
nijmegen stad in beweging

omgevingsvisie  
2020-2040



Voorwoord
Met groot enthousiasme presenteren wij de eerste 
Nijmeegse Omgevingsvisie. Een gezamenlijke kijk  
op hoe Nijmegen zich gaat ontwikkelen en er  
in de toekomst uit komt te zien. 
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Wendbaar
Nijmegen kenmerkt zich door haar steeds 
wisselende aangezicht. De stad is wendbaar en 
reageert op tegenslagen door zichzelf opnieuw 
uit te vinden. Of het nu gaat om de slechting van 
de vesting, waarna de 19e-eeuwse gordel werd 
gecreëerd, de wederopbouw of de aanpassing 
aan het klimaat met de Spiegelwaal. Het zijn 
allemaal voorbeelden waarin Nijmegenaren van 
een bedreiging een kans hebben gemaakt.

Thuis
Nijmegen is een stad waar iedereen zich thuis 
voelt, waar voor iedereen kans is op huisvesting, 
werk en/of opleiding en waar nieuwe inwoners 
en ondernemers welkom zijn. Bovendien wil 
Nijmegen een stad zijn die iedereen ruimte biedt 
voor ontmoeting en het ontplooien van initia-
tieven. We kiezen voor een inrichting van de stad 
die bevordert dat mensen fijn wonen en dat er 
voldoende banen zijn in de buurt van hun woon-
plek. Goede voorzieningen voor fiets en open-
baar vervoer in de stad helpen mensen gezonder 
op hun werk te komen en om werk, opleiding, 
zorgtaken en vrijwilligerswerk beter te kunnen 
combineren. Nijmegen wil een stad zijn waar 
kinderen zich veilig en gezond kunnen 
ont wikkelen. 

Nijmeegse identiteit
Nijmegen wordt omringd door rijke, gevarieerde 
landschappen. Belangrijke natuurgebieden 
dringen door tot in het hart van de stad. 
Het landschap waarop onze stad gebouwd is, 
ons gebouwde en archeologisch erfgoed, onze 
parken en ook de karakteristieke verschijnings-
vorm van onze wijken en binnenstad bepalen in 
de toekomst, net als nu, de Nijmeegse identiteit. 
Nijmegen kent een levendige cultuur, heeft 
evenementen en nieuwe broedplaatsen, en 

herbergt enkele topsectoren. Economisch pro-
fileert Nijmegen zich met een sterk vestigings-
klimaat en een herkenbare identiteit als campus-
stad. De activiteiten op het gebied van Health & 
High Tech zijn al van wereldniveau en hebben 
groeipotentie. 

Samen aan de slag
Om dat allemaal de ruimte te kunnen geven 
hebben we een goede samenhangende kijk op 
de toekomst gemaakt en durven we vooruit te 
kijken tot 2040. We gaan er mee aan de slag om 
bij de tijd te blijven. Wij staan daarin niet alleen, 
maar werken samen met  onze buurgemeen ten 
aan grotere vraagstukken, zoals bereikbaar heid 
en de energietransitie.

Visie van de stad
We kijken met veel plezier terug op de vele 
mooie gesprekken en bijeenkomsten die  
we hadden met tal van Nijmegenaren. De 
Omgevings visie is dan ook niet alleen een visie 
op de stad, maar ook van de stad. En dat is de 
beste basis voor een goede toekomst voor 
Nijmegen.

College van Burgemeester en Wethouders  
van Nijmegen 

Het mooiste vind  
ik dat we deze 
Omgevingsvisie
samen met onze 
inwoners, bedrijven 
en instellingen 
gemaakt hebben.
Noël Vergunst
Wethouder stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke 

ordening, cultuurhistorie, grondbeleid en cultuur
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Samenvatting
In de Omgevingsvisie van Nijmegen beschrijven  
we hoe de stad er voor staat en welke uitgangs
punten gelden voor het gebruik van de ruimte  
in de stad tot 2040. 
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Waar zien we de komende 20 jaar de grootste 
dynamiek, welke grote op gaven moeten we 
oplossen en vooral, hoe doen we dat samen? 
De Omgevingsvisie schetst het kader voor 
participatie en samenwerking bij ruimtelijke 
ontwikkelingen en initia tie ven in de stad. 

