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Legenda
1     Groter centrumgebied

 2     Kanaalzone

3     Versterken campussen
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omgevingsvisie nijmegen

Nadruk op intensivering
Als Nijmegen willen we de impact van de groei 
van de stad op de omgeving zo klein mogelijk 
houden. Dat vraagt om een slimme werkwijze 
met de nadruk op verdichting, want de vraag 
naar woningen en werklocaties blijft bestaan, 
ook na 2030. Het is onze ambitie om een groei 
van 1.000 banen per jaar te stimuleren en tot 
2030 nog ongeveer 10.000 woningen te bouwen. 
Verder gaan we ervan uit dat de stad ook daarna 
blijft groeien, met een toename van minimaal 
5.000 woningen tussen 2030 en 2040. De groei is 
vooral te danken aan het onderwijs in de stad. 
De Universiteit en de Hogeschool trekken jonge 
mensen aan van wie een deel na afronding van 
de studie in Nijmegen blijft wonen en er kinderen 
krijgt.

Kwaliteit voorop
De bouw van extra woningen combineren we 
met andere opgaven. De groei van de stad willen 
we benutten om de kwaliteit van de stad te 
verbeteren. Daarbij denken we aan strategieën 
als intensiveren, combineren, functiemenging  
en transformatie van bestaande gebieden.  
De concrete invulling moeten we de komende 
jaren nog ontwikkelen. Duidelijk is dat binnen-
stedelijke ontwikkeling allerlei vraagstukken 
met zich meebrengt op het gebied van bereik-

baarheid, wonen, werkgelegenheid, energie, 
leefbaarheid, klimaatadaptatie, gezondheid en 
drukte. Tegelijkertijd weten we ook dat binnen-
stedelijke ontwikkeling kansen biedt om kwaliteit 
toe te voegen en nieuwe oplossingen toe te passen. 

Focusgebieden
De periode tot 2030 willen we gebruiken om de 
plannen in de Waalsprong en het Waalfront af  
te ronden en de focus te verleggen naar de 
bestaande stad. De nadruk zal de komende  
jaren op de volgende gebieden liggen: 

1     Groter centrumgebied; het stationsgebied 
en de gebieden rondom de Waal

 
2     Kanaalzone, inclusief Dukenburg, 

Lindenholt, NeerboschOost, Hatert, 
Winkelsteeg 

 
3     Campussen: werklocaties Novio Tech 

Campus en Heyendaal
 
Voor de midden- en lange termijn onderzoeken 
we het gebied Oostkanaalhavens.

Meer functiemenging 
Onze woonopgave willen we nadrukkelijk com-
bineren met andere opgaven, zoals werken, voor-
zieningen en mobiliteit. Hierbij willen we sterk 
inzetten op de bereikbaarheid met fiets en open-
baar vervoer. Door te verdichten en functies te 
mengen, komen reisdoelen dichter bij elkaar te 
liggen. Verplaatsingen worden korter en we 
bevorderen dat mensen de auto laten staan en 
kiezen voor het OV, fiets of lopen. Met hogere 
dichtheden neemt het aandeel van voet gangers 
in het totale aantal reizigerskilometers toe en 
groeit de kans op ontmoetingen in de openbare 
ruimte. Naast al deze ruimtelijke voor delen 
hebben stedelijke, gemengde milieus de potentie 
om bij te dragen aan een structurele versterking 
van de economie van onze regio en daarmee van 
Nijmegen. 

1.000 
extra banen per jaar

 10.000 
woningen bouwen 
tot 2030

5.000 
extra woningen 
tussen 2030 en 2040

Als Nijmegen  
willen we de  
impact van de  
groei van de stad 
op de omgeving
zo klein mogelijk 
houden.
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omgevingsvisie nijmegen

1.000 banen perjaar (10.000 tussen 2030-2040) 

10.000 woningen bouwen tot 2030

5.000 extra woningen tussen 2030-2040

OMGEVINGSVISIE 2040
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AMBITIEDOCUMENT 
KANAALZONE-ZUID
Verbonden, Samen en Gezond

Mei 2021

STADSDELEN, EN IDENTITIETEN, VERBONDEN

KANAALZONE-ZUID
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geheel, maar ook juist voor de bewoners van de 
omliggende wijken. Het beoogde economisch 
profiel voor Winkelsteeg biedt dan ook 
werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus, 
van praktisch tot universitair geschoold. 

