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compact saai eenvoudig afwisselend sober saai 

eenvoudig afwisselend herkenbaar functioneel 

eenvoudig saai sober in het groen gelegen afwisselend 

modern saai eentonig eenvoudig afwisselend span-

nend vriendelijk slecht vies sober eenvoudig 

woonwijk sober historisch afwisselend uitdagend 

afwisselend uitdagend pompeus bosrand wandelgebied 

open stijlvol historisch afwisselend in het groen 

gelegen afwisselend historisch eenvoudig functioneel 

stijlvol groen vuil eentonig geïsoleerd sfeervol redelijk 

afwisselend voldoende rustgevend afwisselend slecht 

onderhouden in het groen gelegen soms verrassend 

tijdloos geweldig modern afwisselend eenvoudig 

sober eentonig historisch herkenbaar compact 

afwisselend eenvoudig sober eenvoudig tijdloos 

functioneel afwisselend compact eenvoudig oud 

vervallen eentonig stijlvol historisch spannend 

afwisselend in het groen gelegen dertiger jaren 

woningen afwisselend sierlijk herkenbaar verrassend 

historisch modern herkenbaar functioneel tijdloos 

afwisselend dorpskarakter afwisselend verkeersroutes 

afwisselend blikkerig bruisend historisch open verras-

send eentonig saai eenvoudig historisch afwisselend 

eenvoudig eentonig eenvoudig sober in het groen 

gelegen tijdloos historisch in het groen gelegen 

herkenbaar slecht onderhoud veel groen modern 

sfeerrijk gezelligheid afwisselend in het groen gelegen 

herkenbaar eentonig saai oninteressant gezellig 



1 Inleiding


De veranderingen in de Woningwet zullen ingrijpende aanpassingen vergen van het beleid 

voor het welstandstoezicht. In juli 2004 moeten gemeenten een welstandsnota hebben 

geformuleerd. Wanneer het nieuwe beleid van kracht is, kan een gemeente alleen aan de 

hand van de toetsingscriteria in deze nota, bouwplannen aan een welstandstoets 

onderwerpen. Beoordeling geschiedt dan op basis van vooraf opgestelde en voor iedereen 

toegankelijke criteria. Dit betekent dat andere dan deze vooraf geformuleerde criteria geen 

rol mogen spelen. 

Met deze verandering in de wet worden twee doelen nagestreefd. Ten eerste moet het 

welstandsbeleid transparant, openbaar en helder worden voor de burger en overige 

belanghebbenden. Daarnaast wordt gestreefd naar minder regeldruk voor de burger bij het 

verwezenlijken van kleine bouwinitiatieven. 

Deze verplichting vormt een goede aanleiding om het welstandsbeleid in een breder kader 

te plaatsen en te kiezen voor een integrale ruimtelijke benadering. De gemeente Nijmegen 

heeft er daarom voor gekozen om het welstandsbeleid te koppelen aan het architectuur-

en monumentenbeleid en in een latere fase ook aan andere aspecten die de beeldkwaliteit 

van het gebied bepalen (bijvoorbeeld milieubeleid, ruimtelijke ordening). In de Kadernota 

—Beeldkwaliteit - Nijmegen over de Brug“ wordt deze visie geschetst. 

Om deze visie uit te werken heeft de gemeente Nijmegen gekozen voor een interactief 

traject, waarbij de mening van bewoners, deskundigen en andere betrokkenen wordt 

meegenomen. Een interactieve aanpak bij de ontwikkeling van het integrale beeldkwali-

teitsbeleid past bij het streven naar grotere transparantie, openbaarheid en helderheid 

voor betrokkenen bij het welstandsbeleid. Interactieve instrumenten ondersteunen de 

communicatie tussen de gemeente en haar inwoners. Bovendien zorgen ze voor versterkte 

betrokkenheid bij het beeldkwaliteitsbeleid en voor draagvlakontwikkeling. De doelstellin-

gen van dit interactieve traject zijn: 

•	 Uitdragen van de uitgangspunten van de integrale benadering van het beeldkwali-

teitsbeleid, zoals beschreven in de Kadernota Beeldkwaliteit. 

•	 Inventariseren van meningen en ideeën van betrokkenen rondom vraagstukken die 

betrekking hebben op beeldkwaliteitsbeleid. 

•	 Het peilen van meningen over de rollen van de gemeente, de bewoners en 

deskundigen bij het vormgeven en inrichten van de stad. 

•	 Het peilen van meningen over de waardering van de stad Nijmegen en de verschil-

lende wijken. 

Deze rapportage beschrijft de opzet van dit interactieve traject en de belangrijkste 

uitkomsten. 

1.1 Opzet interactief traject 

Om zowel intern (bij medewerkers van de gemeente Nijmegen) als extern de betrokken-

heid bij het beeldkwaliteitsbeleid te vergroten, is met behulp van verschillende 

instrumenten een groot aantal mensen betrokken bij de ontwikkeling van het beeldkwali-

teitsbeleid. Het volgende schema geeft hiervan een overzicht. 
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Instrument Datum Doelgroep Doelstelling 

Expertworkshop mei 2003 Interne en externe 
deskundigen 

• Uitdragen visie integrale benadering 
beeldkwaliteit. 

• Peilen van verwachtingen van deelnemers ten 
aanzien van het Nijmeegse ruimtelijke 
kwaliteitsbeleid 

• Uitwerken en concretiseren van visie 

Internet enquête augustus / 
september 
2003 

Bewoners en 
bezoekers van de stad 
Nijmegen (en 
randgemeenten) 

• Peilen van de waardering en beleving van de 
architectonische, stedenbouwkundige en 
landschappelijke kwaliteit van Nijmegen door de 
gebruikers van de stad 

DGG bijeenkomst november 
2003 

Medewerkers van de 
directie Grondgebied 
van de gemeente 
Nijmegen 

• Het informeren van en discussiëren over het 
beeldkwaliteitsbeleid met medewerkers gemeente 
Nijmegen, Directie Grondgebied. 

• Discussie over mogelijkheden hoogbouw in 
Nijmegen 

Digitaal debat februari / 
maart 2004 

Bewoners en 
bezoekers van de stad 
Nijmegen (en 
randgemeenten). 

• Het uitdiepen van bepaalde thema‘s die 
betrekking hebben op het beeldkwaliteitsbeleid 
door middel van een digitaal discussieforum 

• Experimenteren met digitale media en de 
mogelijkheden om met een digitaal debat de 
afstand tussen overheid en burger te verkleinen 

Inloopavonden februari / 
maart 2004 

Bewoners van 
Nijmegen 

• Informeren van burgers en andere betrokkenen 
over het beeldkwaliteitsbeleid van de gemeente 
Nijmegen. 

• Het peilen van meningen van bewoners over de 
waardering van hun straat/ buurt en stad. 

Slotdebat maart 2004 Interne en externe 
deskundigen, bewoners 
van Nijmegen. 

• Het uitdragen en discussiëren met een grote 
groep betrokkenen over de belangrijkste 
conclusies van interactieve traject. 

