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s A m E N vAT T i N G

Het voorliggende onderzoek moet gezien worden als een eerste verken-
ning van de relatie tussen het groen en de bebouwde omgeving: de archi-
tectuur en de stedenbouwkundige opzet in een bepaalde bouwperiode.  
Gelet op de omvang van de studieopgave heb ik me beperkt tot een aantal 
duidelijk herkenbare periodes en de meest in het oog springende relaties. 
De onderzochte periodes zijn: de oude stad; een voormalige dorpskern; de 
19de eeuwse stadsuitleg; een tuindorp; een uitbreidingswijk uit de begin ja-
ren zestig; de grootschalige uitbreiding vanaf eind jaren zestig en tenslotte 
de uitbreidingen van de jaren zeventig.
voor alle periodes heb ik op basis van literatuuronderzoek een algemene 
beschrijving gegeven van de bouwperiode en de relaties met het groen. in 
het tweede deel van het rapport heb ik onderzocht of deze algemene be-
vindingen ook gelden voor de Nijmeegse wijken. Bij de beoordeling van de 
relatie heb ik gekeken naar de bebouwing, de verkeersstructuur en de 
groenstructuur. Tenslotte heb ik het profiel van de meest belangrijke we-
gen beschreven. 

Uit het onderzoek naar de relatie tussen het Nijmeegse groen, de steden-
bouwkundige opzet en de architectuur van de verschillende wijken kunnen 
een aantal conclusies getrokken worden.
voor de meeste bouwperiodes is er een relatie tussen de verschillende 
structuren, deze relatie is niet voor alle periodes even sterk en duidelijk 
aanwezig. De historische kernen zijn organisch ontstaan en door de com-
pacte bouw was er nauwelijks ruimte voor groen. De aanwezige bomen 
zijn vaak door de verschillende uitbreidingen gesneuveld. Er is in de mees-
te steden geen duidelijke relatie aanwezig. Bij de oude dorpskernen wordt 
de sfeer vooral bepaald door de openheid en de aanwezigheid van grote 

tuinen en oude bomen. Deze oude structuren zijn als karakteristiek voor 
deze periode aan te merken.
in de eerste periode  waarin de steden buiten hun muren mogen uitbrei-
den, is sprake van een sterke architectuur en structuur van de uitbreiding. 
De oude uitvalswegen vormen de basis voor de stadsuitleg en er wordt in 
de meeste steden op de eerste plaats gebouwd voor de gegoede burgerij. 
Bij de statige woningen passen brede wegprofielen met diverse rijen bo-
men en groenstroken waardoor er een sterke relatie is. Bij alle uitbreidin-
gen die gebaseerd zijn op de tuinstad, is eveneens een sterke relatie met 
de stedenbouwkundige structuur, de architectuur en de groenstructuur.  
Deze relatie komt minder tot uiting in de boomstructuur, maar wel in de 
overgang van privé naar openbaar en de gemeenschappelijke tuinen. 
Na de oorlog stond de wijkgedachte centraal met een sterke scheiding tus-
sen wonen, werken en recreëren. De wijken worden opgebouwd uit twee 
netwerken: de wegenstructuur en het groene netwerk.  voor het eerst komt 
er meer groen in de wijk en vormt het groen een sturend element in de 
opzet van de wijk of het stadsdeel. in de daarop volgende periode volgt 
een tegenreactie op de systematisch en grootschalig opgezette wijken uit 
de jaren zestig. De menselijke maat komt centraal te staan bij de ontwikke-
ling van de wijken. Het groen heeft hierin wel een belangrijke rol bij de in-
deling van de hoofdopzet, maar op buurtniveau is er geen duidelijke rela-
tie. Groen wordt ingezet in de over hoeken die ontstaan door de grillige 
wijkopzet, groen is niet structurerend en er is geen sterke relatie met de 
architectuur. De Forumbeweging uit die periode heeft wel invloed op het 
uiterlijk van het groen, dit wordt natuurlijker waarbij veel  gebruik wordt ge-
maakt van bosplantsoen met een terughoudend beheer.



in de Nijmeegse wijken die onderzocht zijn, komt het groen in grote lijnen 
overeen met de algemene beschrijving per periode. in sommige periodes 
is het groen sterker zoals in de 19de eeuwse schil en in de wijk Hatert uit 
het begin van de jaren zestig. in Dukenburg en Lindenholt zijn wel veel 
verschillen met de oorspronkelijke opzet waar te nemen. Deze zijn vooral 
het gevolg van de jarenlange bezuingingen waardoor veel beplanting 
plaats moet maken voor gras met bomen en wijzigt het beheer: van inten-
sief naar extensief. Op structuurniveau zijn er geen grote veranderingen, 
waardoor de relatie tussen het groen en de stedenbouwkundige structuur 
behouden is.

Er zijn wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. Door de problemen met 
bomen in de verharding, de opgedrukte verharding, de toenemende par-
keerbehoefte, de beperkte ondergrondse ruimte en de stijgende onder-
houdskosten van straatbomen, is er een trend ontstaan waarbij steeds 
minder bomen vervangen worden bij uitval. Dit heeft tot gevolg dat de van-
ouds sterke structuren fragmentarisch worden of soms geheel verdwijnen.  
Zonder vast te willen houden aan het oude, pleit ik er voor om juist de 
meest karakteristieke groenelementen uit een bepaalde bouwperiode te 
behouden, te versterken en met respect voor het verleden in een heden-
daags jasje te steken. De hoofdboomstructuur moet aangepast worden zo-
dat de bomen bij sterfte weer vervangen worden. in de wijken waar veel 
heesters, rozen en ander kleurrijke elementen verdwenen zijn, kunnen 
voorjaarsbollen en vakken met extensief te beheren vaste planten mogelijk 
weer kleur terug brengen in de wijk. Heestervakken die in de oorspronke-
lijke opzet een camouflerende functie hebben, zouden herplant moeten 
worden om de lelijke bergingen en schuttingen aan het oog te onttrekken. 
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i N L E i D i N G

De aanwezigheid van groen in de stad is zo vanzelf spre-
kend, dat we ons nauwelijks afvragen waarom dat groen 
daar op die plaats ligt. in hoeverre heeft het groen een 
relatie met de ontwikkeling van de stad, de architectuur en 
de stedenbouwkundige opzet? En als die relatie er is, waar 
bestaat deze dan uit?  
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in het kader van mijn opleiding in de studierichting Landschapsarchitectuur 
aan de Hogeschool van Hall Larenstein in velp, onderzoek ik of er een 
samenhang bestaat tussen de architectuur en de stedenbouw met de 
groene inrichting van de openbare ruimte. Wat zijn de kwaliteiten en welke 
kwaliteiten zijn kenmerkend voor de bouwperiode en zouden als karakte-
ristiek behouden moeten blijven. Door hier meer inzicht in te krijgen, kun-
nen uitbreidingsplannen beter worden vormgegeven. Daarnaast kan de 
kennis ingezet worden om bij bezuinigingen in het onderhoud een afgewo-
gen keuze te maken zonder ingrijpende wijzigingen in de structuur en de 
samenhang van het openbare gebied. 

in de jaren negentig hebben veel gemeenten een groenstructuurplan op-
gesteld. Het doel van deze beleidsplannen was het veilig stellen van de 
hoofd groenstructuur tegen nieuwe ontwikkelingen in de stad. in Nijmegen 
werd een hogere ambitie nagestreefd. Hier werd niet alleen gekeken naar 
de beplanting, de vegetatie en het oppervlaktewater,  maar ook naar zaken 
die gerelateerd zijn aan de beleving van het groen. Het plan doet ook uit-
spraken over langzaamverkeerroutes, pleinen en straten.  “Het veiligstel-
len en ontwikkelen van de specifieke kwaliteit van de onbebouwde ruimte”  
dat was het doel. in de beschrijving wordt wel aangegeven dat de kwaliteit 
van het groen berust op drie pijlers: de gebouwde architectuur, het gebruik 
en de natuur, maar er wordt geen duidelijke relatie gelegd tussen de archi-
tectuur en het groen. Er wordt gesteld dat groen het stadslandschap struc-
tureert en daardoor bepalend is voor het beeld van de stad en de woonom-
geving, maar de samenhang met de architectuur wordt niet verder 
onderzocht. 

inmiddels zijn de eerste groenstructuurplannen vervangen door nieuwe 
beleidsdocumenten en wordt groen vanuit een breder perspectief bezien. 
in het nieuwe beleidsplan van de gemeente Nijmegen is een relatie gelegd 
tussen groen en de leefbaarheid van de stad. De voordelen van het groen 
worden benadrukt zoals het belang van groen voor een gunstig vestigings-
klimaat voor bedrijven en inwoners, als groen imago, de positieve werking 
van groen op de gezondheid van de mensen en als positieve bijdrage aan 
een beter woonmilieu. Ook hier is niet specifiek gekeken naar de samen-
hang van het groen met de stedenbouwkundige opzet, de architectuur van 
de stad. 
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i n l e i d i n g

Leeswijzer
Om een goed beeld te krijgen is het noodzakelijk om de algemene karakte-
ristieken van de verschillende bouwperiodes te benoemen en de samen-
hang tussen architectuur, stedenbouw en de openbare ruimte aan te ge-
ven. vervolgens beschrijf ik de bouwperiode in de Nijmeegse situatie en 
toets of de Nijmeegse woonwijken overeen komen met de algemene ka-
rakteristieken uit de bouwperiode. voor iedere wijk worden de karakteris-
tieken aangegeven.

vanwege de beperkte omvang van de studieopdracht heb ik ervoor geko-
zen om de meest belangrijke bouwperiodes uit te werken. Om een volledig 
beeld te krijgen ga ik wel in op de oude stad en de historische dorpslinten. 

in het eerste deel beschrijf ik de bouwperiodes zoals deze in de literatuur 
beschreven zijn. in het tweede deel ga ik per periode in op de Nijmeegse 
situatie en vervolgens zoom ik in op een wijk die in deze periode gebouwd 
is. Bij de beschrijving maak ik een analyse van de bebouwing, van het we-
genpatroon en van de groenstructuur. Bij dit laatste maak ik onderscheid in 
vlakgroen en bomen. 
ik beschrijf de huidige situatie en analyseer welke elementen uit de groen-
structuur een relatie hebben met de stedenbouwkundige opzet van de wijk. 
Tenslotte geef ik aan welke elementen van het openbare groen bepalend 
zijn voor de samenhang met de bebouwde omgeving en in belangrijke 
mate bijdragen aan de kwaliteit van de woonwijk. Bij toekomstige ontwik-
kelingen of renovaties kunnen deze karakteristieken de basis vormen voor 
het nieuwe plan.
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De ontwikkeling van een stad is af te lezen aan de periodes 
waarin de stad is opgebouwd. iedere bouwperiode kent zijn eigen 
kenmerken die weer herkenbaar zijn in de verschillende buurten 
en wijken. in mijn onderzoek ga ik uit van de meest herkenbare 
periodes uit de geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling. Het 
beginpunt van mijn tijdslijn ligt aan het eind van de 19de eeuw 
toen veel steden toestemming kregen om uit te breiden buiten de 
stadmuren. vanaf dat moment heeft de stad zich kunnen ontwik-
kelen tot een stedelijk gebied met een grote diversiteit en variatie 
in woningen, buurten, wijken en complete stadsdelen.

