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Vooruitstrevend en inspirerend
Het is voor mij een groot genoegen onze Groene Hoofdstad van Europa 2018, Nijmegen,
te verwelkomen bij de reeks eerdere winnaars van deze titel. Dat Nijmegen tot winnende
stad is verkozen, heeft zij te danken aan haar prestaties in ecologische, sociale en
economische duurzaamheid.
Geheel in de Nederlandse traditie staat fietsen in Nijmegen centraal, en de stad loopt
voorop in moderne stedelijke mobiliteit. In Nijmegen, waar de bakfietsbeweging
ontstond, verandert je kijk op vervoer in de stad. Nergens in Nederland is de fiets zo
dominant en duidelijk als in Nijmegen.
In Nijmegen zijn water- en natuurbeheer zeer belangrijk, en ook dat past in de
Nederlandse tradities. De relatie van de stad met de Waal heeft een ongelofelijke
ontwikkeling doorgemaakt. In elke fase van dit traject zijn ideeën van inwoners
meegenomen. En dat is cruciaal geweest om de stad toekomstbestendig te maken en
een aantrekkelijke stedelijke omgeving te creëren. Nijmegen presteert ook uitstekend
in afvalbeheer en in het ontwikkelen van een circulaire economie.
De titel Groene Hoofdstad van Europa is niet een onderscheiding voor slechts één
enkele stad. Winnende steden zijn rolmodel voor andere steden; met hun best practices
inspireren zij andere steden om aan een duurzame toekomst te bouwen. De jury van
competitie voor Europese Groene Hoofdstad was erg onder de indruk van de Nijmeegse
prestaties en toekomstplannen. Als rolmodel kan ik me geen vooruitstrevendere en
waardigere stad voorstellen dan Nijmegen.
Veerkrachtige en duurzame steden zijn een prioriteit in de stedelijke agenda van de
Europese Unie. Nijmegen, uw Groene Hoofdstad van Europa voor 2018, vervult hierin een
toonaangevende rol. Ik ben ervan overtuigd dat Nijmegen nog vele jaren voor Europa
een bron van inspiratie is, en een stad ‘fit for life’.
Ik kijk ernaar uit Nijmegen dit jaar te bezoeken en deel te nemen aan haar Groene
Hoofdstad-programma.

Karmenu Vella
Commissaris voor Milieu,
Maritieme Zaken en Visserij
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Dynamisch en duurzaam
Als gemeente kun je heel veel doen om je stad groener, duurzamer en gezonder
te maken. We investeren – vaak samen met andere instanties – in initiatieven
zoals snelfietspaden, regionale warmtenetwerken, parken en waterbeheer. Maar
we hebben ook geleerd dat de betrokkenheid van burgers, maatschappelijke
organisaties, ondernemers en onderzoeksinstellingen absoluut noodzakelijk is om
echt iets te veranderen.
Juist deze symbiose tussen een actieve gemeente en een breed gedragen maat
schappelijke beweging brengt ons in de duurzame voorhoede.
We delen onze ‘Nijmeegse’ aanpak graag met andere Europese steden. Door onze
ervaringen uit te wisselen, kunnen we elkaar inspireren. Daarom nodigen we u van harte
uit uw resultaten ook met ons te delen.
2018 wordt een bijzonder jaar: Nijmegen Groene Hoofdstad van Europa! Maar we
hebben niet gewacht tot 2018 om aan de slag te gaan en we zullen onze inspanningen
ook na dit feestelijke jaar voortzetten. Het toekomstbestendig maken van onze
steden is per slot van rekening een uitdaging die geen einde kent.
En elke stap die we zetten naar een schonere, gezondere, veiligere en groenere stad
brengt ons verder. Met onze inspanningen maken we echt verschil. Nu en in de toekomst.
Wij vinden het geweldig om u ‘Nijmegen European Green Capital’ te laten zien en te
laten ervaren!

Hubert Bruls
Burgemeester van Nijmegen

Gevestigd op de Hundisberg in het stadscentrum reflecteert de Stevenskerk veel van de geschiedenis van de stad Nijmegen.

NIJMEGEN | Groene Hoofdstad van Europa 2018

De oude stad op weg naar
een groenere toekomst
Nijmegen is met meer dan 2000 jaar geschiedenis een oude stad
met een mooie toekomst. De veranderingen die in gang zijn gezet,
maken haar een waardige Europese Groene Hoofdstad 2018.
Plaats in de geschiedenis
Het strategische uitzicht vanaf de heuvels over de imposante Rijn en Waal bood de Romeinen in
de 1e eeuw de ideale locatie voor een legerkamp. De oudste stad van Nederland bevindt zich nu
nog steeds op deze plek, en haar ligging heeft nog altijd invloed op haar. Na een aanvankelijke
achteruitgang na de val van het Romeinse Rijk volgde een groei in landbouw en handel, mede door
de gunstige ligging van Nijmegen aan de Waal. In 1678 vormde de stad het centrum van Europa,
toen het Verdrag van Nijmegen kortstondig vrede bracht op het continent.
De ligging van Nijmegen, slechts acht kilometer van de Duitse grens, bleek opnieuw van belang
toen de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bezet en bij vergissing door de geallieerden
werd gebombardeerd. Vanwege de brug over de Waal bleef Nijmegen tijdens de oorlog strategisch
belangrijk, waarbij Operatie Market Garden en Operatie Veritable bepalend zijn geweest voor de
uitkomst van de oorlog. Het historische centrum van de stad was verwoest en de wederopbouw
duurde tot het begin van de jaren tachtig.
Na 1945 ontwikkelde zich in Nijmegen een van de grootste binnenhavens van Nederland, wat ook
de komst van zware industrie met zich meebracht. De groene stad die we nu zien is voortgekomen
uit het industriële centrum van het verleden.

