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1.  Aanleiding 

De ROC-locatie in de wijk Dukenburg in Nijmegen ligt jaren braak, in 

afwachting van de komst van woningbouw. Sinds 2020 is daar 

planinhoudelijk met volle kracht aan gewerkt door ontwikkelaars Ten 

Brinke en Slokker Vastgoed, in nauwe samenwerking met de gemeente 

Nijmegen. Vanaf 2021 zijn omwonenden en andere stakeholders daar bij 

betrokken in een participatietraject dat met een tussentijdse bijeenkomst 

op 13 juli 2022 is afgesloten. Dit proces is in opdracht van Ten Brinke en 

Slokker Vastgoed uitgevoerd door De Wijde Blik.  

 

Dankzij de opbrengst van dat participatieproces zijn de plannen verder 

aangescherpt en meer afgestemd op wensen van betrokkenen. Dit 

verslag beschrijft het doorlopen participatieproces, de resultaten 

daarvan en op welke onderdelen de plannen wel en niet zijn aangepast. 

In het laatste geval is ook een toelichting opgenomen die de reden voor 

het niet overnemen van wensen toelicht. 

 

Dit plan is voor een feitelijke check op juistheid voorgelegd aan de 

ontwikkelaars en de gemeente Nijmegen. De inhoud is echter volledig 

voor rekening van De Wijde Blik, vanuit haar rol als onafhankelijk 

procesbegeleider. Rest mij om alle betrokkenen van ontwikkelaars en 

gemeente, de adviseurs en vooral ook alle omwonenden en andere 

stakeholders te danken voor hun actieve bijdrage aan dit 

participatieproces.  

 

29  augustus,  Theo Dohle, De Wijde Blik 

 

 

 

2.  Participatie-aanpak 

De start van de participatiewerkzaamheden bestond uit het opstellen van 

een participatieplan. Een eerste concept - dat in samenspel met de 

opdrachtgevers is opgesteld - is op 20 augustus 2021 naar de 

gemeentelijk projectleider gestuurd. De opmerkingen van de gemeente 

zijn vervolgens verwerkt in een definitieve versie van het participatieplan 

(bijlage 1).  

 

Het participatieplan is mede opgesteld op basis van voorgesprekken met 

stakeholders: de wijkmanager van de gemeente, een vertegenwoordiger 

van het wijkplatform, vertegenwoordigers van de corporaties Talis en 

Portaal en van de VVE en winkeliersvereniging van winkelcentrum 

Dukenburg.    
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In overleg met 

ontwikkelaars, de 

ontwerpers en de 

gemeente is uiteindelijk 

gekozen voor een model 

waarbij voor de 

verschillende 

deelonderwerpen 

verschillende niveaus van 

participatie zijn 

aangegeven, met de 

bijgaande 

participatieladder als 

uitgangspunt. 
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Parallel aan deze gesprekken en bijeenkomsten is een 

participatiewebsite in de lucht gebracht waar presentaties, verslagen en 

andere informatie is te vinden.  

 

Dit participatieverslag vormt het 

voorlopig einde van de 

participatie. Naar verwachting 

vindt in het najaar nog een of 

enkele sessies plaats over de 

landschapsinrichting, onder 

meer aan de zijde van het 

kanaal. In overleg kunnen hier 

ook voorzieningen komen voor 

kinderen en jongeren. Bij deze 

sessies worden vooral direct 

omwonenden betrokken.  

 

 

3.  Proces 

Het participatieproces startte op 

30 september 2021 met een 

inloopbijeenkomst in de 

Duurzaam Wonenwinkel in het 

winkelcentrum Dukenburg. De bezoekers – overwegend omwonenden – 

konden kennismaken met het ontwikkelteam, hun adviseurs en de 

betrokkenen van de gemeente. Door 

middel van panelen kregen de 

bezoekers een indruk van de eerste 

plannen voor Zwanenpark, zowel 

stedenbouwkundig, landschappelijk als 

qua woningprogramma. Daarnaast was 

informatie beschikbaar over het 

participatieproces en de 

vervolgstappen qua plan- en 

besluitvorming. Bij elk paneel stonden 

professionals van de gemeente, 

ontwikkelcombinatie of van de 

verschillende adviseurs. Zij gingen met 

de omwonenden in gesprek en 

inventariseerden wensen en 

aandachtspunten. Via post its konden 

de bezoekers van de inloopbijeenkomst 

zelf ook aandachtspunten achterlaten.   

 

Daarna volgden drie 

themabijeenkomsten. Op 7 december 

2021 over het thema Verkeer & 

parkeren. Vervolgens vond op 20 



 

5 

 

januari 2022 de themasessie Het park en het uiterlijk van de gebouwen 

plaats. Beide bijeenkomsten vonden vanwege de coronamaatregelen 

online plaats. Ook de derde themabijeenkomst zou aanvankelijk op 22 

maart online plaatsvinden. Een aantal bewoners liet echter weten dat zij 

een voorkeur voor een fysieke bijeenkomst hadden. Die is vervolgens op 

4 april gehouden, met als thema stedenbouwkundige opzet, woon- en 

maatschappelijke voorzieningen. Elke themabijeenkomst bestond uit 

een toelichting vanuit leden van het projectteam met daarna een 

uitgebreide reactie- en vragenronde. Net als bij de startbijeenkomst en 

de onderstaande slotbijeenkomst werd van de themabijeenkomsten een 

verslag gemaakt dat – met de presentaties of panelen – op de 

participatiewebsite werd geplaatst.   

 

De ontwerpers hebben in afstemming met de ontwikkelcombinatie en de 

gemeente Nijmegen vervolgens de input van de startbijeenkomst en de 

drie themabijeenkomsten gebruikt om een (op een aantal onderdelen) 

aangepast plan te presenteren op de voorlopige slotbijeenkomst, die de 

naam tussentijdse bijeenkomst kreeg. Dit omdat nog een verdiepingsslag 

voor het landschapsplan in een latere fase is voorzien. Deze tussentijdse 

bijeenkomst vond plaats op 13 juli 2022. Door middel van panelen 

konden de deelnemers zien hoe de actuele stand van zaken is en welke 

aanpassingen in het plan zijn aangebracht.  

 

Naast een overzicht op de panelen ontvingen alle deelnemers die ook in 

een compact A4-bestand. Tijdens de slotbijeenkomst werd uitgebreid de 

tijd genomen om de aanpassingen toe te lichten en in te gaan op vragen 

en opmerkingen (bijlage 2).  

 

 
 
 
 

https://zwanenpark.nl/
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Hieronder is een overzicht van alle bijeenkomsten opgenomen: 
 

Datum 

 

Soort bijeenkomst 

 

Online/fysiek 

 

Zomer 2021 Stakeholdergesprekken door De Wijde Blik Fysiek en 

telefonisch 

30-09-2021 

 

Startbijeenkomst  Fysiek 

 

07-12-2021 Themabijeenkomst Verkeer & parkeren Online 

20-01-2022 Themabijeenkomst Park en uiterlijk gebouwen Online 

04-04-2022 Themabijeenkomst stedenbouwkundige opzet, 

woon- en maatschappelijke voorzieningen 

Fysiek 

13-07-2022 Slotbijeenkomst Fysiek 

 

 

4. Resultaten  

Als bijlage 2 is een overzicht opgenomen van wensen en 

aandachtspunten die door participanten zijn ingebracht tijdens de 

bijeenkomsten. Hierbij is ook een toelichting opgenomen over het effect 

dat zij hadden op de plannen en/of eventuele vervolgacties die nog 

worden ondernomen. In deze bijlagen is in detail aangegeven welke 

planaanpassingen zijn verricht.  

 

Samengevat kunnen we zeggen dat de grote lijnen van het plan 

Zwanenpark overeind zijn gebleven. Dat sluit ook aan bij de positieve 

waardering die buurtbewoners en andere betrokkenen regelmatig 

hebben geuit: ze zijn blij dat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren op de 

huidige locatie. Op onderdelen zijn er substantiële aanpassingen 

aangebracht in het plan. Zo is de hoogste woontoren aangepast van 18 

naar 16 woonlagen en gaat het gebouw aan het spoor van 10 naar 9 

lagen. De parkeergarage onder dit gebouw is op verzoek van 

omwonenden niet meer toegankelijk vanaf de 51e straat, maar wordt 

gebruik gemaakt van de bestaande ontsluiting vanuit de 41ste straat. 

Daarnaast zijn de 4 toegangen tot de parkeergarages aan de kant van de 

43e straat samengevoegd tot 2 toegangen en één daarvan gedraaid, zodat 

bewoners van de tegenoverliggende woningen minder last zullen hebben 

van koplampen die in de woning schijnen. Een aantal beeldbepalende 

bomen die behouden blijven hebben meer ruimte gekregen en worden 

verwerkt in het landschapsplan. Voor verschillende wensen ten aanzien 

van maatschappelijke en commerciële voorzieningen gaat de 

ontwikkelcombinatie kijken of daar exploitanten voor te vinden zijn. 

Voor het volledige overzicht van aanpassingen verwijzen we graag naar 

de bijlagen, in het bijzonder bijlage 9.   

 

Naar het oordeel van De Wijde Blik hebben omwonenden en andere 

stakeholders ruime mogelijkheden gekregen om wensen en zorgpunten 
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naar voren te brengen. Veel van de punten hebben tot grotere of kleinere 

aanpassingen van het oorspronkelijke plan geleid. Specifieke kennis van 

de omgeving heeft daarmee geleid tot een beter plan, dat ook beter is 

afgestemd op de voorkeuren van direct betrokkenen.   

 

 

5.  Vervolgproces  

Dit participatieverslag wordt als bijlage toegevoegd aan het 

bestemmingsplan, de gemeenteraad kan bij haar besluitvorming zo zien 

welke inbreng er vanuit de buurt is gekomen en welke invloed dat op het 

plan heeft gehad.  

 

De komende tijd blijft de website www.zwanenpark.nl in de lucht. Zodra 

er nieuws over de verdere ontwikkeling is wordt dit op de website 

geplaatst.  

Eind dit jaar of begin volgend jaar worden de direct omwonenden 

uitgenodigd voor participatiebijeenkomsten over de landschappelijke 

inrichting.  

 

 

6.  Bijlagen  

Bijlage 1: Het participatieplan; 

Bijlage 2: Tekstueel overzicht van wensen en aandachtspunten van 

participanten tijdens de verschillende bijeenkomsten; 

Bijlage 3: Paneel met visueel overzicht van de planaanpassingen; 

Bijlage 4: Verslag startbijeenkomst; 

Bijlage 5: Verslag themabijeenkomst verkeer en parkeren; 

Bijlage 6: Verslag themabijeenkomst het park en uiterlijk van de 

gebouwen; 

http://www.zwanenpark.nl/
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Bijlage 7: Verslag themabijeenkomst maatschappelijke voorzieningen en 

woonprogramma; 

Bijlage 8: Verslag tussentijdse bijeenkomst. 