A L G E m E E N
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boomstructuur in Nijmegen oost bepaald voor belangrijk deel het groene karakter
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De historische kernen
De huidige plattegrond van veel historische steden bestaat al vanuit de 
middeleeuwen en is organisch ontstaan. Binnen de oude stadsmuren was 
de bebouwing compact en bestaat uit woningen, winkels en bedrijven. Het 
sociale leven speelde zich af op de doorgaans smalle straten. De ruimte 
was van gevel tot gevel geplaveid met één steensoort of keien en is volledig 
openbaar. Later werden langs de huizen stroken ingericht met een afwijk-
ende verhardingsoort en een goot langs de weg zorgde voor de afvoer van 
het water in de stad. Door de compacte bouw was er nauwelijks ruimte voor 
bomen. Wel zijn er voorbeelden uit de middeleeuwen dat er langs bredere 
straten en langs grachten bomen staan: zoals langs de Amsterdamse 
grachten en in de Utrechtse maliebaan en de Lange voorhout in Den Haag. 
in het westen van het land werden veelal iepen en linden aangeplant, in de 
hogere delen van het land stonden ook wel eiken en tamme kastanje.

Naast de historische binnenstad heeft Nijmegen een aantal oude dorpsk-
ernen en lintbebouwingen uit de periode voor de stadsuitleg aan het einde 
van de 18de eeuw.

De 19de eeuwse uitbreiding
Toen in 1874 de Vestigingswet werd aangenomen, kregen de steden  
toestemming om buiten de stadsmuren uit te breiden. Door de industriali-
satie en de trek van veel mensen van het platteland naar de stad, was er 
een groot tekort aan woningen ontstaan. 
Op de oude vestingwerken werden parken aangelegd, met daarlangs rijk 
gedecoreerde herenhuizen en de villa’s voor de gegoede burgerij. Tussen 
de uitvalswegen van de stad ontwikkelde zich de eerste uitbreidingswijken. 
Langs de uitvalswegen verrezen statige gebouwen waar niet alleen won-
ingen, maar ook winkels en bedrijven gehuisvest werden. Binnen dat we-
genpatroon werd de ruimte successievelijk opgevuld met een eenvoudig 
stratenpatroon met arbeiderswoningen in één bouwstijl. historische kern van Nijmegen 
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Langs de hoofdwegen hebben de woningen voortuinen die vaak zijn afgezet 
met een ijzeren hekwerk op de grens tussen openbaar en privé. Ondanks 
de soms beperkte ruimte komen er standaard bomen in de straten. met 
uitzondering van de parken en singels op de vestingwerken is er nagenoeg 
geen openbaar groen aanwezig. De woningwet uit 1901 stond niet toe dat 
gronden bestemd werden voor de aanleg van parken en plantsoenen. De 
herziening van deze wet in 1924 maakte dit wel mogelijk.

De stadsuitleg aan de oostzijde van de binnenstad van Nijmegen dateert 
uit deze bouwperiode.

De tuindorpen en tuinwijken
Aan het begin van de 20ste eeuw met de opkomst van de industrie, werd 
de tuinstadgedachte ontwikkeld.  De Engelsman Ebenezer Howard wilde 
nieuwe steden ontwikkelen, op enige afstand van de bestaande stad, met 
een goede en snelle verbinding naar die stad. Het doel was om hier indus-
trie uit de overbevolkte steden aan te trekken en de werknemers op korte 
afstand een goede woning aan te bieden. Door een snelle trienverbinding 
naar de stad, moesten bewoners kunnen genieten van de voordelen van 
de stad en van het platteland. vanuit die gedachte is aan het begin van 
de 20ste eeuw in Europa een stedenbouwkundige beweging ontstaan, de 
Tuinstadbeweging.

De tuinstad was meer dan een stedenbouwkundige vormgeving, maar 
moet gezien worden als levensgemeenschap waarbij sociale componen-
ten zeker zo belangrijk waren. Het ging uit van een breed samengestelde 
bevolking, dus niet alleen woningen voor de arbeiders, maar ook voor de 
middenstand en de fabriekseigenaar. in het ideaalbeeld van Howard had 
iedere tuinstad zijn eigen zelfstandige bestuur met veel zeggenschap voor 
de bewoners. De coöperatieve tuinen en gemeenschapshuizen moesten 
de integratie bevorderen. De grond was altijd in gemeenschappelijk bezit. 19de eeuwse stadsuitleg gemeente Nijmegen
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in Nederland kennen we geen tuinsteden zoals bijvoorbeeld in Engeland. 
De bouwstijl is vooral vertaald als een aantrekkelijke woonvorm waarbij de 
sociale componenten een minder sterke rol spelen. We spreken hier meer 
van tuindorpten of tuinwijken.

De Nederlandse tuindorpen waren gericht op de huisvesting van arbeiders. 
Alle woningen hebben een tuin en er is een duidelijke scheiding tussen 
openbaar en privé. in veel tuindorpen bestaat deze afscheiding uit ge-
schoren hagen. Het openbare groen is vooral siergroen en speelgroen; de 
pleinen, binnenterreinen en hoven zijn voor collectief gebruik en zoveel als 
mogelijk groen ingericht. Er is in de meeste wijken geen sprake van een 
duidelijke boomstructuur 
veel  tuindorpen of tuinwijken hebben een ambachtelijke, traditionele, 
gevarieerde en decoratieve architectuur en zijn gebouwd in een groene, 
besloten en intieme stedenbouwkundige context. 

Na de oorlog moest in een rap tempo grote aantallen woningen gebouwd 
worden, er werd gezocht naar optimalisatie van de bouwsystemen, sys-
teembouw en rationalisatie productiewijze worden ontwikkeld. De woning-
bouw krijgt een industriële benadering  en de baksteen wordt vervangen 
door beton, staal en glas. 
De tuinstadgedachte van Howard wordt steeds meer verlaten om plaats 
te maken voor de sociale woningbouw. Dit is een vorm van stedenbouw 
waarin op planmatige wijze gebouwd wordt voor alle lagen van de bevol-
king en waarbij met alle noodzakelijke voorzieningen rekening wordt ge-
houden.  .

Grote delen van Nijmegen west en oost zijn gebouwd volgens de begin-
selen van de tuindorpen of tuinwijken.

tuindorp Nijmegen west

diagram van het tuinstadconcept uit 
Howard's boek Garden Cities of 
tomorrow 1902
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De eerste na-oorlogse uitbreidingswijken 
Als reactie op de veelal dichte bouwblokken van de tuindorpen worden 
de naoorlogse woonwijken ontworpen volgens de ideeën van de moderne 
beweging: helderheid, transparantie en de verweving van groene en ge-
bouwde elementen stonden hierbij centraal. Deze behoefte aan meer licht, 
lucht en ruimte werd vertaald naar rechthoekige grondpatronen en een 
open verkaveling met vrijliggende bouwblokken rondom een groene bin-
nenruimte. Groen krijgt in deze periode een belangrijke rol als aankleding 
voor de woonomgeving en om te garanderen dat er voldoende licht, lucht 
en ruimte is.

De eerste naoorlogse uitbreidingswijken zijn volgens de C.i.A.m. gedachte 
gerealiseerd waarbij een sterke scheiding werd gemaakt tussen wonen, 
werken, verkeer en recreëren. Deze idealen voor de toekomstige woonmi-
lieus werden ontwikkeld op het Congres international d’Architecture mod-
erne (C.i.A.m.). in Nederland is deze gedachte later ook wel vertaald als 
de  “wijkgedachte”. Zelfstandig functionerende wijken waarbij de bestaande 
stad en het omringende landschap ondergeschikt is aan de opzet van de 
wijk. De wijk is een ruimtelijke en sociale eenheid met voorzieningen voor 
alle leeftijdsgroepen. De kern van de wijk is het brandpunt van het ge-
meenschappelijke leven, hier zijn de voorzieningen en de winkels. Het is de 
plaats om elkaar te ontmoeten en het vormt het bindende element tussen 
de buurten.
De wijk is opgebouwd uit twee netwerken: de wegen en het groene netwerk. 
Alle voorzieningen zijn gekoppeld aan dit netwerk: de winkels langs de we-
gen en de voorzieningen zoals scholen, kerken en wijkgebouwen liggen 
aan het groene netwerk centraal in de wijk. De doorgaande wegen lopen 
om de wijk, ze doorsnijden de wijk niet.

in de naoorlogse wijken maakte het traditionele straatbeeld met gesloten 
woonblokken plaats voor woonvelden met losse woonblokken. Er worden Hatert vlak na de aanleg 

geen doorgaand verkeer in de wijk, het centrum is 
een assenkruis waarin de wijkfuncties liggen
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niet alleen eengezinswoningen gebouwd, maar clusters van drie- en vier 
etageblokken worden geïntroduceerd. De nadruk komt te liggen op de 
ruimte tussen de woonblokken en de integratie van de woning en de naaste 
omgeving. De rooilijn is niet meer maatgevend, maar het vlak waarop de 
woonblokken staan. Het alom aanwezige groen is kenmerkend voor de 
woonwijken in open bebouwing. 