• Presenteren voorlopige uitwerkingsnota 

1.2 Rapportage 

Het onderstaande schema geeft een beknopt overzicht van de verschillende deelstappen in 

het interactieve traject. Voor meer informatie wordt verwezen naar de aparte rapportages 

en verslagen. 

instrument Beschrijving 

Expertworkshop • Aan de expertworkshop hebben zowel interne als externe deskundigen deelgenomen. 

• Aan de hand van stellingen en beeldmateriaal is de discussie rondom beeldkwaliteit 
vormgegeven. 

• Tijdens de workshop is gebruik gemaakt van een elektronisch vergadersysteem. 

Internet enquête • De internetenquête is op de website van Nijmegen geplaatst en daarnaast is de 
mogelijkheid gegeven om een papieren versie bij het Open Huis van de gemeente in te 
vullen. 

• In totaal hebben 340 respondenten de enquête ingevuld, waarvan het merendeel van de 
respondenten afkomstig was uit Nijmegen (75%). 

DGG bijeenkomst • In november 2003 is door de gemeente Nijmegen een lunchbijeenkomst georganiseerd 
voor de medewerkers van DG wonen. Ongeveer 100 deelnemers hebben deelgenomen 
aan deze bijeenkomst. 
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• Tijdens deze bijeenkomst is ingegaan op de vraag hoe de betrokkenen de beeldkwaliteit 
van de stad waarderen en welke aspecten daarbij een rol spelen. Tevens is gediscussi-
eerd over de mogelijkheden voor hoogbouw in de stad. 

• De bijeenkomst bestond uit een tweetal presentaties. Daarnaast hebben de deelnemers 
aan de hand van een elektronisch stemsysteem hun mening kunnen geven op een aantal 
stellingen. 

Digitaal debat • Nijmegenaren hebben 5 weken de gelegenheid gehad om te reageren op stellingen die 
betrekking hadden op de beeldkwaliteit van de stad. 

• Betrokkenen hebben op een achttal stellingen kunnen reageren, in totaal zijn er 72 reacties 
gegeven. 

Inloopavonden • Tijdens de inloopavonden is aan de bezoekers de gelegenheid gegeven om vragen te 
stellen over de plannen met betrekking tot de beeldkwaliteit van de stad. 

• Daarnaast hebben deelnemers een kleine enquête kunnen invullen, waarbij de bepaling 
van de beeldkwaliteit centraal stond. Tevens is de gelegenheid gegeven om deel te nemen 
aan het digitale debat. 

• Tot slot heeft de meerderheid van de aanwezigen een formulier ingevuld, waarbij ze de 
waardering (zowel positieve als negatieve aspecten) voor de straat, wijk en de stad als 
geheel konden aangeven. 

Slotdebat • Als afsluiting van het interactieve traject is een slotdebat in Lux georganiseerd. Er is een 
groot aantal uitnodigingen verstuurd naar geïnteresseerden, daarnaast is in de Brug een 
artikel geplaatst waarin is geattendeerd op het slotdebat 

• Een panel van deskundigen en het aanwezige publiek zijn tijdens het debat ingegaan op 
vragen wat nu de ruimtelijke kwaliteit van Nijmegen bepaalt en hoe de gemeente hierin 
een wakende en sturende rol kan hebben. 

• Het panel bestond uit de volgende panelleden: wethouder P. Depla, architect P. van 
Hontem, makelaar H. van Loon, voorzitter van de Commissie Beeldkwaliteit W. Hompe en 
gespreksleider Eric Mol. 

In de expertworkshop, het slotdebat en de internetenquête is het begrip ”Beeldkwaliteit‘ 

verder uitgewerkt. De resultaten hiervan worden besproken in hoofdstuk 2. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de vraag naar de rol van de gemeente, deskundigen en bewoners in 

het beeldkwaliteitsbeleid. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 vragen rondom de identiteit en de ruimtelijke kwaliteiten 

van de stad behandeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens zoals deze 

verzameld zijn in de expertworkshop, de internet enquête, het digitale en het slotdebat. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de positieve en negatieve aspecten van de ruimtelijke kwaliteit per 

deelgebied, zoals deze tijdens de inloopavonden aan de orde zijn gekomen. 

De rapportage wordt afgesloten met een conclusie en een aantal aanbevelingen (hoofdstuk 

6). 
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Beeldkwaliteit … 

—… is spannend …“ (Hompe)


—… is uitdagend …“ (Van Hontem)


—… zou verbetering kunnen brengen …“ (Van Loon)


—… hopelijk inspirerend …“ (Depla)


Slotdebat 
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2 Wat is beeldkwaliteit?


In de kadernota staat het begrip beeldkwaliteit omschreven als de mate waarin we een 

positief of negatief beeld hebben van onze omgeving.1 Het is een verzamelnaam voor alle 

aspecten die invloed uitoefenen op onze omgeving, zoals gebouwen, straten, bomen, 

pleinen, parken en straatmeubilair. Aan de hand van de expertworkshop, de inloopavonden 

en de enquête is het begrip beeldkwaliteit verder uitgewerkt (2.1) en is bepaald welke 

aspecten mensen laten meewegen in de beoordeling van hun omgeving en de resultaten 

hiervan zijn weergegeven in 2.2. 

2.1 Beoordeling van beeldkwaliteit, een kwestie van smaak? 

Hoe kun je tot objectieve criteria komen over de vormgeving en inrichting van de stad als 

iedereen hier een andere mening over heeft? De ervaring en de waardering van de 

omgeving is toch voor iedereen anders? Dit is een veel gehoord argument in de discussie 

over beeldkwaliteit. Toch is dit een te eenzijdige conclusie, om de discussie over 

beeldkwaliteit mee af te doen. Er zijn veel gebieden, omgevingen en gebouwen te noemen 

die vrijwel iedereen mooi of lelijk vindt, zo blijkt uit de internetenquête, de expertworkshop 

en de inloopavonden. Omgevingen en gebouwen die vrijwel altijd tot een lage waardering 

leiden, kenmerken zich vaak door slecht onderhoud, veel reclame en een onprettige sfeer 

en uitstraling van het gebied. Historische gebouwen daarentegen worden over het 

algemeen hoog gewaardeerd (Figuur 1) door zowel de ”gewone burger‘ als de ”experts‘. 

Moderne architectuur roept niet per definitie tegengestelde reacties op, zo blijkt 

bijvoorbeeld uit de waardering van het Mariënburg en de Marikenstraat (Figuur 2), maar is 

vaak wel, in tegenstelling tot historische gebouwen, het onderwerp waar de meningsver-

schillen zich op concentreren. Een voorbeeld hiervan is de waardering van het 

Valkhofmuseum (Figuur 3). 

Gebieden met een lage waardering (Josephhof, 

gemiddelde score 1,47 œ inloopavonden). 