 

Op de participatiewebsite www.zwanenpark.nl is een volledig overzicht 

opgenomen van presentaties en verslagen van de bijeenkomsten. We 

verwijzen voor meer achtergrondinformatie graag naar deze website. 

http://www.zwanenpark.nl/


Participatieplan 
Zwanenpark  
Nijmegen Dukenburg 
 
 

 
Graag presenteren wij dit concept-participatieplan voor het participatie-

traject met omwonenden en ondernemers in de buurt van de voormalige 

ROC-locatie Zwanenveld te Nijmegen. Op basis van een stakeholder- en 

locatieanalyse, stakeholdergesprekken, een brainstormsessie met het 

projectteam en onze ervaring met soortgelijke projecten, hebben wij on-

derstaand plan voor ogen. Hierin beschrijven we de strategie en midde-

len die nodig zijn om dit participatietraject op een grondige manier te 

doorlopen. Samen met de ontwikkelaars en de gemeente scherpen we dit 

concept plan graag verder aan.   

 

1 september 2021, Kaj Bouman en Theo Dohle 

  

theo
Tekstvak
Bijlage 1
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1. Analyse van de omgeving  

Zwanenveld is een wijk uit de jaren zeventig en onderdeel van de grotere 

wijkstadsdeel Dukenburg. Inmiddels is het een wat kwetsbare wijk ge-

worden, die op belangrijke indicatoren wat lager scoort dan het Nij-

meegse gemiddelde. Dat geldt zowel voor het opleidingsniveau als inko-

mens. 

 

 
 

De wijk bestaat voor een groot deel uit een mix van oorspronkelijke Nij-

megenaren die uit stadsvernieuwingswijken in het centrum kwamen en 

een instroom van mensen met een niet-Nederlandse culturele achter-

grond.  

 

Daarnaast oogt de wijk wat onver-

zorgd. Daar draagt het al lang braak-

liggende terrein van de ROC-locatie 

niet aan bij. Winkelcentrum Duken-

burg zit in een vernieuwingsfase, 

waardoor verschillende winkelpanden 

leeg staan.  

 

De sociale structuur van de wijk is niet 

heel sterk. Toch zijn er wel enkele ac-

tieve bewoners en is op de wijkpagina 

van de gemeente wel inbreng van 

buurtbewoners te vinden. Daarnaast 

wordt het wijkmagazine De Dukenbur-

ger goed gelezen.  
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2. Stakeholdergesprekken 

In de eerste kennismakingsfase is tot nu toe gesproken met vier verte-

genwoordigers van organisaties en belangenorganisaties in Zwanenveld. 

Er staat daarnaast op 25 augustus nog een gesprek gepland met de voor-

zitters van de VvE en winkeliersvereniging van Winkelcentrum Duken-

burg. Doel van deze gesprekken is om mogelijke zorgen, wensen en aan-

dachtspunten te inventariseren en de belangrijke stakeholders  in de 

buurt persoonlijk in te lichten over de ontwikkelingen.  

 

Wijkmanager Gemeente Nijmegen 

Er is irritatie vanuit bewoners van Zwanenveld over het terrein. Zij kij-

ken al meer dan 10 jaar naar een braakliggend stuk grond, omgeven door 

een hoog hek. Door de jaren heen zijn een aantal voorstellen aangedra-

gen voor het gebied. Zo is er gevraagd om de fundering weg te halen zo-

dat mensen het terrein kunnen betreden voor het uitlaten van hun hond, 

of dat er een tijdelijk voetbalveld of moestuin gerealiseerd kon worden. 

De wijkmanager geeft aan dat naar deze vragen niet gehandeld is. Hier-

mee is vanuit de buurt nog geen positief beeld ontstaan richting Slokker 

en Ten Brinke.  
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Aan de an-

dere kant 

zullen omwo-

nenden blij 

zijn dat er 

eindelijk wat 

gebouwd 

gaat worden. 

Ten eerste 

omdat zij nu 

niet meer te-

gen een hek 

hoeven aan 

te kijken. Ten tweede omdat de vraag bestaat vanuit de buurt om door te 

stromen naar de toekomstige woningen. Hoewel zij wel vrezen voor ‘wo-

ningen voor de rijken’. Ten derde biedt deze ontwikkeling kansen voor 

het toevoegen van een maatschappelijke functie zoals een ontmoetings-

ruimte.  

 

Wijkplatform Zwanenveld  

Ook de vertegenwoordiger van het wijkplatform geeft aan dat omwonen-

den blij zullen zijn dat er eindelijk wat staat te gebeuren. Zo geven passe-

rende treinen geluidsoverlast. In een vorig ontwerp is ooit al eens de ge-

luidswerende functie van het nieuwe gebouw genoemd. Dit viel in goede 

aarde. Ook noemde hij de kans om een maatschappelijke functie toe te 

voegen, specifiek een ontmoetingsplek voor jongeren. Er stond ooit een 

jongerencentrum langs het water. Deze is tot ongenoegen van de buurt 

verwijderd. Ook noemt hij de afwezigheid van een gezondheidscentrum 

in Zwanenveld.  

 

Verder gaat het winkelcentrum verder ontwikkeld worden en worden wo-

ningen toegevoegd. Mogelijke zorgen kunnen wel de ontsluitingswegen 

en parkeeroplossingen zijn. Verder heeft hij aangeboden om de partici-

patiebijeenkomsten aan te kondigen in de Dukenburger, het wijkmaga-

zine.  

 

Woningbouwcorporaties Talis en Portaal 

Beide corporaties zijn actief in de wijk. Portaal is betrokken bij de ont-

wikkeling van Zwanenveld als toekomstige aanbieder van sociale huur-

woningen. Zij geven aan dat dit een wijk is in ontwikkeling. Bewoners 

hebben moeite om mee te denken over de toekomst van de wijk omdat zij 

genoeg eigen zorgen hebben. Bewoners zullen dus moeten worden over-

gehaald om mee te doen met het participatietraject.  

 

Verder geeft Portaal aan dat er zorgen zijn over het groen in de wijk. Be-

woners zien graag verbetering. Ze zijn bereid mee te denken over de in-

vulling van het groen. Ook zet de gemeente in om de wijk van het gas af 

te halen. Bewoners zij hierbij betrokken via een peiling in maart 2021. 

Ruim 700 buren vulden deze enquête in. De bereidheid om mee te den-

ken is dus groot.  
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De wijkbeheerder van Talis geeft ook aan dat er behoefte is aan een ont-

moetingsplek in de wijk. Het is een wijk met reuring en veel menging. 

Bewoners kunnen angstig zijn voor nieuwe bewoners maar zien door-

stroommogelijkheden naar Zwanenpark. Ook afval wordt aangestipt. 

Zonder goede aanbiedplekken wordt afval gedumpt.  

 

Quick wins 

Uit de tot nu toe gevoerde gesprekken kwam naar voren dat er in de 

buurt een aantal ideeën bestaan om het gebied op dit moment toeganke-

lijker en aantrekkelijker te maken. Vanwege de veiligheid kan er tot ople-

vering geen toegang verleend worden tot het gebied. Wel kunnen de ran-

den van het gebied aantrekkelijker gemaakt worden. Uit de gesprekken 

kwam bijvoorbeeld naar voren dat de wens bestaat dat de bouwhekken 

versierd kunnen worden met kunst, al dan niet gemaakt door buren 

 

Deze directe acties (quick wins) zouden een rol kunnen spelen in het her-

stellen van het vertrouwen. Ons advies is om hier tijdens de eerste start-

bijeenkomst al naar te vragen: ‘wat zijn zaken die Slokker en Ten Brinke 

nu al kunnen doen om jullie tegemoet te komen’.  

 
3. Participatieniveau en -ruimte 

Voor de participatieniveaus voor Zwanenpark hanteren we de volgende 

participatiepiramide: 
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Tijdens de brainstormsessie in juli jl. met het projectteam hebben we 

vervolgens een indeling gemaakt welke participatieniveaus bij welke 

thema’s passen:  

De meeste thema’s bevinden zich op het participatieniveau van consulte-

ren en coproduceren, of daartussenin. Omwonenden en ondernemers in 

de buurt hebben dus veel invloed en worden uitgenodigd op bepaalde 

vlakken actief mee te denken en mee te doen. Slokker en Ten Brinke be-

palen in afstemming met de gemeente het speelveld en maken de uitein-

delijke beslissingen. Met een gegronde onderbouwing kan bepaalde in-

breng dus ook afgewezen worden.  

 

Daarbij speelt verwachtingsmanagement een belangrijke rol. Tijdens de 

eerste bijeenkomst wordt deze speelruimte uitgelegd.  

Ook het besluitvormingsproces dient goed te worden uitgelegd. Buurtge-

noten hebben wettelijke rechten en daarvan mogen zij bewust worden. 

We hopen dat de gemeente hier een rol in kan spelen. We gaan voor een 

transparant proces.  

 

4. Proces 

Bijeenkomsten 

Gezien de achtergrond van de meeste bewoners van Zwanenveld, hebben 

fysieke bijeenkomsten de voorkeur. In meerdere gesprekken is aangege-

ven dat mensen in de wijk online minder vaardig zijn. Ook is aangegeven 
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dat bewoners mogelijk een stimulans nodig hebben om mee te denken. 

Dit kan een versnapering zijn.  

 

Ook zijn door de wijkmanager van de gemeente en de vertegenwoordiger 

van het Wijkplatform Zwanenveld twee mogelijke locaties getipt. Biblio-

theek Zwanenveld en een winkelruimte in winkelcentrum Dukenburg. 

Laatstgenoemde is gehuurd door de gemeente als informatiecentrum 

voor duurzaam wonen en het aardgasvrij worden van Dukenburg in de 

toekomst. Bij alle bijeenkomsten gelden uiteraard de corona-maatrege-

len die op dat moment van toepassing zijn. 

 

Participatiewebsite 

Naast de fysieke bijeenkomsten brengen we wel een aparte participatie-

website in de lucht. Daarmee faciliteren we onder meer mensen die het 

proces online willen volgen. Op de participatiesite is een overzicht opge-

nomen van het proces en de bijeenkomsten en komen verslagen en pre-

sentaties van die bijeenkomsten. Ook kunnen hier relevante onder-

zoeken worden geplaatst. Verder zijn er contactgegevens van een vaste 

contactpersoon waar omwonenden hun vragen en zorgen kunnen uiten. 

Tot slot is er een mogelijkheid om je aan te melden als geïnteresseerde 

voor een toekomstige woning in Zwanenpark. Optioneel hebben we nog 

de mogelijkheid om via de website een online poll te plaatsen over een 

specifiek punt in de planvorming.  

 

Voorbeelden van zulke participatiewebsites zijn www.havenzieknhuis-

straks.nl, www.meelfabriek.info, www.participatiedronen.nl en 

www.newa-amstelveen.nl.  

 

 
 

Startbijeenkomst  

We trappen het participatietraject af met een openbare startbijeenkomst 

in Zwanenveld op 30 september 2021. De locatiekeuze maken we samen, 

mede op basis van input van de wijkmanager.  