Uit deze bouwperiode zijn vier  verkavelingstypes te onderscheiden: het 
straattype, het stempeltype, het ensembletype en het parktype
Het straattype is hiërarchisch van opzet met een hoofdweg, winkelstraat, 
buurtwegen en woonstraten. In elk wegprofiel zijn bomen opgenomen die 
een stevig ruimtelijk kader vormen voor de losse bebouwing. De vaak aan-
wezige grasstroken langs de wegen bepalen mede het groene karakter van 
de wijk. Bij de etagewoningen is de gemeenschappelijke tuin openbaar en 
loopt aan de straatzijde door. Het zijn vaak open grasvelden met solitair 
geplaatste bomen. De heesters aan de randen van de portiekwoningen 
moeten de minder fraaie bergingen camoufleren.

De stempelwijken gaan uit van een verkavelingeenheid van meerdere losse 
bouwblokken met verschillende woningtypen: laagbouw (bejaardenwonin-
gen en eengezinswoningen) en middelhoogbouw (portieketagewoningen 
en galerijwoningen) als ruimtelijke en sociale eenheid. De zogenaamde 
stempel wordt herhaald en gespiegeld tot grotere stedenbouwkundige een-
heden.

in de stempelwijken is de boombeplanting op de bebouwing afgestemd: 
aan de straatzijde staan de bomen in rijen of blokken gekoppeld aan de 
bebouwing. Hierdoor doen de bomen mee in de ritmiek van de stedenbou-
wkundige opzet. Dit in afwijking met het straattype waar de bomen gekop-
peld zijn aan de straat. 

stratenpatroon met een hiërarchishe opzet van de 
wegen - Hatert in Nijmegen

stempelwijk waarbij etagewoningen, eengezinswonin-
gen en bejaardenwoningen een verkavelingseenheid 
vormen - Hatertsehei in Nijmegen

parktype met alleen hoogbouw in clusters gebouwd 
- Malvert Nijmegen
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in het ensembletype werd hoogbouw gecombineerd met laagbouw en 
werden parkachtige tussenruimten aangelegd om de overlast van inkijk te 
voorkomen. Het groen had niet meer de centrale plaats in de compositie 
zoals dat was in de stempelwijken, maar kwam als plantsoen tussen de 
hoogbouw  en de laagbouw te liggen.

Bij het parktype zijn de hoogbouw en laagbouw strikt gescheiden. De hoog-
bouw is voornamelijk in clusters gebouwd, vaak verschillende hoogbouw-
types die gestempeld en gespiegeld werden tot een grotere eenheid. Een 
groot deel van deze open ruimte was nodig voor parkeerplaatsen. Een 
gesloten bomendek moest de grote centrale parkeerplaats vanuit de won-
ingen aan het oog onttrekken. De rest van de open ruimte kan ingericht 
worden als autovrij park, veelal in een landschappelijke stijl als contrast 
met het geometrische patroon van de hoogbouw. Het groen en de bomen 
moesten op termijn tegenwicht bieden aan de hoogbouw. in het park zijn 
recreatieve voorzieningen zoals trapvelden, speelterreinen en wandel-
paden opgenomen. 

in Nijmegen zijn de wijken Hatert en Neerbosch ontwikkeld volgens de 
C.i.A.m. gedachte. 

De grootschalige uitbreidingen van de jaren zestig

Er zijn niet alleen wijken, maar hele stadsdelen volgens de hierboven be-
schreven wijkgedachte  ontworpen. De verschillende wijken worden ge-
scheiden door de hoofdwegen en de groenstructuur. vaak liggen ze achter 
stedelijke barrières zoals spoorwegen en kanalen op grotere afstand van 
de stad.
Ondanks de oorspronkelijke ligging op de grens van stad en landschap is 
er vaak geen relatie tussen de nieuwe stad en het omliggende landschap. maquette Pendrecht 1956 bron: Museum Rotterdam
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Het ommeland is daardoor onbereikbaar en heeft geen recreatieve betek-
enis. Dit wordt veelal versterkt door de brede groene zoom die diende als 
uitloopgebied. Het is veelal een extensief beheerd bos of parkstrook met 
groene recreatieve voorzieningen zoals sportvelden, trapvelden en volks-
tuinen. 

in de naoorlogse periode werd recreatie gezien als een even belangrijke 
functie als wonen, werken en verkeer. Hierdoor wordt het stedelijk groen 
steeds meer gezien als zelfstandig onderdeel van de stedelijke structuur. 
Het groen bepaald steeds meer het karakter van de naoorlogse wijk. in 
veel steden nam het oppervlakte openbaar groen na de oorlog snel toe. in 
Nijmegen ligt meer dan 50% van al het openbare groen in de stadsdelen 
Dukenburg en Lindenholt, de twee grote stadsuitbreidingen van na de oor-
log.

in veel na-oorlogse stadsdelen liggen de wijkvoorzieningen in de kern, 
vaak aan een centrale open ruimte, een plein of in een park. De verschil-
lende woongebieden worden gescheiden door twee netwerken, het wegen-
netwerk en het groene netwerk.

De wegenstructuur is hiërarchisch opgezet met een sterke scheiding van 
de verschillende verkeersstromen op de doorgaande wegen. De ontsluit-
ingswegen liggen in brede groenzones die de verschillende wijken schei-
den. De bebouwing vormt meestal de rand van de afzonderlijke wijken en 
is niet georiënteerd op de weg waardoor een samenhangend bebouwings-
beeld ontbreekt. Het wegbeeld wordt bepaald door het groenconcept:  vrij 
liggende wegen, gescheiden door grasbermen en beplant met vier tot acht 
rijen bomen.  Wanneer dit concept consequent wordt doorgevoerd, levert 
het een sterke structuur op.  Op plaatsen waar geen eenduidig wegbeeld 
aanwezig is, ontstaat een onsamenhangend en ruimtelijk onaantrekkelijk 
beeld door het ontbreken van een herkenbaar concept.

woonwijken gescheiden door de hoofdwegen en de groenstructuur.
in de woonwijken zijn geen doorgaande routes
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Door de sterke stijging van het autobezit, is de auto maatgevend voor de 
profilering van de woonstraten, waardoor brede, kale en vaak over-gedi-
mensioneerde wijkontsluitingswegen zijn ontstaan. 

Het groen in de naoorlogse wijken en stadsdelen vormt een samenhangend 
systeem waarbij het groen vanuit de rand, via de parkstroken tussen de wi-
jken doorloopt naar de kern van de wijken. in de lagere delen van het land 
wordt de groenstructuur versterkt door het watersysteem en loopt als een 
groen-blauwe dooradering door het stadsdeel en geleed de deze in wijken 
en buurten.

De parkstroken zijn ontworpen als een open landschap van vaarten, speel-
weiden en bosschages met daarbinnen de recreatieve voorzieningen. 
De inrichting is vaak sober met grote grasvlaktes en verspreid staande 
bomen. 

in Nijmegen zijn delen van Dukenburg een voorbeeld van deze naoorlogse 
uitbreiding.

De na-oorlogse uitbreiding van de jaren zeventig
Eind jaren zestig kwam er een tegenbeweging op gang die zich afzette 
tegen de anonieme en monotone hoogbouw uit de vroeg –naoorlogse 
wijken. In de periode tussen 1970 en 1985 zijn uitbreidingswijken gerea-
liseerd volgens de ideeën van deze Forumbeweging. De wijken werden 
kleinschaliger, gevarieerder en herbergzamer.  De nieuwe wijken moesten 
een nieuwe wooncultuur stimuleren: gericht op ontmoeting, kleinschalig-
heid en diversiteit. De straat moest weer de ontmoetingsplek worden die 
het in vroeger jaren ook had. Later hebben deze wijken de benaming van 
bloemkoolwijk gekregen. De naam duidt op het fijn vertakte patroon van 
afzonderlijke buurten die als bloemkoolroosjes te herkennen zijn. De wij- luchtfoto Dukenburg Nijmegen
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ken worden ook wel woonerfwijk, verdwaalwijk, doolhofwijk, macaroniwijk 
of easytown genoemd. Het is een typisch Nederlands verschijnsel in de 
architectuur en stedenbouw

Een aantal uitgangspunten van de wijkgedachte uit de jaren zestig bleef 
overeind: het ordenen van de stad, het opdelen in buurten, wijken en een 
stadsdeel waarbij verkeer en groen als structurerend element behouden 
bleef. 
De kleinschaligheid werd vertaald in wijken met nagenoeg alleen eenge-
zinswoningen in lage dichtheden. Er was geen eenduidige ruimtelijke ver-
taling of vorm die in alle wijken domineerde, er ontstonden wijken met veel 
variatie, pluriformiteit en complexiteit.  De functionele stedenbouw maakte 
plaats voor emotionele stedenbouw  waarbij beleving, verrassing en vari-
atie een belangrijke rol speelt in plaats van licht, lucht en ruimte uit de 
voorgaande periode.

De bloemkoolwijken worden gekenmerkt door: het kronkelende stratenpa-
troon, collectieve hoven en woonerven, menging van verschillende woning-
typen, verspringende rooilijnen en een sterke nadruk op grondgebonden 
woningen met een eigen tuin, een diffuse overgang tussen openbaar en 
privé, grillige en onregelmatige verkavelingpatronen,  wisselende dakvor-
men, verschillende hoogtes in een bouwblok.

De hoofdstructuur van de bloemkoolwijken wordt bepaald door de wegen-
structuur en de groenstructuur. 
Binnen de wegenstructuur is een sterke hiërarchie met : wijkontsluitingswe-
gen en buurtontsluitingswegen, woonstraten, woonerven en woonpaden. 
Deze hiërarchie is ook zichtbaar in de materialisatie waarbij de hoofd- en 
buurtwegen in asfalt zijn uitgevoerd en de woonerven en woonstraten 
bestaan uit klinkers of betontegels. De wijkontsluiting loopt als rondweg 
door de wijk van waaruit de afzonderlijke buurten worden ontsloten.  De 

Deze tekening van de coplexheid van een bloemkoolwijk werd door Niek de Boer 
gemaakt, en voor het eerst in Baksteen gepubliceerd in 1972. Daarna werd de tekening 
veelvuldig overgenomen in andere publicaties. Bron: internet
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wegenstructuur is vaak opgebouwd als een boomstructuur:  de hoofdweg 
die rond loopt met daaraan de buurtweg met vertakkingen die dood lopen 
in het woonerf en steeds verkeersluwer worden.
in veel steden zijn langzaamverkeersroutes ontworpen die de wijk verbindt 
met de belangrijke voorzieningen, de winkels, scholen en ook de haltep-
laatsen voor het openbare vervoer. De langzaamverkeerroute loopt vaak 
samen met de groenstructuur.

