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“Ik mag enerzijds wel zeggen dat wij 
verheugd zijn dat onze stad zich zo sterk 
uitbreidt, en dat een dergelijk groots project 
verwezenlijkt kan worden, anderzijds is het 
ook zo dat wij met enige weemoed afscheid 
nemen van dit oord van natuurschoon en 
landelijke rust.”

Burgemeester Mr. Ch. Hustinx, ‘eerste paal’ 1966
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AANLEIDING
Dukenburg raakt achterop. De bevolking vergrijst op grotere schaal dan in de rest van Nijmegen en er wonen 
– door huishoudensverdunning en beperkte nieuwe bouwontwikkelingen – steeds minder jonge mensen. 
Daarnaast is er sprake van sociale problematiek, met name in Meijhorst en Zwanenveld, en kent het gehele 
stadsdeel een imagoprobleem. Dukenburg telt niet echt mee is het idee. Toch is de Dukenburger trots op het open 
karakter van de wijken, de rust, het groen en de ruimte. Dit biedt kansen om nieuwe bewoners aan te trekken 
en bestaande bewoners door te laten stromen naar een beter passende woonvorm. 

DUKENBURG UPRISING

De gemeente Nijmegen bouwt voortdurend aan een 
aantrekkelijke stad en wil op grote schaal investeren 
in het toekomstbestendig maken van de wijken, in 
het bijzonder in Dukenburg. Innovatieve woon-
concepten worden daarbij gezien als kans om de 
menging en diversiteit van de bevolkingssamen-
stelling in Dukenburg te verbeteren. In opdracht 
van de gemeente schreef het Architectuurcentrum 
Nijmegen (ACN) daarom dit Inspiratieboek voor 
nieuwe woonvormen. Dat past bij de doelstel-
ling van het Architectuurcentrum: Het ACN zet 
thema’s op het gebied van stedelijke ontwikkeling 
en architectuur op de agenda en brengt deze bij 
een breed publiek onder de aandacht. Onder de 
noemer ‘Dukenburg Uprising’ werkte het ACN 
afgelopen jaar aan plannen die bijdragen aan de 
emancipatie van het stadsdeel, een hogere kwaliteit 
van de gebouwde omgeving, openbare ruimte en 
groen. Plannen die ook ingaan op de noodzaak om 
de sociale cohesie van Dukenburg te versterken en 
het stadsdeel sterker te verbinden met de rest van 
Nijmegen. Dit Inspiratieboek en de Belevingskaart 
voor de wijk Tolhuis zijn hiervan het voorlopige 
resultaat. Het ACN vervulde een onafhankelijke rol 
als intermediair tussen gemeente, professionals en 
wijkbewoners. Ons projectteam werd gevormd door:

PEPIJN SLUITER – architect Studio Sluiter en 
directeur ACN (supervisie en eindredactie)  
DAVE WILLEMS – filosoof, bouwkundige  
en programmamaker bij Radboud Reflects  
(onderzoek en redactie)

KOEN GERAEDTS – architect Atelier Herbestemming 
en context specialist (onderzoek en visualisatie) 
SJOERD RAAIJMAKERS – architect  
De Loods Architecten en Adviseurs  
(architectuur en vormgeving)

DOELSTELLING

Dit Inspiratieboek is bedoeld voor bewoners, 
woongroepen, architecten, ontwikkelaars, bouwers 
en ondernemers die in Dukenburg willen wonen, 
bouwen of ondernemen. Het boek geeft inzicht in het 
stadsdeel en biedt een visie op de wijken, het land-
schap, mobiliteit, woontrends en nieuwe manieren 
van wonen. Samen met professionals uit zijn brede 
netwerk heeft het ACN gekeken naar momenten 
waarop verdichting bij kan dragen aan een sterkere 
fysieke en sociale samenhang van de wijken. Dit 
inspiratieboek toont experimentele woonvormen als 
aantrekkelijk alternatief voor de eentonige wooncul-
tuur en belicht potentiele locaties voor de ontwikke-
ling van stadslandschap en nieuwe natuur. 

Experimentele of nieuwe woonvormen worden 
daarbij niet gezien als wondermiddel. Volgens 
emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso 
de Zeeuw is onze Nederlandse wooncultuur over 
het algemeen stabiel en vertonen jonge mensen 
vergelijkbare woonwensen als hun ouders. Het 
introduceren van nieuwe vormen is dus zinvol als 
het inspeelt op (nieuwe) woonwensen, of als het 
de woonomgeving spannender en aantrekkelijker 
maakt. In Dukenburg valt wat dat betreft een wereld 
te winnen.

1.1
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INSPIRATIEBOEK 

Dit inspiratieboek is een kansenkaart en catalogus 
voor nieuwe woonvormen in één. Het zoomt in op 
plekken waar nieuwe woonvormen in Dukenburg, 
een betere infrastructuur en landschappelijke 
kwaliteit de leefomgeving kunnen verbeteren.  
Het boek:

 + Geeft een analyse van de historie, de openbare 
ruimte en de wijken 

 + Laat de potentie van Dukenburg zien als 
aantrekkelijk stadsdeel

 + Duidt demografische ontwikkelingen en 
woontrends

 + Brengt kansrijke locaties in kaart en koppelt 
locaties aan innovatieve woonvormen

 + Verbeeldt de toegevoegde waarde van een idee 
of ingreep in kaarten, beelden en tekst

LEESWIJZER

Het Inspiratieboek bestaat uit vier hoofd-
stukken. Hoofdstuk 1 is een analyse van 
de historische identiteit van Dukenburg en 
beschrijft onze ruimtelijke bevindingen op 
stadsdeel- en wijkniveau. In hoofdstuk 2 
wordt een onderlegger voor nieuwe woon-
vormen omschreven en wordt er een voorstel 
gedaan voor nieuwe ruimtelijke en sociale 
dragers. In hoofdstuk 3 wordt er ingegaan op 
de (demografische) trends rondom nieuwe 
woonvormen en worden de belangrijkste 
bestaande en nieuwe bewonersgroepen van 
Dukenburg gedefinieerd. Hoofdstuk 4 toont 
nieuwe woonvormen die 1) aansluiten bij de 
wensen van oude en nieuwe doelgroepen, 
2) samenvallen met de nieuwe dragers voor 
Dukenburg, 3) durf en spanning brengen in 
het stadsdeel en het imago van Dukenburg 
kunnen verbeteren.
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‘Nog vóór 1976 zal Nijmegen er een stadje van 10.000 woningen met in 
totaal een 35.000 bewoners bijgekregen hebben. Een stadje, gebouwd op 
het 425 ha grote terrein van De Duckenburg, een vijf kilometer van de 
city verwijderd, gelegen in het gebied tussen het Maas-Waalkanaal, de 
Vossendijk, de staddijk en de spoorlijn.’

De Gelderlander, 13 juni 1964
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HISTORISCHE 
IDENTITEIT

Na de Tweede Wereldoorlog maakte Nijmegen een sterke groei door en bestond er grote behoefte aan meer 
woningen. In 1958 werd het landgoed Duckenburg voor het eerst genoemd als toekomstige uitbreidingslocatie van 
de stad. Het landgoed had als voordeel dat er slechts één eigenaar was. Op 28 september 1959 gaf het college van 
Burgemeester en Wethouders het adviesbureau van Hasselt en de Koning (nu RoyalHaskoningDHV) opdracht voor 
een onderzoek naar het watervrij maken en houden van de terreinen van landgoed Duckenburg en omgeving. Nog 
vóór 1976 zou Nijmegen er een stad van 10.000 woningen met in totaal 35.000 bewoners bij krijgen. 

AFGELEGEN EN GROEN

Stedenbouwkundige ir. B. Fokkinga ontwierp 
de plannen voor Dukenburg. Als voordelen van 
Dukenburg als uitbreidingslocatie noemde hij de 
grote recreatieve waarde van de omgeving. Het werd 
omringd door een prachtig natuurgebied en lag 
dicht bij de werkgelegenheid van het naastgelegen 
industriegebied (Neerbosch). Hij onderstreepte 
ook een belangrijk nadeel van de Duckenburg als 
uitbreidingslocatie: het nieuwe stadsdeel lag vrij 
ver van het stadscentrum af en men moest over 
het Maas-Waalkanaal om er te komen. De grote 
afstand tot het centrum en het groene karakter zijn 
gebleven, maar de naastgelegen industrie is inmid-
dels geen vanzelfsprekende werkgever meer. 

