
 

 

VERSLAG 27 FEBRUARI 2017 

De komende 10 jaar verwacht Nijmegen te groeien van 172.000 naar 182.000 inwoners. Hoe bouwt 

Nijmegen verder aan een toekomstbestendige stad met een sterke en herkenbare identiteit?  

Om een goed antwoord te kunnen geven op deze vraag, organiseert het ACN in 2017 de Special 

Nieuw Nijmegen: Identiteit van een groeiende stad. Aan de hand van twaalf themaactiviteiten 

onderzoekt het Architectuurcentrum wat Nijmegen is en wil zijn.  

Special-avond 23 februari: Wonen in Nijmegen, ja graag! 

Nijmegen is in de laatste 50 jaar verandert van een katholieke industriestad aan de Waal, naar een 

studenten- en  woonstad die ‘om’ de Waal groeit. Hoe houden we Nijmegen als groeiende stad 

aantrekkelijk? 

Volgens wethouder wonen Bert Velthuis is de identiteit van de stad een aantal keer van kleur 

verschoten. Nijmegen, ooit gesticht op de Noordelijke rand van het grote Romeinse rijk, ontwikkelde 

zich tijdens de vroege Middeleeuwen tot handelsstad en werd Hanzestad. De stad groeide en het 

centrum verschoof langzaam maar zeker van de havens aan de Waal naar de Sint Stevenskerk; 

bidden en werken stonden centraal. Mede door de tactische ligging aan de rivier is Nijmegen lange 

tijd ook een garnizoensstad geweest. Dit beperkte de uitbreidingsmogelijkheden: vanwege 

landsbelang was Nijmegen lange tijd gebonden aan de stadsmuren. Pas in 1874 krijgt Nijmegen 

vanuit Den Haag toestemming om de muren af te breken.  

Het centrum van de stad verschuift, dit keer richting het Keizer Karelplein waar lange radiale wegen 

het dan nog natuurlijke landschap met de stad verbinden. Nijmegen kan zich nu zuidwaarts 

uitbreiden, met grote uitbreidingswijken als Hatert en later Lindenholt en Dukenburg. Velthuis 

voorziet dat Nijmegen in de nabije toekomst nogmaals sterk van kleur verandert onder invloed van 

de groei naar straks 180.000 tot 190.000 inwoners én door de verandering van het traditionele 

woonhuis naar meer diverse woonvormen, waarbij de architect een cruciale rol speelt. Woonvormen 

die nu al zichtbaar zijn in de Waalsprong in experimentele projecten zoals Plantjevlag, Strowijk Iewan 

en Tiny Housing. Willen we als Nijmegen een aantrekkelijke woonstad blijven, dan zullen we moeten 

investeren in experimentele en sociale woningbouw.  

Henk-Peter Kip, voormalig bestuurder van Talis en Portaal en huidig directievoorzitter van 

woningcorporatie Mitros in Utrecht, vergelijkt Utrecht met Nijmegen. Beide zijn relatief jonge, 

groeiende studentensteden, al moet Nijmegen er harder voor werken dan het centraal gelegen 

Utrecht. Beide steden zijn politiek ‘links’, hebben een sterke regiofunctie en zien een structurele 

terugkeer van bewoners naar de stad. De verschillen zijn te vinden in het sociale domein: Nijmegen 

heeft vergeleken met Utrecht en andere steden in de Randstad veel autochtone volkswijken als het 

Waterkwartier en Wolfskuil.  

Kip stelt dat de trek naar de stad geen modeverschijnsel is maar een duidelijke trend die zich zeer 

waarschijnlijk nog lang doorzet. Niet iedereen profiteert echter van de groei van de stad, er ontstaan 

steeds grotere verschillen. Om als woonstad aantrekkelijk te blijven moet Nijmegen daarom meer 

differentiëren in vastgoedaanbod en investeringen in de zwakkere buurten. Dit vereist een goede 

samenwerking tussen de corporaties en de gemeente. De rol voor corporaties is te blijven investeren 



in de zwakkere stukken van de stad en om voor iedereen betaalbare huizen aan te bieden. Zo kan de 

grote kloof die nu in de steden dreigt te ontstaan voorkomen worden. 

Kansen liggen er ook in de regio: Nijmegen kan zich samen met Arnhem ontwikkelen tot een 

alternatief voor de Randstad. Wel is dan belangrijk dat Nijmegen minder afhankelijk wordt van de 

collectieve sector, de grootste banenverschaffer in de stad. En om juist tijdens periodes van 

laagconjunctuur proactief plannen te maken, zodat je die als de hoogconjunctuur zich aandient snel 

kunt uitvoeren.   