Bij de invulling van de woonwijken is er veel aandacht voor de architectuur 
van de woningen en de woonblokken en minder aandacht voor de steden-
bouwkundige opzet. De wijk wordt een optelsom van individueel uitgewerk-
te buurten, de relatie tussen deze woonbuurten ontbreekt vaak en tussen 
de woonbuurten en de hoofdstructuur. De samenhang is zoek, waardoor de 
bloemkoolwijken veelal onoverzichtelijk zijn.

Woningen keren zich af van de groenstructuur en de wegenstructuur. De 
openbare ruimte is niet als zodanig gedefinieerd en is daardoor moeilijk 
leesbaar. Er ontstaan conflicten tussen het privé domein en de openbare 
ruimte, vaak is weinig privacy aanwezig waardoor schuttingen geplaatst 
worden. Alleen daar waar de achterkant direct aan een rustige, kwalita-
tief hoogwaardige openbare ruimte grenst, zijn schuttingen slechts beperkt 
aanwezig  zoals bijvoorbeeld bij woningen die direct aan open water gren-
zen.

Door de hoekige verkaveling ontstaan veel overhoeken die een groene in-
richting hebben gekregen. De gedachte was dat bewoners dit snippergroen 
zelf zouden gaan beheren, dit bleek echter niet te werken.  Omdat het in 
veel gevallen onduidelijk is waar de eigendom ligt en de  verantwoordeli-
jkheden niet helder zijn, ontstaat een verrommeling van het openbare ge-
bied.

luchtfoto van deel van Lindenholt in Nijmegen - voorbeeld van een bloemkoolwijk
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Bij het ontwerp van de hoofdstructuur werd gekeken in hoeverre gebruik 
gemaakt kon worden van bestaande landschappelijke elementen voor het 
ontwerp van de stedenbouwkundige structuur. Kavelpatronen, hoogte-
verschillen, bomenrijen en erfbeplanting, oude boerderijen en historische 
oriëntatiepunten kregen een steeds grotere rol bij het benoemen van uit-
gangspunten voor nieuwe woonwijken. De terreinen voor de woningbouw 
werden niet meer integraal opgespoten, maar veelal partieel opgehoogd. 
voor de groeninrichting werd afstand genomen van het rechthoekige, 
gladgeschoren grasvelden met gesnoeide boompjes en keurige afgebak-
ende bloembedden.  Er was een stroming die pleitte voor meer natuur in 
het stedelijke groen. Louis de Roy was de belangrijkste voorvechter voor 
deze beweging. Hij pleitte voor de invulling van groenvoorzieningen waarbij 
de natuur zelf veel meer haar gang kon gaan: niet spitten, niet sproeien 
en niet snoeien. Onkruid werd niet gewied, dat was natuur. Rioolbuizen, 
bouwafval en vloerplaten werden ingezet om meer variatie te krijgen. in 
bloemkoolwijken werd het oorspronkelijke groenontwerp dan ook nadruk-
kelijk een afspiegeling van de opvattingen uit die tijd: intiem, informeel en 
natuurlijk. Het groen werd ingezet als middel van natuurlijker spelen: klie-
deren met water en modder,  pootje baden, hutten bouwen, fikkie stoken, 
verstoppertje spelen, het  moet allemaal mogelijk zijn in het groen.

Delen van Dukenburg en het staddeel Lindenholt zijn goede voorbeelden 
van deze uitbreidingsvorm.

Late uitbreidingswijken – de VINEX wijken
in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw lanceerde de 
overheid de vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening Extra. Hierin staat 
aangegeven hoe het land zich in de daarop volgende decennia zou moeten 
ontwikkelen. voor het eerst werd de ruimtelijke ordening ingezet om de 
milieubelasting te verminderen waarbij twee speerpunten werden gekozen: groenvoorzieningen waar de natuur meer zijn gang mag gaan
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het beteugelen van de groei van de automobiliteit en de gebiedsgewijze 
aanpak van de milieuproblematiek. Over het gehele land werden steden en 
regio’s aangewezen waar de uitbreidingen gerealiseerd moesten worden. 
Door  compact te bouwen in of nabij bestaande steden, met een goede 
aansluiting op het openbaar vervoersnetwerk kon de groei van de automo-
biliteit terug gedrongen worden en zou het landschap gespaard blijven. Dat 
landschap werd gezien als een grote waarde voor de uitbreiding. in veel 
vinex wijken is het bestaande landschap opgenomen in de structuur van de 
nieuwe uitbreiding en zijn routes en relaties met het omliggende landschap 
belangrijk.

De stedenbouwkundige op zet is gericht op een sterk raamwerk waarbin-
nen de verschillende deelgebieden separaat ontwikkeld kunnen worden. 
in een masterplan of structuurplan worden de grote lijnen van het plan en 
de omliggende landschap geschetst. soms is daarnaast nog een beeld-
kwaliteitplan waarin de sfeer beschreven wordt die voor de verschillende 
wijken wordt nagestreefd. 

in veel plannen is de hoofdstructuur gekoppeld aan de belangrijkste 
netwerken: de verkeersstromen en het noodzakelijke watersysteem. samen 
met de landschappelijke waardevolle structuren vormen ze het ruimtelijke 
raamwerk. Naast de ruimtelijke kwaliteiten krijgt het begrip “duurzaamheid” 
gestalte in iedere vinexwijk. Duurzaamheid betekent het streven naar een 
ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder 
daarmee voor de toekomstige generaties mogelijkheden om in hun behoe-
ften te voorzien in gevaar te brengen.

Bij veel vinexwijken is het groen geconcentreerd: in een centraal park 
of in een groene zone die een verbindend element vormt tussen de ver-
schillende onderdelen. samen met het groen langs de infrastructuur, met 
name langs de doorgaande routes voor fietsers en wandelaars vormen de masterplan Waalsprong Nijmegen
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grootschalige parken en de uitlopers naar het omliggende landschap het 
groene raamwerk van de vinexwijk.
Deze eenduidigheid ontbreekt nagenoeg geheel op het schaal van de wi-
jken en buurten, soms maakt het groen deel uit van een integraal plan, in 
andere gevallen is het de opvulling van restruimtes. Door de grote diver-
siteit aan bouwstijlen, verkavelingpatronen en stedenbouwkundige opzet, 
is er geen sprake van een kenmerkende bouwstijl voor deze periode. Er 
zijn geen algemene principes aan te geven die kenmerkend zijn voor de 
vinexwijken.

Omdat mijn studie zich richt op de relatie tussen de  algemene uitgangs-
punten van de stedenbouwkundige ontwerp en het wijkgroen, is deze pe-
riode niet verder uitgewerkt. Het zou voor deze beperkte opdracht te ver 
voeren om hier dieper op in te gaan.

water als structurerend element bij de Vinex locatie - Waalsprong Nijmeen
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ontwikkelgebied van een Vinex locatie - Waalsprong Nijmeen
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Op basis van een analyse van de ruimtelijke ontwikkeling van de 
stad zijn gebiedtypen onderscheiden die als een bouwkundige een-
heid beschouwd kunnen worden. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
stijlperioden uit de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Lang niet 
overal is sprake van een stadsbeeld dat bestaat uit één bouwstijl. 
Deze studie behandeld alleen gebieden waar een duidelijke bouwstijl 
valt waar te nemen.
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Historisch stedelijke bebouwing 

De binnenstad van Nijmegen bestond tot de tweede wereldoorlog uit een 
organisch gegroeide structuur die in de loop van de eeuwen was ontstaan. 
Binnen de vestigingswallen omvatte een fijnmazig stelsel van gesloten 
bouwblokken en kleine straatjes. Het stadsbeeld was besloten en bestond 
uit gebogen straten en intieme pleinen met daaraan een aaneenschake-
ling van individuele panden.  Het was een smeltkroes waar woningen, win-
kels, werkplaatsen en bedrijven samen kwamen, waar nauwelijks ruimte 
was voor groen in deze compacte stad.  

De Benedenstad
Door het oorlogsbombardement is er veel van de oude stad verloren ge-
gaan. Na de oorlog ging alle aandacht uit naar de wederopbouw, waardoor 
de verouderde benedenstad verder in verval raakte. in de jaren vijftig en 
zestig kwam een grootscheepse afbraak op gang, waarbij ook tientallen 
historische huizen werden gesloopt. Het heeft tot eind jaren zeventig ge-
duurd voordat de gehele benedenstad opgeknapt werd. Een deel werd ge-
renoveerd en een belangrijk deel is herbouwd met behoud van het oude 
stratenpatroon. Het gebied is nagenoeg alleen bestemd als woongebied 
met enkele sociale functies.
Gesloten bouwblokken met binnenpleintjes die ingericht zijn als parkeer-
plek, als groengebied of als speelplek. in de straten is weinig ruimte voor 
groen, alleen in de Hezelstraat staan bomen. Het groen op straatniveau 
blijft beperkt tot een aantal geveltuinen.
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De Waalkade is ingericht als toeristisch, recreatieve zone met een brede 
flaneerzone aan de oever van de Waal. De oever van de rivier wordt bena-
drukt door de platanen die hier na de renovatie geplant zijn. in vroeger tij-
den hebben hier linden gestaan, waarvan de laatste na een storm in 2008 
gekapt is.

foto benedenstad

Karakteristiek
in de  benedenstad  is geen duidelijke relatie tussen de architectuur en de 
stedenbouw met de inrichting van de openbare ruimte en het groen. Door 
de smalle straatjes is er weinig ruimte en de binnenplaatsen worden veelal 
gebruikt als parkeerplaats. 
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Historische bebouwingslinten en dorpskernen

De historische bebouwingslinten en dorpskernen zijn voor 1900 ontstaan 
buiten de toenmalige stad. in het landelijke gebied ontstonden langs we-
gen en dijken bebouwingslinten met vrijstaande boerderijen en arbeiders-
woningen. in de loop der tijd is deze bebouwing in het stedelijke patroon 
opgenomen. Het voormalige dorp Hees is als herkenbare eenheid bewaard 
gebleven.