OPZET VAN DUKENBURG

Bij het ontwerpen van Dukenburg werd rekening 
gehouden met de geïsoleerde ligging, door te voor-
zien in eigen winkelcentra, overheidsgebouwen 
en scholen, een wijkcentrum, een eigen zwembad, 
een sporthal en sportvelden. Daarnaast werd veel 
aandacht besteed aan het nieuwe wegennet. De 
basis van het wegenstelsel in Dukenburg werd 
gevormd door een verkeersader midden door het 
woongebied. Het wegenstelsel in de buurt werd 
eenvoudig gehouden en bestond uit een aanéén-
sluitende rechthoek van hoofdaders waar de woon-
straten en ondergeschikte wegen op uitmonden. 
Autoverkeer kreeg prioriteit, wijken kregen geen 

straatnamen maar straatnummers en de wijken 
kregen elk een eigen opzet; van woningstempels tot 
bloemkoolwijk. Dit alles moest de wijken een eigen 
imago geven en het stadsdeel als geheel zelfstandig 
laten functioneren.

HART VAN DUKENBURG

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er een duide-
lijk hart in het plan voor Dukenburg kwam in de 
vorm van een centraal winkelapparaat met allerlei 
voorzieningen van sociale, culturele en bestuur-
lijke aard. Ter markering van dit centrale gedeelte 
werd gedacht aan enkele hoge woongebouwen. Het 
besluit van minister Schut aan het einde van de 
jaren 60 om het bouwen in de Ooij te verbieden, had 
echter verstrekkende gevolgen voor dit centrale hart 
en dus voor Dukenburg. Met de plannen voor de 
benodigde uitbreidingswijk Lindenholt ten noorden 
van Dukenburg, werd het winkelcentrum begin 
jaren 70 verplaatst naar een centrale plaats tussen 
Dukenburg en Lindenholt in. Deze nieuwe locatie 
sloot weliswaar aan op de ontsluitingswegen van 
beide stadsdelen en op het spoorwegennet, maar 
zorgde er tegelijkertijd voor dat Dukenburg zijn hart 
verloor. De hoogbouw in Meijhorst symboliseert nu 
nog steeds de opmaat tot wat ooit bedoeld was als 
het hart van Dukenburg. 

1.2
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COULISSELANDSCHAP

Landgoed de Duckenburg kende een aantal karakteris-
tieke elementen, zoals het prachtige Grand Canal en een 
duidelijk herkenbaar coulisselandschap. Een coulis-
selandschap wordt gekenmerkt door kleine stukken 
grond met daaromheen rijen bomen en houtwallen, 
een typisch landschap dat al honderden jaren bestaat 
en is ontstaan door kleinschalig grondgebruik. Bij het 
slaan van de eerste heipaal voor de wijk Aldenhof was 
toenmalig burgemeester Hustinx verheugd over de 
stadsuitbreiding, maar sprak hij ook met gemengde 
gevoelens over het verlies aan natuurschoon dat deze 
eerste paal symboliseerde:

“Ik mag enerzijds wel zeggen dat wij verheugd zijn 
dat onze stad zich zo sterk uitbreidt, en dat een 
dergelijk groots project verwezenlijkt kan worden, 
anderzijds is het ook zo dat wij met enige weemoed 
afscheid nemen van dit oord van natuurschoon en 
landelijke rust.”
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Luchtfoto Dukenburg in 1966 met het Grand Canal linksboven 
en het Maas-Waalkanaal aan de rechter kant.

Landgoed De Duckenburg

Schaatsen op het Grand Canal
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Schets van het niet gerealiseerde voorzieningenhart

Plan ‘Duckenburg’ met een duidelijk  
voorzieningenhart voor het gehele plan

De eerste paal, 1966
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GEDATEERDE UITSTRALING

Dukenburg is monofunctioneel, kent weinig historische 
gebouwen met een bijzondere betekenis en de in de jaren 
‘60 en ‘70 gebouwde wijken verouderen en raken gedateerd. 
De meeste woningen hebben geen zichtbare geschiedenis 
of bijzondere identiteit en de staat en uitstraling van de 
woningen is matig. Verduurzaming van de bestaande 
woningvoorraad en het toevoegen van nieuwe woonvormen 
kunnen het stadsdeel een nieuw gezicht geven. 

ONGEDEFINIEERD GROEN

De groene openbare ruimte met bomen, water en 
bosschages is aantrekkelijk, maar je ervaart geen helderheid 
of gelaagdheid in de opbouw van deze groenvoorzieningen. 
Woningblokken, buurten en wijken worden gescheiden 
door formeel en doods groen dat geen relatie heeft met de 
oorspronkelijke natuur en niet meer past in deze tijd. Door 
meer verwildering toe te laten, kan de landschappelijke 
kwaliteit van Dukenburg versterkt worden, kun je buurten 
meer kleur geven en vergroot je de biodiversiteit.

DE AUTO DOMINEERT

De wijken zijn introvert en worden ontsloten door 
gesloten corridors. Je doorkruist Dukenburg, maar er 
is nauwelijks interactie met de bestaande winkel- en 
wijkcentra. Voorzieningen liggen niet aan een logische 
route maar verborgen in de wijk. Wijken zijn boven-
dien ingericht op woon-werkverkeer met de auto. Dit 
maakt Dukenburg minder aantrekkelijk voor fietsers. 
De dominantie van de auto kan doorbroken worden 
door het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, 
zoals nieuwe fietsroutes. Dit zorgt voor een sterkere 
onderlinge verbinding tussen de wijken.

BEVINDINGEN OP 
STADSDEELNIVEAU

Ondanks dat het voorzieningenhart in Meijhorst er nooit kwam en het historische coulisselandschap deels is 
verdwenen, is Dukenburg anno 2019 nog steeds een stadsdeel met potentie. Het is ruim en groen van opzet, 
ligt in een prachtige omgeving en de woningen zijn er betaalbaar. Een aantal van de wijken hebben echter 
een slechte reputatie. Daarnaast hebben eerder gemaakte keuzes een negatieve invloed gehad op het voor-
zieningenniveau in de wijken. Een gedateerd gebouwenbestand en achterhaald groenbeheer geven Duken-
burg bovendien een sombere uitstraling. Op basis van eigen bevindingen heeft het ACN een aantal kansen 
omschreven voor het stadsdeel als geheel. 

1.3
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WEINIG VERRASSINGEN

Het woonprogramma binnen de wijken is 
niet divers en overlapt niet met de voorzie-
ningen. Woningen, winkels en bedrijven 
zijn vaak van elkaar gescheiden. Hierdoor 
ontbreekt het aan verrassingen en bijzon-
dere momenten. Je mist verassingen en zelfs 
een plek om koffie te drinken is nauwelijks 
te vinden. Verdichting, het toevoegen van 
bijzondere nieuwe woonvormen en het op 
peil houden van het voorzieningenniveau kan 
Dukenburg een stuk spannender maken. 

ANONIEM GEVELBEELD

Woningen in Dukenburg zijn vaak introvert; met 
name in Zwanenveld en Tolhuis zijn voor- en 
achterkant regelmatig afgeschot van de openbare 
ruimte; er zijn geen ‘ogen naar de straat’. Ook 
valt het grote verschil in openheid op tussen de 
wijken in Dukenburg Noord en de Weezenhof in 
Dukenburg Zuid. Het creëren van meer openheid 
kan positief uitwerken op de levendigheid van het 
stadsdeel en het kan de sociale controle verbeteren. 

ANONIEME STRATEN

Straatnummering zorgt voor anonimiteit. 
De meeste mensen denken niet in cijfers 
en zelfs bewoners die al langer in Duken-
burg wonen hebben moeite zich met hun 
straat te identificeren of verdwalen in de 
doodlopende monotone buurten. Bewoners 
suggereren daarom om alsnog namen toe te 
kennen aan straten of buurten.

VERBINDING MET KANAAL 
ONTBREEKT

Aan het kanaal ontbreekt het aan een eendui-
dige typologie of een landschappelijke verbin-
ding met het water. Dit is een gemiste kans, 
omdat wonen aan het water aantrekkelijk is 
en veel ruimtelijke kwaliteit kan toevoegen. 



16

BEVINDINGEN OP WIJKNIVEAU
De individuele wijken van Dukenburg hebben allemaal hun eigen ruimtelijke en sociale karakter. Op basis  
van de wijkmonitor van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Nijmegen en op basis van  
eigen bevindingen heeft het ACN een aantal kansen op wijkniveau geformuleerd. 