Groei binnen de bestaande stad
Nijmegen is een stad voor iedereen en een stad 
waar iedereen welkom is. Een inclusieve stad 
waar inwoners mogen zijn wie ze zijn, rekening 
wordt gehouden met anderen en waar aandacht 
is voor wie hulp nodig heeft. Een stad die ook in 
de toekomst ruimte blijft bieden aan eigen init ia-
tief. Nijmegen blijft groeien, in aantal inwoners, 
werknemers en bezoekers. We streven ernaar 
om deze groei binnen de huidige stad te laten 
plaatsvinden. De ruimte die nodig is voor de extra 
te creëren woningen en banen zoeken we in de 
focusgebieden Waalsprong, Waalfront, centrum/
stationsomgeving, Kanaal zone/ Winkelsteeg en 
Heyendaal en in de sectoren Health & High Tech. 
Zo laten we het prachtige landschap om ons heen 
intact. Bovendien houden we met groei en ver dich-
ting het draagvlak voor een goed voorzieningen-
niveau in stand.

Compacte en leefbare stad
Nijmegen blijft een compacte stad met een 
duidelijke identiteit, waar het door functiemen-
ging en slimme combinaties aantrekkelijk is om 
te wonen en te verblijven. Waar het groen van 

buiten de stad als aders de stad in komt. Daarmee 
is er ruimte voor biodiversiteit en dieren en kunnen 
we de gevolgen van de klimaat verandering op-
vangen. Met een gunstig onder nemers klimaat met 
financieel gezonde en hoog waardige bedrijven. 
Nijmegen biedt volop ruimte aan voet gangers en 
fietsers. Met een sterk openbaar vervoer netwerk 
houden we de stad leefbaar en bereikbaar. 

Duurzame stad
We werken met elkaar en met de regio aan de 
transformatie naar een duurzame stad, waarin we 
energie duurzaam opwekken en daar efficiënt mee 
omgaan. En waarin we toe werken naar een 
circulaire economie. 

We werken samen en  
geven ruimte 
Samen met onze partners en de bewoners van 
Nijmegen werken we aan de stad van de toekomst. 
Hierbij geven we ruimte aan initiatieven als die 
de kwaliteit van de stad ten goede komen. 

Nijmegen centraal in de regio
Nijmegen is centrumstad in de regio Arnhem-
Nijmegen. Die regio is het grootste stedelijk 
netwerk en het economische zwaartepunt van 
Oost-Nederland. Gunstig gelegen tussen de 
Randstad en Nordrhein-Westfalen is het de 
natuurlijke schakel tussen Nederland en Duitsland. 
De regio kent prachtige landschappen, die we in 
stand willen houden. Grote opgaven op het 
gebied van mobiliteit, duurzaamheid, economie 
en wonen pakken we samen aan.

We nodigen iedereen 
van harte uit om 
samen met ons de 
stad te maken.

7

omgevingsvisie nijmegen



9

omgevingsvisie nijmegen



De Omgevingsvisie beschrijft de kwaliteit en  
ont wikkeling van haar fysieke leefomgeving 
voor de lange termijn. Nijmegen geeft aan deze 
eis invulling met de Nijmeegse Omgevingsvisie. 
Hierin leggen we onze langetermijnvisie tot 
2040 voor de stad vast. Met richtinggevende 
speerpunten voor de sociaal-economische  
en fysieke leef omgeving. De Nijmeegse  
Om ge vings visie is de opvolger van de 
Structuurvisie uit 2013. 

Meer dan ruimte alleen
In de Omgevingsvisie gaat het nadrukkelijk  
om meer dan alleen de ruimtelijke omgevings-
aspecten. Zo beschrijven we in de visie ook hoe 
we de fysieke leefomgeving zo willen inrichten 
dat we maatschappelijke doelen op het terrein 
van gezondheid en het sociale domein kunnen 
realiseren. We laten zien hoe we kunnen bijdragen 
aan de economische veerkracht van Nijmegen.

