termijn niet om de realisatie van extra eco-
nomische en maatschappelijke voorzieningen. In 
de wijk Groot Oosterhout bieden we ruimte voor 
de komst van een supermarkt als start van het 
toekomstige buurtwinkelcentrum.   

• We willen de ontwikkeling van Knoop Lent een 
impuls geven en bieden daarom de mogelijkheid 
om hier gefaseerd een winkelcentrum te rea-
liseren, gekoppeld aan een eerste fase van 500 
woningen in de directe omgeving. De komst van 
een supermarkt is ook in deze periode al een 
optie om het vacuüm in te vullen totdat er grotere 
aantallen woningen gerealiseerd worden (na 2016) 
en het draagvlak groeit voor meer voorzieningen. 
Ook tijdelijke initiatieven behoren uiteraard tot de 
mogelijkheden. Er wordt gewerkt aan de plannen 
voor de vestiging van een hotel ten oosten van 
station Lent. 

• Start uitvoering Dorpensingel Oost.

• Start uitgifte van de eerste fase van de 
werklocaties Ressen en (onderdelen van) De Grift. 

• Bij een aanhoudende vraag naar goedkopere en 
kleinere kavels kan desgewenst worden overwogen 
om de realisatie van de woongebieden Hof van 
Holland en/of Woenderskamp naar voren te halen, 
inclusief de aanleg van de Woenderskampweg. Dit 
betekent wel dat voor deze gebieden op korte 
termijn de bestemmingsplanprocedures worden 
opgestart.

• Realisatie van het natuurproject Oosterhoutse 
Waarden.

• Een andere belangrijke uitdaging op korte termijn 
is de planvorming en de start van de ontwikkeling 
van het gebied van het stedelijk rivierpark tot aan de 
Knoop Lent: van een hotel en diverse voorzieningen 

Referentie van functies voor tijdelijk anders bestemmen - stadslandbouw

in de omgeving van het station, tot aan horeca op de 
nieuwe kade in de Hoge Bongerd en de recreatieve 
invulling van het stadseiland Veur Lent en de 
nevengeul. Samen met bewoners, marktpartijen 
en partners in de stad willen we investeren in 
verkenningen en plannen voor deze gebieden, die 
straks het visitekaartje van de Waalsprong zullen 
vormen. Hier wordt volop ingezet op ruimtelijke 
kwaliteit! In de tussentijd bieden we in deze zone 
ruimte voor tijdelijke experimenten. In de gebieden 
waar voorlopig niet ontwikkeld wordt kunnen we 
via tijdelijk anders gebruik en/of tijdelijk anders 
bestemmen, bewonersinitiatief stimuleren en de 
beschikbare ruimte flexibel benutten. Voorbeelden 
hiervan zijn het Huis van Overvloed, initiatieven 
voor stadslandbouw, een natuurspeeltuin, een 
strandpaviljoen en ontmoetingsplekken voor 
jongeren. 

4.2 Realisatie gebieden vanaf 2016

In deze periode van 2016 tot 2023 staat naast de 
ontwikkeling van het gebied rondom de Waal 
ook de realisatie van de volgende woongebieden 
centraal:

• De invulling van het stadseiland Veur Lent 
en Lentse kade wordt in deze periode verder 
uitgewerkt, inclusief de Parmasingel en de 
spoorpassage. Het faciliteren van ‘tijdelijk anders 
gebruik en bestemmen’ zoals ingezet vanaf 2013 
zetten we in 2016 door. 

Visualisatie eindbeeld ‘de Oversteek’ na invaren brug op 20 april 2013

Visualisatie station Lent en hotel Van der Valk
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• Planvorming en start realisatie van de wijken 
Hoge Bongerd en De Stelt, zuidelijk deel. 

• (verdere) ontwikkeling Hof van Holland, 
inclusief de zone ten noorden van de Graaf 
Alardsingel.  

• De Knoop Lent wordt verder ontwikkeld. 