TOLHUIS – GROENE WIJK AAN HISTORISCHE 
TEERSDIJK Extreem groen ervaren de bewoners Tolhuis. 
De Teersdijk met zijn herkenbare bomenlaan, Tolhuisje 
en dierenweide is een belangrijke historische plek. Crimi-
naliteit en het gebrek aan voorzieningen worden gezien 
als belangrijkste minpunten. Nog steeds hebben bewoners 
die er al jaren wonen moeite om de weg te vinden in deze 
bloemkoolwijk met genummerde straten. Het doorbreken 
van de doolhofstructuur, het herstellen van de Teersdijk 
en het beter herkenbaar maken van de historische groen-
structuur zijn de belangrijkste kansen voor het versterken 
van de identiteit van Tolhuis. 
ZWANENVELD –VOLKSWIJK AAN HET WATER 
Een typische gezellige volkswijk, waarbij het veelvuldig 
gebruik van de voortuinen zorgt voor openheid naar 
de straat. De nabijheid van winkelcentrum Dukenburg 
en het Geologenpark worden gezien als belangrijke 
pluspunten. Minder gewaardeerd wordt de geringe 
participatie en zelfredzaamheid, de vergrijzing en 
het gebrek aan sociale interactie tussen verschillende 
bevolkingsgroepen. De kanaalzone aan de noordkant 
van Zwanenveld biedt veel potentie voor wonen aan het 
water. Het behouden en stimuleren van de openheid 
naar de straat en de verbinding aangaan met de kanaal-
zone zijn de belangrijkste kansen voor het versterken van 
de identiteit van Zwanenveld. 
MEIJHORST – KLEURRIJKE WIJK MET GROENE 
GRANDEUR Bewoners waarderen de veelkleurigheid 
en levendigheid van deze multiculturele wijk. Ook 
de voorzieningen en de groene omgeving rondom 
het Grand Canal worden gewaardeerd, al komt de 
oorspronkelijke landschappelijke structuur niet meer 
tot zijn recht. Meijhorst kampt met een gebrek aan 
participatie en zelfredzaamheid. Daarnaast kent de wijk 
een bevolkingsterugloop en is er overlast van probleem-
jongeren. Opmerkelijk is de relatief grote hoeveelheid 
aan hoogbouw in de wijk, een restant van het oorspron-
kelijk geplande voorzieningenhart van Dukenburg 
(hoofdstuk 1.2). Het verbinden van de bestaande 
maisonnetteblokken door gebruik te maken van de 
tussenruimte, de introductie van nieuwe woonvormen 

en het versterken van de oorspronkelijke heldere 
structuur van het Grand Canal, kunnen bijdragen aan 
sociale cohesie, profiel en een herkenbare wijkgrens. 
ALDENHOF – CULTUREEL HART AAN  
GROENE LOPER Net als in andere wijken waarderen de 
bewoners de groene ruimte, zoals het centraal gelegen 
park en de eiken-populierenrand. Ook de aanwezigheid 
van huis voor de kunsten De Lindenberg vinden de bewo-
ners een pluspunt. De maisonnettes zijn verouderd en 
verdienen aandacht. Opmerkelijk is verder dat Aldenhof 
met de rug naar de Staddijk ligt, een park en recreatiege-
bied met grote aantrekkingskracht. Het parklandschap 
van Staddijk door laten vloeien in het (culturele) voorzie-
ningenhart van de wijk vormt de belangrijkste kans voor 
het versterken van de identiteit. 
LANKFORST/MALVERT – GROEN-GRIJZE OASE 
Deze wijk wordt gezien als een mooie oase van 
groen, water en rust. De strook naast het kanaal, 
de historische paden, het Uilenbos en landgoed De 
Duckenburg zijn plekken die de bewoners waar-
deren. Ook Lankforst/Malvert heeft te maken met 
krimp. Daarnaast zijn er weinig voorzieningen en 
ontmoetingsruimtes en zorgt vergrijzing voor veel 
eenzaamheid in de wijk. Het creëren en behouden 
van het groene en rustige karakter en inzetten op de 
ondersteuning van ouderen vormen de kansen voor 
nieuwe woonvormen in Lankforst/Malvert.  
WEEZENHOF – WELGESTELDE GOUDEN RAND 
Een ruim opgezette wijk met een grote diversiteit aan 
woontypologieën. De wijk kent een mooie landschap-
pelijke overgang van woningen en openbaar groen in 
de natuur van de Hatertse Broek. In tegenstelling tot 
Aldenhof staat Weezenhof wel goed in verbinding met 
de aangrenzende natuur. Dit geeft de wijk een ‘gouden 
rand’. Bewoners willen graag meer kleur en variatie in 
het verouderde openbare groen. De huizenprijzen in 
deze welgestelde wijk liggen gemiddeld gezien een stuk 
hoger dan in de rest van Dukenburg.  
Het waarborgen van de goede landschappelijke kwali-
teiten vormt de beste uitgangspositie voor mogelijke 
nieuwe woonvormen in Weezenhof. 

1.4
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VISIE OP HET  
STADSDEEL

Dukenburg heeft nieuwe dragers nodig. De fysieke en sociale samenhang van het stadsdeel kan niet alleen 
verbeterd worden door middel van nieuwe woonvormen, maar ook door te kijken naar het functioneren van 
Dukenburg als geheel. Het ACN denkt dat hier twee kansen liggen: het laten herleven van het historische land-
schap en het toevoegen van nieuwe fietsinfrastructuur. De introductie van nieuwe dragers kan de identiteit en 
de beleving van Dukenburg aanzienlijk verbeteren en de onderlinge samenhang tussen de wijken versterken. In 
dit inspiratieboek worden twee nieuwe dragers voorgesteld: één op stadsdeelniveau en één op wijkniveau. Deze 
dragers vormen de onderlegger voor de nieuwe woonvormen in hoofdstuk 4. 

HERSTELLEN LANDGOED 
DUCKENBURG

Het oude coulisselandschap van landgoed Ducken-
burg is grotendeels verdwenen. Bij het slaan van 
de eerste heipaal was toenmalig burgemeester 
Hustinx verheugd over de stadsuitbreiding, maar 
leek hij zich ook bewust van de consequenties 
van de vernietiging van het historische landschap 
(hoofdstuk 1.2).  
Dit landschap had een aantal kwaliteiten: een heldere 
opzet met bomenlanen en het Grand Canal, percelen 
met fruitbomen, kleinschalige boeren hoven, 
weilanden en een natuurlijke inbedding van wegen en 
paden. Het weer leesbaar maken van dit historische 
(coulisse)landschap biedt kansen om de identiteit van 
Dukenburg te versterken. Het geeft een duidelijke 
structuur, benadrukt het groene karakter en sluit 
goed aan bij de beleving van de bewoners. Het 
groen, de rust en de ruimte van het stadsdeel worden 
immers alom gewaardeerd door de Dukenburger. 
Een duidelijke keuze voor het (her)introduceren van 
het coulisselandschap kan bovendien de herkenbaar-
heid van het stadsdeel vergroten. 
Het historische landschap kan leesbaar en beleef-
baar gemaakt worden door het terugbrengen van 
de oorspronkelijke beplanting, het herstellen 
van structurerende bomenlanen, het opnieuw 
aanleggen van percelen met fruit en het verbeteren 
van de verbinding met de Hatertse Vennen. Het 
gebied rondom de Staddijk is een plek waar het 
oude landschap zich kan manifesteren en waar 
nieuwe natuur de wijken Aldenhof en Meijhorst in 

kan komen. Maar ook langs de Van Apelterenweg, 
de oude Dukenburgseweg en het Duckenburgpad, 
het pad langs de Geologenstrook en de Teersdijk is 
het landschap veel beter leesbaar te maken. Langs 
het Grand Canal kan met een extra rij bomen en 
een nieuwe fietsroute het oorspronkelijke lineaire 
landschapselement worden versterkt. Door deze 
manier van herstel van het oude landschap, wordt 
een extra laag toegevoegd aan de beleving van 
Dukenburg. Verweving met nieuwe groenstructuren 
als de groene long in Tolhuis draagt nog eens bij aan 
een rijk en aantrekkelijk (toekomstig) woonland-
schap. Een natuurlijke leefomgeving is bovendien 
een voorwaarde geworden voor vestiging van  
hogeropgeleiden en expats en daarmee een kans 
voor Dukenburg om nieuwe bewoners aan  
te trekken.