Gebieden met een hoge waardering (Stevenskerk, 

gemiddelde score 4,51 œ inloopavonden) 

Figuur 1 Gebieden met een hoge en lage waardering 

1 Nijmegen over de brug, Kadernota Beeldkwaliteit Gemeente Nijmegen vastgesteld door de Raad op 

19 februari 2003, p. 12-13. 
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Figuur 2 Marienburg en de Marikenstraat 

Het gebied Mariënburg en Marikenstraat wordt hoog gewaardeerd. 80% van de respondenten 

waardeert dit zeer goed tot goed. Slechts een heel klein percentage (1%) geeft een lage waardering. 

—Mooi ontwerp, mooie architectuur, mooi materiaalgebruik en mooi omgegaan met het inpassen in de 

bestaande oude gebouwen.“ 

Figuur 3 Kelfkensbos 

De waardering voor het Kelfkensbos en het Valkhofmuseum 

verschilt echter sterk. Ongeveer 20% van de respondenten 

waardeert dit gebied goed tot zeer goed, 58% daarentegen geeft 

een matige of slechte waardering. De overige groep is neutraal of 

heeft hier geen mening over. 

Dat het Valkhofmuseum verschillend wordt gewaardeerd blijkt ook 

uit de stemmingsresultaten van de lunchbijeenkomst van de Dienst 

Grondgebied van de gemeente Nijmegen. De gemiddelde score 

voor de getoonde foto was 3 (neutraal), echter een even groot deel 

van de aanwezigen vond dit gebouw afzichtelijk (21%) als 

schitterend (21%). 

Figuur 4 Valkhofmuseum 

2.2 Welke aspecten spelen mee in de beoordeling 

Om meer inzicht te krijgen in de aspecten die men laat meewegen in de beoordeling van 

bepaalde omgevingen en gebouwen is hierover een aantal vragen in de internet enquête 

gesteld. Hieruit blijkt dat: 
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•	 De sfeer die een bepaalde plek uitstraalt speelt een belangrijke rol bij de waardering. 

Dit kan zowel tot een positieve waardering leiden (zoals bij het Mariënburg en de 

Marikenstraat) als tot een negatieve waardering (het Kelfkensbos). 

•	 Uit de enquête blijkt tevens dat respondenten die het Stationsplein, Mariënburg en 

Kelfkensbos matig of laag waarderen, naar andere aspecten kijken dan degenen die 

een positieve waardering geven. 

•	 Een plek wordt in zijn geheel beoordeeld. Bij de beoordeling worden diverse aspecten 

(zoals onderhoud, inrichting, vormgeving) meegenomen. In de enquête is bijvoorbeeld 

een vraag gesteld over de waardering van het Kelfkensbos. Aan de hand van een foto 

van het museum en het plein is gevraagd hoe naar de waardering van de beeldkwali-

teit en welke aspecten daarbij een rol spelen. Uit de beantwoording blijkt dat 

Nijmegenaren vooral kritiek hebben op de inrichting van het plein en in mindere mate 

op de vormgeving van het museum. 

Naast de genoemde aspecten, speelt bij de waardering van een bepaalde omgeving, de 

informatie die beschikbaar is over een gebouw, het standpunt (locatie), de plaats (detail, 

omgeving) en het tijdstip van beoordeling een rol, zo blijkt uit de expertworkshop en de 

korte enquête die tijdens de inloopavonden is afgenomen. 

Beide foto‘s zijn voorgelegd in een korte enquête 

aan bewoners tijdens de inloopavonden. Het 

stationsplein bij nacht kreeg een gemiddelde score 

van 3,38 de foto van het plein (links), waar het 

tijdstip en standpunt van beoordeling is veranderd, 

kreeg een gemiddelde score van 1,68. 

Figuur 5 Stationsplein Nijmegen 

Tot slot, zo blijkt uit de reacties die zijn gegeven tijdens de inloopbijeenkomsten2, dat 

positief gewaardeerde aspecten vaak samenhangen met de architectuur (bijv. Mariënburg, 

specifieke singels), met veel groen in de wijk of stad, en met de specifieke ligging. Een 

negatieve waardering heeft vaak betrekking op verkeerskundige aspecten (bijv. parkeren), 

veiligheid en onderhoud. 

Tijdens de inloopbijeenkomsten is aan de bewoners gevraagd een formulier in te vullen waarin 

vragen zijn gesteld over de waardering van hun buurt, wijk en stad. 
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3	 Rol van gemeente, deskundigen en 

bewoners 

Naast de vraag welke aspecten een rol spelen bij de bepaling van de beeldkwaliteit, is 

tevens relevant wie betrokken zou moeten worden bij de totstandkoming van het 

beeldkwaliteitsbeleid. Welke rol moeten de gemeente, deskundigen en bewoners vervullen 

en welke verantwoordelijkheid heeft ieder van deze partijen? Deze vragen komen aan de 

orde in dit hoofdstuk. Paragraaf 3.1 heeft betrekking op de ambitie van de gemeente 

Nijmegen met betrekking tot het beeldkwaliteitsbeleid. Het tweede deel van dit hoofdstuk 

(paragraaf 3.2) belicht de betrokkenheid van bewoners. Bij de beschrijving is gebruik 

gemaakt van de gegevens uit de internetenquête, de expertworkshop, het digitale debat 

en het slotdebat. 

3.1	 Verantwoordelijkheid en ambitie 

Bewoners van Nijmegen hebben in de internetenquête en het digitaal debat aangegeven 

dat de gemeente een belangrijke rol moet vervullen in het beleid rondom de beeldkwaliteit 

van de stad. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de antwoorden op de stelling dat de gemeente 

bijzondere architectuur in de stad moet stimuleren 3 , slechts enkelen zien voor de 

gemeente hierin geen taak of verantwoordelijkheid weggelegd. 78% van de respondenten 

van de internetenquête is het eens met deze stelling. In het digitaal debat is eveneens 

gewezen op de rol die de gemeente zou moeten vervullen bij de bescherming van 

bijzondere gebouwen in de stad4, enkele citaten: 

—Eigenaren hebben niet perse goede smaak. M.a.w. ze kunnen heel wat moois verknallen. 

Daarom lijkt me op z´n minst marginale toetsing van bouwplannen met waardevolle 

objecten op z´n plaats.“ 

—Niet alleen bewoners/eigenaren, maar vele inwoners en bezoekers van Nijmegen genieten 

van mooie gebouwen. Daarom is het goed dat de gemeente deze gebouwen beschermd én 

daar dan ook een financiële vergoeding tegenover stelt.“ 

"Als ze trots zijn op hun gebouwen, zullen ze er goed mee omgaan en deze zeker niet 

verwaarlozen." Als... En wat als ze hun pand puur zien als wat stenen met een dak erop? 

Bescherming is dus wel degelijk nodig, om te voorkomen dat waardevolle panden verloren 

gaan of worden aangetast door eigenaren/gebruikers die hun pand met andere ogen 

bekijken.“ 

De taken en verantwoordelijkheden die de bewoners zien voor de gemeente Nijmegen, 

sluiten aan bij de geformuleerde ambities, zoals deze zijn weergegeven in de Kadernota. 

Zowel tijdens de expertworkshop als het slotdebat is ingegaan op de vraag waar de 

uitwerkingsnota een bijdrage aan zou moeten leveren. Samengevat zijn hierbij de 

volgende aspecten genoemd: 

•	 Een grotere transparantie en duidelijkheid in het beeldkwaliteitsbeleid van de 

gemeente bereiken. 