 

http://www.havenzieknhuis-straks.nl/
http://www.havenzieknhuis-straks.nl/
http://www.meelfabriek.info/
http://www.participatiedronen.nl/
http://www.newa-amstelveen.nl/
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De verwachting is dat de startbijeenkomst een redelijk grote opkomst 

krijgt. Voor de bijeenkomst hebben we drie opties:  

1. Een plenaire bijeenkomst.  

2. Meerdere inloopbijeenkomsten op één avond. 

3. Een online bijeenkomst. 

De keuze maken we graag samen met gemeente en ontwikkelaars. 

 

Tijdens een plenaire bijeenkomst wordt iedereen gelijktijdig uitgenodigd 

in een grote zaal. Het projectteam stelt zich voor, presenteert de plannen 

en het licht het participatieproces toe, de gemeente licht het besluitvor-

mingsproces toe. Buurtbewoners krijgen de ruimte om vragen te stellen 

en wensen en aandachtspunten te delen. Dit kan eventueel ook door na 

de centrale presentaties over te gaan naar vragen bij verschillende tafels.   

Tijdens een inloopbijeenkomst lichten de projectteamleden en de ge-

meente aan de hand van informatiepanelen de plannen en het proces 

persoonlijk toe. Hierbij werken we in tijdssloten van drie kwartier van 

steeds 50 mensen.  

 

Het voordeel van een plenaire bijeenkomst is dat we de presentatie één 

keer kunnen geven en iedereen dezelfde boodschap hoort. Ten opzichte 

van een plenaire informatiebijeenkomst heeft een inloopbijeenkomst het 

voordeel dat bewoners niet overstemd worden door een paar enkelingen 

die de (negatieve) boventoon voeren door telkens het woord te nemen in 

de zaal. Andere bewoners kunnen verlegen worden of aangestoken wor-

den door de negatieve klanken waardoor mogelijk verzet alleen maar 

groeit. Tijdens een inloopbijeenkomst kunnen deelnemers op een laag-

drempelige manier in gesprek gaan met het team en krijgt iedereen de 

kans vragen te stellen en feedback te geven. Ook biedt een inloopspreek-

uur de mogelijkheid in tijdsloten te werken, zodat er voldoende afstand 

gehouden kan worden. De afgelopen maanden hebben we meerdere van 

deze inloopbijeenkomsten georganiseerd. Wij beschikken over een on-

line aanmeldtool. Nadeel is wel dat de drempel om deel te nemen hoger 

is als mensen zich vooraf moeten aanmelden voor een tijdslot. 
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Een onlinebijeenkomst kan nodig zijn in verband met de coronamaatre-

gelen. We hebben hier op zich goede ervaringen mee opgedaan tijdens 

corona-tijd (we hebben inmiddels circa 175 bijeenkomsten georgani-

seerd). In vergelijking met fysieke bijeenkomsten is het aandeel jongeren 

groter en ook hierbij kun je voorkomen dat enkele deelnemers de discus-

sie overheersen. Gezien de eerdere opmerkingen over de buurt en online 

ervaring adviseren we in dat geval wel om voor mensen die geen online 

mogelijkheden hebben een aparte kleinschalige (en daardoor corona-

proof) inloopbijeenkomst te organiseren. 

 

Rolverdeling startbijeenkomst 

We maken voor de startbijeenkomst nog een apart draaiboek, maar de 

rolverdeling is als volgt: 

• Ontwikkelaar & adviseurs: presentatie globale plannen inclusief pro-

gramma en planning. 

• Gemeente: uitleg randvoorwaarden en besluitvormingstraject, zo moge-

lijk ook inzicht geven in woningbouwopgave Nijmegen. 

• De Wijde Blik: organisatie bijeenkomst, leiden bijeenkomst, toelichting 

participatietraject en verslag.  

 

Thema sessies 

Na de startbijeenkomst gaan we aan de hand van themasessies dieper in 

gesprek met geïnteresseerden. Ook deze bijeenkomsten zijn fysiek. De 

opkomst voor deze bijeenkomsten zal lager zijn. We hanteren geen maxi-

mumaantal deelnemers om toch iedereen de kans te geven mee te doen. 

Onze voorkeur heeft dat we niet met kleinschalige gesloten klankbord-

groepen werken, daarin verzamelen vooral tegenstanders van planont-

wikkelingen zich.  

 

De werkvorm is afhankelijk van het aantal deelnemers. Aanmelden is 

daarom noodzakelijk. In het geval van een grote groep, maken we sub-

groepen en gaan we in verschillende tafels uiteen. Aan elke tafel zit een 

lid van het projectteam.  
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Bij elke tafel komt een korte toelichting van mogelijkheden en kansen 

die bij het betreffende thema horen. Vervolgens brengen we in discussie-

rondes naar boven welke wensen bij de deelnemers leven en welke aan-

dachtspunten zij hebben. Elke tafel heeft daarvoor een groot tafelkleed 

waar de deelnemers op mogen schrijven. Omdat we per bijeenkomst een 

ander thema bespreken, zal de samenstelling van de deelnemers vari-

eren. Sommige mensen denken graag mee over de stedenbouwkundige 

opzet, anderen denken graag mee over de groeninvulling in de openbare 

ruimte. Iedereen krijgt de kans mee te denken over de thema’s die hen 

aanspreken.  

De gecombineerde thema’s die wij voorstellen voor drie bijeenkomsten 

zijn:  

1. Stedenbouwkundige opzet, beeldkwaliteit en woonprogramma  

2. Groen, openbare ruimte en duurzaamheid 

3. Verkeer & parkeren en maatschappelijke voorzieningen 

 

Slotbijeenkomst 

Tijdens de slotbijeenkomst koppelen wij terug wat er tijdens de thema-

bijeenkomsten is opgehaald. Het projectteam licht de gewijzigde plannen 

toe en geeft aan welke aanpassingen in de plannen zijn aangebracht. Ook 

lichten zij met goede argumentatie toe welke inbreng zij niet of gedeelte-

lijk meenemen. Deelnemers krijgen nog een kans om vragen te stellen en 

hen wordt opnieuw verteld hoe het besluitvormingsproces er verder uit-

ziet. Verder wordt een doorkijk gegeven naar het bouwproces. Deze bij-

eenkomst heeft dezelfde vorm als de startbijeenkomst.  

 

Optioneel: peiling wensen woninggeïnteresseerden 

Een groep die bij dit soort participatietrajecten bijna nooit aan bod ko-

men zijn woningzoekenden. We kunnen hier via de participatiewebsite 

een database van aanleggen en vervolgens een korte peiling onder deze 

geïnteresseerden houden over hun wensen t.a.v. de woning en de woon-

omgeving.  

 

Participatieverslag 

We maken van iedere bijeenkomst een verslag. Deze delen we op de par-

ticipatiewebsite (met een eventuele presentatie) om ook andere buurtbe-

woners te kans te geven mee te kijken met het proces. Na de slotbijeen-

komst schrijven we een participatieverslag. Hierin staat een omschrij-

ving van het gehele proces en alle opgehaalde input. Dit participatiever-

slag gaat als bijlage mee naar het gemeentebestuur en de raad voor be-

sluitvorming, zodat zij goed zicht hebben op het doorlopen proces en de 

resultaten daarvan voor de planontwikkeling. 
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5. Planning 

Onderstaande planning is een eerste voorstel. De slotbijeenkomst is nog 

voor december voorzien, maar dat lijkt optimistisch in relatie tot het ver-

werken van alle input uit het proces door het ontwerpteam.  

 

24 augustus Participatieplan op hoofdlijnen vaststellen, 

daarna afronding door De Wijde Blik. 

Begin september Informatiebrief en uitnodiging startbijeenkomst 

naar de omgeving en overige stakeholders, partici-

patiewebsite in de lucht. 

30 september Startbijeenkomst 

2e helft oktober/ 

1e helft november 

Themasessies (nb: 23 t/m 31 oktober herfstvakan-

tie) 

Begin december Slotbijeenkomst 

Januari 2022 Participatieverslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZWANENPARK 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

 

1 13 juli 2022 Tussentijdse inloopbijeenkomst participatie 

Wat hebben we gehoord van omwonenden en andere betrokkenen? Effect op de planvorming (cursief) 

Positief  Aandachtspunt 
Algemeen 
Lelijke plek wordt aangepakt 
Plan is verder uitgewerkt met nog meer 
aandacht voor groen, openbare ruimte en 
voorzieningen, óók voor de buurt. 

  

Verkeer, mobiliteit en bereikbaarheid 
Autoluwe inrichting 
Dit is onveranderd qua inrichting, 
doorgaande routes zijn nog verder 
beperkt. Gebouw langs het spoor alleen 
nog bereikbaar voor parkeerders via route 
langs kanaal, niet meer aan de zuidzijde. 

 Parkeerdruk omgeving 
De normen van de gemeente worden 
toegepast, parkeren is grotendeels in kelders 
opgelost, bezoekersparkeren voldoende 
ruimte met haaks parkeren langs Zwanenveld. 

Kunnen de ontsluitingen naar de 
parkeergarages aan de 43e straat niet 
samengevoegd worden? 
Dit hebben wij meegenomen in de 
plannen. Er zijn aan de 43e straat nu 2 
inritten i.p.v. 4 inritten. Tevens is één inrit 
gedraaid, zodat zoveel mogelijk 
voorkomen wordt dat koplampen in de 
woningen schijnt.  

 Koplampen die woningen inschijnen 
We hebben de woongebouwen langs 
Zwanenveld iets gedraaid, de inritten zijn zo 
gekozen dat koplampen geen woningen meer 
inschijnen. 

Drempels om verkeer af te remmen 
Dit wordt later in overleg met gemeente en 
bewoners bepaald of dit wenselijk is dan 
wel de passende maatregel is om verkeer 
af te remmen. De meningen over het 
toepassen van drempels is verschillend. 

 Voldoende ontsluiting wijk? 
In het huidige plan wordt rekening gehouden 
met 3 ontsluitingen. Twee via het 
Zwanenveld en een via de Wijchenseweg. 
Het verkeersonderzoek van de gemeente zal 
moeten uitwijzen of dit voldoende is. 

Haaks parkeren langs Zwanenveld 
Passen we toe. 

 Geen eenrichtingsverkeer Zwanenveld 
Dit is ook niet het plan. 

Aandacht voor fietsers 
We nemen dit mee in de uitwerking.  

  

Openbare ruimte en groen 
Bestaande bomen behouden 
Een aantal beeldbepalende bomen 
midden op het terrein zullen worden 
behouden. Er vindt nog onderzoek plaats 
naar de mogelijkheden om dat ook te doen 
voor de bomen aan de zuid- westkant 
(kant Winkelcentrum) 

 Afvalinzameling goed regelen 
Nemen we mee in het overleg met de 
gemeente.  

Wandelroutes, ook langs kanaal 
Er zijn nu verschillende routes door het 
park en ook langs het kanaal opgenomen 
in het landschapsplan. 
 