Nijmegen is strategisch gelegen aan de Waal en een netwerk van oude, nieuwe en verbeterde bruggen verbindt de stad met de
overkant van de rivier en de onlangs gerealiseerde nevengeul. Zowel via land als het water heeft Nijmegen goede verbindingen met
omringende regio’s.

9
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Een veranderende stad
Nijmegen telt 173 600 inwoners
en is de grootste stad van de
provincie Gelderland. Met
haar 57 km2 is de stad
een vervoersknooppunt
tussen de industrie
ge
bieden in het westen
van Duitsland en de
Nederlandse havens van
Amsterdam en Rotterdam.
De Waal is de belangrijkste
transportader tussen deze regio’s.
Nijmegen is het balkon van Europa!

Nijmegen wordt
erkend als een groen
rolmodel

Tegenwoordig is Nijmegen een moderne en
dynamische stad, dankzij haar groeiende bevolking, inno
vatieve huisvestingsconcepten, zorgvuldig geplande vervoers
mogelijkheden en een enorme energietransitie. Ook heeft de
stad 1 450 hectare aan parken, nieuwe natuurgebieden langs
de Waal en op het onlangs gerealiseerde eiland.
Door de energietransitie staat de ooit dominante kolen
centrale er nu werkeloos bij en nemen nieuwe technologieën
zijn plaats in. Vier windmolens van de coöperatie Wind
powerNijmegen torenen boven Nijmegen-Noord uit.
Ongeveer 5 700 mensen in Nijmegen zijn werkzaam in de
energie- en milieutechnologiesector. Daarmee loopt de stad
voorop in een markt die steeds belangrijker wordt.

‘‘De Oversteek’, de 60 m hoge brug die in 2013 werd opengesteld,
herinnert aan de zware militaire acties in de Tweede Wereldoorlog.
Net als het grootste deel van de infrastructuur in Nijmegen
is de brug toegankelijk voor fietsers.
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Koploper in een groene beweging

Nijmegen

Vanuit een bewogen geschiedenis is een dynamische stad
ontstaan die als rolmodel fungeert voor een schoner Europa. Een
nieuwe groene economie, innovatief milieubeheer, duurzame
mobiliteitsoplossingen, energieprojecten en unieke vormen van
huisvesting hebben eraan bijgedragen dat Nijmegen voorop
loopt in de Europese duurzaamheidsbeweging. En er komen
nog veel toekomstige ontwikkelingen aan. De geplande groei
van de stad wordt op een duurzame manier gerealiseerd. Daarbij
wordt groene en blauwe infrastructuur aangelegd om deze
veerkrachtige en gezonde stad verder te laten bloeien.

❙2
 000 jaar geleden (circa 98 AD) gesticht
❙ 1 0e stad van Nederland en de grootste stad
in de provincie Gelderland
❙O
 p circa 100 km afstand van Amsterdam,
Rotterdam en het Ruhrgebiet
❙ 1 75 000 inwoners (inclusief ongeveer
20 000 studenten)
❙O
 ppervlakte 57,6 km2
❙G
 unstig gelegen binnenhaven aan de Waal

Inwoners en bezoekers
aan Nijmegen kunnen
genieten van de natuur
in de ‘Ooijpolder’,
een natuurgebied op
loopafstand van het
stadscentrum.

12
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Groene feiten

Oude stad, jonge vibe

❙ 92 m2 openbaar groen per inwoner
❙ I edereen woont minder dan 300 m van ten
minste 0,5 ha openbaar groen
❙2
 8,8 % van Nijmegen bestaat uit groene
ruimte
❙7
 ,8 % van Nijmegen bestaat uit blauwe
ruimte
❙T
 ussen Nijmegen en Arnhem ligt Park
Lingezegen, landschapspark van 1 700 ha

Heel veel groen maakt van
Nijmegen een gezonde en
leefbare stedelijke omgeving.