3 Zeer mee eens: 39%, mee eens: 39%, neutraal: 15%, mee oneens: 5%, zeer mee oneens: 2%. 

4 Reacties uit digitaal debat op de stelling: —mooie gebouwen hoeven niet beschermd te worden“. 
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•	 De nota moet een zogenaamd stimuleringseffect hebben. Bij het beeldkwaliteitsbe-

leid moet de gemeente een inspirerende en regisserende rol spelen voor burgers 

en ontwikkelaars. 

•	 De nota moet hierbij vooral inspireren en kaders scheppen maar niet alles dicht-

timmeren. Bij de vormgeving van veranderingsgebieden en ontwikkelingsgebieden 

zou de rol van de gemeente in de loop van het traject moeten veranderen: vooral 

inspirerend bij de start, in het verloop van het proces vooral toetsend. 

•	 De communicatie over nut en noodzaak van beeldkwaliteit verdient veel aandacht; 

hiervoor moet de gemeente voldoende tijd en middelen reserveren. 

Wat de panelleden van de uitwerkingsnota verwachten … 5 

Paul Depla vindt de nota belangrijk omdat deze betere mogelijkheden geeft om te sturen 

op de beeldkwaliteit en uitstraling van de stad. Met de nota wordt de discussie niet alleen 

toegespitst op concretisering en kwantiteit (zoals bijvoorbeeld nokhoogtes in bestem-

mingsplannen) maar ook op de ruimtelijke kwaliteit van het stadsbeeld. In de nota spreekt 

de politiek zich uit over haar ambities op het gebied van de stedelijke beeldkwaliteit. De 

nota beschrijft waar de overheid ruimte geeft voor een eigen invulling (door minimumnor-

men vast te leggen) en waar de gemeente meer ambities heeft en streeft naar unieke 

projecten met bijzondere architectuur. De nota biedt ten slotte bewoners en bouwers in de 

stad Nijmegen grotere transparantie in wat de gemeente op het gebied van beeldkwaliteit 

wil bereiken. 

Harry van Loon verwacht geen duidelijke koerswijziging van het beleid. Wel verwacht hij 

dat de nota meer duidelijkheid gaat geven over regels en uitgangspunten die de gemeente 

hanteert bij de vaststelling en toetsing van bouwplannen. De praktijk moet dit uitwijzen. 

Wim Hompe benadrukt het stimuleringseffect van de nota. Vooral in de binnenstad, een 

gebied dat alle Nijmegenaren aangaat, mag de bewoner kwaliteit van de leefomgeving 

verwachten. Daarnaast biedt de nota meer transparantie voor bewoners, architecten en 

projectontwikkelaars. Overigens dragen ook andere stappen daartoe bij, zoals de 

openbaarheid van de vergaderingen van de Commissie Beeldkwaliteit en een verbeterde 

verslaglegging hiervan. 

Paul van Hontem wijst erop dat de nota weliswaar de ambities van de gemeente 

beschrijft, maar relativeert het belang van de nota. Hij wijst erop dat voor een 

daadwerkelijk hoge beeldkwaliteit meer nodig is dan het opstellen van een nota alleen. 

Goede architecten zullen goede gebouwen moeten ontwerpen. De gemeente kan een 

actieve rol innemen bij het benaderen van goede architecten. 

3.2 Betrokkenheid van burgers bij beeldkwaliteitsbeleid 

In 3.1 is stilgestaan bij de rol en de ambitie van de gemeente Nijmegen met betrekking tot 

het beeldkwaliteitsbeleid. Naast de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente, 

speelt de vraag welke rol bewoners van de stad zouden moeten spelen in de vormgeving 

en inrichting van de stad. 

5 Bron: verslag slotdebat Beeldkwaliteit. 
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Beleidsontwikkeling, bewoners of gemeente? 

Tijdens de expertworkshop riep de vraag welke partijen bij het beeldkwaliteitsbeleid 

betrokken moeten worden veel discussie op, waarbij twee verschillende zienswijzen 

werden verwoord. Een aantal deelnemers vond dat betrokkenen ruim moesten worden 

gedefinieerd en dat bewoners en burgers zeker bij het beleid moesten worden betrokken. 

Anderen vonden dat de betrokkenheid niet moest worden overdreven. —Burgers overal bij 

betrekken leidt tot middelmatige architectuur. Bovendien kost het bereiken van een 

compromis veel tijd. Transparant beleid betekent niet dat iedereen overal bij betrokken 

hoeft te worden.“ De vraag naar de verantwoordelijkheden van de gemeente en de rol van 

bewoners is eveneens in de internet enquête aan de orde gekomen. Hieruit bleek dat een 

meerderheid de stelling onderschrijft dat de gemeente het voortouw moet nemen bij een 

zorgvuldige ontwikkeling van de stad die op kwaliteit is gericht. Daarbij kunnen niet alle 

wensen van de bewoners worden gehonoreerd (73% was het eens met deze stelling). 

Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving 

Naast de totstandkoming van het beleid is in het digitaal debat is tevens gewezen op de 

verantwoordelijkheid die bewoners hebben voor het beheer en uiterlijk van de eigen 

leefomgeving. 

—Je hebt het voorrecht om in een mooi pand te wonen en werken en dan is het wellicht 

logisch dat daar een zekere zorgplicht tegenover staat. Ik vind dat die lasten niet te 

gemakkelijk op de overheid afgewenteld hoeven te worden. Duidelijkheid voor de 

huiseigenaren lijkt me wel cruciaal.“ 

Informatie 

Tot slot blijkt uit de internetenquête dat bewoners en bezoekers van Nijmegen behoefte 

hebben aan informatie over de architectuur van bijzondere gebouwen in de stad en de wijk 

(bijv. rondleidingen, maquettes bekijken). Tabel 1 geeft de resultaten weer. 

Tabel 1 Behoefte aan informatie 

6
Behoefte aan informatie ja nee 

Ik vind het belangrijk dat op middelbare scholen in Nijmegen aandacht wordt besteed aan de 83% 17% 
cultuurhistorische en stedelijke ontwikkeling van Nijmegen 

Wanneer een nieuwe wijk wordt gebouwd vind ik het leuk om informatie over het plangebied te 78% 22% 
krijgen (bijvoorbeeld het bekijken van een maquette) 

Ik wil meer weten over de architectuur van bijzondere gebouwen in de stad 72% 28% 

Ik zou meer willen weten over de vormgeving / architectuur van mijn wijk 71% 29% 

Aan een rondleiding over architectuur in de binnenstad wil ik graag deelnemen 65% 35% 

6 De vraag over aandacht voor cultuurhistorische en stedelijke ontwikkeling op scholen en interesse 

over de architectuur van mijn wijk zijn alleen gesteld aan de respondenten die in Nijmegen wonen 

(n=259). De overige stellingen zijn aan alle respondenten voorgelegd (n=340). 
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4 Hoe wordt Nijmegen gewaardeerd?