• In deze periode wordt ook het andere deel 
van Groot Oosterhout-Zuid bouwrijp gemaakt 
en ontwikkeld. De zone langs het water ter 
hoogte van de Ressense Wal biedt uitgelezen 
kansen voor het realiseren van bijzondere 
(gestapelde) woonvormen. Naarmate er 
meer woningen worden gerealiseerd en meer 
mensen in de wijk komen wonen, wordt ook 
het buurtwinkelcentrum gefaseerd ontwikkeld, 
bij voorkeur geclusterd met maatschappelijke 
voorzieningen (waaronder een basisschool, 
inclusief sportvoorziening). In de tussentijd wordt 
er ruimte geboden voor tijdelijke initiatieven.  

• De realisatie van de volgende fases van 
de ontwikkeling van de knoop Ressen en het 
bedrijventerrein De Grift.

• Afhankelijk van onder andere het tempo 
waarin de wijken en buurten worden 
gerealiseerd onderzoeken we de mogelijkheden 
van het realiseren dan wel bevorderen van 
maatschappelijke voorzieningen op het gebied 
van bijvoorbeeld onderwijs,  gezondheid, 
ontmoeting en cultuur. Dat doen we zoveel 
mogelijk in samenspraak met burgers, 
ondernemers en organisaties in de Waalsprong. 
Het realiseren van speelplekken zal conform 
het huidige beleid en de nieuwe GREX worden 
bepaald.
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4.3 Voorraad (realisatie vanaf 2023) 

De ontwikkeling van de volgende (woon)ge-
bieden is voorlopig niet voorzien en worden 
in voorraad gehouden: Broodkorf, Vossenpels 
Noord inclusief ‘t Zand en Groot Oosterhout 
Noord. De gebieden die voorlopig niet ontwikkeld 
worden zijn uitermate geschikt voor tijdelijk 
anders gebruik om het gebied al op voorhand 
een zekere aantrekkingskracht te geven, mits ze 
in eigendom van de gemeente zijn. 

4.4 Mogelijkheden voor experimenten en 
   tijdelijk gebruik (vanaf 2013)

Tijdelijk anders gebruik
Met het tijdelijk anders gebruik of bestemmen 
(TAB) van gronden of gebouwen in de Waal-
sprong waarvan de invulling nog zeker enige 
jaren op zich laat wachten, geven we invulling 
aan een meer vraaggerichte ontwikkeling van 
het stadsdeel. We streven daarbij naar een 
interessante mix van functies en activiteiten 
(zoals bijvoorbeeld stadslandbouw, speelplekken 
of zonnepanelen), die de leefbaarheid in 
de wijken te goede komt. Tegelijkertijd kan 
deze vorm van ‘place-making’ (met ruimte 
voor tijdelijke initiatieven op het gebied van 
bijvoorbeeld creatief ondernemerschap, horeca, 
kunst en evenementen) een impuls geven aan de 
toekomstige gebiedsontwikkeling.  

Dit vraagt om een verandering in de houding en 
het gedrag van de gemeente en de partners in 
de Waalsprong. De gemeente Nijmegen ziet voor 
zichzelf hierbij een initiërende en faciliterende 
rol en werkt als strategisch partner in co-creatie 
met de initiatiefnemers en/of ondernemers in 
het gebied. Waar mogelijk maken wij ruimte 
voor tijdelijk anders gebruik en tijdelijk anders 
bestemmen in ons beleid en regelgeving. 
Andere belangrijke aandachtspunten voor een 
succesvolle aanpak van tijdelijk anders bestem-
men zijn onder andere het vastleggen van een 
aantal voorwaarden, het selecteren van ideeën 
en het creëren van draagvlak. Dit alles wordt de 
komende periode uitgewerkt in een stappenplan 
voor de implementatie van TAB in Nijmegen.

Ontwikkelingsstrategie: voorraad vanaf 2023
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Experimenten Architectuur
De Waalsprong leent zich bij uitstek om samen 
met bewoners en ondernemers, maar ook lokale 
ontwerpers en architecten te experimenteren 
en initiatieven te ontwikkelen voor de nieuwe 
woon- en werkgebieden. In de Waalsprong is 
nog volop ruimte en heerst een pioniersgeest 
onder de bewoners. Hier heb je minder dan in 
de bestaande stad te maken met de regels en 
beperkingen, omdat er minder rekening hoeft te 
worden gehouden met de al bestaande situatie. 
Deze mogelijkheden zijn niet gebonden aan 
specifieke plekken binnen de Waalsprong, maar 
kunnen worden opgepakt op het moment dat 
zich kansen voordoen. De inzet van de gemeente 
is om veel meer open te staan voor initiatieven 
van bewoners, ondernemers organisaties en 
om bovendien een podium te bieden aan lokale 
architecten en ontwerpers. 