2.1



Door fietspaden te verleggen in lijn met de oorspronkelijke bomenlanen en  
bomenlanen te herplaatsen langs de oevers van het Grand Canal wordt de structuur van het landschap beter leesbaar. 

Het herstellen van bomenrijen en het weghalen van later toegevoegde bomen  
en bossages verhelderen het beeld van het historische landschap
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FIETSEN DOOR EEN HISTORISCH LANDSCHAP

De auto domineert het straatbeeld in Duken-
burg. Het oude coulisselandschap is versnip-
perd en de huidige infrastructuur functioneert 
daarmee op één niveau: er mist een duidelijke 
laag voor fietsers. 
De fietsroutes van wijk tot wijk worden vaak 
onderbroken en wijken worden doorkruist door 
brede verkeersaders. Om de dominantie van de 
auto te doorbreken stelt het ACN een tweede 
drager op stadsdeelniveau voor: een nieuwe 
fietsinfrastructuur. Radicale oplossingen waarbij 
de fietser centraal staat – in lijn met de oorspron-
kelijke duidelijk keuze voor de auto – versterken 
de samenhang tussen wijkdelen, verbinden wijk-
centra en maken Dukenburg toegankelijker.  
Deze nieuwe infrastructuur haakt aan op routes 

naar de stad en naar de Hatertse Vennen. Dit 
stimuleert forenzen om de fiets te pakken 
met als mooie bijkomstigheid dat de nieuwe 
fietsroute Dukenburg letterlijk weer op de kaart 
zet van de doorreizende (eco)toerist. Zeker nu 
de elektrische fiets een opmars maakt, liggen 
de Hatertse Vennen binnen fietsbereik. Tussen 
de wijken onderling vormen fietspaden een 
landschappelijke route door de bestaande 
groenblauwe structuur van Dukenburg. Fiets-
routes kunnen bovendien aantrekkelijk worden 
vormgegeven en zo opzichzelfstaande attracties 
worden. Daarom vormt een nieuwe fietsroute 
een kans om de bereikbaarheid van Dukenburg, 
de leefbaarheid en de gezondheid van zijn inwo-
ners sterk te verbeteren.

 
Fietsen door de bomen, Hechtel-Eksel (België)       > 

Buro Landschap en De Gregorio & Partners
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Deze kaart toont een netwerk van  
fietsroutes dat de wijken onderling én 
met het omliggende landschap verbindt.

donkerrood:  historische fietsroutes 
worden onderling verbonden en  
nauwkeurig ingebed in het landschap 

oranje: landschappelijke fietsroutes 
maken de oorspronkelijke en nieuwe 
groene ruimte beter beleefbaar 
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4 De route wordt interessanter 
door het benadrukken van de 
fietsroute in het landschap

5 De middenberm van de 
Nieuwe Dukenburg-
seweg biedt voldoende 
ruimte voor een 
tweerichtings 
fietspad omzoomd 
door bomen

6 Ook op de Dukenburgsebrug biedt de 
middenberm voldoende ruimte voor 
een tweerichtings fietspad omzoomd 
door bomen en lage beplanting

Wadi / water
Fiets / wandelbrug

Voetganger- en fietspaden 
naar middenberm verplaatsen 
omzomen met bomen en lage 
beplanting 

Voorbeeld Rue de I’Universite Straatsburg

Voetganger- en fietspaden naar middenberm brug 
verplaatsen omzomen met bomen en lage beplan-
ting. Eventueel het brughoofd minder stijl maken voor 
fietsers.

Voorbeeld Paleisbrug ‘s-Hertogenbosch
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VAN EN NAAR DUKENBURG

Bijzondere aandacht verdient de ontsluiting van 
het afgelegen stadsdeel. Hoe kom je er? En hoe 
ervaar je de route? Vanaf het Keizer Karelplein 
naar wijkcentrum Dukenburg (Meijhorst) fiets 
je in 20-25 minuten de 7,5 kilometer lange route 
naar Dukenburg via het Graafsepad, de Nieuwe 
Dukenburgseweg of de Haterseweg. De reistijd 
per e-bike is korter, ongeveer 15 à 20 minuten, 
maar bij alle routes ontbreekt op bepaalde 
stukken het comfort van een sociale omgeving 
en daarmee een gevoel van veiligheid. Dit geldt 
in meerdere mate voor het traject vanaf de 
Muntmeesterlaan tot de Wijchenseweg (noor-
delijke route), over bedrijvenpark Winkelsteeg 
(middelste route) en in mindere mate tussen 

Hatert en Malvert (zuidelijke route). Langs 
een groot deel van deze routes worden er op 
korte termijn geen extra woningen of andere 
voorzieningen gebouwd die de sociale veiligheid 
zouden vergroten. Het lijkt daarom zinvol om 
de kwaliteit, het imago en de herkenbaarheid 
van de (kortste) route via de Haterseveldweg, 
Nijmegen Goffert en de Nieuwe Dukenburg-
seweg te verbeteren door middel van brede, 
goed verlichte (snel)fietspaden, voorrang voor 
fietsers, en slimme lantaarnpalen. Zorg ook 
voor een optimale zichtbaarheid van fietsers (en 
voetgangers) met transparantere bermen: wel 
(hoge) bomen, geen lage beschoeiing. 

2 Verbreden/herindelen van de brug maakt 
ruimte voor een fietspad in twee rich-
tingen en het aanplanten van beschutting

3 Herstel van de historische verbin-
ding van de Hatertseveldweg met 
een fietsbrug over het spoor 
maakt de route eenvoudiger

1 De route wordt meer windluw door het 
verplaatsen van voetganger- en fietspaden 

naar de zuidkant van de brug en aankle-
ding met bomen en struiken

Voetganger- en fietspaden naar 
de zuidkant van de brug ver-
plaatsen. Windluw en aange-
kleed met bomen en struiken 

weide coulissen-
landschapfietspad in twee richtingen 

Brug verbreden

Wind luw.

Beschutting met bomen

 

Voorbeeld “bloempottenbrug” A9

weide coulissen-
landschap
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DE EI-METHODE 
Winkelcentrum Dukenburg, kwam in plaats van in het hart van het stadsdeel, aan de rand van Dukenburg te 
liggen. Voorzieningen in de wijken zelf zijn er daardoor nauwelijks, wat steeds problematischer wordt gezien 
het feit dat de bevolking in Dukenburg sterk vergrijst. Als je ouder wordt, dan wordt je wereld kleiner: zowel 
fysiek als sociaal. Om dit probleem aan te pakken ontwikkelt Gemeente Nijmegen een ruimtelijke herstructu-
rering op wijkniveau, die rekening houdt met de fysieke achteruitgang van ouderen: de ei-methode. Binnen de 
zogenaamde eitjes worden de meeste voorzieningen en woonmogelijkheden voor ouderen ingericht. Minder 
zelfredzame senioren komen dicht bij voorzieningen te wonen (binnen het ei) en zelfredzame senioren verder 
buiten de voorzieningenkern (buiten het ei).  
Deze nieuwe drager op wijkniveau vormt de basis voor de differentiatie van de nieuwe woonvormen binnen en 
buiten de eitjes. Binnen de eitjes vindt je typologieën voor minder zelfredzame senioren, buiten de eitjes voor 
alle overige doelgroepen zoals omschreven aan het einde van het volgende hoofdstuk. Hieronder volgt onze visie 
op nieuwe woonvormen binnen en buiten de voorzieningenkernen van Dukenburg. 

BINNEN HET EI: RECEPT VOOR 
ZELFREDZAAMHEID

SOCIALE SAMENHANG Nieuwe woonvormen 
bieden een kans om de sociale zorg voor de 
toenemende groep alleenstaande ouderen te 
ondervangen. Daarbij kan voorzien worden 
in wederkerigheid zodat ouderen en partners 
(kinderen, studenten, gezinnen, andere ouderen, 
etc.) zin kunnen geven aan hun bestaan. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan sociale controle, 
mantelzorg, ondernemerschap, het delen van 
levenservaringen en het uitdragen van hobby’s. 
Maar benut hierbij ook de kracht van de senioren 
zelf: ze zorgen over het algemeen goed voor elkaar. 