De oudste stad van Nederland zou je nu ook kunnen zien als een
van de jongste, met een grote studentenpopulatie die bijdraagt
aan de levendigheid van de stad! De Radboud Universiteit, die
in 2023 100 jaar bestaat, bepaalt in sterke mate het karakter van
Nijmegen. Samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(HAN) worden er in Nijmegen 45 000 studenten opgeleid die een
jonge en moderne cultuur naar de stad brengen.
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“Onze studenten en

Met
zo’n
grote
studenten
medewerkers vormen een
populatie staat duurzaamheid
aanzienlijk deel van Nijmeegse
in de processen en dagelijkse
bevolking en het is belangrijk dat
activiteiten van de universiteit
zij weten hoe zij duurzamer kunnen
centraal. Tussen studenten en
de organisatie vindt een continue
worden; wij vinden het belangrijk om
dialoog plaats en regelmatig
duurzame veranderingen in gedrag
wordt gecommuniceerd hoe je
te stimuleren.”
ver
schil kunt maken. Het is geen
Carlo
Buise
– Adviseur Duurzaamheid
eenrichtingsverkeer:
studenten
Radboud Universiteit Nijmegen
worden aangemoedigd om met
voorstellen te komen over hoe zij
denken dat dingen beter kunnen. Elk
individu, zowel medewerker als student, is
verantwoordelijk voor de duurzaamheid van zijn
eigen gedrag.
De universiteit streeft ernaar haar duurzaam
heidsdoelstellingen te halen in 2020, op basis van
vijf thema’s:
1

Duurzaam gedrag;

2

Duurzame werk- en studieomgeving;

3

Duurzaamheid in onderwijs en onderzoek;

4	Duurzame relaties met partners en betrokkenen;
5

Inbedding van duurzaamheid in de organisatie.

13
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Waarom Nijmegen de titel
heeft gewonnen
“Nijmegen heeft een gepassioneerde, duidelijke en overtuigende visie
gepresenteerd van haar stad als winnaar van de titel Groene Hoofdstad
van Europa, en laat zien hoe zij als ambassadeur voor de Groene Stadbeweging in Europa wil optreden”, aldus de jury voor de titel Groene
Hoofdstad van Europa.
De jury was diep onder de indruk van de enorme betrokkenheid van burgers in Nijmegen, inclusief
haar brede groep van belanghebbenden, en hoe de stad haar rol als ambassadeur van de Groene Stadbeweging in heel Europa dacht te vervullen. De groep belanghebbenden die een bijdrage leveren aan
de duurzaamheidsprojecten, en ook aan de kandidatuur van Nijmegen voor Groene Hoofdstad van
Europa, was heel divers, bedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen, en vooral de zeer actieve
en betrokken inwoners. De wijze waarop Nijmegen haar burgers heeft weten te mobiliseren maakte
indruk op de jury en tilde Nijmegen boven de sterke concurrenten voor de titel van 2018 uit.
Ook de fietsinfrastructuur, het verkeersbeheer, het schone openbaar vervoer en de geweldige
manier waarop de stad afvalbeheer aanpakt, maakten veel indruk.
In eerste instantie stelde zich een groep van zeven steden kandidaat voor de titel Groene Hoofdstad
van Europa 2018: Arad (Roemenië), Gent (België), Nijmegen, ‘s-Hertogenbosch (Nederland), Tallinn
(Estland), Umeå (Zweden) en Warschau (Polen).
De gedetailleerde inzendingen van alle zeven steden gaven een overzicht van hun eerdere, huidige
en voortdurende inspanningen om een duurzaam en milieuvriendelijk stadsleven te bevorderen
en te promoten. Deze inspanningen zijn van vitaal belang nu steeds meer mensen naar stedelijke
centra trekken en in steden leven.

Voor de aanleg van een nevengeul als onderdeel van het innovatieve ruimte voor de Rivier project was een verlenging van
de bestaande Waalbrug nodig.

15
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Fietscijfers van Nijmegen
❙ 250 000 fietsen
❙ 1.4 fiets per persoon
❙ 5 800 bewaakte stallingsplaatsen
❙6
 5 % van alle ritten naar het stadscentrum
en de universiteit gaan op de fiets

De technische evaluatie die werd uitgevoerd door een panel
van twaalf experts resulteerde in de nominatie van drie steden;
‘s-Hertogenbosch, Nijmegen en Umeå gingen door naar de
volgende ronde waarin zij zich aan de jury presenteerden.
De bemoedigende inspanningen van alle deelnemende landen
zijn samengevat in het jaarlijkse ‘Technical Assessment Synopsis
Report’ 1, dat een gewaardeerde inspiratiebron is voor alle steden
die willen dingen naar de titel Groene Hoofdstad van Europa.

❙ Fietsstad van Nederland 2016
❙ 80 km snelfietspaden in 2020

Nijmegen als rolmodel
Volgens de jury was Nijmegen in staat uitstekende ideeën te
leveren voor de vervulling van haar rol van Groene Hoofdstad
van Europa. De indrukwekkende projecten die Nijmegen al heeft

1

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/press-communications/egca-publications/

Een fietser rijdt
over een deel van
het uitgebreide
fietsnetwerk van
Nijmegen en haar
omgeving.
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Nijmegen heeft
de potentie om
als rolmodel van
het hoogste kaliber
te fungeren

gerealiseerd en de succesvolle
samenwerking met een brede
groep aan belanghebbenden
om projecten te laten slagen
waren voor de jury het over
tuigende bewijs dat de stad
bereid is tijd en energie te
investeren in het Europese
Groene Hoofdstad-initiatief.