Doelen Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie dient vier doelen. Het is ten 
eerste een instrument dat een kader en inspiratie 
moet bieden voor initiatiefnemers in de stad. 
Ten tweede geeft het spelregels voor de afstem-
ming met de omgeving bij ontwikkelingen. Ten 
derde vinden medewerkers van de gemeente 

hier de Nijmeegse ambities in samenhang met 
elkaar verwoord, als uitgangspunt voor hun werk. 
Ten vierde hebben het college van burgemeester 
en wethouders en de gemeenteraad met de 
Omgevingsvisie een instrument om sturing te 
geven aan ruimtelijke ontwikkelingen en 
investeringen.

Vertrekpunt
De Omgevingsvisie bouwt voort op bestaand 
beleid, het coalitieakkoord, de structuurvisie, de 
stadsvisie en de actuele onderzoeken die de ge-
meente periodiek verricht. Deze gegevens vorm-
den het vertrekpunt voor de Omgevingsvisie. 

Omgevings Effect Rapportage 
(OER)
We hebben de uitgangspunten ruimtelijk ver-
taald en in een OER getoetst. In het OER staat 
dat veel ambities te combineren zijn, maar dat 
we op sommige onderwerpen kwetsbaar zijn. 
Ook nemen bepaalde risico’s nog steeds toe door 
oorzaken van buiten de stad, zoals de klimaat-
verandering. Deze opgaven pakken we op.

Geen sectorale visies meer
Aangezien we nu een integrale visie hebben op 
de fysieke omgeving, maken we voortaan geen 

aparte visies en kaderstellende beleidsnota’s meer 
voor de beleidsthema’s die in de Omgevings visie 
zijn opgenomen. Vanaf nu werken we vanuit onze 
Omgevingsvisie! De Omgevingsvisie wordt jaarlijks 
aangevuld en herijkt, zodat deze actueel blijft.

Omgevingswet
De Omgevingsvisie is het eerste instrument van 
de Omgevingswet dat we in gebruik nemen. In de 
komende jaren stellen we ook het Omgevings-
plan op. Dat plan vervangt straks alle bestem-
mingsplannen en alle ruimtelijke regels uit 
verordeningen (bijvoorbeeld regels voor kap-
vergun ningen, maar ook voor evenementen en 
parkeren). Het Omgevingsplan en de Omgevings-
visie zijn in de toekomst digitaal te gebruiken via 
het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hiermee komt 
er één stelsel van regels, dat tientallen wetten en 
verordeningen vervangt.

Totdat dit stelsel is ingevoerd, blijven de eerder 
vastgestelde afzonderlijke beleidsregels en 
verordeningen van de gemeente van kracht.  
 De Omgevingsvisie heeft de formele status van 
een Structuurvisie. 

Waarom een 
Omgevingsvisie?
In de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking 
treedt, staat dat elke gemeente een Omgevingsvisie 
moet opstellen.
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“Op naar de betere 
toekomst voor Nijmegen! 
We kunnen het, maar 
alleen als we het samen 
doen. Met alle generaties, 
voor alle generaties.”

Daan (vader) & Elin (dochter) – 
Inwoners van Nijmegen

Samen met de stad 
Een van de doelen van de overheid met de 
Omgevingswet is om meer vanuit vertrouwen 
te werken en ruimte te bieden aan particuliere 
en maatschappelijke initiatieven. Hiervoor is 
deze Omgevingsvisie ook het kader. 

Gezamenlijke visie
Meer ruimte bieden vraagt om een open houding 
richting bewoners en bedrijven. Dat vinden 
wij als gemeente belangrijk en omarmen we. 
Daarom hebben we de Omgevingsvisie samen 
met de inwoners, ondernemers, instellingen, 
regiogemeenten en andere betrokken opgesteld. 
Het gaat immers om hun leefomgeving. 
Voorwaarde voor het bereiken van de ambities 
is gedragsverandering, en het willen nemen 
van eigen verantwoordelijkheid van de indi-
viduele burger ten aanzien van bijvoorbeeld 
gezondheid, duurzaamheid, milieu en klimaat. 