FYSIEKE SAMENHANG Richt de 
voorzieningenkernen in volgens het STAGG-
model op basis van zorgbehoefte en mobiliteit 
van senioren. Door uit te gaan van een actieradius 
per vervoersmiddel (rollator = 400m, wandelen 
= 2km, fietsen = 15km) leg je een rode loper uit 
voor senioren. Daarbij is het van belang om op 
strategische plekken voorzieningen als zitplekken 
en oplaadpunten voor e-bikes te facilitairen. 
Een goede plek voor het plannen van nieuwe 
seniorenwoningen is aan knooppunten van 
wegen en parken. Daarnaast kunnen woontorens 
gecombineerd worden met voorzieningen. 
Dergelijke hoogteaccenten werken als baken voor 
voorzieningen in de wijk. 

BUITEN HET EI: WONEN IN EEN 
HISTORISCH LANDSCHAP

SOCIALE SAMENHANG De Dukenburger mag 
bevestigd worden in zijn trots. Benadruk daarom 
de rust, het groen en de natuurlijke omgeving van 
het stadsdeel door in te zetten op wonen in de 
natuur. Privé, openbaar en natuur gaan buiten de 
voorzieningenkern naadloos in elkaar over.  
Een ander aandachtspunt is het groeiend aantal 
alleenstaanden, zoals in het volgende hoofdstuk 
nader wordt toegelicht. Verwacht wordt dat dit aantal 
in 2047 gestegen is naar een op de vier Nederlanders. 
Er zal dus een behoefte ontstaan naar woningen met 
gedeelde ruimtes en voorzieningen. Het is daarom 
van belang om buiten de voorzieningenkern ruimte 
in te richten voor deze nieuwe deelcultuur.

FYSIEKE SAMENHANG Nieuwe woonvormen 
worden gekoppeld aan de voorgestelde nieuwe 
dragers op stadsdeelniveau: door de verbinding te 
zoeken met het (historische) landschap en in te zetten 
op een landschappelijke fietsroute. De dominantie 
van de auto wordt doorbroken: het primaire vervoer 
is te voet, per fiets of per e-bike. Typisch aan de 
woonwijken aan de rand van de stadsgrenzen is dat 
ze met de ‘rug’ naar het landschap toe staan. Dit geldt 
bijvoorbeeld ook voor de woningen in Dukenburg die 
aan de Staddijk grenzen. Door nieuwe woningen met 
de voorkant naar het landschap te richten worden de 
woning en het landschap sterker op elkaar betrokken. 

2.2
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3
NIEUWE  

WOONVORMEN
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TRENDS OP 
WOONGEBIED

Er spelen op dit moment verschillende trends op woongebied, die beïnvloed worden door demografische ontwik-
kelingen enerzijds, en sociaal-culturele ontwikkelingen anderzijds. Deze trends hebben hun weerslag op hoe 
nieuwe woonvormen ontstaan of worden ontworpen. Hieronder worden de belangrijkste trends toegelicht.

AANDACHT EN ONTMOETING
Door het groeiend aantal alleenstaanden ontstaat 
een nieuwe overlevingsstrategie in de vorm van 
de deelcultuur. Mensen hebben de behoefte om 
samen te wonen met gelijkgestemden, ze ‘ontmixen’ 
en mijden diversiteit in een buurt. Door deze 
zogenaamde ik-cultuur ontstaat een toenemende 
behoefte aan aandacht en ontmoeting. Daar passen 
kleine, tijdelijke en betaalbare woonvormen bij. 
Architect Nathalie de Vries (MVRDV) bevestigt 
dit beeld: “Het huis van de toekomst is geen 
spektakelgebouw vol robotica en technische 
snufjes. Het is veelal een compacte woning die 
deel uitmaakt van een gebouw waarin bewoners 
voorzieningen en ruimtes met elkaar delen. De 
nadruk ligt op ‘een nieuwe gezamenlijkheid’.” 
Ook volgens Rijksbouwmeester Floris Alkemade 
gaat het nu en in de toekomst om de manier 
waarop je vanuit je huis sociale contacten kunt 
onderhouden. (Over Twintig jaar wonen we zo. 
Verschenen in: NRC Handelsblad, 5 oktober 2018) 
“Onze woonwijken zijn niet ingericht op zoveel 
alleenstaanden, op de sterke vergrijzing die we op 
ons af zien komen en op de razendsnelle erosie van 
sociale netwerken.”  
(Rijksbouwmeester Floris Alkemade, 2017)

ALLEENSTAANDEN
Er komen steeds meer alleenstaanden. Volgens 
cijfers van het CBS groeide het aantal alleenstaande 
meerderjarigen tussen 1947 en 2017 van 5 
naar 22 procent, tot in totaal bijna drie miljoen 
Nederlanders. De prognose is dat dit aantal 
verder zal stijgen, naar ongeveer één op de 
vier volwassenen in 2047. Dat heeft vooral te 
maken met veranderende normen en waarden: 
mensen nemen steeds meer de vrijheid om hun 
eigen levensloop vorm te geven. Voormalig 
hoofddemograaf van het CBS Jan Latten spreekt 
over de opkomst van de try-out-relatie. We zijn van 
blijvend naar tijdelijk gegaan.  
(Jan Latten, interview in Trouw van 25 juni 2018)

VERGRIJZING
Niet alleen jongvolwassenen wonen steeds vaker 
zelfstandig: ook alleenstaande ouderen kiezen 
er steeds vaker bewust voor om alleen te blijven. 
Ouderen gaan niet meer zo snel samenwonen of 
trouwen, soms uit bindingsangst of de behoefte om 
hun eigen vrijheid te behouden. Vergrijzing leidt 
er bovendien toe dat ouderen veel langer in hun 
huis blijven wonen. Dit effect komt versterkt terug 
in Dukenburg. Het stadsdeel werd voornamelijk 
gebouwd voor jonge gezinnen, maar decennia 
later wonen veel oorspronkelijke bewoners er nog 
steeds, terwijl de meeste kinderen al lang het huis 
uit zijn. 

3.1
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COLLECTIEF ALTERNATIEF, EEN PAAR 
VOORBEELDEN
De opmars van nieuwe woonvormen heeft alles te maken met 
de voortschrijdende individualisering en fragmentering van 
de maatschappij. Veel mensen hebben daardoor behoefte aan 
een sociale identiteit. Oude structuren zijn weggevallen nieuwe 
zijn hard nodig om in de behoefte aan betrokkenheid, sociale 
contacten en geborgenheid te voorzien. Nieuwe woonvormen 
kunnen een antwoord zijn op individualisme en anonimiteit. 
Een paar voorbeelden: 
 
NABUURNETWERKEN: in een nabuurnetwerk doen mensen 
een beroep op elkaars gemeenschapszin en betrokkenheid bij de 
buurt. Je denkt niet alleen aan jezelf, maar ook aan de mensen 
om je heen (burgerplicht). Er is sprake van wederkerigheid: hulp 
aanbieden en hulp vragen. De leden van een nabuurnetwerk 
geven hun leven vorm, zonder de behoefte aan eigen ruimte 
prijs te geven en zonder te veel gemeenschappelijkheid. 
BOUWGROEPEN: in een bouwgroep zorgen de bewoners 
voor hun buurt alsof die van hen zelf is. Door samen te  
(ver)bouwen ontstaat de gemeenschapszin vanzelf. Deze 
groepen zien de voordelen van gemeenschappelijke faciliteiten 
en nieuwe woonvormen zijn voor hen leuk en uitdagend. De 
focus ligt op de eigen buurt. Vormen zijn CPO koop of huur, 
wooncoöperaties en klusgroepen. 
TINY HOUSING: een klein en soms mobiel huisje dat door 
aanhangers van de Tiny House-beweging wordt gezien als de 
ideale woonvorm voor een (hypotheek)vrij, bewust en duur-
zaam leven.
KANGOEROEWONINGEN: een woning voor meerdere gene-
raties in twee wooneenheden. Gezinsleden kunnen genieten 
van elkaars steun en nabijheid, met behoud van hun eigen 
privédomein.
ZORGZAAM WONEN: zorginstellingen kunnen andere bewo-
ners toelaten zich op het terrein te vestigen en hen een aandeel 
geven in de ondersteuning van zorgbehoevenden. Een levens-
loopbestendige woonvorm, vaak in een parkachtige setting.
TIJDELIJK WONEN: compacte, modulaire en makkelijk 
aanpasbare woningen als antwoord op acute woningnood, als 
experiment of tijdelijke behoefte van een bijzondere doelgroep.  