 
  

 Onderhoud groen 
Het ontwerp en de aanleg van het groen gaat 
in overleg met de gemeentelijke dienst die 
ook verantwoordelijk is voor het onderhoud. 
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ZWANENPARK 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

 

2 13 juli 2022 Tussentijdse inloopbijeenkomst participatie 

 

Aanleg hondenuitlaatplaats 
Wordt meegenomen bij de volgende stap 
van het landschapsplan, vindt t.z.t. nog 
een gesprek over plaats met 
omwonenden. 

 Sociale veiligheid en verlichting 

Spe(e)lplekken voor kinderen en jongeren 
Wordt meegenomen bij de volgende stap 
van het landschapsplan, vindt t.z.t. nog 
een gesprek over plaats met 
omwonenden. 

  

Ontmoetingsplekken in openbare ruimte 
Wordt meegenomen bij de volgende stap 
van het landschapsplan,  vindt t.z.t. nog 
een gesprek over plaats met 
omwonenden. 

  

Stedenbouwkundige opzet en programma 

Bouwhoogte bij de rand sluit goed aan 
Ongewijzigd in de huidige plannen. 

 Privacy, inkijk voorkomen 
Enkele gebouwen zijn iets gedraaid, 
waardoor dit beperkt wordt. Tevens wordt 
gekeken naar de opdeling van de woningen.  

Variatie in plannen en gevels 
We nemen dit mee bij de uitwerking van 
de beeldkwaliteit/architectuur. 

 Niet te hoog maken 
Het hoogste gebouw aan de kanaalzijde gaat 
van 18 naar 16 woonlagen. Het gebouw aan 
het spoor van 10 naar 9 woonlagen.  

Mix van woningen: voor elk wat wils 
Ongewijzigd in de huidige plannen.  

  

Hoogte is oplossing voor woningnood 
Klopt, toch hebben we hier wensen van 
andere omwonenden ook gehonoreerd, 
zie punt hier naast bij ‘niet te hoog maken’. 

  

Voorzieningen in het plangebied 

Horeca, evt. i.c.m. buurthuis 
Een volledig buurthuis komt er 
waarschijnlijk niet, maar we streven naar 
de komst van horeca met ruimte voor 
buurtfuncties. 

 Zorg dat er ook wat voor jongeren komt 
We gaan hier in overleg met de gemeente 
aandacht aan besteden, spelen, bewegen en 
ontmoeten zijn belangrijke pijlers. 

Kinderopvang 
We gaan op zoek naar een partij die dit wil 
realiseren. 

  

Gezondheidscentrum 
We gaan op zoek naar een partij die dit wil 
realiseren. 

  

Overig 

Informatie over verkeers- en ander 
onderzoek 
We houden de website 
www.zwanenpark.nl in de lucht voor 
informatie en het plaatsen van relevant 
nieuw onderzoek. 

 Bouwverkeer tijdens de aanleg 
We stellen hiervoor samen met de aannemer 
een plan voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, 
Veiligheid en Communicatie voor op. 

http://www.zwanenpark.nl/


ZWANENPARK
LANDSCHAPSONTWERP

toekomstgericht en stads parkensemble

Verhogen 
biodiversiteit

Luwteplekken 
voor vogels en 

insecten

Hittestress 
tegengaan

Sociale cohesie Water retentie

zwanenpark

LANDSCHAPPELIJKE CONTEXT VISIE  

3 sterke landschappelijke structuren
•	 Maas-Waalkanaal
•	 Spoorzone
•	 Groen-blauwe zoom

De bestaande landschappelijke 

structuren worden behouden en 

versterkt. Voor de wijk maken 

we een dynamisch park aan de 

kanaalzone en een rustig park in het 

hart van het plangebied. We maken 

landschappelijke hoven voor de 

toekomstige bewoners. 

Zo geven we vorm aan Zwanenpark.

15  Ve rb reden  g roenzone  door  ve rkor ten  gebouw en  ver w i jderen  parkeer voorz ien ing
16  D raa ien  gebouw
17  Parkeren  her verde len
18  En t reep le inen  met  ru imte  voor  log is t iek
19  Ve rb reden  g roenzone  door  ve r w i jderen  in r i t  parkeer voorz ien ing

Aanpass ingen  zu idz i jde

10  Meer  bes taand  g roen  inpassen 
11  F ie ts -  /wande l routes  bete r  inpassen  in  n ieuwe parkzone
12  Locat ie  voorz ien ing  landschappe l i jk  inpassen
13  Locat ie  nader  in  te  r i ch ten  in  samenwerk ing  met  omwonenden
14  Bes taande  locat ie  voor  jongeren  voora lsnog  handhaven
   -  s tud ie  naar  combinat ie  met  water  -  voorkomen over las t  hang jongeren 

Aanpass ingen  oos tz i jde

1  Parkeren  ve r w i jderen
2  Vo rmgegeven  a ls  e r f toegangsweg 
3  G roenzones  ve rbreden  -  hoge  bomen handhaven
4  Max imal i se ren  behoud  bes taande  bomen
5  Nadere  s tud ie  parkeerop loss ing  in  ve r vo lg fase

Aanpass ingen  westz i jde

12

11

10

15

16

17
18

17

1

2

3

6

6

7

6  En t reep le inen  ten  behoeve  van  log is t iek
7  Inpass ing  natuur route  in  combinat ie  met  hondenroute

Aanpass ingen  noordz i jde

14

13

8  Meer  a f s tand  to t  de  bes taande  bomen
9  E r  wordt  gedacht  aan  een  locat ie  voor  ouderen

   -  ge ïn tegreerd  in  de  bebouwing ,  dus  n ie t  los  in  het  park

Aanpass ingen  cent ra le  park

8

9

4

5

19
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Verslag inloopbijeenkomst 
Inleiding 

Op 30 september 2021 tussen 17:00 en 21:00 uur vond een 

inloopavond plaats over de ontwikkeling van de voormalige ROC-

locatie in de wijk Zwanenveld te Nijmegen. In totaal bezochten 23 

personen de inloopbijeenkomst, waarvan het overgrote deel direct 

omwonende van de ontwikkellocatie is. Verder waren aanwezig 

vertegenwoordigers van Slokker en Ten Brinke, de architecten en 

landschapsarchitect van het voorlopige plan en de gemeente 

Nijmegen. Ook twee betrokkenen bij de herontwikkeling van 

Winkelcentrum Dukenburg waren aanwezig.   

 

Doel van deze bijeenkomst was een eerste kennismaking met de 

buurt en het presenteren van de voorlopige plannen. Omwonenden 

zagen voor het eerst het voorlopige ontwerp en konden middels 

gesprekken met architecten, ontwikkelaar en gemeente, 

reactieformulieren en Post-Its een eerste reactie achterlaten. Ook 

kregen zij de mogelijkheid vragen te stellen over de plannen. De 

bijeenkomst was daarmee een eerste inventarisatie van wensen en 

aandachtspunten uit de buurt.  

 

Doorkijk 

De eerste aandachtspunten die tijdens de inloopbijeenkomst zijn 

opgehaald, worden meegenomen naar de verdiepende 

themabijeenkomsten. Tijdens de themabijeenkomsten zullen de 

initiatiefnemers (Slokker en Ten Brinke) verder in gesprek gaan met 

de omwonenden. Per thema zijn ook leden uit het projectteam 

aanwezig en zal de gemeente vertegenwoordigd zijn. De 

bijeenkomsten worden georganiseerd door De Wijde Blik en zullen 

in het najaar van 2021 plaatsvinden. Waar de startbijeenkomst puur 

inventariserend was, bieden de themasessies de mogelijkheid om 

dieper op de verschillende thema’s in te gaan.  

 

Sfeer 

De sfeer was goed. Bezoekers van de inloopbijeenkomst waren 

belangstellend en constructief. De omwonenden zijn blij dat 

Dukenburg een impuls krijgt en willen graag meedenken over de 

invulling van het plan. Bij de panelen, in de gevoerde gesprekken en 

bij vertrek maakten veel mensen positieve opmerkingen over de 

plannen. Nagenoeg iedereen is positief over de autoluwe parkachtige 

setting van het plan met veel groen. De mix van doelgroepen en het 

diverse aanbod van woningen wordt gewaardeerd: naast sociale 

woningen juist ook het middel dure en duurdere segment.  

 

Ook is men positief over de aansluiting op de bestaande bebouwing 

aan de zuidzijde, met de lagere bebouwing langs de randen. Men 
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waardeert de gelaagdheid in het plan. Wel uit men zorgen over de 

toenemende parkeerdruk en verkeersbewegingen in de wijk.  

 

In de huidige situatie blijkt het geluid van de trein geen issue. 

Omwonenden hebben begrip voor de bouwhekken rondom het 

terrein. Maar, zij vinden wel dat het tijd is voor een ontwikkeling 

zodat hun uitzicht eindelijk verbetert.  

 

Achteraf bedankten verschillende deelnemers nog via email en 

WhatsApp voor de mogelijkheid om mee te denken.  

 

Reacties 

Er zijn inhoudelijke opmerkingen gemaakt, waarvan sommige 

kritisch. Via Post-Its, reactieformulieren en individuele gesprekken 

hebben mensen hun reactie ter plekke achtergelaten.  

 

Opmerkingen hadden betrekking op de ontwikkelingen van 

Zwanenpark maar ook op problemen in de rest van de wijk. Veel van 

de punten konden in gesprek direct behandeld worden. Voor 

sommige punten wordt, waar mogelijk, samen met de gemeente 

gezocht naar een integrale aanpak van deze punten.  

 

Een aantal aandachtspunten kwamen vaak langs. Daarnaast hoorden 

we ook een aantal losse opmerkingen. De belangrijkste 

aandachtspunten beschrijven we eerst. Daarna noemen we de losse 

opmerkingen die gemaakt zijn.  

 

Verkeer en parkeren 

 

Zorgen:  

• Overlast toename parkerende auto’s langs de randen: zuid en 

west kant.  

• Afname parkeerplekken voor omwonenden langs de randen. 

Algehele toename verkeersdrukte in de buurt.  

• Ontsluiting parkeergarage bij 51e straat: deze straat is bewust 

doodlopend gemaakt ten tijde van de ROC, vanwege spelende 

kinderen.  

• De inrit bij gebouw G zal als gevolg hebben dat koplampen in 

de woonkamer schijnen.  

• Toename laad en los verkeer (pakketjesbezorgers).  

• Ontsluiting via 50e straten, hier is het nu al druk.  

• Bestaande parkeerdruk in de wijk, met name 41e en 43e straat 

(‘neem dit mee in de uitwerking van de herinrichting’).  

o Langsparkeren 

o Werkbusjes in het groen 

• Het blokkeren van opritten van overliggende woningen.  

• Het toenemende vrachtverkeer door de wijk tijdens de 

bouwwerkzaamheden.  
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Individuele wensen: 

• Extra parkeerkelders voor de buurt.  

• Extra laag parkeerkelders om parkeerdruk op straat af te 

laten nemen.  

• Voeg de toegangswegen van de parkeergarages samen.  

• Waarom ontsluit je niet alles vanaf de Wychenseweg? 