Gesprekken met de stad
Vanaf de start in het najaar van 2018 hebben 
we bij het opstellen van de Omgevingsvisie 
gesprekken gevoerd met de stad. In eerste 
instantie waren deze gesprekken vooral ge-
richt op het ophalen van meningen en ideeën: 
hoe zien de Nijmeegse inwoners, organisaties 
en bedrijven Nijmegen nu en in de toekomst? 
Wat zijn volgens hen de belangrijke opgaven? 
Later hebben we onze ideeën, plannen en 
ambities weer voorgelegd aan de stad om te 
peilen of we volgens de inwoners, organisaties 
en bedrijven op het goede spoor zaten. Dat 
hebben we onder meer gedaan tijdens het 
eerste Democratiefestival, dat eind augustus 
2019 plaatsvond. 

Week van de Stad
Vervolgens bespraken we de Omgevingsvisie 
half november 2019 met de stad tijdens de 
‘Week van de Stad’. Deze week stond geheel  
in het teken van de toekomst van Nijmegen. 
We presenteerden de ambitie en visie op de 
vier opgaven in de Mariënburgkapel. Verder 
hebben we inspiratiebijeenkomsten en work-
shops georganiseerd om voorlopige uit komsten 
te toetsen en extra ideeën op te halen. Alle 
inbreng en uitkomsten van dit proces komen 
nu samen in deze Omgevingsvisie Nijmegen.

Meer ruimte  
bieden vraagt om 
een open houding 
richting bewoners 
en bedrijven.
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Groene, 
gezonde 
stad
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We willen als stad bijdragen aan de 
gezondheid van onze inwoners en het 
verbeteren van de biodiversiteit. Dat doen 
we op allerlei manieren, waaronder het 
creëren van een gezonde leefomgeving.  
Een gezonde leefomgeving is een integraal 
thema waarin het gaat om onder andere 
luchtkwaliteit, geluidsbelasting, hitte,  
groen en water, bewegen en mobiliteit, 
ontmoeten en voorzieningen. 
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Groene, gezonde stad
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Legenda
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Nieuwe vitale woonwijk of inbreidingslocatie
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Toekomstbestendige wijken
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Bestaande Werkgebieden
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S100

Hoofdwegennet

Beweegroutes
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Stedelijke Groenstructuur

LEGENDA

OMGEVINGSVISIE KAART

     De stedelijke groen-
structuur bestaat uit alle 
groengebieden in de stad. 
Hieronder vallen zowel 
parken, bos en natuur-
gebieden, recreatiegebieden 
landgoederen en 
landbouwgebieden.
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  Laanstructuur bij 
ruimtelijke dragers.  
De historische wegen  
en hoofdwegen krijgen  
een groen karakter.
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  Beweegroutes zijn informele 
routes door de wijken voor 
voetgangers en fietsers. Zij 
verbinden de wijken onder-
ling en geven toegang tot het 
omringende landschap.



Groene stad
We willen een groene stad met ruimte voor diverse 
soorten groen, zowel in de wijken als in en om de 
stad. Zo is groen nooit ver weg voor inwoners en 
creëren we ook voldoende ruimte voor dieren. 
We streven naar aanbod van ‘klimaatvriendelijk’ 
en gezond voedsel in wijken waar dat nog niet 
voorhanden is. We willen de negatieve effecten 
van klimaatveran dering en hittestress zoveel 
mogelijk minimali seren. Bij het ontwikkelen van 
de stad zien we daarom klimaatadaptatie als 
randvoorwaarde. 