Initiatieven en beleid voor aan
passing aan klimaatverandering,
fietsbeleid en de aanpak van af
valbeheer waren volgens de jury bij
uitstek de terreinen waarop Nijmegen een
rolmodel voor andere Europese steden kan zijn. Ook
benoemde de jury de ambitieuze doelen voor energie, mobiliteit
en verdere verbeteringen van het groen en biodiversiteit. De
jury merkte nadrukkelijk op dat het strategische plan waarop
dit allemaal gebaseerd is, perfect past binnen de Europese en
mondiale agenda voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

Transformatie van het land
“Nijmegen laat zien dat voormalige industrieterreinen en
oude, uniforme en saaie woonwijken getransformeerd kunnen
worden tot gevarieerde, groene en multifunctionele zones
die een hoogwaardige omgeving bieden voor verschillende
groepen burgers”, aldus het deskundigenpanel.
Bij de gemeentelijke campagne Groen Verbindt, met als motto
‘Groen voor, door en met de stad’, zijn vele inwoners, ondernemers,
woningbouwcorporaties en gemeentelijke instellingen betrokken.

‘Operatie Steenbreek’ moedigt
inwoners aan om bestrating te
vervangen door groen.

17
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“Alle kandidaten zijn
pioniers voor de toekomst
van duurzame steden. Nijmegen
heeft laten zien hoe toegewijd de
stad is aan vergroening en dat ze dit als
voorbeeld aan andere Europese steden wil
laten zien. Nijmegen is een stad die zich
onderscheidde als een echte ambassadeur
voor verandering, ”
zei adjunct-directeur-generaal van
het DG Milieu, Joanna Drake, tijdens
de prijsuitreiking.

De afgelopen drie jaar is een flink aantal groene en ecologische
projecten gerealiseerd op initiatief van bewonersgroepen.
Nationale natuurorganisaties zijn vaak nauw verbonden aan
groene projecten in de woonwijken.
Het initiatief Groene Allure Binnenstad zorgt er sinds 2007
voor dat saaie, stenige plekken veranderen in frisse groen. De
Korenmarkt is een mooi voorbeeld. Daar werd een parkeer
plaats omgetoverd in een aantrekkelijk parkje, met voor
kinderen een waterloopje, en met aandacht voor archeologie.
De lokale overheid stimuleert bewoners hun tuinen te
ontstenen en te vergroenen, en ook in de openbare ruimte
wordt werk gemaakt van ontstening. Meer groen in de stad
bevordert biodiversiteit en is gezond voor mensen. Meer
groen en minder steen draagt bij aan vermindering van
regenwateroverlast.
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Op de Boomfeestdag 14 maart 2018 planten leerlingen van ruim
dertig scholen meer dan 6 000 bomen en struiken en worden er
zo’n 4 000 stoeptegels verwijderd!
Groene Allure Binnenstad omvat ook het plaatsen van groenzuilen
als toegang van enkele winkelstraten en de aanplant van bomen.
In het hele centrum vind je bovendien openbare watertappunten.
Groen en water dragen ook bij aan verkoeling. Juist in een stenig
stadscentrum kun je spreken van hitte-eilanden.
Tussen 2010 en 2015 is er € 5 miljoen geïnvesteerd in groen in de
woonwijken, terwijl er in de periode 2008-2013 € 2,5 miljoen aan
groen in het stadscentrum is besteed.
De duurzame ontwikkeling en uitbreiding van NijmegenNoord is gebaseerd op het Ecopolis-model dat uitgaat van een
samenhangende natuurlijke, duurzame infrastructuur van groen
en water. Regenwater wordt er niet in het riool afgevoerd, maar
stroomt uiteindelijk uit in de watersingel en de plassen.
De vergroening van
privétuinen leidt
tot de bevordering
van biodiversiteit,
waterbeheer en
gezondheid.

19

10 jaren: 10 Groene
Hoofdsteden van Europa
2010 Stockholm
2011 Hamburg
2012 Vitoria-Gasteiz
2013 Nantes
2014 Kopenhagen
2015 Bristol
2016 Ljubljana
2017 Essen
2018 Nijmegen
2019 Oslo
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De fiets
“Nijmegen heeft een uitgebreid fietsnetwerk, inclusief snelfietspaden, die een verbinding vormen
met omringende plaatsen, en duizenden fietsenstallingsplaatsen, waarvan vele met dynamische
verwijzing. Mobiliteit is een belangrijke pijler in de duurzaamheidsagenda van Nijmegen,” aldus het
deskundigenpanel.
De Nederlandse fietscultuur is nergens zo duidelijk zichtbaar als in Nijmegen. Fietsen staat in deze
stad centraal. 37 % Van de ritten tot 7,5 kilometer wordt op de fiets afgelegd en meer dan 65 % van
de bezoekers aan het stadscentrum en de universiteitscampus Heijendaal komt op de fiets. Er is
60 kilometer aan snelfietspaden aangelegd en er volgt nog 20 kilometer. De stad werd in 2016 door
de Fietsersbond uitgeroepen tot Fietsstad van Nederland. Deze prijs was het resultaat van langetermijnmobiliteitsbeleid en in 2017 organiseerde de stad, in samenwerking met het nabijgelegen
Arnhem, ‘s werelds grootste fietscongres: ‘VeloCity’.