Tijdelijk anders bestemmen en architectuur experimenten

Juist deze ‘couleur locale’, deze kennis en betrok-
kenheid bij de stad kan ervoor zorgen dat ook de 
nieuw gebieden een eigen Nijmeegs gezicht geven 
aan de Waalsprong. 

Ik bouw betaalbaar 
Nijmegen wil een ongedeelde stad zijn. Wonen in 
Nijmegen moet toegankelijk zijn voor arm en rijk, 
jong en oud. Alle mensen moeten een positieve 
keuze kunnen maken. De gemeente Nijmegen 
vindt dat meer mensen een eigen huis moeten 
kunnen bouwen. Dat kan alleen als we rekening 
houden met de individuele wensen en financiële 
mogelijkheden. Om dat mogelijk te maken heeft 
de gemeente de ‘IkbouwbetaalbaarNijmegen’- 
regeling (IbbN) uitgewerkt en een boekwerk 
uitgebracht als inspiratie voor een aantal kavels 
in de Vossenpels. 

Ontwikkelingsbeeld 2007 Ontwikkelingsstrategie 2013
Tijden veranderen Van een grote behoefte aan woningen, lange wachttijden en blijvend hoge druk op 

de woningmarkt ...
… naar stagnatie en vraaguitstel

Strategie Van een strakke en zeer concrete planning…. …. naar organische ontwikkeling en een globale en flexibele ontwikkelstrategie 
met volop ruimte voor tijdelijk ander gebruik. 

Uitgangspunt is de realisatie van 1000 woningen per jaar, zodat het stadsdeel in 
2020 af is.

Er wordt nu uitgegaan van voorlopig een voorzichtige schatting van 350 - 400 
woningen per jaar op korte termijn

Van een ruimtelijk ontwikkelingsbeeld…. ….. naar een integraal perspectief inclusief de financiële kaders (GREX)

Inhoud Er werd een aantal ingrepen aangekondigd: de Oversteek en de dijkteruglegging 
(incl. De Schans). 

Nu zijn het eiland, nevengeul en kade (en achtergelegen wijk Hoge Bongerd) 
beeldbepalende dragers voor de ontwikkeling van de Waalsprong

Van een concentratie van stedelijke functies op eiland Veur Lent …. ….  naar een meer ontspannen ontwikkelingsbeeld waarin ruimte wordt geboden 
voor een nadere invulling op latere termijn.

Duurzaamheid was ook in 2007 een aandachtspunt (o.a. infrastructuur en 
watersysteem).

Maar nu expliciet opgenomen als basisprincipe voor de stedelijke ontwikkeling. 

Er wordt uitgegaan van 75% grondgebonden en maar liefst 25 % gestapelde 
woningbouw.

Er wordt naast Knoop Lent alleen nog op een aantal bijzondere plekken de ambitie 
geformuleerd voor gestapelde bouw in kleinere complexen.

De Citadel als intensief, multifunctioneel en hoogstedelijk centrumgebied vanaf 
Knoop Lent tot aan de Waal tegenover het Centrum en het Waalfront. Hier 
zijn maar liefst 3000 woningen gepland voor een deel in hoogbouw  en in een 
maximale mix met veel niet-woonfuncties (vergelijkbaar met de binnenstad). 
Het stedenbouwkundig beeld ging uit van een samenhangend eindbeeld in 
modernistische bouwstijlen. 

De ambitie is nu om in de omgeving van Knoop Lent, al dan niet gefaseerd, een 
wijkwinkelcentrum te ontwikkelen (gericht op de dagelijkse boodschappen) 
in combinatie met andere economische en maatschappelijke voorzieningen, 
parkeermogelijkheden en woningen. We gaan daarbij uit van een mix van 
eengezinswoningen en (huur) appartementen in kleine complexen in een hogere 
dichtheid. Op wat grotere afstand van de knoop ligt de toekomstige wijk Hof van 
Holland. Hier zal worden gebouwd in minder hoge dichtheden

Uitgangspunt in 2007 was het bouwen van een flink aantal nieuwe winkels in de 
Citadel en 100.000 m2 kantoren en dienstverlening (vergelijkbaar met  Dukenburg) 
naast bestaande en nieuwe buurtwinkelcentra en voorzieningenharten in 
Oosterhout, Lent en Laauwik. Grote kantoren waren mogelijk langs de Graaf 
Alardsingel en bij station Lent en kleinere kantoren in de Citadel.