Dit hoofdstuk beschrijft de identiteit en waardering van Nijmegen. Wat vinden bewoners, 

experts, beleidsmedewerkers en politici de belangrijkste ruimtelijke kwaliteiten van de 

stad? Tevens wordt ingegaan op drie specifieke thema‘s, namelijk wederopbouwarchitec-

tuur (4.2), hoogbouw (4.3) en bedrijventerreinen (4.4). 

4.1 De identiteit en waardering van Nijmegen 

Zowel de ligging van de stad op de rand van de stuwwal en aan de Waal als de rijke 

cultuurhistorie van de stad worden als meest typerend voor de stad Nijmegen gezien, zo 

blijkt uit de internetenquête (Tabel 2), het digitaal debat en de inloopavonden. Nijmegen is 

een stad met geschiedenis. De Sint Stevenskerk ziet men als een van de meest typerende 

gebouwen van Nijmegen. 

Tabel 2 Uitstraling Nijmegen 

De uitstraling van Nijmegen (geef max. 2 voorkeuren aan). (n=340)
7 

Stad aan de Waal 53% 
Oudste stad van Nederland 46% 
Romeinse stad 25% 
Progressieve stad 17% 
Groene stad 15% 
Bourgondische stad 12% 
Wederopbouwstad 6% 
Overig 4% 
Katholieke stad 3% 

Spanningsvelden cultuurhistorie 

Ondanks het feit dat verschillende partijen het belang van de cultuurhistorie in de stad 

onderkennen, is zowel in het digitale debat, als het slotdebat gewezen op een aantal 

spanningsvelden: 

Ten eerste moet de gemeente Nijmegen niet alleen het verleden koesteren, maar ook 

ruimte laten voor nieuwe ontwikkelingen. Zorgvuldige omgang met de cultuurhistorie is 

geboden, maar Nijmegen is geen openluchtmuseum, en moet dat ook niet worden. Mensen 

identificeren zich sterk met een bepaalde plek, waarbij trots, binding en identificatie een 

belangrijke rol spelen. De vraag is echter wie en wat bepaalt de mate van bescherming? 

Nadruk op de cultuurhistorie vraagt om het vinden van de juiste balans, tussen 

bescherming van waardevolle historische gebouwen, stratenpatronen, landschappelijke 

elementen, etc. en het creëren van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en dynamiek in de 

stad. Feit is dat als het conjunctureel minder gaat, er ook minder ruimte is voor 

experimenteren en meestal de ”veilige‘ beproefde weg wordt gekozen. 

Het dilemma tussen enerzijds het beschermen van historische kwaliteiten en anderzijds het 

creëren van mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen wordt eveneens geïllustreerd door 

de reacties op de stelling: de geschiedenis van Nijmegen moet gekoesterd worden in het 

digitaal debat: 

7 Het totale percentage is meer dan 100% omdat respondenten meerdere antwoorden konden 

invullen. 
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—Je geschiedenis koesteren is belangrijk, maar het hoeft geen dwangbuis te worden. Leven 

in een museumstad lijkt me minder aantrekkelijk (denk eens aan een stad als Brugge). 

Elke generatie voegt een aantal elementen toe. Juist een spannende combinatie van oud 

en nieuw is vereist.“ 

—De geschiedenis is juist wat Nijmegen zo'n bijzondere stad maakt. De oude gebouwen en 

straten bepalen de sfeer en die sfeer is in Nijmegen overal voelbaar. Nieuwe architectuur 

kan ook heel mooi zijn, maar in een stad met een rijke geschiedenis moet die niet de 

overhand krijgen wat mij betreft.“ 

—Nijmegen is een schitterende stad met name de oude gebouwen, het lijkt mij zo mooi als 

ze een beetje in de oude stijl blijven bouwen al zijn het alleen maar de gevels.“ 

Ten tweede kan spanning ontstaan tussen de aantrekkelijkheid van (delen van) de 

woningmarkt en de nadruk op cultuurhistorie. Tijdens het slotdebat wijst Van Loon erop 

dat de aantrekkelijkheid van een woning wordt bepaald door factoren zoals de locatie 

(denk bijvoorbeeld aan het Limosterrein), architectonische kwaliteit en groenvoorzieningen 

(zoals bijvoorbeeld jaren ‘30 woningen). De (economische) waarde wordt niet alleen 

bepaald door cultuurhistorie. 

Ten derde is het de vraag of cultuurhistorie wel steeds zo waardevol is. Denkbaar is 

immers dat in het verleden bij de ontwikkeling van een gebied weinig aandacht is besteed 

aan de ruimtelijke inrichting, of dat cultuurhistorie onvoldoende aanknopingspunten biedt. 

Ten vierde is de vraag of cultuurhistorie wel door iedereen wordt gewaardeerd. Bewoners 

van een wijk richten zich vaak meer op de concrete kleinschalige omgeving (de straat, de 

buurt), terwijl deskundigen het gebied als groter geheel bekijken. Deze verschillen in 

optiek leiden tot een andere waardering. 

Tot slot spelen naast cultuurhistorie ook andere aspecten, zoals landschapstype, geologie 

en ligging, een belangrijke rol in de beleving en identiteit van een gebied. Deze aspecten 

moeten niet worden vergeten. 

Beleid van de gemeente 

Zoals ook uit de internetenquête blijkt, moet de gemeente volgens de meerderheid van de 

respondenten (92%) het voortouw nemen in het behoud van historische gebouwen. In het 

digitale debat is er echter op gewezen dat de gemeente meer kan doen om deze 

geschiedenis in zichtbaar te maken. De volgende suggesties zijn in het digitale debat 

gegeven: 

�	 Een historische stadswandeling bewegwijzeren, schrijven en uitgeven (bijv. 

Romeinse fiets- of wandelroute). 

�	 Meer aandacht voor het archief van deze stad (beeld, geluid en papier). De website 

van het archief van Nijmegen blijft daar flink achter in vergelijking met andere 

gemeentelijke websites. 

�	 Meer erkenning voor bestaande herinneringen en betere inpassing van nieuwe 

architectuur bij de historische panden. 

4.2 Wederopbouwarchitectuur 

Sommigen zien in de wederopbouwarchitectuur een stuk geschiedenis van de stad met 

bepaalde ruimtelijke kwaliteiten, bijvoorbeeld in de vorm van tientallen mooie panden en 

enkele karakteristieke straatbeelden. Daarbij wordt wel gewezen op twijfels over de 

toekomstwaarde van een belangrijk deel van het bestand, met name door de beperkte 
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technische en economische levensduur. Anderen vinden dat we de wederopbouwarchitec-

tuur in de stad het beste kunnen vervangen. 

—(…) Het HEMA-gebouw is een dagelijkse vernedering voor die stukjes van de stad die 

bewaard zijn gebleven.“ 

—Nijmegen dient heel behoedzaam om te gaan met de uiterst veelzijdige en gevarieerde 

architectuur in het wederopbouwgebied van de stad (….).“ 

—(…) Alles bij elkaar vind ik dat de wederopbouwarchitectuur zoals die er nu bij staat de 

laatste tijd vanuit de hoek van deskundigen te eenzijdig is belicht.“ 

4.3 Hoogbouw 

Wat is hoogbouw? 

