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Geachte heer / mevrouw, 

Vorig jaar heeft de gemeente in een drietal bijeenkomsten de wensen en ambities voor Hof van 
Holland, Woenderskamp en Broodkorf opgehaald. Die wensen zijn vertaald in een 
ambitiedocument dat dit voorjaar in de gemeenteraad aan de orde is gekomen. Nu zetten we de 
volgende stap naar de ontwikkeling van Hof van Holland-Centrumgebied en Woenderskamp. 
Binnenkort zal het college de twee bestemmingsplannen voor Hof van Holland-Centrumgebied en 
Woenderskamp (en de daarbij horende Milieu effect rapportage) vrijgegeven voor ter visielegging. 

In deze brief leest u wat de bestemmingsplannen inhouden en hoe het vervolgtraject eruit ziet. 
Wilt u meer weten? Dan bent u van harte welkom bij de informatiebijeenkomst op dinsdag 13 
december aanstaande in het Citadelcollege, Griftdijk Noord 9A. Tussen 19.00 en 21.30 uur 
kunt u binnenlopen; er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om uitleg te geven over de 
bestemmingsplannen, het MER en het beeldkwaliteitsplan. Daarnaast is er aandacht voor Hof 
van HolLandArt en de ideeëncompetitie. 

Globale bestemmingsplannen 
Op dit moment heeft het grootste deel van het gebied een agrarische bestemming. In de nieuwe 
bestemmingsplannen worden woningen, wegen en voorzieningen mogelijk gemaakt. De 
bestemmingsplannen zijn een juridische vertaling van wat in het ambitiedocument is vastgelegd. 
Het zijn globale bestemmingsplannen. Dat wil zeggen dat de exacte locatie voor wonen, wegen 
en groen niet precies is ingevuld. De locatie van de Graaf Alardsingel en de Griftdijk Noord ligt 
uiteraard vast; de ligging van de watersingel en de Italiëstraat is globaal aangegeven. Door de 
bestemmingsplannen globaal te houden, wordt het mogelijk de nieuwe wijken zo optimaal 
mogelijk in te richten. Uitgangspunt daarbij is het ambitiedocument en daaruit voortkomend de 
randvoorwaarden in het bestemmingsplan zoals de maximale bouwhoogtes, de inpassing van 
cultuurhistorische elementen zoals de Historische Tuin, het maximale ontwikkelprogramma etc. 
De gemeente zal de plannen daarop gaan toetsen. Daarnaast moeten de architecten zich houden 
aan de sfeer van de wijk zoals die wordt vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. 
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Bestemmingsplan Woenderskamp 
In Woenderskamp komen maximaal 510 woningen en een basisschool. De bebouwing in 
Woenderskamp, direct achter de bebouwing op de Griftdijk, moet daarop aansluiten: losse 
bebouwing (dat kunnen ook twee onder een kapwoningen, blokjes, hofjes of appartements-
gebouwtjes zijn) met veel groen. In het bestemmingsplan is de locatie van de Historische tuin wel 
vastgelegd. Die wordt iets verlegd, maar blijft in omvang gelijk. De hoogte van de bebouwing in 
Woenderskamp wordt drie lagen (of 2 lagen + kap). Langs de Graaf Alardsingel zal de 
bebouwing hoger zijn 3-5 lagen en ter plaatse van de Italiëstraat 6 lagen. 

Bestemmingsplan Hof van Holland - Centrumgebied 
In Hof van Holland — Centrumgebied zijn maximaal 1050 woningen gepland, een basisschool en 
een wijkwinkelcentrum. In het winkelcentrum is plek voor dagelijkse voorzieningen zoals een 
supermarkt, drogist, cafetaria, kleinschalige horeca maar ook maatschappelijke voorzieningen 
zoals een huisarts of apotheek. De bebouwing in dit deel is iets stedelijker dan in de 
Woenderskamp. In het deel Hof van Holland willen we tevens maximaal 5000 m2 kantoorruimte 
realiseren, verspreid door de wijk en wellicht gecombineerd met wonen. 