Ook nu wordt gedacht aan een winkelcentrum bij Knoop Lent in combinatie met 
andere economische en maatschappelijke voorzieningen (minder kantoren), maar 
met een meer bescheiden ambitie. Wanneer dit winkelcentrum wordt gerealiseerd 
is afhankelijk van initiatieven uit de markt.

Van een ontspannen woonmilieu in Groot Oosterhout, waar de omliggende infra 
en het nieuwe dorpslint bepalend waren voor de heldere stedenbouwkundige 
opzet van de wijk (met erven)…. 

naar een globaal en flexibel perspectief waarin een meer compacte ontwikkeling 
mogelijk is.

Ook in 2007 was de ambitie gericht op een fijnmazig fietsnetwerk en HOV. De routes zijn op een aantal plekken wel aangepast. 



40

“Het eiland Veur Lent en de Lentse kade, als onderdeel van ‘Nijmegen omarmt de 
Waal’ hebben grote invloed op het toekomstig beeld van Waalsprong en Nijmegen.

Het kan daarmee worden gezien als een fantastische basis voor de citymarketing 
van Nijmegen”. 

Ruimtelijk Kwaliteit Team Waalsprong
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ROUTE NAAR UITVOERING
De ambities van de gemeente Nijmegen zijn beschreven in deze Ontwikkelingsstrategie. Maar de 
gemeente kan deze klus uiteraard niet alleen klaren. Met de Ontwikkelingsstrategie willen we 
bewoners, ontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en andere partners in de stad inspireren 
en verleiden om samen met ons te investeren in de verdere ontwikkeling van de Waalsprong. 
Daarbij gebruiken we de strategie als wenkend perspectief. We bieden daarmee duidelijkheid 
op de korte termijn en tegelijkertijd voldoende ruimte en flexibiliteit om in te kunnen spelen op 
de (toekomstige) wensen, behoeften en ideeën van onze partners. 

van andere steden en projecten. Door concrete 
voorstellen onder de aandacht te brengen proberen 
wij een match te bereiken met kapitaalfondsen om 
zo te helpen projecten tot realisatie te brengen.
Voor stimulering van de woningbouw zullen wij 
een voorstel doen voor stimuleringsmaatregelen. 
Voorbeelden van vraaggerichte maatregelen zijn 
de in Nijmegen al bekende starterslening, ibbN), 
uitgifte van gronden in erfpacht, introductie van 
een groeikavel (bij een kleine woning op een 
grote kavel wordt de initiële prijs afgestemd op 
de kleine woning en bij latere uitbouw van de 
woning moet worden bijbetaald), maatregelen 
voor het huursegment boven de activiteiten van de 
woningcorporaties en beneden de door beleggers 
gerealiseerde huurwoningen.
Belangrijk voor de klanten is ook een vlotte 
doorloop van procedures, vergunningstrajecten en 
het afhandelen van gemaakte afspraken.In vaktaal 
kan en moet de ‘time to market’ veel korter worden. 
Dit kan het succes van de Waalsprong vergroten.