Spelen, bewegen en ontmoeten
We willen een gezonde stad, waar het aantrek-
kelijk is om te wonen, waar ruimte is om elkaar te 
ontmoeten, waar je jezelf kunt zijn, waar het 
veilig en schoon (lucht, geluid, bodem) is en waar 
goede voorzieningen zijn. We willen een stad 
met plekken waar kinderen kunnen spelen en 

waar je in beweging wilt komen. Plekken die je 
uitnodigen om te lopen en te fietsen: zowel in 
wijken, tussen wijken en naar voorzieningen en 
het centrum. Een stad waar dichtbij huis moge-
lijkheden zijn om te wandelen, te spelen en te 
sporten. Een stad waar iedereen kan komen en 
dus mee kan doen.

Beweegroutes
Op stedelijk en wijkniveau ontwikkelen we een 
netwerk van aantrekkelijke beweegroutes. De 
voordelen van een beweegvriendelijke stad zijn 
namelijk groot. Het maakt de stad gezonder, 
aantrekkelijker, leefbaarder en economisch 
vitaler. Daarom willen we bewoners en bezoekers 
verleiden om meer te wandelen en te fietsen. 
Langs de groenblauwe netwerken en cultuur-
historische lijnen in de stad. Daarvoor maken we 
een fijnmazig netwerk van routes en ommetjes 
voor wandelen, fietsen en bewegen. Deze routes 

verbinden alle publieke plekken, zoals winkel-
centra, wijk gebouwen, sport en speelvoorzienin-
gen en scholen. Ook kunnen bewoners en be-
zoekers via groene routes af en toe aan de stad 
ontsnappen om even dieper adem te halen en 
misschien zelfs hun eigen groenten te oogsten. 

Groene ontmoetingsplekken
We streven ernaar om van een aantal speel-
plekken in de wijk centrale, groene ontmoetings-
plekken voor jong en oud te maken. Zogeheten 
‘groene sociale knooppunten’ waar gespeeld, 
gesport en gepraat en soms ook getuinierd kan 
worden. Ook op straat niveau willen we kijken 
hoe we straten zo kunnen inrichten dat ontmoe-
ten en ontspannen dichtbij mogelijk zijn. 

Naast groen en bewegen is ook een schoon, 
veilig en rustig leefmilieu van belang. Daarom 
zetten we ons in voor schonere lucht en een 

Een gezonde 
stad, waar het 
aantrekkelijk is  
om te wonen,  
waar ruimte is  
om elkaar te 
ontmoeten, waar 
je jezelf kunt zijn, 
waar het veilig 
en schoon is.
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Klimaatadaptie

Legenda
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betere balans tussen rust en reuring. 
We versterken de groenkwaliteiten op de oevers 
van het Maas-Waalkanaal in samenhang met 
woningbouw. We verbinden het rivierengebied 
met het park Lingezegen door wandelroutes aan 
te leggen en door de ecologie te verbeteren.  
We versterken de bomenstructuur in Nijmegen – 
denk aan de statige lanen – en creëren daarmee 
routes voor vleermuizen en verminderen tege-
lijkertijd  hittestress. De bestaande stads parken 
willen we fysiek en recreatief verbeteren en met 
looproutes met elkaar verbinden.

Landgoederen en kloosters waren eeuwenlang 
bepalend voor de identiteit van de stad. We streven 
ernaar om de oude landgoederen te versterken 
en te zorgen dat ze meer tot hun recht komen 
door oude structuren en betekenissen terug te 
brengen en aanwezige elementen te behouden 
en te verbeteren.

Groene en blauwe netwerken
Bij de verdere ontwikkeling van de stad gaan  
we uit van het natuurlijk systeem, dat bestaat 
uit groen, water en de ondergrond. Juist als we 
de stad gaan verdichten en intensiveren, wordt 
de kwaliteit van de groene en blauwe netwerken 
en plekken in de stad steeds belangrijker. Zowel 
voor de leefbaarheid voor mens en dier, de bio-
diversiteit en de klimaatadaptatie, als voor de 
gezondheid en het bewegen. 