(Uit: Wonen in de 21ste eeuw, naar een hedendaags utopia.  
Peter Camp. Eerste druk: 2017 en Het Verdichtingsspel van  
De Zwarte Hond)
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(NIEUWE)  
BEWONERS VAN 

DUKENBURG
 
Nieuwe vormen van wonen en samenleven kunnen een antwoord zijn op de huidige trends en geven kleur 
aan Dukenburg. Het stadsdeel kan ruimte bieden aan mensen die op zoek zijn naar groen wonen met 
recreatie om de hoek, naar betaalbare kavels voor innovatief wonen, naar een nieuwe vorm van collectief 
wonen of voor hen die gewoon willen doorstromen binnen hun eigen wijk.  

ECO-YUPPEN 
Deze doelgroep pakt graag de fiets en is  
OV-georiënteerd. Ze hechten waarde aan recreatie, 
zoals in natuurgebied de Haterse Vennen. Daarnaast 
wonen ze graag dichtbij vervoersknooppunten en 
dichtbij de natuur. Zij zoeken zowel goedkope als 
duurdere koopwoningen. 

ZELFBOUWERS 
Zijn op zoek naar betaalbare kavels voor innovatieve 
woonvormen. Denk bijvoorbeeld aan een zelfbouw-
variant als Plant je Vlag voor Dukenburg of Tiny 
Housing.  

COLLECTIEVEN 
Komen van binnen of buiten Dukenburg en wonen 
in hun eigen woongemeenschap, die ze even-
tueel ook zelf willen ontwikkelen. Denk hierbij 
aan CPO-groepen en nieuwkomers die behoefte 
hebben aan middeldure koop- en huurwoningen, of 
groepen die een wooncoöperatie op willen richten.

OUDEREN 
Een deel van deze doelgroep stroomt graag door 
binnen hun eigen wijk. Ze wonen dichtbij voorzie-
ningen en hebben behoefte aan sociale activiteiten 
en controle.  

GEZINNEN 
Wonen graag ruim in een groene omgeving. 
Daarnaast zijn parkeer- en speelvoorzieningen van 
belang en wonen ze bij voorkeur dichtbij uitvals-
wegen en enigszins in de buurt van voorzieningen 
voor alledaagse boodschappen.  

STUDENTEN 
Niet alle studenten willen in het stadscentrum 
wonen. Ook een deel van hen heeft behoefte aan 
rust, groen en recreatie. Op fietsafstand van de 
Radboud Universiteit wonen is voor hen wel een 
pré. Wonen tegen lage huur in combinatie met zorg 
voor ouderen ziet de maatschappelijk verantwoorde 
student ook wel zitten. 

3.2



IEWAN
De eerste strowijk van Nederland, gelegen 
in Nijmegen Noord. In dit ecologische 
bouwproject zijn 24 wooneenheden en een 
gemeenschappelijke ruimte deels door de 
bewoners zelf gerealiseerd. 

STADSNOMADEN
Een woongemeenschap van bewoners in 
woonwagens. Samen bouwen ze aan een 
ecodorp met moestuin, composttoilet en 
een douche op zonne-energie. 

PLANT JE VLAG
Ook gelegen in Nijmegen Noord. Bij dit project 
konden particulieren zelf of samen bouwen aan hun 
droomhuis. Er was ook ruimte om te experimenteren 
met een eigen woonvorm. Door samen te bouwen is 
een sterke wij-sfeer in de wijk ontstaan. De groen-
voorziening wordt vaak samen onderhouden. 

VILLA STERAPPEL
Hier wonen meerdere generaties onder 
één dak. De initiatiefnemer wilde 
graag met zijn ouder wordende ouders, 
jongste zoon en enkele anderen 
samenwonen. In samenwerking met 
een architect is een villa met ruimte 
tuin ontwikkeld en gebouwd.

WOONSTAD NIJMEGEN 
Een aantal projecten laten zien dat Nijmegen een typische woonstad is,  

waar ruimte is voor bijzondere woonvormen. 
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4
BIJZONDER WONEN  

IN DUKENBURG
In dit laatste hoofdstuk worden uiteenlopende woonvormen gepresenteerd, als inspiratie voor toekomstige 
ontwikkelingen. Deze woonvormen zijn vaak op meerdere locaties denkbaar, maar worden soms ter illustratie 
gekoppeld aan een specifieke locatie. Ook wordt er beschreven wat het idee is achter de woonvorm, voor welke 
doelgroep de woning bedoeld is en waarom deze goed in Dukenburg past. 
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#01 SENIORENWONINGEN MET VOORZIENINGEN

LOCATIE 
In voorzieningenkernen

IDEE 
Wonen en zorg worden samen met semi-publieke 
functies gerealiseerd op een centraal gelegen 
campus. De woningen zijn door massa en schaal 
individueel te herkennen en kijken uit op de 
directe omgeving. Ze zijn zo gesitueerd, dat er een 
aantrekkelijk doorwaadbaar gebied ontstaat, met een 
vanzelfsprekende overgang van openbaar naar privé. 
Centraal gelegen is een pleintje met de belangrijkste 
functies. Door de openheid en mix van functies 
wordt contact tussen bewoners en buurtgenoten 
gestimuleerd. Denk daarbij aan een bistro, 
kinderdagverblijf, gezondheidscentrum en kapsalon. 
Ook ontstaat er een aantrekkelijke omgeving voor de 
nodige blokjes om.
Senioren die op deze campus hun nieuwe thuis 
vinden, maken plaats voor starters in gezinswoningen 
met een grotere afstand tot de voorzieningenkern.

DOELGROEP
Senioren

WAAROM IN DUKENBURG
Een aantal buurtcentra in Dukenburg wordt 
gekenmerkt door een grote afstand tot de woningen. 
Tussenliggende wegen maken het bereiken van de 
centra niet makkelijker. Deze woonvorm doorbreekt 
dat patroon: het plaatst voorzieningen binnen loop-
afstand voor senioren, combineert voorzieningen en 
vergroot daarmee de sociale cohesie en doorbreekt 
de dominantie van de auto door in te zetten op de 
mobiliteitswensen van senioren. 

< Woonzorgcampus Dommelhof, Tielt-Winge | Lava Architecten
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#02 VAN RIJWONING NAAR KANGOEROEWONING

LOCATIE 
Waar achterkanten van woningen grenzen aan grote 
stukken openbare ruimte 

IDEE 
De benedenverdiepingen van rijwoningen worden 
uitgebreid met een patio en een slaap- of woonkamer 
aan de achtergevel. Zo ontstaat een aangename gezins- 
en seniorenwoning die in directe verbinding staat met 
de openbare ruimte aan de achterzijde van de woning. 
Het huis kan ook gesplitst worden in een zogenaamde 
beneden-bovenwoning. De bestaande entree 
met trap aan de straatzijde wordt toegekend 
aan de bovenwoning. De benedenwoning heeft 
een nieuwe entree aan de achtergevel. Zowel 
boven- als benedenwoning zijn geschikt voor 
eenpersoonshuishoudens.

DOELGROEP
Senioren | alleenstaanden

WAAROM IN DUKENBURG
Op veel plekken in Dukenburg grenzen grote, 
groene openbare ruimtes aan anonieme, afgeschotte 
achtertuintjes. Door de achterkanten van woningen 
te verbinden met het aangrenzende groen, wordt de 
openbare ruimte beter benut als ontmoetingsplaats 
en is er meer sociale controle . Bovendien worden 
woningen weer sterker betrokken op de karakteris-
tieke groene buitenruimte. 
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#03 STEVE BIKOTOREN

LOCATIE 
Op kruisende zichtassen, aan uitvalswegen
(bijvoorbeeld op Steve Bikoplein)

IDEE 
Geprefabriceerde kleine woningen worden op elkaar 
gestapeld en vormen samen een landmark op het 
Steve Bikoplein. Centraal in de Steve Bikotoren 
bevindt zich een constructieve kern met daarin 
de ontsluitingen naar de woningen. De toren kan 
verbonden worden met Meijhorst, Zwanenveld en de 
bospercelen door een boomhuttenpad of luchtsingel. 
Zo worden aangrenzende verkeersaders overbrugd en 
wordt extra spanning toegevoegd. 

DOELGROEP
Eco-yuppen | studenten

WAAROM IN DUKENBURG
Bijzonder vormgegeven hoogteaccenten op zichtassen 
verbeteren de oriëntatie in Dukenburg. Daarnaast 
fungeert de Steve Bikotoren als icoon voor Duken-
burg, een stadsdeel dat inzet op nieuwe, eigentijdse 
woonvormen. 

