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* deze tekst is samengesteld uit citaten van de gemeentelijke 
   communicatie rond de gebiedsvisie Valkhofkwartier.

Gebiedsvisie Valkhofkwartier *
door Mathieu Schouten, verantwoordelijk gemeentelijke 
landschapsarchitect

Het Valkhofkwartier wordt dé locatie in de binnenstad van 
waaruit bezoekers en toeristen kennis kunnen maken met de 
rijke geschiedenis en de cultuur(historie) van Nijmegen. 
Het Valkhofkwartier bestaat uit het park Valkhof en 
Hunnerpark, het Kelfkensbos, de oostelijke Waalkade, het 
Traianusplein en enkele omliggende gebieden. Hier zitten de 
belangrijkste musea van de stad, culturele instellingen en in 
de oude parken zit 2000 jaar historie in en boven de grond. 
Door de aanwezigheid van het park Valkhof als 
rijksmonument, het nieuwe museum de Bastei, Museum het 
Valkhof, cultuurcentrum de Lindenberg, de Sint Nicolaas 
kapel, de historische muren van de burcht, de bunker 
uit WOII, de vestiging van het infocentrum WOII in de 
Lindenberg, de Belvédère en de Barbarossa ruïne is sprake van 
een unieke concentratie aan culturele en cultuurhistorische 
voorzieningen.

De gemeente, musea, cultuurinstellingen en andere 
belanghebbenden zien veel mogelijkheden om van ‘het 
Valkhofkwartier’ een culturele en historische hotspot te 
maken. De plek waar je als bezoeker start om Nijmegen 
te beleven en waar veel gebeurt. Er zijn veel nieuwe 
ontwikkelingen. Zo zal de gemeente snel het proces opstarten 
voor het opknappen van het park Valkhof.

 
Daarnaast worden de stakeholders in het gebied (culturele 
instellingen, ondernemers, bewoners) ondersteund 
nadrukkelijker samen te werken en programmatisch en 
toeristisch het Valkhofkwartier op de kaart te zetten.

In combinatie met de verdere uitbouw van het culinair 
kwartier aan het Kelfkensbos/Hertogstraat, de historische 
Lindenberghaven, de vernieuwde Waalkade, de Kaaij en de 
nabijheid van de Ooijpolder met Stadswaard kan dit gebied 
uitgroeien tot de toeristische trekpleister van Nijmegen. 
Hiermee creëren we een nieuw icoon voor de stad.

Voor de ontwikkeling van het Valkhofkwartierzijn de 
volgende ambities geformuleerd: 
1. We stemmen de programmering van de diverse culturele 
voorzieningen en activiteiten in het Valkhofkwartier 
nadrukkelijker op elkaar af.

2. We ontwikkelen en beheren de verschillende, fysieke 
projecten en deelgebieden in het Valkhofkwartier in 
samenhang met elkaar waardoor het gebied zich veel meer 
dan nu zal onderscheiden als unieke entiteit.

3. Tijdreis Valkhofkwartier. We profileren het Valkhofkwartier 
fysiek en conceptueel als dé cultuurhistorische parel van 
Nijmegen. Hierbij maken we de historie beter beleefbaar door 
restauratie en visualisatie.

4. Ontmoetingsplaats. We zien het Valkhofkwartier als uniek 
onderdeel van de bruisende binnenstad van Nijmegen waarbij 
het gebied de entree vormt voor bezoekers en toeristen. 
Hiertoe verbinden we het gebied met zijn omgeving.

5. Culturele hotspot. Het gebied herbergt de belangrijkste 
culturele instellingen van de stad en kent de hoogste 
concentratie rijksmonumenten. Daarnaast vinden er veel 
evenementen plaats. We willen de activiteiten beter op de 
locaties en op elkaar afstemmen. 



6. Stadspark Valkhof. De grandeur en ruimtelijke samenhang 
van het gebied zoals die was rond 1900 nemen we als 
uitgangspunt voor de huidige opwaardering van het gebied.

7. We zien mogelijkheden voor de ontwikkeling van 
nieuwbouw die een bijdrage levert aan bovenstaande 
ambities. We denken dan in eerste instantie aan 
maatschappelijk relevant programma. 

Betrokken organisaties
In het Basteicafé van 10 januari 2019 belichten betrokken 
organisaties in het kort hun positie op de gebiedsvisie van de 
gemeente:

• Museum het Valkhof door Charlotte van Lingen, Hoofd 
Presentatie en Publiek

• Valkhofvereniging door voorzitter Rob van Bruggen
• Vereniging Ondernemers Waalkade door voorzitter Arno 

Bongers en Pjotr van der Horst 
• Museum de Bastei door directeur Gerard Mangnus
• Stichting Vierdaagsefeesten door voorzitter Leo Weterings
• Lindenberg Huis voor de Kunsten door directeur Teddy 

Vrijmoet
• Infocentrum WO2 Nijmegen door Lisa van Kessel

Een kritische blik 
door Rob Jaspers, journalist
 
“Het Valkhofkwartier is een gouden plek voor Nijmegen. De 
nieuwe visie van Nijmegen schreeuwt het van de daken. Dit is 
dé culturele, historische en toeristische plek van de stad.
Op elke pagina van de nieuwe visie wordt de kracht van deze 
parel benadrukt. Ik weet het, ik kom er vaak. Het park is 
rustgevend, je kan er dromen van het verleden, het uitzicht 
op de Waal is fantastisch en je ziet de Stadswaard - daar 
moet je heen is de lokroep, weg van de stenige stad - , de 
varende schepen die je ziet inspireren, je kan bij slecht weer 
ook Museum het Valkhof induiken of kiezen voor de kruip-
sluip-door in de Bastei (zelfs bij heet weer een aanrader, want 
koel). En een hapje eten... aan het Kelfkensbos kun je verrast 
worden, het is een culinaire topplek. Het Valkhofpark is 
natuurlijk ook een lokkertje dankzij de vele festivals.

Ja, het is een gouden plek. En nu gaat Nijmegen investeren, 
eindelijk. Het zou een icoon moeten worden zoals het Vrijthof 
in Maastricht. Ik ken die plek, ik ben geboren in Maastricht. 
Ik reis nog geregeld af naar Maastricht, maar kom zelden op 
het Vrijthof. Ik vind er niks meer aan. Het is er te vaak over de 
top.
Nu het Valkhof... ik ben journalist, ik wil anders kijken, 
zeuren. Ik wil waarschuwen. Waak voor overdaad bij het 
Valkhof. Waak voor het te stevig definitief aanharken van 
deze plek. Daar gaat mijn bijdrage over.”
Aldus Rob Jaspers.

Excursie
Op zondag 13 januari 2019 zal Mathieu Schouten een excursie door het Valkhofkwartier verzorgen van 1,5 á 2 uur. 
Vertrek is om 11.00 vanuit de entree van De Bastei aan de Lange baan.

Het volgend Basteicafé is op donderdag 14 februari. ‘Waalkunst’ gaat over de relatie van kunstenaars en de Waal/ het 
rivierenlandschap. Dit mede naar aanleiding van de tentoonstelling in de Bastei van Doro Krol: ‘Het Waalgeluk’. 
Sprekers zijn Wim de Natris, Doro Krol en Marjolijn Rigtering.