• In de huidige situatie is de aangrenzende weg Zwanenveld 

een sluiproute voor vrachtwagens. Kan dit niet een 

éénrichtingsweg worden? 

• Kun je Zwanenveld niet opknippen met meer doodlopende 

wegen? Zo krijg je minder sluipverkeer.  

 

(Woon-) programma 

 

Individuele wensen: 

• Doorstroommogelijkheid naar een kleinere, comfortabele 

woningen (ook doorstroom naar sociale woningen).  

• Wijk ondersteunende voorzieningen zoals kinderopvang, 

buurthuis, huisarts/ gezondheidscentrum.  

 

Openbare ruimte en groen 

 

Zorgen:  

• Verdwijnen bestaande bomen en groen.  

• Verdwijnen uitlaatveldjes.  

• Sceptisch over het park aan het kanaal: komt het er wel 

echt?  

• Blijvend onderhoud van het park (grasmaaien, poep 

opruimen, e.d.) 

• Afvalinzameling van al die nieuwe bewoners.  

 

Individuele wensen:  

• Doorlopende honden uitlaatroute (die niet voor de balkons 

van nieuwe bewoners langsloopt), mogelijk langs het spoor 

en het kanaal.  

• Wandelpark met veel bloemen en planten.  

• Het terrein oogt nu rommelig (wildgroei). Kan daar wat aan 

gedaan worden? 

• Hoge bomen tussen bestaande woningen en blok A (als 

natuurlijke scheiding om inkijk te voorkomen)  

• Wandelroutes 

• Speeltuin 

• Bankjes aan het kanaal 

• Voetbalveld aan kanaal 

• Denk aan voorzieningen voor verschillende soorten kinderen 

(jong en oud). 

 

Stedenbouwkundige opzet en materialisatie  
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Zorgen: 

• Inkijk vanaf de nieuwbouw op de tuinen van omwonenden. 

 

Individuele wensen: 

• Setback drie-laags gebouwen (C en G)  

• Balkons niet richting de wijk.  

• Slaapkamers richting woningen (gebouw A) 

• Ramen met borstwering (gebouw A) 

• Speelse gevels met verschillende kleuren 

• Liever geen blokkendoos zoals de Draaiom 

• Liever geen glazen balkons (dan zie je wasrekken en 

bierkratjes staan).  

 

Foto’s  
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Verslag themabijeenkomst #1 
Thema: Verkeer & Parkeren  

Op dinsdag 7 december 2021 heeft  de eerste themabijeenkomst 

plaatsgevonden over de ontwikkelingen van Zwanenpark. Het thema 

was verkeer en parkeren. Vanwege de coronamaatregelen was de 

bijeenkomst online via het videobelprogramma Zoom. In totaal 

hebben vijftien buurtgenoten deelgenomen.  

 

Verder waren de architect, landschapsarchitect, vertegenwoordigers 

van de ontwikkelaar en een stedenbouwkundige en beleidsadviseur 

mobiliteit & verkeersveiligheid van de gemeente Nijmegen aanwezig.  

 

Doel van deze bijeenkomst was om dieper in gesprek te gaan met 

buurtgenoten over het thema verkeer en parkeren. Omwonenden 

kennen de omgeving het best. Daarom is het waardevol dat 

omwonenden meedenken.  

 

Theo Dohle, gespreksleider van De Wijde Blik, opent de bijeenkomst 

en heet iedereen welkom.  

 

Planpresentatie  
Sjoerd Beerends, architect bij VY architecten, licht de plannen kort 

toe. De presentatie is via de website www.zwanenpark.nl te bekijken.  

 

Zwanenpark wordt een veelzijdige woonbuurt in een 

stadsparkachtige setting. Tussen de appartementencomplexen komt 

een glooiend openbaar park dat in verbinding staat met het kanaal 

en Zwanenveld. Om de kwaliteit van het openbaar park te 

waarborgen, zullen de toekomstige bewoners hun voertuigen 

ondergronds parkeren. 

 

Aan de hand van een aantal kaarten toont Sjoerd de entrees van de 

nieuwe gebouwen en de voorlopige toegangsroutes voor auto’s, 

hulpdiensten, fietsers en bezorgers. Voor het parkeren aan de 41er en 

43er straten worden momenteel verschillende opties onderzocht.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zwanenpark.nl/
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Online peiling 
Aan de hand van online peilingtool Mentimeter worden 

verschillende stellingen en vragen voorgelegd aan de deelnemers. De 

stellingen gaan over de onderwerpen verkeer, parkeren, openbaar 

vervoer en deelmobiliteit.  

 

Verkeer 
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Parkeren 

 

Deze vraag heeft betrekking op de drie opties voor het parkeren aan 

de 41er en 43er straten (zie de afbeeldingen op pagina 2).  
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Openbaar vervoer 

 

 

Deelmobiliteit 
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Opmerkingen 
 

Welke tips wilt u de ontwerpers meegeven? 

 

• Maak de 51er straat geen doorgaande weg naar de 

parkeergarage. Het wordt hier namelijk te druk en hier 

spelen veel kinderen.  

 

• Plaats de parkeerplaatsen zoveel mogelijk onder de 

gebouwen. Zo houd je ook meer ruimte over voor groen.  

 

• Beveilig de garage goed tegen diefstal. 

 

• Maak hondenuitlaatplaatsen. 

 

• Speeltuin voor kinderen. 

 

• Een knip in 43er straat is geen goede optie. 

 

• Kunnen de ontsluitingen naar de parkeergarage aan de 

43er straat niet samengevoegd worden?  

 

• Plaats de ingangen van de parkeergarage meer richting het 

kanaal i.v.m. overlast van uitrijdende auto’s .  

 

• Maak de 51er straat geen doorgaande weg. Het wordt hier 

namelijk te druk anders en hier spelen veel kinderen.  

 

• Graag 30km zone van de 43er straat i.v.m. spelende 

kinderen. Zeker met de komst van het nieuwe park. 

 

• Behoud de bomen bij het ‘bosje’. Hier gelieve geen 

parkeerplaatsen. (Met het bosje wordt het huidige groen 

bedoelt in de westelijke hoek van het gebied)  

 

Wat zijn op dit moment knelpunten met betrekking tot verkeer en 

parkeren?  

 

• Overlast van McDonalds bezoekers die rommel achterlaten 

 

• Motoren op het fietspad 

 

• Hangjongeren 

 

• Drugsdealers onder het viaduct 

 

• De groenstrook voor de deur ligt vol met hondenpoep en is 

drassig 

 

• Plasplek bij het ‘bosje’ 
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Vragen en opmerkingen 
 

Waar parkeren de bezoekers van de toekomstige gebouwen? 

Kunnen die niet ook onder de gebouwen parkeren? 

Bezoekers kunnen deels onder de toekomstige gebouwen parkeren, 

er wordt onderzocht onder welke gebouwen dit kan plaatsvinden. 

Een ander deel zal op  straatniveau langs de openbare weg worden 

toegevoegd.  

 

Langs de 51er straat zijn geen parkeerplaatsen nodig, want daar 

komt alleen maar winkelend publiek op af.  

Ook winkelcentrum Dukenburg is in ontwikkeling. De gemeente 

Nijmegen werkt samen met een andere ontwikkelcombinatie aan een 

transformatie. Aanpassingen aan de verkeerssituatie is hier een 

onderdeel van. Onder andere parkeren, fietsverbindingen en 

openbaar vervoer worden aangepakt. Op die manier zal het parkeren 

in de wijk voorkomen proberen te worden.  

 

Parkeren is nu nog 2 uur gratis.  

De gemeente begrijpt deze zorg van het verdwijnen van gratis 

parkeren en zal dit meenemen in de ontwikkeling van winkelcentrum 

Dukenburg 

 

Bezorgers kunnen ook hun busje bij het winkelcentrum parkeren.  

 

Ik ben het niet eens met parkeerplaatsen bij het ‘bosje’, want al deze 

bomen moeten behouden worden. Hier gaan hangjongeren gebruik 

van maken (gezien hier het verleden met politie, jongerenwerk etc.).  

Door het goed zichtbaar te houden zorg je voor sociale controle. 

Daarnaast speelt goede verlichting ook een rol om ongewenste 

bezoekers te weren. Door de komst van nieuwe bewoners ontstaat er 

meer sociale controle. Nu ontbreekt deze sociale controle nog. 

 

De knip in de 43er straat is geen goed idee.  

Dit betreft een suggestie die met de peiling is voorgelegd. De knip 

wordt niet zomaar geplaatst zonder overleg met de buurt.  

 

Hoe gaat het straks met de verbouwing van het winkelcentrum? 

De planning van de ontwikkelingen van Winkelcentrum Dukenburg 

is nog niet bekend. Bewoners worden geïnformeerd als meer 

duidelijk is.  

 

Kan er een openbaar toilet aan de kanaalkant? 

Het betreft een ingreep in de openbare ruimte. De gemeente besluit 

hier over. Hier kan niet direct antwoord op gegeven worden en wordt 

nader onderzocht.  
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Opmerkingen en vragen via de mail 
Is de ontsluiting onder de spoorbrug via de Wijchense weg bedoeld 

voor alle verkeer of alleen voor langzaam/fietsverkeer.  

Er komt geen doorgaande weg voor autoverkeer langs het kanaal. De 

ontsluiting dient op dit moment alleen voor een deel van de 

bewoners en bezoekers van Zwanenpark. Fietser en voetgangers 

kunnen wel langs het kanaal doorsteken naar Zwanenveld.  

 

Komt er een aanpassing aan de Wijchenseweg? Ik denk dan met 

name ook aan de bocht boven richting de stoplichten.  

Door toenemend autoverkeer zijn er mogelijk aanpassingen nodig. 

Dit wordt gezamenlijk met de gemeente verder onderzocht  

 

Voorzien de plannen ook in maatregelen om de inrichting onder het 

viaduct ‘hangplek onvriendelijk’ te maken?  

Door het viaduct goed zichtbaar te houden zorg je voor sociale 

controle. De komst van nieuwe bewoners brengt levendigheid in de 

wijk, wat zorgt voor extra sociale controle. Daarnaast speelt goede 

verlichting ook een rol om ongewenste bezoekers te weren. De 

openbare ruimte zal hier op worden ingericht. 

 

Zijn er ideeën om overlast tegen te gaan van McDonalds bezoekers 

die afval achterlaten? 

Overlast van onder andere afval kunt u melden bij de gemeente, 

afdeling Meld & Herstel (www.nijmegen.nl/diensten/melden-aan-

de-gemeente/meld-herstel/). Mocht dit probleem aanhouden en wilt 

u meedenken met oplossingen, kunt u contact opnemen met de 

Wijkregisseur Dukenburg: wijkregisseurdukenburg@nijmegen.nl.   

 

Op het paneel Parkeren en Ontsluiting zie ik een ontsluiting van 

Zwanenpark langs de Draaiom. Dit is een fietsverbinding en is als 

harde eis van bewoners van de Zwanenstraat naar voren gedragen. 