Gelukkig hebben we in Nijmegen veel (histo-
rische) water- en groenstructuren. Denk aan  
de Waal, het Maas-Waalkanaal, de watergangen 
in Nijmegen Noord en Dukenburg en de bossen 
op de stuwwal aan de zuidzijde. 

Regionale Adaptatie Strategie
We leven in een kwetsbaar landschap. De regio 
is gevoelig tot zeer gevoelig voor hitte, droogte 
en wateroverlast. De regio’s Rijk van Nijmegen 
en Land van Maas & Waal hebben daarom met  
de Provincie Gelderland, het Waterschap 
Rivieren land en met regionale stakeholders de 

Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld. 
In de RAS zijn zes actiethema’s benoemd om de 
uitdagingen aan te pakken. De ambitie is om het 
liefst in 2035 en uiterlijk 2050 een klimaat-
bestendige regio te zijn. 

Door de ligging van Nijmegen op de stuwwal en 
aan de rivier de Waal, is de stad kwetsbaar voor 
klimaatverandering. Zo heeft klimaatverandering 
effect op de rivierafvoeren en de waterstand in de 
Waal. Hevige regenbuien kunnen grote gevolgen 
hebben, doordat regenwater in de hellende delen 
van de stad lastig is vast te houden. Terwijl de 
aanvoer van hoger gelegen delen groot is. 
Tegelijkertijd zijn het centrum en enkele andere 
wijken door de relatieve dichte bebouwing 
gevoelig voor hittestres.

Robuuster natuurlijk systeem
We maken het natuurlijk systeem robuuster. We 
onderzoeken in samenhang met herinrichtings-
projecten welke kansen er zijn voor herstel of het 
zichtbaar maken van het natuurlijk systeem en 
van cultuurhistorische elementen daarin zoals 
landgoederen. We zorgen voor meer groen, extra 
oppervlaktewater en regenwater-infiltratiesyste-
men in de bodem, zodat onze grondwatervoorraad 
op peil blijft. Extra bomen en ander groen zorgen 
in stenige gebieden niet alleen voor verkoeling in 
de zomer, maar verhogen ook de ruimtelijke 
kwaliteit.  
Bij locaties die gevoelig zijn voor wateroverlast 
zetten we in op waterberging. Door nieuwe 
normen te ontwikkelen en prioriteitsgebieden 
vast te stellen, werken we de komende jaren aan 

De regio is gevoelig 
tot zeer gevoelig 
voor hitte, droogte 
en wateroverlast.

een stad die weerbaar is tegen de effecten van 
klimaatverandering. Hierbij combineren we de 
opgaven voor de inrichting van de bovengrond 
en de ondergrond. 

Ondergrond
De ondergrond gebruiken we voor veel verschil-
lende functies. Zo liggen in de ondergrond kabels 
en leidingen, ondergrondse vuilcontainers, 
kelders en parkeergarages en wortelen bomen 
en struiken er in. Daarnaast benutten we de 
ondergrond voor infiltratie en waterberging, 
voor drinkwaterwinning bij Heumensoord en 
voor energiewinning en -opslag. Heumensoord 
is een grondwaterbeschermingsgebied, we 
onderschrijven het belang van een adequate 
bescherming van drinkwater(bronnen). Hierbij 
zijn we constructief in overleg met belangheb-
bende partijen om te kijken welke maatregelen 
de komende jaren nodig zijn om het beïnvloe-
dingsgebied van Heumensoord en de kwaliteit 
van de bodem en grondwater te beschermen  
en te verbeteren. Voor dit gebied is het bescher-
mingsregime van de provinciale omgevingsver-
or dening van kracht. 
De bodem bevat verontreinigingen en archeo-
logische resten. Al deze claims op de ondergrond 
vereisen dat we functies in de ondergrond slim 
gaan combineren en hier zowel bij het ontwerp 
als beheer van de stad goed rekening mee houden.
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Natuurinclusief bouwen
We nemen de natuur mee in onze plannen en 
kiezen voor ‘natuurinclusief bouwen’. Dat betekent 
dat we bewust ruimte creëren voor de natuur in 
de groenstructuur (bijvoorbeeld door planten te 
gebruiken die als voedselbron voor dieren dienen) 
en in gebouwen (bijvoorbeeld door schuil- en 
nestelgelegenheden in het gebouw te integreren).  
Daarnaast willen we ook de aanwezigheid, ge-
zondheid en het welzijn van dieren in onze open-
bare ruimte beschermen en waar nodig bevor-
deren. Op die manier kunnen we de natuurbeleving 
van mensen in hun woonomgeving versterken.

