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Nijmegen 2040 – Stad & Natuur

Nijmegen koerst op compacte en leefbare stad in 2040
Mathieu Schouten, Gemeente Nijmegen 
(m.schouten@nijmegen.nl)
 
In Nijmegen komen er in de komende jaren 15.000 woningen
bij  in  de  bestaande  stad.  De  werkgelegenheid  groeit  met
1000  banen  per  jaar.  Nijmegen  blijft  een  compacte  en
leefbare  stad,  zodat  mensen  zich  gemakkelijk  lopend,
fietsend  of  met  het  OV  kunnen  verplaatsen.  Het  groene
omliggende landschap blijft intact en juist door de verwachte
groei  blijft  Nijmegen  een  aangename  stad.  Deze  ambities
staan  in  de  ontwerp-Omgevingsvisie  Nijmegen  2020-2040
Stad in Beweging. Een lange termijnvisie op de inrichting van
de stad en een verplicht onderdeel van de Omgevingswet die
op 1 januari 2021 in werking treedt.

De  extra  woningen  en  werkplekken  komen  vooral  in  de
zogeheten  focusgebieden:  Waalsprong,  Waalfront,
centrum/stationsomgeving,  Kanaalzone/Winkelsteeg  en
Heyendaal  en  in  de sectoren  Health  & High  Tech.  Door  de
ruimte in de bestaande stad te benutten voor de verwachte
groei in het aantal inwoners, werknemers en bedrijven, blijft
Nijmegen een compacte stad met een duidelijke identiteit en
een  prachtig  omliggend  landschap.  De  wijken  Dukenburg,
Neerbosch-Oost  en  Hatert  worden  toekomstbestendig
gemaakt.  Door  herstructurering,  meer  werkplekken  en
voorzieningen  toe  te  voegen  en  de  openbare  ruimte  te
verbeteren. 

Wonen en werken gecombineerd

Door  slimme  combinaties  van  woningen,  werkplekken  en
andere functies blijft  de stad   aantrekkelijk om in te wonen,
werken en  te  verblijven.  Dit  draagt  ook  bij  aan  het  toch  al
gunstige  ondernemersklimaat  met  financieel  gezonde  en
hoogwaardige bedrijven. Nijmegen biedt in de toekomst volop
ruimte  aan  voetgangers  en  fietsers  en  bewegen  wordt
gestimuleerd.  In  combinatie  met  een  sterk
openbaarvervoernetwerk blijft de stad bereikbaar.

Duurzaam en circulair

De transformatie naar een duurzame stad met een circulaire
economie  gaat  door.  Met  efficiënt  gebruik  van  energie,  die
duurzaam is opgewekt. Samen met (regio)partners, inwoners
en bedrijven werkt Nijmegen aan de toekomst. Waarbij ruimte
wordt geboden aan initiatieven die de kwaliteit  van de stad
ten goede komen. Voor alle ontwikkelingen geldt dat deze in
goede afstemming met de omgeving moeten plaatsvinden.

Groen de stad in

Het groen van buiten wordt meer de stad in getrokken. Door 
deze groene verbindingen komt er ruimte voor biodiversiteit 
en dieren en kan de stad de gevolgen van de 
klimaatverandering opvangen.

(Stedelijke groenstructuur gem. Nijmegen)

Vervolg

Om  te  zorgen  dat  de  Omgevingsvisie  steeds  zo  actueel
mogelijk is, actualiseert de gemeente de visie in ieder geval elk
jaar in afstemming met de gemeenteraad en de stad.
De ontwerp-Omgevingsvisie ligt tot en met woensdag 1 april
2020 ter  inzage bij  de  Informatiebalie  in  de Stadswinkel  en
kunt  u  een  zienswijze  over  de  ontwerp-Omgevingsvisie
indienen bij de gemeenteraad.