Hees
Reeds in de 14de eeuw waren de eerste ontginningen van het gebied ten 
westen van de stad wat later uit zou groeien tot het kerkdorp Hees. in de 
17de eeuw kochten welgestelde Nijmegenaren in Hees landerijen en ver-
schenen buitenplaatsen. De oorspronkelijke boerderijen werden omge-
vormd tot buitenhuis. 
vanouds is Hees een tuinbouwdorp: de zavelgrond is hier uitermate ge-
schikt voor en de goede verbinding met de stad garandeerde een continue 
afname op de markt. in 1928 verschijnen de eerste kassen langs de Bre-
destraat en het Kerkepad. Hees was in die tijd nog geheel omringd door 
platteland. 
Na de oorlog wordt het kerkdorp Hees met de bouw van Heseveld opgeno-
men als wijk van Nijmegen. Een park tussen deze woongebieden vormt de 
scheiding tussen het historisch dorp en de naoorlogse nieuwbouwwijk.
Het bebouwingspatroon
De kern van het oude dorp hees ligt rond de kerk, bij de spliting van de 
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schependomlaan en de Korte Bredestraat. Het bebouwingslint is hier ge-
slotener, naar de randen van het dorp staan de woningen verder uiteen. 
Kenmerkend voor Hees zijn de voormalige kloostergebouwen met de rui-
me tuinen en veelal monumentale bomen. Door de openheid van de lintbe-
bouwing is de sfeer van het voormalige tuindorp met name in de Bre-
destraat bewaard gebleven.

De groenstructuur
Het groen in Hees wordt vooral gevormd door de monumentale boomstruc-
tuur en de grote particuliere tuinen. Er is weinig openbaar groen aanwezig. 
Een smalle groenstrook vormt de verbinding tussen Hees en de uitbrei-
dingswijk uit de jaren zestig. Een ruim opgezet park met grote grasvlaktes 
en boomgroepen scheidt deze twee wijken. 

gebouwen groenstructuur
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Er zijn twee typen profi elen te onderscheiden die overeenkomt met de be-
bouwingsstructuur. De schependomlaan en de Korte Bredestraat hebben 
ruime voortuinen met een duidelijke scheiding op de grens van privé en 
openbaar, aan weerszijden trottoirs en een bomenrij aan één zijde van de 
weg of tweezijdig. De bebouwing is nagenoeg aaneengesloten of met 
smalle openingen tussen de woningen. 
Het profi ef van de Kerkstraat en de Bredestraat is duidelijk afwijkend. De 

profi el Schependomlaan 

bebouwing langs deze wegen is losser, herenhuizen en villa’s op ruime 
kavels met doorzicht naar de achterliggende veelal diepe tuinen. Aan één 
zijde van de weg staan monumentale bomen in een grasberm. Aan de 
overzijde wordt het groen gevormd door de particuliere tuinen.
Door sterfte van bomen is de boomstructuur op enkele plaatsen niet meer 
in tact.



35

N i j m E G E N

Karakteristiek
Er is een duidelijke relatie tussen de bebouwingsstructuur en de groen-
structuur. De wegen waarbij de bebouwing meer gesloten is, hebben aan 
weerszijden bomen, de wegen met een meer open bebouwing hebben een 
eenzijdige bomenrij in een grasberm. in deze straten wordt het groene ka-
rakte meer bepaald door de grote tuinen.
Er zijn overal duidelijke overgangen van privé naar openbaar met muur-
tjes, hekwerken of een haagbeplanting. 

profi el Kerkstraat
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Laat negentiende-eeuwse bebouwing

Aan het eind van de negentiende eeuw, na de ontmanteling van de stad, is 
rond het stadscentrum de negentiende-eeuwse singelstructuur aangelegd. 
voor deze negentiende-eeuwse stadsuitleg is een samenhangend plan 
gemaakt voor de stedenbouwkundige uitleg en de groenstructuur. Naar 
Parijs voorbeeld werden in het gehele gebied ruime en statige straten, plei-
nen en parken ontworpen. Het plan kende een sterk hiërarchische wegen-
structuur: de belangrijkste wegen waren de singels, daarna kwamen de 
uitvalswegen en tot slot de woonstraten hiertussen. Deze hiërarchie werd 
ondersteund door het profiel van de straten: een breed profiel  voor de sin-
gels met meerdere bomenrijen en groenstroken en een smaller profiel voor 
de kleinere straten. 

Het groen onderstreepte de structuur van het plan en vormde daarmee 
een belangrijke structuurdrager. De voortuinen, bomenrijen en openbare 
groenstroken zorgden voor samenhang in het gebied.    

Het oorspronkelijke plan van L.A. Brouwer bestond uit een formeel groen- 
en stratenplan rond de stad waarin een tweetal belangrijke ronde pleinen 
waren opgenomen: het Keizer Karelplein en het en het Trajanusplein. Een 
50 meter brede singel vormt de begrenzing tussen de binnenstad en de 
stadswijken rondom en verbind de twee stadsparken: het Kronenburger-
park en het Hunnerpark.
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de kaarten op de volgende pagina’s).

Naast de groene singels en de pleinen was er nauwelijks groen aanwezig. 
in die tijd mochten er geen openbare groengebieden ingericht worden. Het 
huidige julianapark is ontstaan op een oude geruimde begraafplaats. Het 
javabosje had de bestemming bedrijventerrein en het Thiemepark is aan-
gelegd op een voormalig bedrijventerrein. Het groen in de 19de eeuwse 
uitbreidingswijken bestond voornamelijk uit straatbomen.

plan van L.A. Brouwer uit 1878 bebouwingspatroon en groenstructuur

Op de huidige plattegrond is het oude plan van Brouwer nog duidelijk her-
kenbaar: het Kronenburgerpark, Keizerkarelplein en de singelstructuur is 
nauwelijks veranderd. in het oude plan zijn een aantal brede miuddenber-
men opgenomen die in de loop van de tijd verdwenen zijn en vervangen 
door een laanstuctuur zoals op de Canisiussingel, de st. annastraat en de 
mr. Frankenstraat. Bij de Canisiussingel is de middenberm vervangen door 
zijbermen, in de ander straten is deze omgezet in een laanbeplanting (zie 
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hiërarchie in de wegenstructuur

Er is een duidelijke hiërarchie in de wegenstructuur waarin vier profielen 
onderscheiden kunnen worden. 
Profiel A - minimaal 50 meter breed vrijstaande villa’s of herenhuizen
profiel B - de veelal doorgaande wegen zijn meestal 30 - 40 meter breed
profiel C - de woonstraten met een profielbreedte van 15 - 25 meter breed
profiel D - zijn de smalle woon- en winkelstraten zonder voortuinen

oorspronkelijke boomstructuur

In de profielopbouw is een duidelijke relatie tussen de breedte van het pro-
fiel, de hoogte en de monumentaalheid van de gebouwen, de diepte van 
de voortuinen en de aanwezigheid van straatbomen. Bij de beschrijving 
van de verschillende profielen wordt dit nader uiteen gezet.

De groenstructuur (pagina 35) en de oorspronkelijke boomstructuur onder-
strepen de hiërarchie van de wegen. De brede singels en wegen hebben 
meerdere bomenrijen en groene bermen of middenstroken. in de door-
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gaande wegen en de woonstraten (de profielen B en C) zijn bomenrijen 
aan weerszijden van de weg opgenomen. De meeste wegen met profiel D 
hebben geen boomstructuur. 
Kijken we naar de kaart met de huidige boomstructuur, dan zien we dat 
deze op hoofdlijnen nog wel klopt, maar enkele belangrijke doorgaande lij-
nen ontbreken of zijn fragmentarisch. in de Prins Bernhardstraat en de 
Coehoornstraat langs het julianapark ontbreekt een boomstructuur, er 
staan nu enkele solitaire bomen en enkele bomen op een rij. De boom-

structuur in de Daalseweg en de Berg en Dalseweg is fragmentarisch, 
vaak alleen aan één zijde of ontbreekt op grote delen. in kleine woonstra-
ten en de smalle winkelstraten staan juist weer bomen waar deze in het 
vroegere plan niet opgenomen waren.

Afhankelijk van de breedte van het profiel werd in het oorspronkelijke plan 
de boomsoort bepaald. Op veel plaatsen is deze relatie niet meer aanwe-
zig zoals de Amerikaanse eiken in de woonstaten.. 

bestaande boomstructuurluchtfoto centrum en 19de eeuwse schil
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profi el A - Oranje- en Canisiussingel

50
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De Oranje- en de Canisiussingel hebben een 65 m breed profiel waarlangs 
statige villa’s en herenhuizen staan met diepe voortuinen. Deze tuinen zijn 
veelal afgebakend met ijzeren hekwerken van ongeveer een meter hoog 
soms in combinatie met stenen muurtjes. De opbouw van het profiel is sy-
metrisch met aan weerszijden een breed trottoir, een ventweg met klinker-
verharding gescheiden van de hoofdweg door een groenstrook. in deze 
brede grasbermen staan twee rijen bomen en aan de zijde van de gebou-
wen vaak nog een extra rij bomen in de verharding. in het oorspronkelijke 
plan zijn over de hele lengte zes bomenrijen opgenomen.  Deze forse 

foto Canisiussingel

boomstructuur is kenmerkend voor de beide hoofdwegen van Nijmegen en 
heeft een duidelike relatie met de architectuur en de stedenbouwkundige 
opzet. 

De oorspronklelijke lindes zijn in de loop der tijd vervangen, de oudste bo-
men zijn nog steeds lindes, op een straatdeel staan populieren en over de 
hele lengte staan aan de zijde van de rijweg moeraseiken. De singels kun-
nen aan kwaliteit winnen wanneer er voor de toekomst gekozen wordt voor  
één boomsoort te planten en zoveel als mogelijk weer in zes rijen.
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profi el en foto Groesbeekseweg

De weg heeft een symetrisch profi el met een brede trottoir aan beide zij-
den, een parkeerstrook en een brede rijweg. Voor de fi etsers is een fi ets-
strook op de rijweg aangegeven. Aan beide zijden staan kastanjes in het 
trottoir die hier rond 1930 geplant zijn. De boomstructuur is nagenoeg com-
pleet en de boomsoort past bij het profi el van de weg. Er is een duidelijke 
eenheid tussen de architectuur, het wegprofi el en de boomstructuur. Deze 
kwaliteit is kenmerkend voor profi el B.