De Draaiom ontsluit nu via de Wijchenseweg. Door de komst van 

Zwanenpark zal de druk op de ontsluiting onder de brug door naar 

de Wijchenseweg toenemen. Mijn voorstel is om Zwanenpark deels 

te ontsluiten via de bestaande ontsluiting onder de brug door naar 

de Wijchenseweg. De Draaiom ontsluit dan via de Zwanenstraat 

maar is nog wel bereikbaar voor hulpdiensten vanaf de 

Wijchenseweg.   

Wij zullen dit voorstel meenemen in de overwegingen van de 

ontsluiting.  

 

Komen hier koopappartementen?  

Het plan bestaat uit een mix van koop- en huurappartementen. Van 

de woningen wordt circa 20% sociale sector, 40% midden sector en 

40% vrije sector. 

 

 

 

 

http://www.nijmegen.nl/diensten/melden-aan-de-gemeente/meld-herstel/
http://www.nijmegen.nl/diensten/melden-aan-de-gemeente/meld-herstel/
mailto:wijkregisseurdukenburg@nijmegen.nl
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Is er al een verwachte opleverdatum? 

De verwachting is dat halverwege 2025 de eerste woningen worden 

opgeleverd. Dit is onder voorbehoud. U wordt hier tijdig van op de 

hoogte gesteld.  

 

Vervolg 
Begin 2022 volgen er opnieuw twee themabijeenkomsten. De eerste 

gaat over de gebouwen, openbare ruimte en groen. De tweede gaat 

over maatschappelijke voorzieningen en het woonprogramma. We 

sluiten af met een slotbijeenkomst waarin wordt gereageerd op de 

inbreng.  

 

Afsluiting 
De gemeentelijke projectleider spreekt uit blij te zijn dat er 

constructief wordt meegedacht. Ze benadrukt dat ideeën van harte 

welkom zijn. De ontwikkeling van Winkelcentrum Dukenburg loopt 

hier parallel aan en wordt op het gebied van verkeer integraal 

benaderd.  

 

De inrichting van de parkeergarages en inritten wordt nog verder 

onderzocht. Wanneer gewenst gaat de ontwikkelaar in gesprek met 

de directe overburen.  

 

Buurtgenoten kunnen de komende tijd hun wensen, zorgen of 

eventueel foto’s blijven mailen naar info@zwanenpark.nl. De 

architecten en ontwikkelaar horen graag ieders ideeën.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@zwanenpark.nl


Verslag themabijeenkomst #2 
Thema: Het park en het uiterlijk van de 

gebouwen.  

Op donderdag 20 januari 2022 vond de tweede 

themabijeenkomst plaats over de ontwikkelingen van Zwanenpark. 

Dit keer ging het over het park en over het uiterlijk van de 

gebouwen. Vanwege de coronamaatregelen was de bijeenkomst 

online via het videobelprogramma Zoom. In totaal deden 15 

buurtgenoten mee.  

 

Kaj Bouman, gespreksleider van De Wijde Blik, opent de 

bijeenkomst en heet iedereen welkom. Het doel van deze 

bijeenkomst is om met buurtgenoten in gesprek te gaan over het 

park en het uiterlijk van de gebouwen. Ook de gemeente was 

aanwezig. Nadat Kaj een korte uitleg heeft gegeven over de techniek 

van de avond, licht Sjoerd Beerends, architect bij VY architecten, de 

plannen kort toe. Vervolgens zal er door landschapsarchitect Renzo 

Veenstra dieper ingegaan worden op het landschap en het groen. 

Ook is de gemeente aanwezig, vanavond zal Marieke van Kan 

toelichten hoe het plan Zwanenpark past in de Omgevingsvisie 2040. 

Deelnemers krijgen tussendoor de gelegenheid om vragen en 

opmerkingen te stellen.  

 

 

Planpresentatie 
Sjoerd Beerends, architect en partner van VY architecten, licht de 

plannen kort toe. De presentatie is via de website 

www.zwanenpark.nl te bekijken.  

 

Sjoerd trapt af met een korte introductie over de denkrichtingen van 

de architectuur. De gebouwen zullen niet allemaal exact hetzelfde 

zijn maar ze zullen wel duidelijk herkenbaar een geheel vormen, qua 

vorm en kleur.  

 

Er is ook een bezonningsstudie gemaakt op drie momenten in het 

jaar: in de lente, de zomer en de winter. Hier is goed te zien dat in de 

zomer de schaduw volledig op het eigen terrein valt. Hetzelfde geldt 

voor de lente, behalve voor een klein moment in de ochtend. In de 

winter zijn de schaduwen langer.  

 

Het park 
Vervolgens vertelt landschapsarchitect Renzo Veenstra over de 

ontwerpgedachte van het landschap en de openbare ruimte: het 

park. Er wordt ontworpen voor zowel mensen als voor planten en 

dieren. Hiervoor zijn vier kernthema’s: de beplanting, het water, de 

infrastructuur en de gebruiksruimte. De parkeergarages worden 

verdiept en zo veel mogelijk in het landschap weggewerkt. Het 

landschap wordt mede daardoor glooiend.  

 

http://www.zwanenpark.nl/
theo
Tekstvak
Bijlage 6
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Vervolgens vertelt Marieke van Kan van de Gemeente Nijmegen over 

het gemeentelijke beleid met betrekking tot de openbare ruimte. Een 

van de uitgangspunten van de Omgevingsvisie 2020-2040 is het 

realiseren van groene sociale knooppunten in de stedelijke 

omgeving. Dit zijn plekken waar mensen uit alle leeftijdscategorieën 

de ruimte hebben om te spelen, bewegen en ontmoeten. De gemeente 

streeft naar groene ontmoetingsplekken in de stedelijke omgeving 

waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Ook wordt er gekeken 

naar nieuwe beweeg- en wandelroutes door Nijmegen. Marieke 

benoemt dat Zwanenpark zich perfect leent voor een groen sociaal 

knooppunt en dat de gemeente zich de komende jaren hiervoor wil 

inzetten. 

 

Discussie: Het Park 
 

Renzo toont verschillende voorbeelden voor de toekomstige 

inrichting van het Zwanenpark. Hij licht toe dat het Zwanenpark is 

opgedeeld in vier zones.  

 

De ingekleurde roze zone is op de natuur gericht, de groene zone is 

meer op menselijk gebruik gericht en de licht blauwe zone is meer 

gericht op de nieuwe bewoners. De donkerblauwe zone geeft een 

route weer die de verschillende zones met elkaar verbindt.  

 

Vervolgens laat Renzo een aantal sfeerbeelden zien van hoe het park 

eruit kan komen te zien, waarna hij de vraag stelt aan de bezoekers 

wat zij in hoofdlijn van de ideeën vinden. Wat zijn onderdelen die 

nog in het plan missen? Zijn er nog bepaalde wensen ten aanzien van 

de natuur? De wensen, ideeën en andere opmerkingen leest u 

hieronder. 

 
Opmerkingen en ideeën over het Park 
 

• Achterin tegen het spoor ligt een strook waar men 

parkeerplaatsen wil realiseren, echter wordt deze op dit 

moment informeel gebruikt als hondenuitlaat strook en 

wandelroute dus het lijkt mij beter om dit strookje groen te 

behouden.  

 

• Ik ben bang dat als we uiteindelijk een mooi park hebben, 

dat de gemeente dit niet zal onderhouden. 

 

• Er komen vermoedelijk veel oudere mensen te wonen dus 

het zou goed zijn om ook voor hen plekken te ontwerpen 

waar zij aan hun trekken kunnen komen.  

 

• Het moet een combinatie worden van voorzieningen die 

zowel voor ouderen als jongeren interessant zijn, zoals 

bijvoorbeeld het toestel bij de Goffert. 
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• Ouderen zitten graag bij elkaar, het zou een idee zijn om 

voor hen ergens een praathoekje of praathuisje te 

realiseren. Het zijn als het ware beschutte plekken in de 

buitenlucht. 

 

• Er zullen in de toekomst ook meer jonge gezinnen in de wijk 

komen te wonen, dus het is belangrijk om 

ontmoetingsplaatsen te realiseren die zowel aantrekkelijk 

zijn voor jong als oud. Deze plekken moeten wel 

‘hufterproof’ zijn, anders is de kans groot dat hangjongeren 

komen.  

 

• De plek aan het water waar de twee speeltoestellen staan is 

een voorbeeld van een goede ontmoetingsplek in de buurt.  

 

• [Over hetzelfde plekje aan het water] Dit plekje is inderdaad 

een goede plek, want hier hebben bewoners weinig overlast 

van spelende kinderen en er is beter overzicht dan in het 

park. De jongeren zouden hier goed kunnen spelen en 

ouderen kunnen zich beter recreëren in het park.  

 

• De voetbalkooi wordt op dit moment veel gebruikt, dit zou 

gecombineerd kunnen worden met een basketbalplek.  

 

• Het zou goed zijn om voor jongeren een ontmoetingsplaats 

te maken (JOP). Zij geven op dit moment overlast bij de 

voetbalkooi en laten veel afval achter.  

 

• Voor de veiligheid in de buurt is verlichting belangrijk, ook 

’s nachts.  

 
• Het plaatsen van verlichting bij de voetbalkooi is geen goed 

idee. Als er verlichting komt dan komt er nog meer overlast van 
de jeugd want dan blijven deze tot laat nog voetballen. 

 

• Breng een geluid arme vloer aan in de voetbal kooi. 

 

• Er zijn weinig prullenbakken in de buurt, dit moet ook 

meegenomen worden in het plan. Er ligt namelijk veel 

zwerfafval in de buurt.  

 

• In Amerika zag ik een racebaan voor bestuurbare auto’s 

waar veel jonge mannen met hun vader naartoe gingen. Het 

deed denken aan de formule 1. Als dit ook in Nederland 

gerealiseerd zou worden zou dit wel een oplossing kunnen 

zijn voor de jeugd.  

 

• Een jeux de boules-baan is leuk voor jong én oud.  
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• De speeltuin langs het kanaal is gevaarlijk voor kinderen, ik 

laat mijn kinderen daar niet alleen spelen. Het zou een goed 

idee zijn om een plek voor kleine kinderen te realiseren 

dichter bij de bebouwing.  

 

• In de 43ste straat is er last van worteldruk van de bomen. 

Hierdoor zitten de putten en het riool vaak dicht en moet de 

gemeente de bestrating komen maken. Als deze opnieuw 

ingericht wordt, is het wel een idee om naar de bomen te 

kijken.  

 

• Ik ben bezorgd over dat er te weinig parkeerplaatsen 

komen: voor het parkeren van de nieuwe bewoners, alle 

bezoekers en hulpverleners.  

 

• Door al het groen vrees ik dat ik straks mijn auto niet meer 

voor de deur kan parkeren (43er straat). 

 

Discussie: het uiterlijk van de gebouwen 
 

Sjoerd vervolgt. Hij licht de ideeën over het uiterlijk van de 

gebouwen toe. Hij toont referenties van architectuur. Deelnemers 

reageren. Welke kleuren van de gebouwen vindt men mooi? Wat is 

een ideale samenstelling van gebouwen? Welke vormen van balkons 

hebben de voorkeur? De opmerkingen en ideeën die gedeeld zijn 

leest u hieronder. 