Binnen Winkelsteeg wordt ingezet op leer-
werkinitiatieven die mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt een kans bieden om aan het 
werk te gaan. Het gebied huisvest reeds het 
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en daarnaast 
ook al andere mooie (private) voorbeelden 
zoals het Dutch Bicycle center, BlueView en 
Hoppenbrouwers. De gemeente omarmt deze 
initiatieven en denkt en werkt graag mee om 
deze verder te ontwikkelen. Hierbij is het 
wel belangrijk dat deze initiatieven op een 
voldoende breed netwerk leunen. Daarom 
wordt specifiek ingezet op initiatieven waarbij 
meerdere bedrijven betrokken zijn alsmede 
partijen uit het onderwijs en/of kenniscentra. 
Ook hier zien we kansen om aan te sluiten de 
Nijmeegse topsectoren Health & High-Tech. 
Door op deze manier aan een robuust netwerk 
te bouwen zien we kansen voor het ontstaan 
voor een triple helix in en rond Winkelsteeg 
óók op het gebied van meer toegepaste 
bedrijvigheid. 

Om de bewoners van de omringende wijken 
te bereiken moet ook voorbij de grenzen van 
Winkelsteeg gekeken worden. De initiatieven 
op Winkelsteeg moeten de spil gaan vormen 
van een groter, fijnmazig netwerk van bedrijven 
en instellingen binnen de Kanaalzone-Zuid. 
Als je naast de deur aan de slag kan, is de 
drempel om te beginnen immers minder 
hoog. Zo kunnen bewoners gekoppeld worden 
aan vrijwilligerswerk of trajecten om een 
basiskwalificatie te behalen, met als ultieme 
doel een vaste baan. In dit kader zien we 
onder meer kansen rondom Meijhorst 60e 
straat en het gebied rondom de brug van de 
Nieuwe Dukenburgseweg, maar ook rondom 
de kleinschalige bedrijvigheid waarop we 
binnen de wijken inzetten. Ook een initiatief als 
Energie in Stroom waarbij de energietransitie 
in Zwanenveld gecombineerd wordt met het 

activeren van bewoners past goed binnen 
deze ambitie. Hierin wordt aansluiting gezocht 
tussen de benodigde werkzaamheden en de 
specifieke capaciteiten van buurtbewoners. 
Dit vormt een mooie opstap naar verdere 
deelname in de maatschappij. 

Richting de toekomst zal verder onderzocht 
moeten worden welke rol de gemeente kan 
spelen in het stimuleren en faciliteren van leer-
werkinitiatieven en welke potentie er is om hier 
binnen de wijken op aan te sluiten. 

2. SOCIALE EN GEZONDE WIJKEN

Verbeteren woningdifferentiatie
Ondanks dat de Kanaalzone-Zuid ook in 
de toekomst een groot aandeel sociale en 
betaalbare woningen zal hebben ligt er nog 
steeds een opgave om de woningvoorraad 
beter uit te balanceren. Hiervoor is een 
samenhangende visie op dit schaalniveau van 
belang. 

In Dukenburg en in de bestaande wijken aan de 
andere kanaaloever ligt de focus op toevoeging 
van woningen vooral in het middensegment, 
dat is logisch omdat de grootste vraag in de 
afgelopen jaren in het lage en middensegment 
en meer en meer afkomstig is van kleine 
huishoudens is. Met circa 1500 tot 1800 
woningen in de (harde en zachte) plannen is 
Dukenburg al een heel eind op weg richting een 
meer evenwichtige woningvoorraad. De plannen 
om middensegment woningen toe te voegen in 
de andere bestaande wijken zijn nog een stuk 
minder omvangrijk. De kansen hiervoor dienen 
nog nader onderzocht te worden.  

Voor de aantrekkelijkheid van de Kanaalzone is 
de realisatie van meer diverse woonproducten 
en woonmilieus van groot belang. Dit betekent 
dat er ook ruimte moet zijn voor duurdere 
woningen, zij het in beperktere mate, maar 
vooral ook dat er meer uitgesproken keuzes 
nodig zijn in het beoogde type woonomgeving. 
Hierbij moet aandacht zijn voor een 
brede diversiteit aan typologieën zoals 

Er moet gewerkt worden aan een integraal perspectief op 
de schoollocaties binnen de Kanaalzone-Zuid

De lokale aanpak van sociale opgaven wordt voortgezet

De leer-werk voorzieningen op Winkelsteeg moeten de spil 
gaan vormen in een fijnmazig netwerk binnen de wijken