De Groesbeekseweg is een van de belangrijke invalswegen van Nijmegen. 
De weg heeft niet overal een eenduidig profi el omdat de stad zich o.a. 
langs deze weg heeft uitgebreid. Het deel van de weg dat valt binnen de 
19de eeuwse stadsuitbreiding is 30 meter breed met statige grote wonin-
gen en hoge gebouwen. Er is overal een voortuin die gescheiden is van de 
openbare weg met een ijzeren hekwerk of een stenen muurtje. Combina-
ties van beiden komen ook voor.

profi el B
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De Groesbeeksedwarsstraat is een van de vele woonstraten in het uitbr-
treidngsplan die tussen de doorgaande radialen liggen. De oude bebou-
wing aan deze straat bestaat uit boven en benedenwonigen die het uiterlijk 
hebben van de statige herenhuizen aan de radialen. De meeste woonstra-
ten uit dit profi el zijn 15 tot 25 meter breed met een symetrische opbouw. 
De voortuinen hebben ook hier de karakteristieke erfafscheiding van hek-
werken en muurtjes. Langs beide zijden van de weg wordt geparkeerd en 

profi el Cfoto en profi el Groesbeeksedwarsweg

de boomstructuur staat in het trottoir. in de Groesbeeksedwarsweg staan 
Amerikaanse eiken een te forse boom voor dit profi el. Vanuit het oorspron-
kelijke plan zouden hier lindes, accacia of haagbeuk beter gepast hebben.
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In de uitbreiding zijn weinig wegen met het profi el D. Een deel van dit type 
weg ligt tussen de singel en de oude stad, het zijn de zogenaamde ring-
straten: ze lopen als een ring, eigenlijk een straal, om het centrum en pa-
rallel aan de singelstructuur. De andere wegen met dit profi el zijn smalle 
woonstraten met lage arbeiderswoningen. De bebouwing wijkt hier duide-
lijk af van de rest van de uitbreidingswijk. Bij alle wegen uit dit profi el ont-
breken de voortuinen en in het oorspronkelijke plan zijn er geen straatbo-

profi el en foto van Lyndenstraatprofi el D

men opgenomen. De huidige boomstructuur wijkt af van deze karakteristiek. 
in een van de ringstraten staan aan bomen aan een zijde van de weg. Bij 
de straten met arbeiderswoningen zijn op verschillende wijzen bomen ge-
plant: soms aan een zijde van de weg, in andere straten staan de bomen 
in groepen verdeeld in de lengterichting zoals in de van Lyndenstraat. Hier 
zijn in het midden van de straat vier parkeerplaatsen opgeofferd voor bo-
men. Deze eigentijdse invulling past binnen de hiërarchie van de wegen.
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Karakteristiek
Kenmerkend voor de 19de eeuwse stadsuitbreiding is de hiërarchiesche 
opzet van de wegenstrucuur en de daaraan gekoppelde profielen van de 
verschillende type straten., voor het hele gebied is er een duidelijke relatie 
tussen de architectuur, de stedenbouwkundige opbouw en de groenstruc-
tuur. Deze zijn als een geheel ontworpen en aan deze heldere opzet ont-
leend dit deel zijn populariteit. De boomstructuur die in nagenoeg alle stra-

ten aanwezig is, bepalen voor een belangrijk deel het groene karakter van 
dit deel van de stad. Door deze heldere groenstructuur die in grote lijnen 
nog steeds aanwezig is, wordt het karakter van de wijk voor een belangrijk 
deel bepaald. Bij renovaties en aanpassingen is het goed om de hiaten die 
in de ruim 100 jaar ontstaan zijn te herstellen zodat de openbare ruimte 
weer helder leesbaar wordt.
De herkenbare erfafscheidingen bepalen mede het karakter van de wijk.

herkenbare erfafscheidingener is een duidelijke relatie tussen de architectuur en de groenstructuur
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Tuindorpen en tuinwijken

Rond 1920 was de 19de eeuwse stadsuitleg van Nijmegen volledig dicht-
gebouwd en bereidde de stad zich aan de westelijke zijde uit. Ten behoeve 
van de bouw van arbeiderswoningen was een woningbouwvereniging op-
gericht om te kunnen voorzien in de behoefte naar nieuwe woningen. in 
Nijmegen-West werden de eerste grote concentraties arbeiderswoningen 
gebouwd in de wijken Waterkwartier, Willemskwartier en in Wolfskuil. De 
grondprijs was hier laag en aan deze zijde van de stad was de nieuwe in-
dustrie gevestigd. De ontwerpers van de uitbreidingswijken lieten zich in-
spireren door het tuinstadidee. 
De wijken kregen een overzichtelijke structuur met pleinen, rechte hoofd-
straten en korte intieme woonstraten. Op sommige plaatsen was sprake 
van een heus ‘tuinstadplein’: een centraal gelegen plein dat slechts aan 
één of twee kanten toegankelijk is. Tuindorpen zijn als ensemble ontwor-
pen en herkenbaar: er is een samenhang tussen het stedenbouwkundige 
plan, de architectuur, het groen en de openbare ruimte. Er is een hiërarchi-
sche opbouw in de openbare ruimte met pleinen, straten en hofjes. De 
erfafscheidingen zijn vaak met zorg vorm gegeven.

Het Willemskwartier
Het oostelijke deel van het Willemskwartier is het meest gave deel uit deze 
periode. De stedenbouwkundige opzet bestaat uit een hiërarchisch stra-
tenpatroon met nagenoeg gesloten bouwblokken. Het stratenpatroon be-
staat uit lange doorgaande hoofdontsluitingswegen, elkaar haaks kruisen-
de wijkontsluitingen met korte woonstraten ertussen. De pleinen en de 
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Beetsplein

de Thymstraat, de Groenestraat en de Willemsweg hebben een boom-
structuur. in de korte woonstraten staan wel bomen, maar hier is geen 
sprake van een duidelijke relatie met de stedenbouwkundige opzet en  de 
architectuur van de woningen.
Centraal in de wijk is recent een nieuw wijkcentrum gebouwd en een deel 
van de wijk is vervangen door nieuwbouw. Hierbij wordt het stratenpatroon 
behouden en de architectuur sluit aan bij de tuindorp gedachte.

asverspringeingen van de wegen vormen de accenten in de wijk. Het 
Beetsplein is het grootste plein, sinds de jaren zeventig ingericht is als 
speeltuin en omzoomd wordt door een rij bomen. Nagegenoeg alle wonin-
gen hebben een voortuin die allemaal afgescheiden worden door een laag 
stenen muurtje. De meeste pleinen zijn verhard, op de kruising van de Wil-
lemsweg en de Thymstraat zijn groene acenten aangebracht. De boom-
structuur volgt de hiërarchie in het wegenpatroon: de doorgeaande wegen 

gesloten bouwblokken met voortuinen de groenstuctuur in de wijk

wijkcentrum
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De Thymstraat is een van ontsluitingswegen van de wijk. Het is de weg die 
midden in de wijk van oost naar west loopt. Ook hier de voortuinen met de 
lage stenen muurtjes op de scheiding van privé naar openbaar. in de brede 
rijweg zijn aan beide zijden parkeervakken gemaakt waarin op regelmatige 
afstand bomen staan. Deze boomstructuur onderstreept de hiërarchie van 
het wegenpatroon.

profi el en foto van de Thymstraat
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Karakteristiek
Het Beetsplein met de bomenstructuur en de bomen in doorgaande we-
genstructuur, de Thymstraat, de Willemsweg en langs de Groenestraat 
hebben een relatie met de stedenbouwkundige opzet van dit deel van het 
Willemskwartier. De voortuinen en de eenduidige erfafscheiding zijn typi-
sche kenmerken  van de tuindorp wijken. Deze elementen vormen het 
beeld en de sfeer van de wijk.

foto en profi el van de ter Haarstraat

De ter Haarstraat is een van de woonstraten die haaks op de Thymstraat 
staat, in dit type woonstraten zijn vanuit het oorspronkelijke ontwerp geen 
bomen aangebracht. De boomstructuur heeft dan ook geen duidelijke rela-
tie met de stedenbouwkundige opzet.
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Na-oorlogse uitbreidingen - begin jaren zestig

Rond 1960 werd er ten zuiden van Nijmegen een nieuwe schil van buiten-
wijken aan de stad toegevoegd: de grootschalige nieuwbouwwijken Brak-
kenstein, Grootstal, Hatert en Neerbosch-Oost. 
Bij deze wijken werden de principes van C.i.A.m. gevolgd, ook wel bekend 
als de “wijkgedachte”. met veel licht en lucht in de woning en de omgeving, 
rationele verkaveling in een hiërarchische structuur en een systematische 
opbouw van de wijk. voor het eerst werd hier hoogbouw toegepast, zij het 
nog in beperkte mate. Bij deze nieuwe wijken werd geen rekening gehou-
den met bestaande verkaveling, de opzet van de wijken is gebaseerd op 
een repeterend patroon, de zogenaamde stempels. Binnen de stempels 
zijn ritme, afwisseling, doorzichten naar groene binnenterreinen binnen 
een strakke ruimtelijke opzet kenmerkend.
Bebouwing, openbare ruimte en groen zijn in samenhang met elkaar ont-
worpen. Kenmerkend is dat de onderdelen van de openbare ruimte in el-
kaar overlopen, er komen geen omgrensde ruimten voor. De nadruk ligt op 
het collectieve gebruik. Er is verhoudingsgewijs weinig privé ruimte aan de 
openbare zijden en voortuinen hebben een beperkte omvang.