 Vitrahaus, Weil am Rhein | Herzog & De Meuron      >
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#04 BOERDERIJ MET PLUKTUIN

LOCATIE 
Bestaande boerderijen | nieuwbouwlocaties

IDEE 
In Dukenburg staan een aantal oude boerderijen 
in historische verbinding met het voormalige 
coulisselandschap. Door deze boerderijen 
te transformeren tot collectieve ecologische 
woonvormen, wordt de verbinding met het landschap 
hersteld en wordt gerefereerd aan het oorspronkelijke 
karakter van het stadsdeel. Denk hierbij aan 
het collectief beheren van lokale, kleinschalige 
landbouw en een pluktuin. De boerderijtypologie 
kan ook gebruikt worden voor nieuwbouw van 
woonwerkgemeenschappen in combinatie met 
landschapsbeheer. 

DOELGROEP
Collectieven | eco-yuppen | zelfbouwers

WAAROM IN DUKENBURG
Het oude landschap van landgoed Duckenburg 
is grotendeels verdwenen. Bestaande boerderijen 
vormen een aanknopingspunt om het historische 
landschap weer op eigentijdse wijze met de plek te 
verbinden. Gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgt 
voor grotere betrokkenheid bij het (woon)landschap. 

< Vliervelden, Almere | KettingHuls Architecten
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#05 WONEN AAN WATER OF WADI

LOCATIE 
Tolhuisje aan Teersdijk |Wadi’s in Zwanenveld, 
Aldenhof en Malvert

IDEE 
Deze woonvorm wordt gekenmerkt door een directe 
overgang van landschap in privéruimtes. De Teersdijk 
en wadi’s in Zwanenveld, Aldenhof en Malvert, 
vormen nu regelmatig een decor van schuttingen. 
Hoogteverschillen en waterpartijen geven aanleiding 
tot een natuurlijke scheiding tussen privé en 
openbaar. Dit verhoogt de kwaliteit van de openbare 
ruimte en biedt kans op ruimere tuinen, eventueel 
met een recreatieve verbinding met het water door 
middel van een steiger of terras. 

DOELGROEP
Eco-yuppen | gezinnen | collectieven | zelfbouwers

WAAROM IN DUKENBURG
Dukenburg kent verschillende plekken, waaronder 
het Tolhuisje, waar privé en openbare ruimte direct 
aan elkaar grenzen. Door bijvoorbeeld aan de Teers-
dijk in te zetten op deze typologie wordt het beeld van 
‘een dijk aan het water’ versterkt en wordt een nieuwe 
relatie aangegaan met het omliggende landschap. 

< Pioniersveld, EVA-Lanxmeer Culemborg | Atelier GROENBLAUW
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#06 WATERWONEN & LEISURE AAN HET KANAAL

LOCATIE 
Aan het Maas-Waalkanaal

IDEE 
Gestapelde woningen met uitzicht op het water bieden 
een mooie mogelijkheid om de herkenbaarheid 
en kwaliteit van de kanaalzone te versterken. Deze 
‘waterwoningen’ worden door middel van een steiger 
of vlonder letterlijk met het water verbonden. 

DOELGROEP
Eco-yuppen | gezinnen | collectieven

WAAROM IN DUKENBURG
De kanaalzone aan de noordkant van Dukenburg 
wordt niet benut om aan te wonen. Bovendien ligt het 
stadsdeel met de rug naar het water. Een gemiste kans. 
Door woningen te plaatsten in de tweede lijn, achter 
het dijkje met fietspad, en dit type te herhalen krijgt 
de kanaalzone meer ritme, leven en profiel. 

< Vechtoever, Utrecht | Frits van Dongen
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#07 ACTIVEREN VAN MAISONNETTES

LOCATIE 
Maisonettes in Meijhorst, Zwanenveld  
en Lankforst/Malvert

IDEE 
Ter plaatse van de bestaande gesloten zijgevels van 
maisonnettecomplexen worden diverse functies 
toegevoegd: levensloopbestendige woningen voor 
senioren met mantelzorg, een ontmoetingsplaats in 
combinatie met een pluktuin, een speeltuin met een 
kiosk of een woon-werk atelier. De tussengebieden en 
koppen worden op deze wijze geactiveerd. 
Daarnaast krijgen ouderen een 
doorstroommogelijkheid in hetzelfde complex, 
met zo mogelijk meer voorzieningen om de hoek. 
Dit kan verder worden uitgebreid met een digitale 
woonomgeving die zowel de ontwikkeling van een 
zorgnetwerk als een buurtnetwerk ondersteunt. 

DOELGROEP
Senioren | alleenstaanden

WAAROM IN DUKENBURG
Dukenburg vergrijst en heeft op veel plekken 
maisonnettes, waaromheen de openbare ruimte wat 
kleinschaligheid kan gebruiken. Inzetten op deze 
woonvorm voorziet in de behoefte van veel ouderen 
in Dukenburg om door te stromen binnen hun eigen 
wijk en maakt vrijgekomen woningen beschikbaar 
voor nieuwe bewoners. Afhankelijk van de locatie 
(binnen of buiten de voorzieningenkern) zijn deze 
nieuwe seniorenwoningen geschikt voor mobiele en 
minder mobiele senioren. 

< De hofjes van Carnisse, Rotterdam | Dutch Urban Solutions
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#08 WONEN IN HET DOUGLASBOS

LOCATIE 
Douglasbos

IDEE 
Organiseer een prijsvraag voor het bouwen van 
meerdere boswoningen of boomhutten in het 
Douglasbos. Dé kans om in de stad én in het bos 
te wonen. De woningen worden zo geplaatst dat er 
een interessant doorwaadbaar en recreatief gebied 
ontstaat. 

DOELGROEP
Eco-yuppen | zelfbouwers

WAAROM IN DUKENBURG
Inzetten op deze bijzondere woonvorm voegt 
spanning toe aan Dukenburg. Het Douglasbosje is 
onderdeel van voormalige landgoed de Duckenburg, 
dus deze typologie biedt mensen de gelegenheid om 
te wonen middenin het historische landschap. Er 
zijn bovendien nauwelijks risico’s verbonden aan dit 
soort kleinschalige experimenten: het is groot genoeg 
om effect te hebben en klein genoeg om te mogen 
mislukken.

 Hut voor Die Waldeulen, Wolfurt | Bernd Riegger Architektur      >
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#09 VAN RIJWONING NAAR  
BENEDEN-BOVENWONING 

LOCATIE 
Rijwoningen

IDEE 
Twee rijwoningen worden 
getransformeerd tot één beneden-
bovenwoning. De levensloopbestendige 
benedenwoning krijgt de beschikking 
over de achtertuin, waarbij een kleine 
uitbouw zorgt voor privacy. De 
bovenwoning krijgt een balkon aan de 
voorzijde, dat dienstdoet als entreeportaal 
voor de benedenwoning. 

DOELGROEP
Ouderen | alleenstaanden

WAAROM IN DUKENBURG
Dukenburg vergrijst en transformatie 
van het overaanbod aan rijtjeswoningen 
ligt voor de hand. Door deze woningen 
opnieuw in te delen, wordt woonruimte 
gecreëerd voor twee nieuwe doelgroepen: 
ouderen die willen doorstromen binnen de 
eigen wijk en alleenstaanden die voldoende 
hebben aan een bovenwoning. Afhanke-
lijk van de locatie (binnen of buiten de 
voorzieningenkern) zijn de gecreëerde 
benedenwoningen geschikt voor mobiele 
en minder mobiele senioren. 
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#10 GOUDEN RAND VAN ALZIJDIG GEÖRIENTEERDE 
GEZINSWONINGEN IN HET LANDSCHAP

LOCATIE 
Aan de randen, met ruimte voor landschap

IDEE 
Deze woningen met ieder vier verschillende 
buitenruimten, zijn gericht op het omringende 
landschap. De splitlevelstructuur verbindt de 
buitenruimten met elkaar en versterkt de relatie 
tussen woning en landschap. 
Samen vormen de woningen ringvormige structuren 
als stenen in het groen. Auto’s staan op de collectieve 
binnenplaats naast fiets en (deel)auto en zijn niet 
zichtbaar vanuit de omringende buitenruimte. De 
omliggende wadi’s fungeren als waterberging in lager 
gelegen delen en als natuurlijke barrières tussen privé 
en openbaar. In de woning vind je een vier meter 
hoge leefruimte met een terras aan de collectieve 
binnenplaats. 