Binnen de verschillende buurten gaan we op een 
andere wijze aan de slag met het verbeteren van 
woningdifferentiatie
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Elke wijk binnen de Kanaalzone heeft zijn eigen uitdagingen en behoeft dus 
een eigen aanpak. Tegelijkertijd signaleren we de noodzaak voor een integrale, 
overkoepelende visie om effectief invulling te geven aan de opgaven en 
geschetste kernwaarden. Hiervoor zien we op verschillende vlakken aanleidingen: 
Economisch perspectief, Sociale en gezonde wijken en Aantrekkelijke woon-, 
werk- en verblijfsgebieden.
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Winkelsteeg met meer focus op de stad. 
Het gebied heeft potentie voor diensten 
gericht op bedrijven en bewoners in en om 
het gebied. Functies die daarbij horen zijn 
consumentverzorgende dienstverlening, 
kleinschalige stadsdistributie en lichtere 
vormen van maakindustrie (light industry). 
Deze profilering biedt kansen voor meer 
arbeidsintensieve bedrijvigheid wat meer 
banen, voor zowel praktisch als universitair 
geschoolden, betekent voor de omliggende 
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BlueView, een commercieel  bedrijf op Winkelsteeg dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeftOp o.a. Winkelsteeg is ook ruimte voor aan productie gerelateerde bedrijvigheid (Beeld: Atelier Zelium Bordeau)
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1. KANAALZONE-ZUID

- Creëren aantrekkelijke verblijfsgebieden aan de Kanaaloevers
- Aansluiten groene corridors op het Kanaal
- Verbeteren aantrekkelijkheid langzaamverkeersroutes, potentie voor afstemming 
  met aardgasvrije wijken 
- Verkennen kansen voor kleinschalige wijkeconomie
- Verkennen potentie leer-werknetwerken binnen de wijken
- Verbeteren samenwerking rondom woningmarkt
- Ontwikkelen integraal perspectief op vrijkomende schoollocaties

2. DUKENBURG

- Ontwikkelen Stepping Stone: ROC-Locatie
- Ontwikkelen Stepping Stone: Kanaalknoop overlappend met Winkelsteeg
- Verkenning ontwikkeling Meijhorst 60e i.r.t. brandpunten WC Dukenburg en    
   Winkelsteeg
- Uitvoering pilot Aardgasvrij Zwanenveld, verkennen koppeling met     
   werkgelegenheidsprojecten
- Verkennen eventuele initatieven rondom WC Malvert, samen met lokale 
   ondernemers

3. HATERT

- Ontwikkelen Stepping Stone: Fleuren
- Verkennen kansen voor verdere woningdifferentiatie
- Verkennen potentie van (kleinschalige) herontwikkeling als impuls voor de wijk

4. NEERBOSCH-OOST

- Ontwikkelen Stepping Stone: Noordzijde Neerbosch-Oost
- Verkennen kansen voor verdere woningdifferentiatie
- Verkennen potentie van (kleinschalige) herontwikkeling als impuls voor de wijk

5. WINKELSTEEG

- Ontwikkelen Stepping Stone: Kanaalknoop overlappend met Dukenburg
- Economisch herprofileren met meer waarde voor de omringende wijken en i.r.t.     
   toekomst als werk-woongebied
- Versterken Novio-Tech-Campus
- Verkennen rol gemeente in stimuleren leer-werk initiatieven
- Uitwerking woonaanbod en werk-woonmilieus
- Ontwikkelen visie op huisvesting van maatschappelijke voorzieningen
- Aansluiten op groenstructuren vanuit de omliggende wijken 

6. DE KAMP

- Verkennen potentie van (kleinschalige) herontwikkeling als impuls voor de wijk

4.3 OVERZICHT

Stepping stone

Economisch brandpunt

Groen verlijfsgebied kanaaloever

Stedelijk verlijfsgebied kanaaloever

Groene verbinding

Woonwijk

Winkelsteeg

Stepping stone

Economisch brandpunt

Groen verlijfsgebied kanaaloever

Stedelijk verlijfsgebied kanaaloever

Groene verbinding

Woonwijk

Winkelsteeg

Stepping stone

Economisch brandpunt

Groen verlijfsgebied kanaaloever

Stedelijk verlijfsgebied kanaaloever

Groene verbinding

Woonwijk

Winkelsteeg
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WINKELSTEEG: WAAR WERKEN WOONT EN WONEN WERKT
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BINNENSTEDELIJK VERDICHTEN

0 1 2 3FSI 0.7-1.0

0 1 2 3
FSI 0.8-1.0

City logisticsCollective buisiness
buildings

Stacked 
Collective bui-
siness
buildings

Living+
service

Living+
small-scale 
business

FSI 1.4-2.5 0 1 2 3

WERKEN (EXTRA BANEN)

WONEN 

IN WINKELSTEEG IS WERKEN EN WONEN GECOMBINEERD

+ =
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MONO

INDUSTRIALISATIE
LANDGOEDEREN

KATHOLICISME (zorg & onderwijs) 