Forenzen in Nijmegen
– uitgeroepen tot de
beste Fietsstad van
Nederland in 2016.
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Openbaar vervoer

“De bussen zijn
schoner en stiller.
Voor de chauffeurs maakt
het niet veel uit, maar voor
inwoners kan het verschil wel
heel groot zijn”

De regio Nijmegen heeft met
een CO2-uitstoot van 17 gram
per reizigerkilometer een
van de groenste concessies
voor openbaar vervoer van
Roland Hoogakker,
Nederland. In 2010 gaf de
buschauffeur
stad het goede voorbeeld en
werd een nationaal rolmodel voor
‘groene publieke contracten’ met
haar baanbrekende concessie ‘Regionaal
openbaar vervoer 2012-2022’ voor 215 nieuwe
bussen. De concessie was historisch omdat de hele
busvloot op regionaal geproduceerd biogas rijdt. Dat
zorgt voor schoner openbaar vervoer in en rond de
stad. Snelheidsbeperkingen en geluiddempend asfalt
maken de openbare ruimte leefbaarder. In de hele stad
worden op bepaalde busroutes kleine auto’s en bussen
ingezet – die ook op groen gas en elektriciteit rijden -, en
dat levert meer flexibiliteit voor passagiers op.
De openbaar-vervoerconcessie was ook een enorme
stimulans voor eco-innovatie en markeerde het begin van
netwerken in de bio-economie en duurzame mobiliteits
sector. Dankzij de vraag naar biogas, opgeroepen door
initiatieven zoals de busvervoerconcessie, begonnen
bedrijven en instellingen met de ontwikkeling van
businesscases voor bio-energie en bioraffinage in de regio.
Deze innovatie in het openbaar vervoer heeft ook de
ontwikkeling van producten en processen die bijdragen aan
duurzame ontwikkeling, ofwel ‘eco-innovatie’, bevorderd.

21
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De titel Groene Hoofdstad van Europa
Naar schatting 80 % van de Europeanen zal in 2050
in grotere en kleinere steden wonen. De problemen
van een moderne samenleving komen tot uiting in
onze kleinere en grotere steden, waar een groeiende
bevolking zorgt voor toename van behoeftes en
wensen. Verontreiniging, overbevolking, afval
ver
wijdering, hogere geluidsniveaus, water- en energie
voorzieningen, vraag naar openbare ruimte en druk
op de biodiversiteit – allemaal aspecten waar zowel
stedelijke overheden als burgers rekening mee
moeten houden. De uitkomst is dat steden niet anders
kunnen dan streven naar duurzame oplossingen.
Met de titel Groene Hoofdstad van Europa worden
de initiatieven en inspanningen van steden onder de
aandacht gebracht, bevorderd en erkend.
Nijmegen heeft zich op al aspecten van duurzaamheid
bewezen en de eervolle titel versterkt nu haar positie
als rolmodel voor haar Europese buren en de rest van
de wereld.

De natuur is in Nijmegen nooit ver weg met
duizenden hectare aan natuurgebieden die
vanuit de stad bereikbaar zijn.
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Waar een Groene Hoofdstad van Europa
aan moet voldoen
De titel Groene hoofdstad van Europa is een initiatief van de
Europese Commissie om steden te belonen die zich sterk maken voor ecologische, sociale en economische duurzaamheid.
De Europese Commissie onderkent al langer de belangrijke
rol die lokale overheden vervullen in de verbetering van het
milieu, samen met hun grote betrokkenheid bij de daadwerkelijke verbetering ervan. Veel innovatieve oplossingen voor
milieuproblemen zijn ontwikkeld in stedelijke centra.
De Europese Groene Hoofdsteden hebben nog een andere belangrijke rol: zij fungeren als rolmodel en inspireren
andere steden door hun beste praktijken en ervaringen te
bevorderen en uit te wisselen, en door de idealen van het
Groene Hoofdstad van Europa-project uit te dragen. Groene
steden – goed leven!
Naast toekomstige plannen tellen ook eerdere en huidige
prestaties, initiatieven en innovatie van de stad mee bij
het eerste onderdeel van het evaluatieproces voor de prijs.
Een panel van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de
inzendingen aan de hand van twaalf milieu-indicatoren. De
inzending van elke stad geeft dan ook een zeer gedetailleerde
beschrijving van haar activiteiten en referenties om Groene
Hoofdstad van Europa te worden.
Nadat het deskundigenpanel de evaluatie heeft afgerond,
worden de finalisten voor de laatste ronde van de wedstrijd
genomineerd.
In de laatste ronde leggen de finalisten hun voorstellen aan
een internationale jury voor. In deze ronde beoordeelt de jury
ook de communicatievaardigheden van de steden, en hoe zij
denken invulling te geven aan de functie van rolmodel. Ook
beoordeelt de jury hoe groot hun inzet is bij het streven naar
continue verbetering en duurzame ontwikkeling, en hoe zij
hun successen onder de aandacht willen gaan brengen.