Het thema: ”hoogbouw in Nijmegen‘ leverde zowel tijdens het slotdebat, de DGG 

bijeenkomst als in het digitale debat veel discussie op. Tijdens de DGG bijeenkomst is aan 

de betrokkenen de vraag voorgelegd wat überhaupt als hoogbouw wordt gezien. 

Ervaart u dit als hoogbouw? 

ja 

nee 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

nee 

ja 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

nee 

ja 
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De deelnemers aan deze bijeenkomst is drie voorbeelden van hoogbouw voorgelegd. Van 

elk voorbeeld moest worden aangegeven of men dat al dan niet beschouwde als 

hoogbouw. Uit de beantwoording blijkt dat hoogbouw door de deelnemers tamelijk 

verschillend wordt ervaren. 

Wel of geen kansen voor hoogbouw in Nijmegen? 

Uit de discussie over hoogbouw in Nijmegen blijkt dat sommigen per definitie tegen 

hoogbouw in Nijmegen zijn en zeker in de binnenstad. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 

discussie tijdens de DGG bijeenkomst, waar bijna een vijfde van de deelnemers heeft 

aangegeven tegen hoogbouw te zijn8, maar ook uit de reacties van deelnemers aan de 

digitale discussie. 

Reacties op de stelling: ”Hoogbouw biedt unieke kansen voor Nijmegen‘: 

—Eén van de redenen dat ik zo trots ben op Nijmegen is omdat het voornamelijk laagbouw 

heeft. Torenflats in Nijmegen is als vloeken in de kerk, wat mij betreft: lelijk en 

horizonvervuilend. Nijmegen = laagbouw. Laten we dat aub zo houden!“ 

—Niet in de binnenstad! "Ik weet uit ervaring, en velen met mij, dat de terugkomst in 

Nijmegen (vanuit Arnhem welteverstaan) vanuit de trein of auto er een is die er mag zijn, 

de Waalkade, brug, en de St Stevenskerk." Inderdaad. Laten we dat dan vooral niet 

verpesten door er ineens iets bovenuit te laten torenen!(....)“ 

Naast de tegenstanders voor hoogbouw in Nijmegen, zijn er daarnaast ook diverse mensen 

die kansen zien voor hoogbouw in de stad. Zo kan door hoogbouw het groen in en buiten 

de stad gespaard worden en kan hoogbouw een mooie aanvulling zijn op de ruimtelijke 

kwaliteiten van de stad. Er wordt hierbij wel op een aantal aandachtspunten gewezen 

(digitaal debat): 

�	 Hoogbouw moet op de goede plekken worden neergezet. 

�	 Hoogbouw biedt ruimtelijke kwaliteiten, mits gedoceerd, geconcentreerd en op een 

creatieve manier ingepast in bestaande bouw. 

�	 Hoogbouw moet functioneel worden ingevuld, ruimte voor collectieve voorzieningen 

in het gebouw zelf, variërend van winkels beneden tot ontmoetingsruimtes boven. 

�	 Durf te kiezen voor echte hoogbouw en blijf niet steken in hogere bouw. 

�	 Let op materialen en de uitstraling van het gebouw. 

�	 Hoogbouw mag geen doel op zich worden. 

�	 Te snel wordt gedacht aan torenhoge flats, terwijl er ook allerlei andere vormen 

van hoogbouw mogelijk zijn. Daarom kan beter worden gesproken over —iconen 

van de stad“ (slotdebat). 

4.4 Bedrijventerreinen 

Tijdens de Bedrijvencontactdagen op 30 en 31 maart 2004 is aan de bezoekers een korte 

enquête (zie Bijlage 1) voorgelegd over de —vormgeving en inrichting van hun bedrijf en de 

omgeving“ daarvan. Van de uitkomsten van deze enquête volgt hieronder een samenvat-

ting (de gedetailleerde uitkomsten staan in Bijlage 2). 

8 Stelling: bent u voor of tegen hoogbouw? 82% voor, 18% tegen (DGG lunchbijeenkomst) 
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Profiel van de respons 

De enquête is ingevuld door 17 respondenten. Daarvan zijn er 16 werkzaam bij een bedrijf 

in Nijmegen. Van deze 16 zijn er 6 bedrijven in het centrum gevestigd, 5 in Bijsterhuizen, 

1 in Westkanaaldijk, en 4 elders. 12 van de 16 respondenten zijn afkomstig uit de zakelijke 

dienstverlening, 1 uit de horeca, 1 uit de (semi) overheid en 2 uit een andere sector. 

De respons op de enquête (n=17) is van dien aard dat de uitkomsten niet spijkerhard zijn. 

Niettemin geven ze wel een indicatie hoe er vanuit het bedrijfsleven wordt aangekeken 

tegen de waardering van bedrijfspanden en de directe omgeving daarvan. 

Waarover de (meeste) respondenten het eens zijn … 

De meeste respondenten vinden het uiterlijk (de fysieke uitstraling) van hun bedrijf (zeer) 

belangrijk. Datzelfde geldt voor de uitstraling en de inrichting van het bedrijventerrein (of 

de directe omgeving van het bedrijf). De meeste respondenten hebben een positief oordeel 

over het uiterlijk (de fysieke uitstraling) van hun bedrijf. Minder positief wordt geoordeeld 

over de uitstraling en inrichting van hun bedrijventerrein (of de directe omgeving van het 

bedrijf). De meeste respondenten vinden de functionaliteit van het gebouw belangrijker 

dan het uiterlijk ervan. Vrijwel alle respondenten beschouwen de ruimtelijke kwaliteit van 

het bedrijventerrein als een belangrijke vestigingsfactor. De meeste respondenten vinden 

dat een bedrijfspand dat er goed uitziet bijdraagt aan de economische waarde van het 

bedrijf als geheel. Onbeperkte reclamevoering wordt beschouwd als schadelijk voor de 

uitstraling van het pand en het bedrijventerrein. De meeste respondenten vinden de 

uitstraling en ruimtelijke inrichting van een bedrijventerrein meer een verantwoordelijkheid 

van de daar gevestigde bedrijven dan van de (locale) overheid. 

Waarover ze verdeeld zijn … 

Verdeeld hebben de respondenten echter gereageerd op de stelling dat het uiterlijk (de 

fysieke uitstraling) van een bedrijf meer een verantwoordelijkheid is van de daar 

gevestigde bedrijven dan van de (locale) overheid. Datzelfde geldt voor de stelling dat bij 

de keuze van een bedrijfspand de architectonische kwaliteit van het gebouw van 

ondergeschikt belang is. Verdeeld ook zijn de respondenten over het relatieve belang van 

uitstraling en ruimtelijke in vergelijking met andere aspecten van —hun“ bedrijventerrein, 

zoals de ligging / locatie, de bereikbaarheid, en de parkeer- en reclamemogelijkheden. 