Alle informatie over de omgevingsvisie is te vinden op
www.nijmegen.nl/omgevingsvisie 
De inhoud en het proces van de Omgevingsvisie zijn vertaald in
een videoclip met een lied voor de stad door de Nijmeegse
singer-songwriter  Collin  Hoeve.  De  clip  “De  stad  maak  je
samen” is te vinden op het Youtube-kanaal van de gemeente.

http://bit.ly/2uB1c6m
http://www.nijmegen.nl/omgevingsvisie
mailto:m.schouten@nijmegen.nl


 

Natuur in de stad
Riyan  van  den  Born  (riyan.vandenborn@ru.nl)  en  Bernadette
van  Heel  (bernadette.vanheel@ru.nl),  Centre  Connecting
Humans  and  Nature,  Radboud  Universiteit  Nijmegen
(www.ru.nl/cchn)

Wat verstaan burgers eigenlijk onder natuur? Is een park 
natuur? En een bloemrijke berm? En hoe bepalen we dan of 
we iets meer of minder natuur vinden? We gaan deze vraag 
onderzoeken aan de hand van natuur in Nijmegen, van Veur-
Lent tot de Staddijk. We gaan kijken naar de onderliggende 
criteria van natuurlijkheid. 
De volgende vraag is dan: wat is de waarde van die natuur? En 
verschilt die waarde voor natuur in de stad of voor natuur 
buiten de stad? 
Als laatste kijken we ook naar welke functies stadsnatuur heeft
en voor wie dan? We weten dat een volwassene andere 
behoeften heeft als het om natuur in de stad gaat dan 
kinderen. We presenteren onderzoek uit Engeland en 
Nederland over de rol van natuur voor kinderen, over 
buitenspeelplekken en of kinderen in de stad uberhaupt nog 
buiten spelen. 

Al deze vragen onderzoeken we samen met het publiek en we 
zien wat uit andere onderzoeken komt als het gaat om 
natuurbeelden, natuurwaarden en natuurfuncties. 
Als laatste kijken we samen met Mathieu Schouten vanuit deze
concepten terug naar de zojuist gepresenteerde 
omgevingsvisie. Waar zijn keuzes op gebaseerd? Welke 
waarden en functies zijn leidend geweest? Kijken we nu 
anders naar de plannen?     

AANKONDIGING Nijmeegse Natuur Festival
Op zondag 24 mei 2020 vindt weer het jaarlijkse Nijmeegse 
Natuurfestival (voorheen genaamd “Vier de Natuur”) plaats. 
Dit festival laat alle inwoners op  een actieve manier genieten
van het groen in de buurt, de wijk en de stad en zelfs 
daarbuiten. Iedereen kan bijdragen door zelf iets te 
organiseren.  

De Bastei, centrum voor natuur en cultuurhistorie, 
coördineert het festival. De Bastei nodigt iedereen - 
particulieren, organisaties en bedrijven -  uit om 24 mei 2020 
een activiteit ‘in het groen’ te organiseren. Beheer je een stuk
natuur, grote tuin of park, stel dit dan open voor een 
evenement. Buurtorganisaties, zet met bewoners iets leuks 
op in de wijk en tover een plantsoen of park om tot een 
feestelijke locatie! Organisaties op het terrein van sport, 
recreatie en cultuur, maak van dit festival gebruik om een 
breed publiek met je buitenactiviteiten kennis te laten 
maken. Ook moestuinen en voedselbossen kunnen het 
publiek uitnodigen om te zien hoe gewerkt wordt aan 
“stadslandbouw”. 

Het programma van 2019 (zie www.debastei.nl/vierdenatuur)
kan hierbij een inspiratie zijn.
Alle reacties graag naar vierdenatuur@debastei.nl

Volgend Basteicafé 
Op  donderdag  12  maart  2020  is  het  Basteicafe  getiteld  “Dieren  in  ons  midden”  gewijd  aan  de  plaats  van  dieren  in  het
Antropoceen.  Het programma omvat een inleiding van auteur Josef Keulartz, ( oud-hoogleraar natuurfilosofie) en lezingen van
Frans Vera (pionier van de Oostvaardersplassen) over natuurontwikkeling en rewilding en Thijs De Leeuw( landschapsarchitect)
over dierverblijven en dierentuinen van de toekomst. 
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