...en hoe dit wordt
beoordeeld
Kandidaten voor de
titel Groene Hoofdstad
van Europa worden
beoordeeld op 12* cruciale
milieuaspecten:
1. Beperking van
klimaatverandering
2. Aanpassing aan
klimaatverandering
3. Duurzame stedelijke
mobiliteit
4. Duurzaam gebruik
van grond
5. Natuur en
biodiversiteit
6. Luchtkwaliteit
7. Geluid
8. Afval
9. Water
10. Groene groei en
eco-innovatie
11. Energieprestaties
12. Governance
*Indicatoren voor de
wedstrijd van 2020
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Verleden, heden en toekomst
Nijmegen is niet van vandaag op morgen Groene Hoofdstad van
Europa geworden. Integendeel, hier is een lange weg aan voorafgegaan
en deze gaat in de toekomst verder. Hoewel de kwaliteit van leven voor
veel inwoners van Nijmegen de afgelopen eeuwen al sterk is verbeterd,
blijven inspanningen nodig opdat iedereen deze weg naar een nog
groenere stad inslaat.
De uiteindelijk succesvolle mededinging in de competitie Groene Hoofdstad van Europa maakte
niet alleen veel indruk op het deskundigenpanel en de internationale jury om Nijmegen, maar gaf
de stad ook de mogelijkheid na te gaan welke vooruitgang zij de afgelopen decennia geboekt had.
‘The Urban Environment Good Practice and Benchmarking Report’ voor de wedstrijd van 20182 laat
een aantal van de prestaties, huidige doelstellingen en toekomstige doelen zien. Door de finaleplaats
van Nijmegen in de European Green Capital-competitie van 2016 en 2017 kon de stad zien waar extra
inspanningen nodig waren in vergelijking met andere genomineerden. Het succes van Nijmegen
komt niet uit de lucht vallen; de stad timmert voortdurend aan de weg.
Een van de meest ambitieuze doelstellingen van de stad Nijmegen is om in 2045 alleen nog maar
gebruik te maken van duurzame energiebronnen voor verwarming en elektriciteit. Ondanks het
feit dat haar inwonertal sinds 2008 met 10 000 groeide, heeft Nijmegen in dezelfde periode een
energiebesparing van 16,7 % gerealiseerd. Ongeveer 10 % van haar totale energiebehoefte wordt
ingevuld door hernieuwbare energiebronnen.
Zulke ambitieuze doelstellingen behaal je niet zomaar. Hiervoor is veel samenwerking nodig tussen
de stedelijke overheid en een breed scala aan belanghebbenden, van bedrijfsleven tot academische
wereld, en in het geval van Nijmegen vooral ook van burgers.
2

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/press-communications/egca-publications/

De geplande groei van Nijmegen zal op een duurzame manier worden gerealiseerd.
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Een stad die zich aanpast
Nijmegen heeft een duidelijke visie op de toekomst en dit komt ook
tot uiting in haar ambities op het gebied van energieneutraliteit.
De stad wilde aanvankelijk in 2045 energieneutraal zijn, maar het
huidige stadsbestuur gaat nog verder en wil deze doelstelling al
in 2030 bereiken. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld:
zij koopt groene energie, heeft een wagenpark dat op biogas
rijdt en heeft op haar eigen gebouwen 1 400 m2 groene daken en
1 485 zonnepanelen geïnstalleerd om energieneutraal te worden.
Ook worden medewerkers aangemoedigd om met de fiets naar het
stadhuis te komen: er is een bewaakte ondergrondse fietsenstalling,
en er zijn met e-bikes beschikbaar waar medewerkers en bezoekers
gebruik van kunnen maken.
Nijmegen heeft partnerschappen opgezet zoals het Nijmeegse
Energie Convenant (NEC), een netwerk van de 16 grootste
Nijmeegse bedrijven) en het netwerk Power2Nijmegen, waarin
kennis en expertise uitgewisseld worden. Alle bedrijven
die betrokken zijn bij het NEC willen de uitstoot van CO2
drastisch verminderen; tussen 2008 en 2014 is de uitstoot met
36 % gedaald. Power2Nijmegen, opgericht in 2012, is een netwerk
waarin bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, over
heidsdiensten en burgers samenkomen om te werken aan
ideeën en projecten die bijdragen aan de doelstelling om
Nijmegen energieneutraal te maken. Hierbij zijn meer dan
250 organisaties betrokken, wat betekent dat 400 mensen
samenwerken die allemaal dezelfde doelen willen realiseren.
De verandering van energieopwekking wordt het best ge
ïllustreerd door de afbouw van energiewinning uit kolen en in
2016 de definitieve sluiting van de kolencentrale. Het betreffende
terrein is nog steeds bestemd voor energieproductie, en wordt