Alleen bij vergelijking met de bereikbaarheid van het bedrijventerrein is er een indicatie 

dat de respondenten die belangrijker vinden dan de uitstraling en ruimtelijke inrichting. 

Dialogic innovatie & interactie 19 



5 De waardering van de wijk/ buurt 

In hoofdstuk 4 is ingegaan op de ruimtelijke kwaliteiten van de stad Nijmegen. In dit 

hoofdstuk wordt ingezoomd op de waardering van de wijk of buurt. Bij de beschrijving van 

de beoordeling van de wijken is vooral gebruik gemaakt van de inbreng die de bewoners 

van de betreffende wijken hebben gegeven tijdens de inloopavonden. Er is een onderscheid 

gemaakt in een viertal gebieden, namelijk: Nijmegen Oost (5.2) , de ”oude wijken‘ (5.3), 

Dukenburg en Lindenholt (0) en het centrum (5.5). Daaraan voorafgaand (in 5.1) worden 

de algemene resultaten weergegeven. 

Figuur 6. Nijmegen in wijken (www.nijmegen.nl) 

0 Benedenstad 9 Ooyse Schependom 18 Brakkenstein 33 Meijhorst 42 't Broek 

1 Centrum 10 Nijeveld 20 Biezen 34 Lankforst 43 't Bos 

2 Bottendaal 11 Hazenkamp 21 Wolfskuil 35 Aldenhof 47 Westkanaaldijk 

3 Galgenveld 12 Goffert 22 Hees 36 Malvert 48 Neerbosch West 

4 Altrade 13 St. Anna 23 Heseveld 37 Weezenhof 49 Bijsterhuizen 

5 Hunnerberg 14 Hatertse Hei 24 Neerbosch Oost 38 Vogelzang 50 Oosterhout 

6 Hengstdal 15 Grootstal 25 Haven- en industrieterrein 39 Staddijk 60 Ressen 

7 Kwakkenberg 16 Hatert 31 Tolhuis 40 't Acker 70 Lent 

8 Groenewoud 17 Heijendaal 32 Zwanenveld 41 De Kamp 
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5.1 Algemeen beoordeling wijken 

Uit de internet enquête blijkt dat het merendeel (57%) van de respondenten het uiterlijk 

van hun wijk een goede tot zeer goede beoordeling geeft; een kwart heeft een neutraal 

oordeel, terwijl de overige respondenten negatief oordelen. Respondenten met een lagere 

opleiding beoordelen hun wijk slechter dan respondenten met een hoger opleidingsniveau. 

Tijdens de inloopavonden werden echter meer kritische kanttekeningen geplaatst bij de 

beoordeling van het uiterlijk van de wijk. Bij alle vier de inloopavonden is aangegeven dat 

de gemeente te weinig aandacht besteed aan openbaar onderhoud (denk bv aan 

bestrating) en aan groen(voorzieningen). Tevens ervaren veel bewoners parkeeroverlast. 

Een deel van de bewoners vindt bovendien dat de gemeente teveel prioriteit legt op de 

vormgeving en inrichting van de binnenstad en te weinig aandacht besteed aan onderhoud, 

groen en leefbaarheid in de omliggende wijken. 

Ten tweede blijkt uit de internetenquête dat de veiligheid en de uitstraling van de wijk de 

belangrijkste aspecten bij de algemene beoordeling van de wijk of buurt. De bereikbaar-

heid en herkenbaarheid van de wijk worden minder belangrijk gevonden. Als overige 

aspecten zijn genoemd de leefbaarheid en de rust in de wijk (Tabel 3). 

Tabel 3 Wonen in de wijk 

Voor het wonen in mijn wijk vind ik het belangrijk dat (1 antwoord mogelijk) (%) (n=258) 

Dat mijn wijk veilig is 25 
Mijn wijk een goede uitstraling heeft 23 
Dat er voldoende voorzieningen aanwezig zijn in mijn wijk (bijv speelvoorzieningen, horeca, winkels etc.) 21 
Dat er voldoende groenvoorzieningen aanwezig zijn in mijn wijk (parken, bomen) 10 
Mijn wijk goed bereikbaar is 7 
Dat mijn wijk herkenbaar is 4 
Anders 9 

5.2 Waardering van Nijmegen Oost 

Kernwoorden9 

eenvoudig (2x) functioneel (3x), oude deel: sfeervol, voldoende rustgevend, afwisselend (3x) historisch (3x) 
herkenbaar spannend vriendelijk stijlvol groen vuil herkenbaar compact oud /vervallen eentonig open verrassend, 
bosrand wandelgebied open, tijdloos 

Bewoners van Nijmegen Oost (de wijken Bottendaal, Galgenveld, Altrade, Hunner-

berg, Hengstdal, Kwakkenberg, Groenewoud, Brakkenstein, Ooyse Schependom) 

geven een positieve waardering aan de karakteristieke bebouwing, het mooie uitzicht, veel 

groen, de verscheidenheid aan gebouwen en de nabijheid van het centrum. 

Negatief wordt beoordeeld de slecht onderhouden openbare ruimte, de talrijke bedrijven in 

dit gebied (en de overlast daarvan), en weinig speelgelegenheden. Onderstaande tabel 

geeft een overzicht van de meest genoemde positieve en negatieve aspecten (Tabel 4).10 

9 In de internetenquête is gevraagd om de bebouwing van de wijk in maximaal drie kernwoorden te 

omschrijven. 

10 Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het verslag van de inloopavonden. 
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Tabel 4 Waardering van Nijmegen Oost 

Positief Negatief 

• Karakteristieke bebouwing 

• Veel parken en groen 

• Mooie omgeving 

• Ligging bij het centrum 

• Veel voorzieningen, zoals horeca, sportvoorzieningen, 
winkels 

• Diversiteit in bevolkingsopbouw 

• Parkeeroverlast 

• Te weinig groen 

• Weinig aandacht voor sociaal/ maatschappelijk beleid 

• Aantasting van karakteristieken van de wijk 
(karakterloze nieuwbouw, verbouwingen) 

• Slecht onderhoud 

• Weinig speelgelegenheden 

Naast de inbreng die de bewoners hebben gegeven tijdens de inloopavonden, heeft de 

gemeente in het digitaal debat de stelling geponeerd dat landschappelijke aspecten en 

groen in dit stadsdeel belangrijk wordt gevonden. Uit de reacties blijkt dat de wijkbewoners 

hier echter weinig van terugzien en klagen over slecht onderhoud, het verdwijnen van 

groenstroken, en parkeeroverlast (Figuur 7). 

Figuur 7 ”Landschap en groen bepalen de kwaliteit van Nijmegen Oost.‘ 
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5.3 Waardering van de ”oude wijken‘ 

Kernwoorden 

stijlvol historisch (2x) dorps karakter oer-verkeersroutes in het groen gelegen tijdloos afwisselend (8x) sober (3x) 
eenvoudig (4x) groen compact saai eentonig (4x) geïsoleerd schreeuwerig (flats Jeruzalem) saai (3x) oninteressant 
compact dertiger jaren woningen eenvoudig (2=3x) in het groen gelegen (3x) rommelig besloten 

De waardering van de leefomgeving van de ”oude wijken‘ (Biezen, Wolfskuil, Hees, 

Heseveld, Neerbosch Oost, Willemskwartier, Hazenkamp, St. Anna, Hatertse Hei, 

Grootstal, Hatert) geeft een vergelijkbaar beeld. Gevarieerde bouw en redelijke 

groenvoorzieningen worden positief gewaardeerd. 