Hatert
Hatert heeft een duidelijke systematische opbouw met een centrale groene 
zone waarin alle wijkvoorzieningen zijn gesitueerd. in de hoofdas liggen 
het winkelcentrum, de dokterspost, het wijkcentrum en de sporthal. Haaks 
op de hoofdas liggen twee korte assen met daarin de scholen en de kerk. 
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steeds herhaald worden.Deze repeteerbare patronen zien we ook in de 
zone met de wooncomplexen. Het verkavelingspatroon wordt gekenmerkt 
door het straattype met een hiërarchische opbouw van de wegenstructuur:
de doorgaande routes lopen om de wijk en de wijkontsluiting loopt om de 
woonbuurt en complexen.  De centrale as wordt niet doorkruist door de 
wijkontsluiting. Alle woonstraten sluiten aan op de wijkontsluitingsweg. 

stedenbouwkundige opzet wegen structuur

Twee groene zones met lage fl ats sluiten aan op het voorzieningenkruis en 
delen hiermee de wijk in buurten. in het hart van het assenkruis is door de 
recente nieuwbouw van twee wooncomplexen de heldere opbouw verla-
ten. Deze complexen liggen in de zone die vanuit het oorspronkelijke ont-
werp bestemd was voor de wijkvoorzieningen.
De woningen zijn in een repeterend patroon geplaatst in de ruimte. Per 
buurtje zijn duidelijke stempels te herkennen die soms met enige variatie 
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groenstructuur

Door de stedenbouwkundige opzet, het assenkruis met de voorzieningen 
en de wooncomplexen in het groen, heeft Hatert een groene uitstraling. Dit 
wordt nog eens versterkt door de groene randen om de wijk en de ligging 
aan de zuid-oostrand van de stad. De groene omzoming sluit de wijk af 
van het omliggende landschap, er is geen relatie tussen beide gebeiden. 
Bij het ontwerp van de wijk is geen rekening gehouden met de lijnen en 
structuren uit het oude landschap. 
Het meeste groen in de wijk ligt rond de voorzieningen en de woonco-
plexen. voor een deel is dit nog het traditionele groen, grasvelden met ver-
spreid liggende rechthoekige plantvakken met sierheesters of rozen.Het 

groen loopt door tot aan de fl ats en camoufl eert de bergingen. Bij de nieu-
we wooncomplexen is deze invulling losgelaten en heeft het groen een 
meer eigentijdse uitstraling gekregen. 
in de groenstructuur valt op dat iedere wijkontsluitingsweg aan één zijde 
gefl ankeerd wordt door een groengebied of groenstrook. 
Naast het wijkgroen heeft bijna iedere woonstraat zijn eigen groengebiedje 
dat deeel uitmaakt van de stempel waarop de woningen geplaatst zijn. ie-
der schaalniveau heeft zijn eigen groeninvulling: de voortuinen, het buurt-
groen, het complexgroen,het wijkgroen en de groene zon om de wijk. Al dit 
groen is gerelateerd aan de stedenbouwkundige opzet van de wijk.

karakteristiek groen bij de wooncomplexen
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boomstructuur

Kenmerkend voor het straattype verkavelingspatroon is dat in ieder weg-
profi el bomen opgenomen zijn. In Hatert staan in alle wijkontsluitingswe-
gen bomen waarbij onderscheidt gemaakt wordt in een secundaire struc-
tuur voor de brede wegen en de boomstructuur op wijkniveau voor de 
andere wijkontsluitingswegen. De primaire boomstructuur volgt de door-
gaande routes om de wijk heen. in de secundaire hoofdstructuur staan 
bomen van de 1ste of 2de grootte. in de structuur op wijkniveau komen al-
leen bomen van de 2de grootte voor. Deze heldere boomstructuur is niet 
overal meer aanwezig, veel straten hebben een bomenrij in plaats van een 
laan, in andere straten zijn bomen verdwenen en niet meer aangeplant 

waardoor een fragmentarisch beeld ontstaat. Dit doet afbreuk aan de kwa-
liteit van het groen en de heldere relatie met de stedenbouw is hiermee 
verdwenen. De wijk zou aan kwaliteit kunnen winnen wanneer de oude 
boomstructuur hersteld wordt. Hierbij kan wel gezocht worden naar een 
eigentijdse invulling. 

eigentijdse stempel  en  groene inrichting rond de fl ats
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profi el Maldenburchtstraat
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De maldenburchtstraat ligt aan de zuid-oost rand van de wijk, waar deze 
grenst aan het open landschap van de Elshof. Een brede groenstrook 
vormt de overgang tussen deze twee werelden. Door de openheid van de 
groenstrook, voornamelijk ruig gras met een bomenrij, is er een visuele 
relatie. Er zijn geen routes die vanuit de wijk door het landschap lopen. Het 
wegprofiel is ruim opgezet: een brede hoofdweg met een parkeerstrook 
aan de zijde van de woningen, een breed trottoir en diepe voortuinen. Eind 

jaren negentig van de vorige eeuw is een deel van het trottoir ingericht als 
grasberm om de groeiplaatsomstandigheden van de bomen te verbeteren. 
Deze maatregel past bij de sobere inrichting van het straatprofiel.
Dit geldt minder voor het slingerende pad dat aangebracht is in de groen-
strook. Een strakke lijn met een haakse verspringing zou beter aansluiten 
bij de opzet van de wijk.

foto Maldenburchtstraat foto Muiderslotstraat
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De muiderslotstraat is een van die straten met een brede groenstrook aan 
één zijde van de weg. De laatste decennia is de inrichting van dit type 
groenstrook veranderd, de oorspronkelijke inrichting met een haag en ro-
zenvakken is nagenoeg overal verdwenen. in sommige straten zijn in de 
groenstrook speeltoestellen geplaats, op andere plaatsen is de zone inge-
richt als wadi en zorgt voor de afvoer van het hemelwater van de wonin-
gen. De boomstructuur in deze straat is niet gewijzigd. 

Aan de zijde van de woningen staan platanen en in het brede trottoir lin-
des. 

De Drakensteinstraat is een korte woonstraat tussen twee ontsluitingswe-
gen met een relatief ruim profi el: diepe voortuinen met brede trottoirs en 
een parkeerstrook aan één zijde van de weg. Aan beide zijden van de weg 
staat een bomenrij wat de straat een groen karakter geeft. 

profi el van de Muiderslotstraat
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profi el Drakensteinstraat

Karakteristiek
Hatert is een wijk met veel groen dat in die tijd garant stond voor meer rust, 
licht en lucht, de toen heersende ideeën voor de nieuwe woongebieden. 
De duidelijke scheiding van de woonbuurten door het groene assenkruis, 
de orthogonale opzet van de wijk, de repeterende stempels, het groen dat 
tussen de wooncomplexen loopt en de hiërarchie in het wegenpatroon zijn 
herkenbare elementen uit deze bouwperiode die in Hatert goed bewaard 
zijn gebleven. De oorspronkelijke opzet van de groenstructuur is nagenoeg 

ongewijzigd, in de loop van de tijd is de inrichtingwel aangepast. veel sier-
heesters en rozenvakken hebben plaats gemaakt voor gras met bomen 
waardoor veel kleur verdwenen is. De laatste jaren wordt kleur terug ge-
bracht door de aanleg van grillig gevormde vasteplantenborders. Het groen 
zou krachtiger kunnen worden door deze borders als rechthoekige vakken   
in het gazon aan te leggen. juist die sobere en strakke inrichting zijn ken-
merkend voor de uitbreidingen van de jaren zestig.
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De grootschalige uitbreidingen vanaf eind jaren zestig

Dukenburg is een van de grootste naoorlogse stadsuitbreidingen van Ne-
derland. Bij de ontwikkeling van dit stadsdeel is gekozen voor een groene 
opzet, een duidelijke scheiding van functies zoals wonen, werken en recre-
eren, veel ruime voor de auto en een gestandariseerde woningbouw.
Door de grote vraag naar woningen vanaf midden jaren zestig is er in Du-
kenburg relatief veel hoogbouw ontwikkeld. De ontwikkeling van Duken-
burg heeft negen jaar geduurd waardoor er veranderingen in de steden-
bouwkundige opzet zijn waar te nemen. De eerste wijken werden 
aanvankelijk ontwikkeld volgens de C.i.A.m. gedachte, bij de laatste drie 
wijken zijn duidelijk invloeden van de Forumbeweging zichtbaar. Langzaam 
wordt de monotone stempel- en  strokenverkaveling verlaten om vervan-
gen te worden door grillig verlopende wegen die eindigen in woonerven 
waar de woningen geclusterd staan. in Dukenburg is die overgang naar de 
nieuwe bouwstijl duidelijk waarneembaar en de laatste drie wijken (Wee-
zenhof, Tolhuis en Zwanenveld) hebben meer gelijkenis met de typische 
jaren zeventig woningbouw, ook wel aangemerkt  als bloemkoolwijken.

Bij de ontwikkeling van Dukenburg is eerst een raamwerk ontwikkeld be-
staande uit de doorgaande verkeersstructuur en de groenstructuur waar-
door de verschillende wijken gescheiden werden. Omdat deze opzet bepa-
lend is voor de verdere ontwikkeling van de woonwijken, beschrijf ik eerst 
de structuur van het stadsdeel om vervolgens in te zoomen op een wijk uit 
beide bouwperiodes: een stempelwijk en een bloemkoolwijk.
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hoofdontsluiting Dukenburg Van Apelterenweg

Dukenburg is ontworpen volgens het principe van de wijkgedachte: het 
raamwerk met de hoofdontsluiting en de groenstructuur is duidelijk herken-
baar. Door de opzet hebben de wijken een introvert karakter ze keren zich 
met de rug naar de hoofdontsluiting. Het gehele stadsdeel is omzoomd 
door groengebieden en door de verschillende barrieres heeft het een geiso-
leerde ligging. De wijken worden gescheiden door het wijkgroen dat zich 
als een groen- blauwe dooradering door het gebied slingerd. Bij de opzet 
van Dukenburg zijn delen van het oude landschap behouden zoals de  
bosje bij Tolhuis en Lankforst en de groenzone bij Zwanenveld. Oude 
laanstructuren en het Grand Canal herineren aan de sfeer van het voorma-
lige landgoed  Duckenburg.