 

Opmerkingen en ideeën presentatie Sjoerd 
 

• Een beetje kleur heeft wel de voorkeur, dit brengt wel 

levendigheid in de wijk.  

 

• Bij het park is er meer de voorkeur voor rust en eenheid, 

meer gebouwen met een natuurlijke kleur want anders 

wordt het heel druk.  

 

• De Draaiom heeft een donkerrode steen kleur en dit heeft 

iets warms. Dit pakt goed uit in de omgeving en past goed 

bij het groen. 

 

• Ik zie hele mooi dingen, mooie balkons en ook de 

kleursamenstellingen spreken mij aan.  

 

• Misschien is het een idee om in de gebouwen AEDs 

(defibrillators) te hangen omdat er veel ouderen komen te 

wonen.  

 

• Het uitgangspunt om moderne gebouwen te maken is prima 

maar men moet oppassen dat het ontwerp niet teveel 

aftsteekt ten opzichte van de rest van de omgeving. 
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Gebouwen moeten niet op kantoorgebouwen lijken (dus niet 

teveel glas gebruiken). 

 

Vragen en antwoorden  
 

Wat wordt er bedoeld met ‘hart van de wijk’ en ‘recreatieve 

hotspot’? 

Een recreatieve hotspot is een plek die voor iedereen betekenis heeft: 

voor de huidige bewoners, de toekomstige bewoners en 

voorbijgangers. Dit kan een leuke verblijfsplek zijn of een bijzonder 

fietspark. Met ‘hart van de wijk’ wordt een plek bedoeld die meer een 

bijzondere betekenis heeft voor de buurt. Beide plekken zullen we 

met elkaar moeten bedenken.  

 

Blijven de bomen langs het spoor staan? 

Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. Mochten er bomen 

verwijderd worden dan worden de gezonde bomen ergens anders 

gecompenseerd.   

 

Hoe zit het met de honden uitlaatplaatsen? Hebben jullie deze 

meegenomen in het ontwerp? 

De hoeveelheid honden uitlaatplaatsen blijft gelijk. Mogelijk op een 

andere plek.  

 

Wie gaat het park onderhouden? 

De gemeente onderhoudt het park. Hier worden op dit moment nog 

afspraken voor gemaakt.  

 

Er is overlast van vuurwerk op diverse momenten van de avond 

dan wel zelfs nacht, wat kan men hiertegen doen? 

Mensen kunnen bij overlast een melding maken bij de gemeente via 

Meld & Herstel. Dit kan op 2 manieren.  

1. Via de website van de gemeente: 

https://www.nijmegen.nl/diensten/melden-aan-de-

gemeente/meld-herstel/ 

2. Via de meld & Herstel app 

De app geniet de voorkeur omdat dit het makkelijk en snel in te 

vullen is. Mochten mensen van mening zijn dat er echt snel iets moet 

gebeuren (vuurwerkbom/schade enzovoort) dan kunnen ze de politie 

via telefoonnummer 0900-8844 (politie, geen spoed) bellen. Bij 

gevaar altijd adviseren 112 te bellen.        

  

Er is veel zwerfafval (denk aan mensen, die bij Macdonalds eten 

halen en op een bankje eten en afval laten liggen). De prullenbak 

schijnt opgeblazen te zijn. En bewoners hebben overleg gehad met 

McDonalds, maar dit gebied valt niet meer binnen hun 

onderhoudsgebied. 

Mensen kunnen ook hiervoor de Meld & Herstel app gebruiken. Het 

maakt voor de melding niet uit of het wel of niet binnen het 

onderhoudsgebied valt. Wanneer er een melding wordt gedaan in de 

https://www.nijmegen.nl/diensten/melden-aan-de-gemeente/meld-herstel/
https://www.nijmegen.nl/diensten/melden-aan-de-gemeente/meld-herstel/
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app stuurt de voorraadbeheerder de melding door naar de juiste 

persoon/afdeling. Degene die de melding maakt krijgt dan altijd een 

terugkoppeling wat er met de melding is gebeurd. 

 

Afsluiting 
Ontwikkelaar Jos van Schriek dankt iedereen voor de interactieve 

avond en constructieve inbreng. Er is veel input opgehaald waar de 

planmakers veel mee kunnen.  

 

Buurtgenoten kunnen de komende tijd hun wensen, zorgen of 

eventueel foto’s blijven mailen naar info@zwanenpark.nl. De 

architecten en ontwikkelaar horen graag ieders ideeën.  

 

Vervolg 
De volgende bijeenkomst staat in het teken van maatschappelijke 

voorzieningen en het woonprogramma. Uiteindelijk sluiten we af 

met een slotbijeenkomst waarin wordt gereageerd op de inbreng. De 

uitnodiging voor de volgende bijeenkomst wordt verstuurd via de 

nieuwsbrief.  

 

 

 

mailto:info@zwanenpark.nl


Verslag themabijeenkomst #3 
Thema: stedenbouwkundige opzet, 

woon- en maatschappelijke 
voorzieningen  

Op maandag 4 april 2022 vond de derde themabijeenkomst plaats 

over de ontwikkelingen van Zwanenpark. Dit keer ging het over het 

stedenbouwkundige opzet van het plan, het woonprogramma en 

commercieel / maatschappelijke voorzieningen. De bijeenkomst 

vond plaats in het winkelcentrum Dukenburg. In totaal hebben 12 

mensen de avond bijgewoond.  

 

Theo Dohle, gespreksleider van De Wijde Blik, opende de 

bijeenkomst en heette iedereen welkom. Het doel van deze 

bijeenkomst was om dieper in gesprek te gaan met buurtgenoten 

over hoe het stedenbouwkundige plan vorm gaat krijgen en of de 

bewoners behoefte hebben aan bepaalde voorzieningen in de buurt . 

Na een korte voorstelronde van de aanwezigen gaf Theo nog een 

introductie over het verloop van de avond. Eerst heeft Ilja van Soest 

van de gemeente Nijmegen een korte presentatie gegeven over de 

visie van de gemeente over het woonprogramma en Dukenburg. 

Daarna heeft Sjoerd Beerends van VY Architecten een toelichting 

gegeven over het stedenbouwkundige opzet. Tenslotte was er tijd 

voor de aanwezigen om vragen te stellen en opmerkingen te maken.  

 

Presentatie gemeente Nijmegen 
 

Ilja van Soest  heeft de visie van de gemeente Nijmegen toegelicht op 

gebied van woonbehoefte. De presentatie is te bekijken op  

www.zwanenpark.nl  

 

Er is geconstateerd dat het bewonersaantal in Dukenburg hard 

terugloopt en er meer sprake is van vergrijzing ten opzichte van de 

rest van Nijmegen. Ook blijkt uit onderzoek naar de leefbaarheid 

binnen het stadsdeel Dukenburg, dat er drie aandachtspunten 

bestaan waar nagenoeg alle sociaal maatschappelijke problemen toe 

te herleiden zijn. 

1. Het ontbreekt het aan voldoende variatie in woningtype en -

categorieën binnen Stadsdeel Dukenburg.  

2. Meer  aandacht voor armoedebestrijding in de wijk.  

3. Tot slot moet er nagedacht worden over hoe het imago van 

Dukenburg verbeterd kan worden.  

 

Om te kunnen komen tot mogelijke oplossingen voor het stadsdeel 

Dukenburg heeft de gemeente, met input vanuit verschillende 

stakeholders en bewoners, een toekomstverkenning opgesteld. 

Hierin worden een verschillende sociaal/ maatschappelijke thema’s 

opgesomd die inzicht geven in opgaves die er liggen en welke kansen 

er zijn om de leefbaarheid in Dukenburg een impuls te kunnen geven 

(zie onderstaande schema. Ook terug te vinden in de presentatie).  

http://www.zwanenpark.nl/
theo
Tekstvak
Bijlage 7
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Tenslotte heeft Ilja wat verteld over de Ontwikkelagenda Dukenburg. 

De ontwikkelagenda geeft aan hoe sociaal/ maatschappelijke thema’s 

kunnen worden vertaald naar kansen voor ruimtelijke opgave zoals 

herontwikkelingen en mogelijke aanpassingen in de openbare 

ruimte. 

 

Kort samengevat is het wenslijk om meer verschillende  woningen 

aan Dukenburg toe te voegen. Het toevoegen van verschillende 

woningen heeft tot doel dat er een doorstroom vanuit bestaande 
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woningen tot stand komt en dat er ook meer verschillende 

huishoudens in Dukenburg komen wonen.  

Nieuwe woningen zijn duurzaam en bestaande woningen moeten/ 

kunnen daar waar mogelijk worden verduurzaamd. Ook wordt 

nagestreefd om op diverse herontwikkelingen ontmoetingsplekken te 

creëren en centrale ontmoetingsplekken in de wijk op te waarderen 

indien zich daar ontwikkelmogelijkheden voordoen 

(wijkontmoetingsplekken). Per herontwikkeling wordt gekeken of er 

behoefte is aan ontmoetingsfunctie, zorgvoorzieningen, bijdrage aan 

wijkeconomie of levendigheid. Tezamen versterken deze ingrepen de 

kwaliteit van de leefomgeving en zorgen ze voor meer kwaliteit en 

levendigheid in de wijk. 

 

 
Toelichting stedenbouwkundige opzet 
 

Daarna was Sjoerd Beerends aan het woord. De presentatie is te 

bekijken via www.zwanenpark.nl.  

 

Sjoerd begon met een kleine samenvatting van het beoogde plan voor 

Zwanenpark. Met name de privé parkeerplaatsen worden zo veel 

mogelijk weggewerkt onder de gebouwen waardoor er veel ruimte 

vrijkomt voor groenvoorzieningen. Deze groenvoorzieningen 

fungeren dan ook als ontmoetingsplekken voor nieuwe en bestaande 

bewoners. De ontwerpen voor een binnentuin en buurtpark zullen 

hier ook aan bijdragen.  

 

Er is ook een bezonningsstudie gemaakt op drie momenten in het 

jaar: in de lente, de zomer en de winter. Hier is goed te zien dat in de 

zomer de schaduw volledig op het eigen terrein valt. Hetzelfde geldt 

voor de lente, behalve voor een klein moment in de ochtend. In de 

winter zijn de schaduwen langer. 

 

Tenslotte vertelde Sjoerd over het beoogde woonprogramma van het 

toekomstige Zwanenpark. Er zullen verschillende woning 

categorieën komen: minimaal 20% goedkoop, ca. 40% middelduur 

en ca. 40% duur. De exacte hoeveelheid woningen die gebouwd gaan 

worden is nog niet bekend, maar wordt met de huidige opzet 

ingeschat op ca. 450.  

 

Discussie: publieke functies.  