Enkele van de 1.485 zonnepanelen die de gemeente Nijmegen
op haar eigen daken heeft geïnstalleerd.
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nu op een andere manier ontwikkeld. Deze transitie, onder de
naam ‘Groene Delta’-project, maakt gebruik van de ligging van
Nijmegen aan de Waal, die veel verschillende mogelijkheden
biedt voor duurzaam energiegebruik. Als het project afgerond
is, staan er maar liefst 9 000 zonnepanelen, twee windmolens en
LNG-gasoverslagcentra voor vervoer over het water en over land.
In de eerste fase (2016-2017) is een zonnepark gerealiseerd dat
1 MW energie kan opwekken, goed voor 250 huishoudens. Dit is
nog maar het begin; de verandering is gaande.
Nijmegen werkt samen met omliggende gemeenten aan
innovatieve aanbestedingen voor de eigen energieopwekking
en -consumptie, en een capaciteit van 70 MW hernieuwbare
energie in de regio is inmiddels gerealiseerd. Nijmegen is echt op
de goede weg naar energieneutraliteit.
Met steun van Dar en
de gemeente Nijmegen
worden in wijken
schoonmaakrondes
gehouden door meer dan
1 500 ‘Wijkhelden’.
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Vrijwillige helden!
Zoals in elke grote stad kan zwerfvuil
toch een probleem zijn. Met steun van de
gemeente en Dar, de vuilnisophaaldienst,
organiseren groepen kinderen en volwassen
schoonmaakrondes in hun buurt. In
Nijmegen zijn meer dan 1 500 ‘Wijkhelden’
actief die samen maandelijks meer dan
600 zakken vuil opruimen. Dat is waardevol
en leerzaam.
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Actie:
Afgraven van 5 miljoen m³ zand en grind
Resultaat:
Waterstanden in de Waal tot 35 cm
verlaagd

Het veranderende landschap
De Waal heeft altijd al een grote invloed gehad op de ont
wikkeling en geschiedenis van Nijmegen, maar onlangs heeft
deze rivier een verbazingwekkende, grootschalige transformatie
ondergaan. De dreiging van een grote overstroming werd heel
duidelijk in 1993 en 1995, toen 250 000 mensen in de omgeving
van Nijmegen geëvacueerd moesten worden. De dijken stonden
op doorbreken, wat rampzalige gevolgen zou hebben gehad.
De Nederlandse samenleving heeft een lange geschiedenis van
waterbeheer en juist deze ervaring leidde tot de ontwikkeling
van een ambitieus plan om deze bedreiging aan te pakken. Het
uitgangspunt voor het project was samenwerken met de rivier,
niet inperken. Verbreding en verhoging van de dijken werden
niet als de belangrijkste oplossing gezien; plaatsmaken voor het
water, dat is de moderne Nederlandse benadering.
De scherpe bocht in de Waal bij Nijmegen vormt van oudsher
een flessenhals, waardoor het water bij extreem hoge water
standen zoals in 1993 en 1995 opstuwt. Voor deze bottleneck
Voor de innovatieve
waterbeheeroplossing
in Nijmegen was de
aanleg van een nevengeul nodig, die in
2016 werd afgerond.
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Een kudde Schotse
Hooglanders loopt
vrij rond in het
nieuwe rivierpark
dat is aangelegd als
onderdeel van het
project Ruimte voor
de Waal.

was een radicale oplossing nodig. Deze kwam er met het ‘Ruimte
voor de Waal’-project, waarin de dijk op de noordoever van de rivier
350 m landinwaarts werd verlegd. Het project, dat in 2011 van start
ging en in 2016 werd afgerond, richtte zich op de afgraving van
een nevengeul tussen de oude en nieuwe dijk. Bij extreem hoge
waterstanden voert deze geul water uit de rivier af waardoor een
waterstanddaling van 35 cm wordt bereikt. Aan het begin van de
geul is een drempelconstructie gebouwd met een aantal openingen
zodat het water bij verschillende standen de nevengeul instroomt.
Het project zorgde niet alleen voor een betere bescherming tegen
overstromingen achter de dijk en aanpassing aan het klimaat, maar
creëerde ook mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe
woongebieden, een compleet nieuw rivierpark met een eiland en
een fraai aflopende kade van 1,6 km, al met al een mooie combinatie
van rivierbeheer en stedelijke inrichting, natuur en recreatie.