Edwin Verdurmen, medeoprichter en directeur van CASA in Arnhem, laat zien wat Arnhem doet om 

als woonstad aantrekkelijk te blijven. Zowel Arnhem als Nijmegen presenteren zich als steden in een 

directe natuurlijke omgeving. Nijmegen heeft een ‘echte’ rivier en een Rivierpark als verbindende 

schakel tussen Noord en Zuid. Arnhem heeft een aantal groene vingers die tot diep in de stad reiken. 

Dit is te danken aan een goed stadsbestuur dat hiervoor in de 19e eeuw de basis heeft gelegd. 

Arnhem mocht al begin 1800 de stadsmuren slopen, en kreeg zo de ruimte om uit te breiden. Al deze 

uitbreidingen waren eerst richting het noorden, Arnhem wilde liever niet de oversteek maken naar 

de zuidzijde van de Rijn. Toen de noordelijke grenzen bereikt waren, werd de wijk Malburgen 

ontwikkeld. Daarna ging het hard met de uitbreidingen ten zuiden van de Rijn.  

De huidige opgave voor Arnhem is het aantrekken van de midden en hoge inkomens. Tijdens de jaren 

70 en 80 zijn veel inwoners met hogere inkomens naar groeikernen om Arnhem getrokken. 

Verdurmen stelt dat er binnen het traditionele spectrum weinig mogelijkheden liggen voor de stad, 

de mogelijkheden moeten worden gezocht in andere woningtypen, kleinschalig, meer verweven met 

het landschap en exclusief. Een antwoord op deze opgave is mogelijk te vinden in een nieuwe 

woningtypologie: wonen in het zogenaamde Nieuw Arcadië: de geromantiseerde natuur die zich 

bevindt tussen stad en wildernis. De kansen voor deze nieuwe woonvormen ziet hij in de 

transformeren van rommelige ‘natuurlijke’ plekken zoals de noordelijke stadsrand aan de Veluwe, 

park Lingezegen en stadsblokken Meinerswijk. 

Tegelijkertijd moet Arnhem inzetten op meer biodiversiteit en regenwaterregulering door het 

introduceren van meer groen. Verdurmen pleit ervoor om altijd een landschapsarchitect te 

betrekken van planvorming tot realisatie. De landschapsarchitect is degene die deze nieuwe 

uitdagingen voor de aantrekkelijke stad van de toekomst het beste kan aanpakken. Het levert 

mooiere, duurzamere wijken op die een grotere waardevastheid hebben. 

Volgens Dirk Peters, oprichter en architect bij BARCODE-architecten uit Rotterdam, daagt BARCODE 

opdrachtgevers uit door te zoeken naar nieuwe typologieën. BARCODE is betrokken bij projecten 

over de hele wereld en Dirk Peters is uitgenodigd om vanavond een van hun projecten toe te lichten: 

het nieuwe Metterswane.  

Ook hier is het de ambitie van BARCODE om geen standaard toren te ontwerpen. Het doel van de 

architect is eenheid en synergie tussen de verschillende gebouwen en meer verblijfskwaliteit aan het 

stationsplein te creëren. De eclectische en dynamische context van het stationsgebied met de 

Nimbus toren en het nieuwe Doornroosje verlangt een uitzonderlijk gebouw met een flexibele 

houding ten aanzien van die context. Aan het stationsplein en de Burgemeester Hustinxstraat kan het 

gebouw zich spiegelen aan de hogere elementen zoals Doornroosje en de Nimbus terwijl de schaal 

van de van Schaeck Matonsingel juist vraagt om een subtiele overgang naar de huidige stadsvilla’s. 

Vandaar dat het gebouw is ontworpen als een reeks getrapte volumes die alzijdig reageert op zijn 

omgeving. 



Door menging van functies als wonen, winkelen , kantoor en hotel, wordt het nieuwe Metterswane 

een verticale stad met een 24 uurs beleving aan het stationsplein. De plint van het gehele gebouw 

biedt ruimte aan all round activiteiten.  

Dirk Peters beschouwt de crisis van de afgelopen jaren achteraf als positief. Door een beperkte 

hoeveelheid geld is er creatiever ontworpen. Hij pleit er dan ook voor om juist tijdens deze tijden van 

economische groei in te zetten op kwaliteit, hoogwaardige materialisering en te kiezen voor 

exceptionele bebouwing die bijdraagt aan een sterkere en herkenbare identiteit van het toekomstige 

Nijmegen. 

 