Negatief gewaardeerd wordt het slechte onderhoud en te weinig voorzieningen. Tijdens de 

inloopavonden zijn de volgende positieve en negatieve aspecten van de wijk of buurt 

genoemd (Tabel 5). 

Tabel 5 Waardering van de 'oude wijken' 

Positief Negatief 

• Mooie architectuur 

• Redelijke groenvoorzieningen 

• Actieve rol buurtbeheerder 

• Gevarieerde bouw 

• Weinig voorzieningen 

• Slecht onderhoud 

• Parkeeroverlast 

5.4 Waardering van Dukenburg en Lindenholt 

Kernwoorden 

eenvoudig sober in het groen gelegen (2x) soms verrassend tijdloos slecht onderhoud van de parkeerplaatsen 
herkenbaar in het groen gelegen afwisselend modern saai eentonig (2x) eenvoudig (2x) sober gezellig 

Enerzijds worden Dukenburg en Lindenholt gewaardeerd om de ruimte en het vele groen in 

de wijk, anderzijds worden juist deze groene zones als onveilig gezien, zo blijkt zowel uit 

de reacties tijdens de inloopavonden als de reacties op de stelling in het digitaal debat: ”In 

Dukenburg is het goed wonen.‘ Daar komt bij dat het groen veel onderhoud vergt, iets 

waarbij de gemeente nu œ naar het oordeel van de geraadpleegde Nijmegenaren œ 

onvoldoende prioriteit legt (Tabel 6). 

Tabel 6 Waardering van Dukenburg en Lindenholt 

Positief Negatief 

• Veel groen en water 

• Rust en ruimte 

• Wisselende opbouw woningen in de wijk 

• Ruime parkeermogelijkheden 

• Slecht onderhoud 

• Weinig winkels en uitgaansgelegenheden 

• verkeersveiligheid 
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5.5 Waardering van Centrum en singels 

Kernwoorden 

afwisselend (5x) modern (2x) stijlvol (2x) uitdagend (2x) pompeus slecht onderhouden geweldig historisch (4x) 
spannend verrassend tijdloos (2x) groen eenvoudig (2x) herkenbaar functioneel eenvoudig sober saai 

Afwisselend, gezellig en historisch, zo wordt het centrum (inclusief Benedenstad en singels) 

getypeerd volgens de respondenten van de internetenquête. Evenals bij de beoordeling 

van de andere delen van Nijmegen, wordt het onderhoud onvoldoende gevonden. 

Daarnaast worden de pleinen in Nijmegen over het algemeen slecht gewaardeerd, zo blijkt 

uit de reacties tijdens inloopavonden. 

Tabel 7 Waardering van centrum, benedenstad en singels 

Positief Negatief 

• Levendig afwisselend 

• Goede mix van oud en nieuw 

• Oude delen van Nijmegen 

• Gezelligheid binnenstad 

• Pleinen (denk aan plein ‘44) 

• Onderhoud laat te wensen over 

• Meer aandacht nodig voor een planmatige aanpak 
voor voetgangers en fietsgebied 
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6 Conclusie


Over de waardering van de leefomgeving bestaat voor een groot deel overeenstemming. 

Uit de digitale enquête blijkt dat mensen genuanceerd naar de beeldkwaliteit van plekken 

kijken en daarbij verschillende aspecten onderscheiden. Positief gewaardeerde aspecten 

hangen vaak samen met historische kenmerken, veel groen in de wijk of stad en met de 

specifieke ligging. Een negatieve waardering heeft vaak betrekking op verkeerskundige 

aspecten, veiligheid en onderhoud, zo blijkt uit de internetenquête en de inloopavonden. 

Uit de expertworkshop en de inloopavonden kwam tevens naar voren dat bij de 

beoordeling van de beeldkwaliteit de inhoudelijke kennis over een gebouw, het standpunt, 

tijdstip en plaats van beoordeling bepalend zijn (hoofdstuk 2). 

Een van de conclusies uit de expertworkshop is dat er bij professionals enige terughou-

dendheid is in het betrekken van bewoners bij de vormgeving en inrichting van de stad. 

Ook bewoners geven zelf aan dat niet alle wensen en eisen van bewoners kunnen worden 

meegenomen in de ontwikkeling van de stad. 

Uit verschillende onderdelen van het communicatietraject blijkt dat bewoners vinden dat de 

gemeente een centrale rol moet vervullen in het beeldkwaliteitsbeleid, met name als het 

gaat om de bescherming van waardevolle bebouwing en het stimuleren van nieuwe 

hoogwaardige architectuur. Daarnaast is er bij bewoners een grote behoefte aan informatie 

over de vormgeving en inrichting van de stad 11 (hoofdstuk 3). 

Zowel de ligging van de stad op de rand van de stuwwal en aan de Waal als de rijke 

cultuurhistorie van de stad worden als meest typerend voor de stad Nijmegen gezien, zo 

blijkt uit de internetenquête, het digitaal debat en de inloopavonden. De gemeente kan 

echter meer doen om de geschiedenis van de stad beter zichtbaar te maken (hoofdstuk 4). 

Hoogbouw in Nijmegen? Deze discussie is gevoerd tijdens de lunchbijeenkomst voor de 

Dienst Grondgebied en in het digitaal debat op www.nijmegen.nl. Hieruit blijkt dat er 

duidelijke voor- en tegenstanders zijn. Voorstanders geven als argumenten dat je hiermee 

het groen in en buiten de stad kan sparen. Er moet wel rekening worden gehouden met de 

doelgroep waarvoor wordt gebouwd, de vormgeving en de inpassing in het gebied. 

Tegenstanders geven aan dat in Nijmegen geen hoogbouw moeten worden gebouwd, 

omdat dit niet past bij het karakter en identiteit van de stad. De vraag is ook of hoogbouw 

daadwerkelijk nodig is. Er kan immers gezocht worden naar een betere benutting van de 

ruimte (hoofdstuk 4). 

Een van de belangrijkste conclusies uit de inloopavonden is dat bewoners zich ergeren aan 

slecht onderhoud in de wijk (vooral groen). De gemeente richt zich teveel op de binnenstad 

en te weinig op aangrenzende wijken. Daarnaast richt de gemeente zich teveel op 

architectonische en stedenbouwkundige aspecten (vooral spannende projecten, zoals 

Mariënburg, Plein ‘44) en te weinig op praktische zaken als onderhoud van de openbare 

ruimte (hoofdstuk 5). 

11 Overigens is het van belang te wijzen op het feit dat er geen sprake is van een representatieve 

steekproef. Met name geïnteresseerden in vormgeving en architectuur zijn in deze enquête 

oververtegenwoordigd. 
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