MER 
Naast de bestemmingsplanprocedure loopt op dit moment de m.e.r.- procedure. Voor de 
Waalsprongontwikkeling is in 2003 al een MER opgesteld, die in 2007 is aangevuld met een MER 
over de wegenstructuur in de Waalsprong. In het Milieu Effect Rapportage (MER) wordt 
onderzocht of er nog aanvullende milieueffecten te verwachten zijn van de aanleg van de nieuwe 
wijken. De MER heeft betrekking op het gehele gebied Hof van Holland, Woenderskamp en 
Broodkorf zoals dat was opgenomen in het ambitiedocument. 

Ter visielegging 
Het besluit tot ter visielegging van de ontwerpbestemmingsplannen wordt bekendgemaakt op de 
gemeentelijke website en in de Staatscourant. In deze bekendmaking wordt ook gewezen op de 
mogelijkheid voor een ieder om tegen het ontwerpbestemmingsplan een (digitale) zienswijze in te 
dienen bij de gemeenteraad. In deze fase kan tegelijkertijd gereageerd worden op het MER. 
Beide documenten zijn te raadplegen bij de Informatiebalie in de Stadswinkel van de gemeente 
Nijmegen, op de gemeentelijke website en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beeldkwaliteitsplan 
De ontwikkelende partijen krijgen niet alleen de voorwaarden uit de bestemmingsplannen mee. 
Ze moeten zich ook houden aan het beeldkwaliteitsplan. In dit plan wordt in tekst en beeld 
beschreven wat voor sferen en bijbehorende architectuur en openbare ruimte we hier in 
gedachten hebben. Op de informatie avond zullen suggesties en referenties hiervoor te zien zijn. 

Langs de Waal 
Onder de noemer 'Langs de Waal' biedt de gemeente ruimte voor tijdelijke initiatieven in 
onbebouwde gebieden in de Waalsprong. Zo kunnen we de kwaliteiten van deze gebieden nu al 
benutten. In Hof van Holland komt begin 2017 de kunstroute Hof van HolLandArt met tien 
kunstwerken, gekozen door een publieks- en vakjury. In oktober van dit jaar is ook een 
ideeëncompetitie gestart: deelnemers kunnen een idee indienen om tijdelijk iets te ondernemen of 
te organiseren in een van de negen gebieden van de competitie. Een mix van functies en 
activiteiten is mogelijk. 99 creatievelingen, pioniers en geïnteresseerden hebben zich 
ingeschreven. Heeft u vragen? Stel ze tijdens de informatiebijeenkomst of vindt meer info op 
www.langsdewaalnijmegen.nl. 
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Planning 
We brengen nu als eerste de bestemmingsplannen voor Hof van Holland en Woenderskamp in 
procedure. We gaan ervan uit dat de gemeenteraad het bestemmingsplan in de zomer van 2017 
kan vaststellen. De voorbereidingen voor de bouw kunnen naar verwachting starten in de tweede 
helft van 2017. De watersingel wordt als eerste aangelegd omdat die belangrijk is voor het 
watersysteem. Na deze twee bestemmingsplannen volgen nog bestemmingsplannen voor de 
gebieden Broodkorf en Dijkzone. 

Meer informatie 
Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen, dan raden wij u aan om ook via 
www.waalsprong.nlen de digitale nieuwsbrief van de Waalsprong in de gaten te houden. Hier 
vindt u met enige regelmaat updates over de planvorming in Hof van Holland, Broodkorf en 
Woenderskamp. Voor vragen over de ontwikkeling in de Waalsprong in het algemeen en Hof van 
Holland en omgeving in het bijzonder kunt u terecht in het Wooninformatiecentrum Waalsprong, 
gevestigd in het Thermion, Thermionpark 7, in Lent. 

Wij hopen u op 13 decern2br te mogen begroeten. 

Bert Velthuis 
Wethouder S delijke ontwikkeling, Grondbeleid, Wonen en Cultuur 
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