Tolhuis

Zwanenveld

Meijhorst

Lankforst

Aldenhof

Weezenhof

Malvert



60

N i j m E G E N

Centraal in Dukenburg loopt de hoodfontsluiting aan weerszijden gefl an-
keerd door groenzones of ruime groengebieden. De opbouw van het weg-
deel is consequent doorgevoerd: een vrijliggend fi etspad gescheiden van 
de rijweg door een smalle berm, de hoofdweg met vier rijstroken die ge-
scheiden worden door een brede middenberm. De inrichting van de weg is 
gefragmenteerd: de Boetbergweg heeft vier bomenrijen, de Appelterenweg 
twee of drie (zie het profi el op pagina...). Langs de Van Schuijlenburgweg 
heeft aan de buitenzijde een bomenrij en enkele boomgroepen in de mid-

denberm. Er is geen duidelijke groenconcept waardoor een sterke relatie 
met de stedenbouwkundige opzet ontbreekt.
De meeste wijken hebben een doorlopende rondweg waarop alle woon-
straten uitkomen. Tolhuis en Weezenhof hebben een doodlopende wijkont-
sluiting die eindigd in woonerven. De hiërarchie in het wegennet zou ge-
volgd moeten worden door de boomstructuur. Op een aantal plaatsen is 
deze structuur in de loop van de tijd verdwenen en niet meer vervangen 
door nieuwe aanplant. Ook hier is de oorspronkelijke relatie verdwenen.. 

wegenstructuur bomenstructuur
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De van Apelterenweg is recent is recent opnieuw ingericht waarbij de vier 
rijen monumentale wilgen vervangen zijn door een rij met honingbomen 
aan de buitenzijden van het prodiel en een rij moeraseiken in de midden-
berm. Doordat de bomenrij aan de oostzijde van de weg ver van de rijbaan 
staat, ontbreekt het beeld van een laanstructuur. Dit wordt nu versterkt 
doordat de bomen nog jong zijn. Het onregelmatige beeld wordt nog eens 
versterkt door de groengebieden aan de zijkanten van de weg, deze heeft 

profi el Van Apelterenweg

een variabel breedte en de inrichting is divers. Op enkele plekken ligt een 
brede watergang met een monumentale laanstructuur terwijl aan de ande-
re zijde een oud eikenbosje ligt. juist deze variatie vraagt om een heldere 
en consequente structuur van de weg. Een eenduidige en consequente 
inrichting van de hoofdontsluiting zou de stedenbouwkundige relatie ver-
sterken.
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Aldenhof is de eerste bebouwde wijk van Dukenburg. De wijk heeft een 
duidelijke ringweg die op één punt ontsloten is op de hoofdontsluiting. De 
C.i.A.m. gedachte is hier minder rigide uitgevoerd dan in Hatert. Er is wel 
een centrale groene zone met daarin de school en een cultureelcentrum 
en enkele hoogbouwcomplexen in het groen. De bijzondere bebouwingen 
zijn verdeeld over de wijk en vormen geen duidelijk herkenbaar patroon. Er 
is een grotere diversiteit aan woningen: rijtjeswoningen, 2-onder-1-kap-
pers, bejaardenwoningen en vrijstaande en geschakelde woningen. De 

woningen in een iets schuine hoek geplaatst, zijn van een latere datum. 
Aan de ingang van de wijk is een garagebedrijf en een kantoorgebouw.

Er is een minder sterke relatie tussen de stedenbouwkundige opzet van de 
wijk en de groenstructuur. Het randgroen en wijkgroen behoren tot structu-
rele groen van de opzet van het stadsdeel. Het meeste buurtgroen heeft 
een relatie met de voorzieningen en de hoogbouwcomplexen. Door deze 
opzet heeft Aldenhof een groen karakter. Bijna vanuit iedere straat heb je 

bebouwing bomenstructuur
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zicht op een groter groengebied. De inrichting van het wijkgroen is sterk 
veranderd en de oorspronkelijke opzet is nagenoeg geheel verdwenen. Bij 
de wooncomplexen zijn alle heestervakken gerooid en vervangen door 
gras. De minder fraaie bergingen en garages worden daardoor niet meer 
aan het zicht onttrokken. Andere delen van het wijkgroen hebben een ei-
gentijdse invulling gekregen zoals de natuurlijke inrichting rond de vijver in 
het middengebied. 

De oude laanstructuur aan de oost en zuidzijde van de wijk zijn beeldbe-
palend voor aldenhof evenals de populieren die hier in groepen geplant 
zijn.

Aldenhof natuurlijk ogende vijver
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profi el en rondweg Aldenhof 12de straat

De rondweg van Aldenhof is overgedimensioneerd en vijftien jaar geleden 
opnieuw ingericht. De oorspronkelijk 7,50 m. diepe parkeervakken zijn op-
nieuw ingericht, de esdoornhaag loopt als een groene band om de rond-
weg. Op regelmatige afstand zijn moeraseiken in blokhagen geplant waar-
door de geparkeerde auto’s minder dominant aanwezig zijn. Ondanks de 
eenzijdige boomstructuur heeft het profi el toch een groene uitstraling.
Door de rode fi etsstroken is de weg visueel versmald en past beter bij het 
type wijkontsluitingsweg.

in alle woonstraten staan aan één zijde bomen. in veel straten ontstaan 
problemen door de grootte van de bomen en de wortelopdruk. Deze buurt-
bomen behoren niet tot de hoofdgroenstructuur. Bij renovatie van deze 
woonstraten wordt steeds meer gekeken of bomen in de straat noodzake-
lijk zijn voor een groen beeld. Omdat de woonstraten relatief kort zijn en 
nagenoeg allemaal aan één zijde uitlopen op een groengebied, kan vol-
staan worden met veel minder bomen. soms is een mooie boom die de 
ruimte krijgt veelzeggender dan vele kleine bomen.
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woonstraat Aldenhof 

Karakteristiek
Het groene karakter van Aldenhof wordt sterk bepaald door de grote groen-
vlakken rond de voorzieningen en de hoogbouwcompexen. Het karakteris-
tieke beeld zou hier versterkt kunnen worden door nieuwe heestervakken 
aan te brengen bij de bergingen en de garages. van oorsprong hebben 
alle straten een boomstructuur, meestal aan één zijde van de weg. De hië-
rarchie in de wegenstructuur kan versterkt worden door in de woonstraten 

alleen op een paar plaatsen bomen te handhaven. Deze plekken moeten 
zodanig gekozen worden dat er voldoende ruimte is voor de bomen om 
volwaardig uit te kunnen groeien.



66

n i j m e g e n

De grootschalige uitbreidingen na 1970

De grootschalige uitbreidingen van de jaren zeventig zijn gebouwd volgens 
het gedachtegoed van de Forumbeweging met veel aandacht voor de 
menselijke schaal en maat in de woongebieden. in Nijmegen zijn de laat-
ste wijken van Dukenburg en geheel Lindenholt volgens dit principe ge-
bouwd. De wijken zijn te herkennen aan het grillige stratenpatroon en de 
doodlopen straten die eindigen in woonerven. Het is niet altijd duidelijk wat 
de voorkant of de achterkant van de woningen is, schuurtjes en achtertui-
nen grenzen aan de openbare ruimte.
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Tolhuis is de eerste wijk die op deze wijze gebouwd is. Er is een duidelijke 
hiërarchie in het stratenpatroon. Alle woonstraten lopen dood en eindigen 
in woonerven waardoor rustige verkeersarme buurten ontstaan. De wegen 
hebben een minder breed profiel dan de wegen in de wijken die volgens 
de C.i.A.m. gedachte ontwikkeld zijn. in straten met een hoge parkeerdruk  
is het soms erg krap. 

Er is een grote verscheidenheid aan woningtypes  en architectuur, de op-
zet is compact maar speels. Op een tweetal plaatsen staan appartemen-
tentorentjes in het openbare groen. Dit groengebied loopt door in de cen-
trale groenzone midden in de wijk waaraan de voorzieningen zoals scholen 
en gymzaal zijn gerealiseeerd. Het opleidingsinstituut aan de zuid-oostzij-
de staat momenteel leeg, hier zullen op termijn nieuwe woningen gebouwd 
worden die meer gericht worden op de hoofdontsluiting van Dukeburg.

wegenstructuur groen woonerf
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Door de opzet en de structuur van Tolhuis en de restanten van het voorma-
lige landgoed Duckenburg, is Tolhuis een erg groene wijk. Oude laanstruc-
turen zijn opgenomen en het Douglasbos en het “Grand Canal” aan de 
zuid-oostzijde vormen de grens met de wijk meijhorst. De watergangen in 
Tolhuis zijn onderdeel van de groen- blauwe dooradering van Dukenburg. 
De watergangen voeren het hemelwater af en zorgen voor voldoende 
drooglegging. sinds de tweede helft van de jaren negentig wordt een deel 

van het groen in Dukenburg minder intensief beheerd zoals de taluds van 
de waterpartijen en het grootschalige randgroen. Hierdoor heeft het beeld 
een veel natuurlijker karakter gekregen dat goed past bij de structuur van 
de wijk.
Nagenoeg alle straten hebben een boomstructuur,in de nauwere woon-
straten kan dit problemen geven. Alleen de boomstructuur op stadsdeel en 
wijkniveau behoren tot de hoofdboomstructuur.

groenstructuur extensief beheer
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Door de stedenbouwkundige opzit zijn veel woningen met de achtertuinen 
gericht naar de openbare weg of het openbare groen. Bij de meeste wo-
ningen worden de achtertuinen afgeschermd met hoge schuttingen waar-
door een rommelig en minder fraai beeld ontstaat. Zeker wanneer de van 
oorsprong aanwezige afschermende beplanting verdwenen is. Op veel 
plaatsen is vanwege het achterstallige onderhoud en de sterk gestegen 
onderhoudskosten voor deze oplossing gekozen. 

achtertuinen grenzen aan openbaar gebied in het oog springende schuttingen
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Tolhuis 12de straat

De hiërarchische opbouw van de wegen is niet consequent doorgevoerd 
bij de boombeplanting. Langs de hoofdontsluiting is niet overal een door-
gaande boomstructuur aanwezig. soms zijn de bomen in de groene over-
hoekjes op grotere afstand van de weg geplant. in deze situaties is niet 
echt meer spraken van een boomstructuur die het doorgaande wegenpa-
troon begeleid. Dit geldt ook voor de woonstraten waar vaak maar aan één 
zijde bomen staan.
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Karakteristiek
Het groen in de zogenaamde bloemkoolwijken heeft een minder sterke re-
latie met de stedenbouwkunsige opzet en de architectuur van de wijk dan 
we in de voorgaande bouwperiodes gezien hebben. Op sommige plaatsen 
is het groen overdadig aanwezig, terwijl verschillende woonstraten eindi-
gen op parkeerpleinen zonder bomen. Het groen volgt in grote lijnen het 
wegenpatroon en veel resthoekjes hebben een groene invulling gekregen. 

Tolhuis 44ste straat

Het groen in Tolhuis kan versterkt worden door met de boomstructuur de 
hiërarchie in het wegenpatroon te volgen: een duidelijke boomstructuur 
langs de wijkontsluiting en in de woonstraten alleen bomen op plaatsen 
waar ze ook voldoende ruimte hebben. Door de vele groene hoekjes langs 
de kronkelige wegen zullen er voldoende bomen behouden blijven om het 
groene beeld van de wijk te behouden. in alle groengebieden moet de ca-
moufl erende beplanting voor de schuttingen weer hersteld worden.
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