5.1 Samen investeren in de Waalsprong

Het is in de huidige markt hoofdzaak om actief 
in te spelen op de wensen van de ‘klanten‘ 
van de Waalsprong. Dat begint met de klanten 
serieus te nemen, ze vooraan in het proces te 
betrekken en open te staan voor wensen en 
verlangens ten aanzien programmering, kwaliteit 
en realisatieafspraken. Dat vraagt om een meer 
facilitaire houding van de gemeente. Natuurlijk kan 
niet alles. Er zijn te rechtvaardigen kwaliteitseisen 
en er blijft een zakelijke insteek nodig ten aanzien 
van prijs en beslistermijnen. Maar het gaat er 
vooral om voldoende ruimte te geven aan mensen, 
gezinnen, bedrijven en instellingen die met ons 
willen mee investeren in de kwaliteit van de 
Waalsprong. De realisatie van de Waalsprong is 
sterk afhankelijk van de investeringen door private 
partijen en corporaties. Zij hebben moeite om voor 
hun projecten kapitaal aan te trekken. Wij gaan 
onderzoeken of wij hier een faciliterende rol kunnen 
vervullen. Hierbij moeten wij ons onderscheiden 
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 Nu de norm is geworden dat er geen huis wordt 
gekocht vóórdat de eigen woning is verkocht, 
is het belangrijk om erop in te spelen dat de 
realisatietermijn voor nieuwbouw kort moet 
zijn. Ontwikkelaars en beleggers kunnen zich 
in de huidige situatie ook niet veel onverkocht 
of onverhuurd bezit permitteren. Als we er 
in slagen samen met onze klanten een open, 
zakelijk, efficiënt en effectief ontwikkelproces 
te organiseren, winnen we aan proceskwaliteit 
en creëren we daarmee de beste condities voor 
een kwalitatief hoogwaardige Waalsprong en 
tevreden bewoners.

5.2 Ontwikkelingsstrategie, bestemmings-
   plannen en ambitiedocumenten

De Ontwikkelingsstrategie 2013 is een 
actualisatie van het Ontwikkelingsbeeld uit 2007 
en een uitwerking van de Stadsvisie 2020 en de 
Structuurvisie Nijmegen 2013. De Ontwikkelings-
strategie biedt geen gedetailleerd eindplaatje. 
Het heeft ook geen juridische status, maar dient 
als wenkend perspectief voor de verdere invulling 
van de Waalsprong. Het geeft een inkleuring van 
de verschillende deelgebieden en beschrijft onze 
ambities en de fasering.
 De ontwikkelingsstrategie geeft duidelijkheid over 
de koers, ambities en potentiële ontwikkellocaties 
op korte termijn en is tegelijkertijd voor de 
langere termijn globaal en flexibel genoeg om 
ruimte te bieden voor - nog onbekende en deels 
onvoorspelbare - toekomstige ontwikkelingen. 
Om steeds in te kunnen spelen op de dan geldende 
vraag wordt de Ontwikkelingsstrategie vanaf nu 
elke drie jaar geactualiseerd. De daadwerkelijke 
uitwerking voor de verschillende locaties en 
deelgebieden in de Waalsprong vindt zijn beslag 
in bestemmingsplannen, en ambitiedocumenten, 
welke steeds worden voorgelegd aan College en/
of Raad. 

Bestemmingsplannen 
Bestemmingsplannen zijn conform de Wet 
ruimtelijke ordening verplicht voor het gehele 
gemeentelijke grondgebied. Een bestemmings-
plan bepaalt wat er met de ruimte mag gebeuren: 

waar woningen, winkels en bedrijven mogen 
komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. 
De Ontwikkelingsstrategie wordt gebruikt als 
onderbouwing voor bestemmingsplannen. 

Anders dan de Ontwikkelingsstrategie hebben 
bestemmingsplannen wel een juridische status 
met alle bijbehorende mogelijkheden voor 
belanghebbenden om een inspraakreactie te 
geven. Voor de wijken Laauwik, Visveld en Groot-
Oosterhout gelden actuele bestemmingsplannen 
die voorzien in bijvoorbeeld woningbouw. Voor 
het Woonpark Oosterhout (met daarbinnen Het 
Nijland) wordt naar verwachting medio 2013 een 
geactualiseerd bestemmingsplan vastgesteld. 
Voor de andere delen van de Waalsprong 
gelden oudere bestemmingsplannen, die 
nog niet voorzien in nieuwe functies. Deze 
bestemmingsplannen worden de komende 
jaren herzien, met in achtneming van de 
hiervoor aangegeven fasering en inkleuring van 
de verschillende deelgebieden. Dit betekent 
concreet dat op de korte termijn in ieder geval 
voor de gebieden De Stelt, De Grift en Knoop 
Ressen een nieuw bestemmingsplan wordt 
voorbereid en aanvullend ook voor de Knoop 
Lent, de locatie van hotel van der Valk, voor Hof 
van Holland en Woenderskamp.