DOELGROEP
Eco-yuppen | gezinnen | collectieven

WAAROM IN DUKENBURG
De wijken van Dukenburg aan de Staddijk en de 
Hatertse Broek verdienen een ‘gouden rand’. Met 
name de woningen aan de Staddijk liggen met de rug 
naar het aangrenzende groen. Met deze woonvorm 
vloeit het aangrenzende landschap door in de wijk 
en kan Dukenburg zich nog sterker profileren als een 
stadsdeel in een aantrekkelijk landschap. Nijmegen is 
een echte collectieve woonstad, dus maak bewoners 
samen verantwoordelijk voor het omringende groen. 

Ontwerp voor Bosrijk, Eindhoven | De Loods Architecten       >
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#11 COLLECTIEF PARTICULIER 
OPDRACHTGEVERSCHAP (CPO)

LOCATIE 
In het groen

IDEE 
CPO maakt het mogelijk om een woonwens te 
realiseren die nog niet wordt aangeboden door de 
markt of onbetaalbaar is voor het individu. Of het 
nu voor starters is, middeninkomens of senioren die 
samen oud willen worden: samen bepalen bewoners 
welke voorzieningen ze willen. Dit kan bijvoorbeeld 
een grote tuin zijn, logeerkamers, een elektrische 
deelauto, pakketdienst, plantenkas, trampoline of 
zwembad.

DOELGROEP
Eco-yuppen | gezinnen | collectieven

WAAROM IN DUKENBURG
Deze samenlevingsvorm wordt steeds belangrijker en 
biedt een alternatief voor vereenzaming en stijgende 
individuele woonlasten. Mensen zijn daarnaast vaak 
op zoek naar zingeving en een rol van betekenis 
binnen een gemeenschap. CPO-projecten voegen 
meer cohesie toe aan een buurt. Bovendien past deze 
typologie bijzonder goed in het ruim opgezette en 
groene Dukenburg. In Nijmegen is er vraag naar deze 
woonvorm dus het stimuleren van CPO-projecten 
in Dukenburg voorziet in de behoefte en kan nieuwe 
doelgroepen naar het stadsdeel trekken. 

< BIGyard, Berlijn | Zanderroth Architekten
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#12 SENIOREN- & STUDENTENWONING 

LOCATIE 
In voorzieningenkernen

IDEE 
Ontwerp een woningblok waarbij studenten en 
senioren samen kunnen wonen. Kamers binnen het 
blok zijn identiek en zelfvoorzienend. Om het contact 
te stimuleren kunnen de ouderen en studenten elkaar 
ontmoeten in de gemeenschappelijke woonruimte. 
Daarnaast kunnen studenten een deel van de (mantel)
zorg op zich nemen en daarmee wat bijverdienen.

DOELGROEP
Senioren | studenten

WAAROM IN DUKENBURG
Niet elke student wil in het stadscentrum wonen. 
Sommigen hechten aan wonen in een groene, rustige 
omgeving op fietsafstand van de Radboudcampus of 
de HAN. Door wonen te combineren met mantelzorg 
wordt voorzien in wederkerigheid: zorg en gezel-
schap voor ouderen en zingeving en lage huur voor 
studenten. Deze woonvorm verbetert de leeftijdsdiffe-
rentiatie en sociale cohesie in Dukenburg en is gebaat 
bij een goede fietsinfrastructuur. 
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#13 TINY HOUSING

LOCATIE 
Braakliggende terreinen | leegstaande gebouwen

IDEE 
Tiny Houses kunnen lege plekken in de stad weer 
activeren. Denk bijvoorbeeld aan een braakliggend 
terrein, of het dak van een laag complex. In 
relatief korte tijd wordt de plek omgetoverd tot 
een levendig terrein voor een nieuwe groep. De 
bestaande infrastructuur biedt aansluitings- en 
gebruiksvoordelen. 

DOELGROEP
Eco-yuppen | studenten | alleenstaanden | zelfbouwers

WAAROM IN DUKENBURG
Er is behoefte aan locaties voor Tiny Houses in 
Nijmegen. Dukenburg heeft de ruimte en een natuur-
lijke leefomgeving waarin deze typologie goed tot zijn 
recht komt. Door Tiny Houses te plaatsen op daken 
van leegstaande gebouwen, in weidse openbare ruimte 
en op braakliggende terreinen wordt spanning toege-
voegd aan het stadsdeel: het toont het nieuwe (woon)
imago van Dukenburg. Bovendien is het een goede 
manier om mensen die op zoek zijn naar tijdelijke 
woonruimte te faciliteren. 

< Ontwerp voor Tiny Houses op een supermarkt | De Loods Architecten
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#14 MICRO-WONINGEN MET  
GEDEELDE VOORZIENINGEN

LOCATIE 
Nabij voorzieningenkernen

IDEE 
In kleinschalige complexen voor singles of studenten, 
worden gedeelde voorzieningen gerealiseerd om 
ontmoeting te stimuleren en de woonlasten laag te 
houden. Gedeelde sportfaciliteiten, een wasserette 
of een gezamenlijk dakterras compenseren voor 
de kleine individuele woonruimte. Het delen van 
voorzieningen zorgt voor meer woonkwaliteit, 
saamhorigheid en informele uitwisseling van kennis, 
netwerk en vriendschappen. 

DOELGROEP
Alleenstaanden | studenten

WAAROM IN DUKENBURG
Steeds meer jongvolwassenen kiezen ervoor alleen 
te leven en zoeken een betaalbare woonruimte met 
plekken voor ontmoeting en gedeelde voorzieningen. 
Ook in Dukenburg is mogelijk behoefte aan woningen 
voor deze zogenaamde ‘urban nomads’. 

 Dortheavej, Kopenhagen | BIG       >
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#15 APPARTEMENTEN MET ZORGSERVICE IN 
GROENE WOONTOREN

LOCATIE 
In voorzieningenkernen

IDEE 
Deze woonvorm, voor vermogende ouderen die 
vanuit hun tweekapper willen doorstromen, biedt 
een goed alternatief voor de hoge energielasten en 
het zwaarder wordende tuinonderhoud. Deze toren 
biedt grote appartementen, met ieder een ruim balkon 
of loggia, omgeven door bloembakken. Regenwater 
wordt opgeslagen en gebruikt voor irrigatie. 
Verschillende voorzieningen voor beplanting en 
stadsdieren maken het tot een werkelijk groen gebouw 
in de stad. Zonne-energie, warmtekoudeopslag en 
uitstekende isolatie zorgen voor een behaaglijk gevoel 
bij de bewoners. Er is ruimte voor gedeelde zorg en 
een kleine gedeelde wellness. 

DOELGROEP
Senioren

WAAROM IN DUKENBURG
Veel ouderen in Dukenburg willen doorstromen 
binnen hun eigen wijk. Deze woonvorm biedt die 
mogelijkheid: ze kunnen hun eengezinswoning met 
tuin verlaten en krijgen er een woning op maat voor 
terug, inclusief groen dakterras. De woningen die ze 
verlaten komen vrij voor nieuwe bewoners. De riante 
en weelderige buitenruimtes versterken de groene 
identiteit van Dukenburg. Binnen de voorzieningen-
kern functioneren deze hoogteaccenten met voorzie-
ningen in de plint als bakens in de wijk. 

Medinacomplex, Eindhoven | Neave Brown en Van Aken Architecten       >
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HOE VERDER

Met dit Inspiratieboek hebben we een aantal 
aansprekende voorbeelden gegeven van nieuwe 
woonvormen die goed in Dukenburg passen. Daar-
naast hebben we benadrukt welke latente kwaliteiten 
er onder het huidige woonlandschap verscholen 
liggen en hoe nieuwe en oude routes elkaar kunnen 
versterken om Dukenburg met de fiets te ontsluiten. 

Ook hebben we benadrukt dat het aantrekken van 
nieuwe doelgroepen door middel van bijzondere 
woonvormen of mogelijkheden om zelf te bouwen, 
gepaard moet gaan met een overkoepelende visie 
op Dukenburg als geheel. Betrek daarom bij de 
ontwikkeling van deelgebieden en kavels steeds een 
landschapsarchitect die borg staat voor samenhang 
binnen het stadsdeel.

Op plekken waar het nu minder gaat, kunnen land-
schappelijke ingrepen ook aanleiding zijn om de 
leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Voorbeelden 
hiervan zijn het herstellen van de Teersdijk of het 
doortrekken van het Duckenburgpad in Lankforst. 

Dit inspiratieboek is een voorzet. Nu is de gemeente 
aan zet om te bepalen of deze visie het huidige 
beleid kan ondersteunen. Wij zien de toekomstige 
ontwikkelingen met spanning tegemoet! 

oktober 2019
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