Na de presentatie van Sjoerd gingen de aanwezigen in gesprek over 

de publieke functies die Zwanenpark op dit moment mist. Hieronder 

vindt u de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de discussie:  

 

Het is misschien een idee om een sociale ontmoetingsplek te maken 

voor mensen uit de buurt. Hier kunnen buurtbewoners bijvoorbeeld 

hulp krijgen met belasting- en gemeentebrieven.   

http://www.zwanenpark.nl/
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Ik mis ook een café in de buurt. 

 

Dat vind ik lastig, horeca gaat hier niet heel goed in Dukenburg. Er 

is veel overlast in het verleden geweest.  

 

In vergelijking met Lindenholt: daar heb je een ruimte waarbij er 

een keer in de week de gelegenheid wordt gegeven om betaalbaar te 

eten.  

 

Zwanenveld mist een sportschool en horeca met leuk terrasjes.  

 

Ik mis iets voor de kinderen en iets voor de ouderen. Het Hert is een 

goed voorbeeld. Dukenburg gaat achteruit en we moeten ook voor 

tieners dingen maken.  

 

Samenvattend gaf men aan vooral behoefte te hebben aan sociale 

ontmoetingsruimtes in de buurt met horecagelegenheden. Er moet 

ook nagedacht worden over voorzieningen voor kinderen en tieners 

in de buurt. Er werd gedacht aan een knutselcafé of een kleine 

bioscoop.  

 

Stedenbouwkundige opzet. 
 

Daarna ging men in gesprek over de stedenbouwkundige opzet. De 

opmerkingen die gemaakt zijn leest u hieronder:  

 

Groenvoorzieningen zijn leuk maar er moet wel goede verlichting 

komen in verband met de sociale veiligheid van de buurt.  

 

Bewoners Draaiom geven aan: 

 

• Woontoren mag hoog mag zijn en interesse om eventueel te 

verhuizen naar deze planlocatie. 

• Bij woningnood moet je gewoon de lucht in.  

• Ontsluiting Draaiom misschien te smal en nadenken over 

veiligheid  fietsers.  

 

Bewoners rand ROC: 

Huidige plannen meer dan hoog genoeg. Zij snappen dat deze 

hoogte wordt gekozen in relatie tot woningnood maar zouden iets 

lager ook voor kunnen stellen. 

 

Denk aan voldoende AED’s in de gebouwen.  

 

Voldoende verlichting langs fiets- en of wandelroutes 

 

 
Vragen en antwoorden. 
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Zijn de beoogde woningen bedoeld voor studenten uit de omgeving 

die klaar zijn en op zoek zijn naar een woning? 

De ontwikkelaar sluit geen partijen uit en stuurt op diversiteit. Het 

plan is ook  geschikt voor afgestudeerden, deze zijn zeker een 

doelgroep.  

 

Hebben jullie ervaringen met dergelijke ontwikkelingen in andere 

gebieden? 

Ja dat hebben we! Het is belangrijk om te zien wat mensen in 

Zwanenpark graag willen in hun buurt.  

 

Hoeveel parkeerplaatsen komen er in het blok waarbij ze onder het 

spoor moeten? 

200-250.  

 

Het verkeerskundig onderzoek loopt ook nog. Wanneer is deze 

klaar? 

Gemeente geeft aan rond de zomer.  

 

Kunnen wij te zijner tijd het bestemmingsplan inzien? 

Ja, deze wordt ter inzage gelegd. Als er belangrijke besluiten worden 

genomen dan wordt dat aangekondigd.  
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Vervolg 
 

De slotbijeenkomst zal medio  mei/ begin juni plaatsvinden. De 

verslagen en presentaties zijn te vinden op de website. Theo vraagt 

de aanwezigen om zich aan te melden voor de nieuwsbrief, mochten 

ze dit nog niet hebben gedaan. Dit kan via de website 

www.zwanenpark.nl. 

 

Afsluiting 
 

Theo bedankte de aanwezigen voor alle opmerkingen en suggesties 

die gemaakt zijn en voor de vragen die zijn gesteld. De uitnodiging 

voor de slotbijeenkomst komt medio  mei/ begin juni.  

Buurtgenoten kunnen de komende tijd hun wensen, zorgen of 

eventueel foto’s blijven mailen naar info@zwanenpark.nl. De 

architecten en ontwikkelaar horen graag ieders ideeën.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zwanenpark.nl/
mailto:info@zwanenpark.nl
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Tussentijdse inloopbijeenkomst 
Zwanenpark, 13 juli 2022 

Op 13 juli 2022 tussen 18.00 en 20.00 uur vond een inloopbijeenkomst 

plaats over de herontwikkeling van de voormalige ROC locatie in de wijk 

Zwanenveld te Nijmegen. Ongeveer 40 personen hebben de 

inloopbijeenkomst bezocht. Het merendeel hiervan woonde in de directe 

omgeving van het toekomstige Zwanenpark. Verder waren er 

vertegenwoordigers aanwezig van Slokker en Ten Brinke, 

landschapsarchitect RROG en de gemeente Nijmegen. De architect van 

Vera Yanovshtchinsky Architecten was digitaal aanwezig via MS Teams 

op een laptop in verband met Corona. 

 

Het doel van deze bijeenkomst was om de stand van zaken van de 

planontwikkeling (het stedenbouwkundige ontwerp en het 

landschappelijk inrichtingsplan) te presenteren. De aangepaste plannen 

waren afgedrukt op panelen. Aanwezigen konden in de Duurzaam 

Wonen winkel in Winkelcentrum Dukenburg langs de verschillende 

panelen lopen en in gesprek gaan met mensen uit het team van 

Zwanenpark. Naast de aangepaste plannen waren er ook panelen 

aanwezig waarop een terugblik op het participatieproces werd gegeven. 

Ook was de gemeente aanwezig met panelen waarop het proces werd 

omgeschreven. Alle panelen zijn te vinden op de website. 

 

 

Sfeer 
 

De sfeer was goed tijdens de inloopbijeenkomst. Omwonenden 

waren geïnteresseerd en stelde veel vragen. Over het algemeen was 

https://zwanenpark.nl/
theo
Tekstvak
Bijlage 8
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iedereen enthousiast. Het ontwerp, wat inmiddels verder is 

uitgewerkt (maar nog niet definitief is), werd als positief ervaren. 

Naast het rondlopen en het stellen van vragen, konden bezoekers een 

reactieformulier invullen en daarop hun reactie op de plannen 

achterlaten.  

 

Reacties 

 

De reactieformulieren die de bezoekers hebben ingevuld zijn 

verzameld. Hieronder worden de onderwerpen die zijn aangekaart 

uiteengezet. 

 

Verkeersontsluiting en parkeren 
Sommige omwonenden geven aan dat zij zich zorgen maken over het 

aantal parkeerplaatsen, die in het plan zijn verwerkt. Deze 

omwonenden krijgen het gevoel dat parkeerplaatsen voor bezoekers 

niet zijn meegenomen in de aantallen. Vooral in de 43ste straat 

(tegenover Zwanenpark ) is dit een aandachtspunt. 

 

Verder kaarten omwonenden de ontsluiting bij de 51ste straat aan. 

Men wil niet dat de 51ste straat aangesloten wordt op de ontsluiting 

van de verdiepte parkeerkoffer en het wandgebouw. In het verleden 

lag op deze plek de ontsluiting van het ROC-terrein en was er veel 

overlast omdat scholieren op scooters heel hard door de 51e straat 

reden. De straat werd hierdoor een soort racebaan. Toen is er een 

knip aangebracht. Omwonenden vrezen dat er nu weer een doorgang 

gaat komen vanuit de 51ste straat.  

Vanuit de gemeentelijke randvoorwaarden wordt echter benadrukt 

dat het huidige voetgangersdoorsteekje behouden blijft waar 

scooters in principe niet door kunnen. Wel zal er een ontsluiting 

komen via de 41ste straat. Deze ligt ten oosten van de woningen aan 

de 51ste straat. 
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Begroeiing 
Omwonenden geven aan dat ze het fijn vinden dat de 41ste en 43ste 

straat worden heringericht. Op dit moment hebben vooral bewoners 

van de 43ste straat last van boomwortels die op de rioleringsbuizen 

drukken. Ook komen de boomwortels in kruipruimtes van huizen 

terecht, wat op langere termijn voor schade kan zorgen. Het verzoek 

om deze bomen in de 43ste straat weg te halen bij de herontwikkeling 

is daarom meerdere malen langsgekomen tijdens de 

inloopbijeenkomst. 

 

Inkijk 
Een omwonende geeft aan dat zij zich zorgen maakt over de inkijk 

vanaf de nieuwe bebouwing in de achtertuin. Als haar privacy wordt 

geregeld door de initiatiefnemers, dan heeft ze geen problemen met 

de hoogte. Dit is een aandachtspunt voor het definitieve ontwerp.  

 

Overig 
Andere reacties die voorbij zijn gekomen tijdens de 

inloopbijeenkomst zijn hieronder opgesomd.  

o Maak ook grotere appartementen dan 80 vierkante meter.  

o Zorg ervoor dat de hoogte van de bouw goed aansluit op de 

omgeving. 

o Graag zo snel mogelijk meer duidelijkheid over de prijzen en 

inschrijvingsmogelijkheden van de woningen. 

o Zorg ervoor dat er een AED komt. 

o Plaats laadpalen voor elektrische auto’s.  

o De gebouwen mogen ook hoger, hoe meer woningen hoe beter!  

o Fijn dat er een zonnestudie is gedaan. 

o Een van de gemeenschappelijke ruimtes van Zwanenpark leent 

zich voor een informatiepunt van Daadkracht. 

o Geen glazen balkons, dan zie je eventuele bierkratjes en/of 

rommel op de balkons staan.  

 

Afronding en vervolg 
De inloopbijeenkomst op 13 juli is de laatste samenkomst. Ter 

afronding van het participatietraject zal een eindverslag van het 

doorlopen participatietraject opgesteld worden.  

 

In overleg met de gemeente worden de plannen verder uitgewerkt. 

Dat houdt in dat het inrichtingsplan (de uitwerking van het 

landschap rondom de gebouwen, de parkzone aan het kanaal en het 

straatprofiel aan de 41e straat) verder wordt uitgewerkt. Daarnaast 

wordt gewerkt aan het (het juridisch, planologisch kader). 

 

Ten aanzien van het inrichtingsplan wordt nog een aparte 

bijeenkomst georganiseerd, waarbij omwonenden kunnen reageren 

op het definitieve stedenbouwkundige plan en het ontwerp dat 

landschapsontwerpers van RROG dan presenteren. Deze 

bijeenkomst vindt waarschijnlijk in het najaar of begin volgend jaar 

plaats.   
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Nadat initiatiefnemer de plannen in overleg met de gemeente heeft 

afgerond, zal de bestemmingsplanprocedure opgestart worden. De 

website www.zwanenpark.nl blijft in de lucht, daar wordt actuele 

informatie door de initiatiefnemer op geplaatst. Vragen of 

opmerkingen kunnen gemaild worden naar  info@zwanenpark.nl.  

 

 

http://www.zwanenpark.nl/
mailto:info@zwanenpark.nl