1927

HET VERHAAL VAN WINKELSTEEG
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ONTWIKKEL AMBITIES



 Winkelsteeg 2020 - 2022 

3.  ROBUUST GROEN-BLAUW NETWERK: 
GROEN

4. ROBUUST GROEN-BLAUW NETWERK: 
WATER

1. WERK-WOONGEBIED 2. ANKERS IN HET GEBIED

5. WINKELSTEEG ALS VERBINDER 7. NETWERK VOOR MENSEN6. OMARMEN VAN HET KANAAL 8. RUIMTE VOOR SPORTEN EN BEWEGEN

AMBITIES VERTAALD NAAR EEN RUIMTELIJK RAAMWERK
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GROEN EN GEZONDE OMGEVING

SPORT, SPEL EN BEWEGEN

GROEN DOORADERDE GEBIEDEN

ONTSPANNEN IN HET PARK
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ROBUUSTE MOBILITEITS STROMEN

CARS

PEDESTRIAN AND CYCLISTS
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OPSCHALEN VAN DE WERKGELEGENHEID

STADSDISTRIBUTIE: PICNIC

STADSVERZORGENDE DIENSTVERLENING: 
BOUNCESPACE AMSTERDAM

LIGHT INDUSTRY: ATELIER ZELIUM BORDEAUX
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EEN GEZICHT AAN HET KANAAL 
(PIUSHAVEN TILBURG)

MIX VAN WERKEN EN WONEN 
(HAVENKWARTIER DEVENTER)

ZORGCONCEPTEN NIEUWE STIJL

DIVERSITEIT AAN WERK- EN WOONGEBIEDEN
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STATION 

NEERBOSCH-OOST

NOVIO TECH 

HATERT

GOFFERT

JONKERBOS

M
A

A
S-

AMBITIES VERTAALD NAAR EEN RUIMTELIJK RAAMWERK
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NDW21. FLEXIBELE WONINGEN

HET PROJECT NDW21 STAAT VOOR HET REALISEREN VAN EEN WOONWIJK 
MET 500 WONINGEN VOOR URGENTE DOELGROEPEN.

• 500  WONINGEN 

    100% BETAALBAAR

•  KLEINSCHALIGE  

  VOORZIENINGEN

• TIJDELIJKE CPO’S
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BEELD ONTWIKKELVISIE NIEUW BEELD NA NADERE STUDIE

ONTWIKKEL GEBIEDEN. RUIMTELIJKE VERKENNINGEN
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STATIONSOMGEVING GOFFERT
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GROENE STATIONS VALLEI OV, WERK- EN WOON VOORZIENINGEN

STATIONSOMGEVING GOFFERT
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4.2 3.2 3.1 1 of 2

4.2 3.2 3.1 2

4.2 3.2 3.1 2

GemengdExtra bufferzone

Werk- woongebiedWerkgebied

Minimale milieuzoneringen
Afstand tussen bedrijfsfuncties en gemend werk-woongebied

Milieuzoneringen voor Winkelsteeg

min. 200m

min. 50m
min. 30m
min.10m

DEZONEREN EN BUFFERZONES
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BUNDELEN VAN FUNCTIES 

• KUNSTGRAS VOETBALVELDEN

• CLUBVOORZIENINGEN

• URBAN SPORS + FACILITEITEN

COMBINEREN VAN STEDELIJKE NIET-WOON FUNCTIES OP PLEKKEN WAAR WONEN NIET GEWENST IS MAAR MENSEN WEL
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KANAALKNOOP
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KANAALKNOOP
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WOONSTRAAT MET STEDELIJKE BLOKKEN AANZICHT VANAF DE DUKENBURGSEBRUG

KANAALKNOOP
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Oktober ’20: Omgevingsvisie

2021

2022

2023
Juli ’21: Visie Kanaalzone

November ’21:  
Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035

April 2023: 
Definitief bestemmingsplan

nijmegen stad in beweging

omgevingsvisie  
2020-2040

AMBITIEDOCUMENT 
KANAALZONE-ZUID
Verbonden, Samen en Gezond

Mei 2021

Winkelsteeg 2035
Ontwikkelvisie Winkelsteeg

Mei 2021
Mei ’22: 

NRD vastgesteld

Q4 ‘22: Participatie 
Ontwerp bestemmingplan + Beeldkwaliteitsplan

Q3 ‘23 
Markt uitvraag

Oktober ‘23 
Oplevering 500 flexibele woningen

Stedenbouwkundige uitwerking / verkenningen



WINKELSTEEG 2035
WAAR WERKEN WOONT EN WONEN WERKT