Natuurparels
In en rondom de stad hebben veel groengebieden 
een hogere natuurwaarde. Deze publieke en 
private parken, begraafplaatsen, landgoederen 
en natuurgebieden, hebben een hoge biodiversi-
teit. We noemen ze ’natuurparels’. Er komen veel 
zeldzame planten en diersoorten voor. Om te 
voorkomen dat de kwaliteit van die natuurparels 
achteruitgaat, willen we ze onderling en met de 
grotere natuurgebieden buiten de stad verbinden. 
Deze ecologische verbindingen lopen door pu-
blieke ruimten, private tuinen en door de lucht 
(vliegroutes vleermuizen langs bomen lanen).
De verbindingen tussen natuurparels, tuinen en 
natuurgebieden buiten de stad bieden mogelijk-
heden voor verplaatsingen van dieren en ver-
spreiding van planten. Met gericht groen beheer 
gaan we het vergroten van de biodiversi teit 
bevorderen.Deels zijn deze natuurparels be-
schermd (Gelders Natuurnetwerk, gemeentelijke 
monumenten), deels worden ze gekoesterd en 
onderhouden door onze bewoners.

Groene corridors
We versterken in de stad een aantal groene 
corridors. Het gaat hierbij onder andere om de 
zone langs het Maas-Waalkanaal, de spoorzone 
en de landschapszone in de Waalsprong. Het gaat 
ook om het uitbreiden van het areaal groen om 
zo de samenhang tussen losse groengebieden te 
vergroten en daarmee ook biodiversiteit in de 
stad, in samenhang met natuurinclusief bouwen.  

Luchtkwaliteit
Minder roet in de lucht heeft een positieve invloed 
op de gezondheid van Nijmegenaren. We willen 
de luchtkwaliteit in de hele stad verbeteren.  
De roetreductienorm (40% roetvermindering  
in 2022 ten opzichte van 2014) staat vast en daar 
houden wij ons aan. We hebben samen met het 
Rijk en een groot aantal gemeenten het Schone 
Lucht Akkoord getekend. Hiermee streven we 
naar de World Health Organisation advies-
waarden en 50% gezondheidswinst tot 2030.

Programma
We maken een programma Luchtkwaliteit.  
Het hoofddoel binnen dit programma is om  
een gezonde leefomgeving in de stad te creëren. 
We nemen maatregelen voor schone mobiliteit. 
Daarbij kijken we niet alleen naar wegverkeer, 
maar ook naar schone scheepvaart om een ge-
zonde omgeving te creëren rond de Waal, waar 
veel nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Bij 
ontwikkelingen houden we voldoende afstand 
tussen schadelijke bronnen en gevoelige bestem-
mingen zoals woningen, scholen en kinderopvang 
conform de landelijke GGD-richtlijn.

In en rondom de 
stad hebben veel 
groengebieden 
een hogere 
natuurwaarde  
en een hoge 
biodiversi teit. 
We noemen ze 
’natuurparels’. 
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40% 
roetvermindering 
in 2022 ten opzichte 
van 2014

 50% 
gezondheidswinst 
tot 2030

“Voor bescherming  
en bevordering van de 
gezond heid van onze 
inwoners is ook een 
gezonde leefomgeving  
van groot belang.  
Dit bereiken kan alleen 
maar via een integrale 
aanpak in de fysieke  
leef omgeving.  
Deze omgevingsvisie is 
een goede eerste stap.”

Patrick Klaassen &  
Wim van Doorn,  
GGD Gelderland-Zuid
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