Ambitiedocumenten
Met ambitiedocumenten verzorgen we op eigen 
initiatief en/of in opdracht van de ontwikkel-
organisatie voor de Waalsprong of externe 
partijen maatwerk per locatie of per deelgebied. 
Dit doen we in overleg met de betrokken 
corporaties, investeerders en ondernemers. 
Ambitiedocumenten stellen we op voor die 
gebieden of locaties waar we de precieze invul-
ling nog niet weten of als een (gewenste) 
ontwikkeling niet past in het vigerende 
bestemmingsplan. Met een ambitiedocument 
wordt in een helder en compact document een 
integrale, goed uitgebalanceerde afweging ge-
maakt op basis van de belangrijkste relevante 
(ruimtelijke) facetten. Niet met regels tot op 
detailniveau vastgelegd, maar in de vorm van 
een aantal integrale en concrete ambities om 
ruimtelijke ontwikkelingen te begeleiden en 
stimuleren. 

Voorzieningencluster Lent met Citadelcollege en Sporthal Triangel

Ontwikkelingsgebied Knoop Lent

Werkzaamheden aan ‘de Oversteek’ in volle gang
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Uitvoeringswerkzaamheden in volle gang ten behoeve van de dijkteruglegging

De dijk bij Lent met hoog water - straks stadseiland Veur Lent

We sluiten de Ontwikkelingsstrategie Waal-
sprong 2013 af met een uitvoeringsagenda 
voor de periode 2013 – 2016. Dit zijn punten 
die de komende periode uitgewerkt gaan 
worden door de gemeente, waar mogelijk 
in samenwerking met de bewoners en be-
trokken partijen in de Waalsprong. 

• (ruimtelijke) verkenning ambities en moge-
  lijkheden stadseiland Veur Lent, nevengeul 
  en Lentse Kade
• (ruimtelijke) verkenning ambities en moge-
  lijkheden Knoop Lent
• (ruimtelijke) verkenning ambities en moge-
  lijkheden tijdelijk anders gebruik/bestemmen
• (ruimtelijke) verkenning ambities en moge-
  lijkheden combinaties wonen en zorg
• Bestemmingsplannen: afronden bestemmings-
  plan Woonpark Oosterhout, nieuwe bestem-
  mingsplannen voor De Stelt (Noord en 
  Zuid), Vlek 17 (bedrijventerrein De Grift) en 
  Vlek 14 (Knoop Ressen), voorbereiden be-
  stemmingsplannen voor de gebieden Hoge 
  Bongerd, Veur Lent, Hof van Holland en 
  Woenderskamp.  
• inrichten zorgvuldig besluitvormingsproces 
  bij het vaststellen van ambitiedocumenten 
  en be stemmingsplannen met een optimale
  betrokkenheid van bewoners en partners 
  van de Waalsprong. 
• vanaf nu elke drie jaar actualisatie Ontwik-
  kelingsstrategie.

Uitvoeringsagenda

Zo wordt al in de voorfase gerekend en getekend 
aan de gewenste kwaliteit per deelgebied. 
Ook onze ambities op het gebied van groen, 
sociale voorzieningen, ruimtelijke kwaliteit 
en duurzaamheid worden integraal in het 
ambitiedocument opgenomen. Dit geldt ook 
voor de gewenste beeldkwaliteit. Deze wordt 
nu vastgelegd in vaak (te) gedetailleerde 
beeldkwaliteitplannen. We willen de beeld-
kwaliteit globaler en op hoofdlijnen beschrijven 
en als onderdeel in het ambitiedocument 
opnemen. 
Met de Ontwikkelingsstrategie 2013 als wenkend 
perspectief en een aanvullend ambitiedocument 
als gespreksdocument kan een ontwikkelende 
partij aan de slag met de verdere ontwikkeling 
van een (bestemmings)plan voor de Waalsprong. 
Maar niet zonder in vroegtijdig stadium in overleg 
te gaan met bewoners en andere betrokken 
partijen. Net als bij bestemmingsplannen 
streven we voor de ambitiedocumenten naar 
een zorgvuldig besluitvormingsproces, met 
een optimale betrokkenheid van bewoners en 
betrokken partijen in de Waalsprong. 
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