Een stad midden in het landschap
Met de aanleg van de nevengeul is een nieuw groen eiland
ontstaan, een waardevolle toevoeging aan de rijke natuur
en landschap in en rond de stad. Niet alleen is het risico op
overstromingen beperkt, ook de ruimtelijke kwaliteit is verbeterd
nu inwoners kunnen genieten van het nieuwe rivierpark.
3

http://www.greencapitalchallenges.nl/

Nijmegen omarmt ‘Green
Challenges’
De stichting ‘Duurzame Estafette’ heeft de
gemeente Nijmegen vanaf 2014 gesteund
in haar streven de ‘Groene Hoofdstad van
Europa’ te worden. De stichting vormt
in 2018 de kern van de ‘Green Capital
Challenges’, waarbij burgers worden
aangemoedigd om deel te nemen aan
maandelijkse uitdagingen over een bepaald
thema om duurzaamheid te bevorderen.
Green Challenges heeft niet alleen als
doel mensen te laten weten dat Nijmegen
in 2018 Groene Hoofdstad van Europa
is, maar wil mensen ook motiveren om
duurzame stappen te zetten en mee te doen
aan de Green Capital Challenges.3
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De regionale
afvalenergiecentrale (linker- en
tegenoverliggende
pagina) zet grondstoffen en bioafval
om in nieuwe
materialen en
levert alternatieve
energie.

Afvalvermindering in Nijmegen

Grondstof – geen afval

2010

474 kg*/inwoner

2014

409 kg*/inwoner

2016

383 kg*/inwoner

In Nijmegen wordt afval niet zomaar weggegooid, maar be
handeld als een waardevolle grondstof. Haar goed werkend
systeem voor verwerking en de ambitieuze doelstellingen voor
de lange termijn tonen de heldere visie van Nijmegen.

*totale hoeveelheid afval = herbruikbaar
afval + restafval

Door mensen bewust te maken hoe zij afval kunnen voorkomen
en materialen kunnen hergebruiken, is de afvalproductie jaar na
jaar afgenomen. Het recyclingpercentage is hoog (67 % nu) en
de doelstelling voor 2020 is 75 %. De 33 % huishoudelijk afval vuil
die op dit moment overblijft, wordt verwerkt in de plaatselijke
afvalenergiecentrale, die elektriciteit opwekt en warmwater
levert aan inwoners van enkele Nijmeegse wijken. Een groot deel
van het restafval bestaat uit luiers. Op dit moment loopt er een
milieu- en haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een
recyclingcentrale voor dit soort afval. Het uiteindelijke doel is om de
kunststoffen in dit afvalmateriaal te recyclen naar biogas en compost.
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Als onderdeel van het streven naar een meer circulaire economie
richt bewustmaking van het publiek zich elk jaar op een andere
afvalstroom met de campagne ‘Kijk!’ Afval = grondstof’. Het doel
van de communicatiecampagne is mensen ervan bewust te maken
dat afval niet bestaat, maar dat het een waardevolle grondstof is.
De in 2013 gestarte campagne richtte zich aanvankelijk op
organische afvalstoffen, met de onderliggende boodschap dat dit
materiaal, in ruwe staat, de basis vormt voor compost en biogas.
Inwoners van Nijmegen konden het proces achter de transformatie
van afval tot compost en biogas zien tijdens een bezoek aan de
lokale verbrandings- en vergistingsinstallatie. Het uiteindelijke
resultaat was niet alleen gratis compost voor inwoners van de stad;
de gemeente had ook baat bij het nieuwe inzicht van inwoners in
betere en duurzame manieren om met afval om te gaan. Er komt
geen huisvuil meer terecht op stortplaatsen en de gemeente richt
zich op vermindering van afvalproductie door recyclebaar afval
vaker en restafval minder vaak in te zamelen.
Het gebruik van afval als grondstof is nergens zo duidelijk te
zien als bij de afvalenergiecentrale in Weurt. De uitrol van een
regionaal warmtenetwerk gaat verder; inmiddels zijn er bijna
5 000 woningen in Nijmegen-Noord aangesloten en er zijn
plannen voor nog eens 9 000 woningen op die locatie en in
de nieuwbouwprojecten aan het Waalfront (zuidoever). Met
nieuwe aansluitingen wordt het project verder uitgebreid naar
de omgeving van het Centraal Station, het Radboud Universitair
Medisch Centrum, industriegebieden en het terrein van het
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Op lange termijn zullen de
warmtenetwerken van Arnhem en Nijmegen met elkaar worden
verbonden. Nijmegen richt zich als stad echt op het winnen van
energie uit afval en er vervolgens gebruik van maken.
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Integratie en samenwerking zijn
cruciaal
Bij de succesvolle stedelijke ontwikkeling hebben
burgers in Nijmegen altijd een rol gespeeld. De input
van inwoners bij de planning en ontwikkeling van
de stad is zichtbaar sinds de jaren negentig, toen
het ontwikkelingsproces versnelde. Meer recent
zijn de meningen en uitingen van de bevolking
meegenomen bij de ontwikkeling van gebieden
zoals Hessenberg, waar eerst een krantendrukkerij
zat, en het Dobbelman-project, op de plek van de
voormalige zeepfabriek die veel overlast bezorgde.
De stad zet in alle sectoren grote stappen in de
richting van een milieuvriendelijkere toekomst
met een geïntegreerde aanpak waarbij de overheid
bij veel projecten en initiatieven samenwerkt
met burgers, bedrijven en onderwijsinstellingen.
Afvalinzameling draagt bij aan de productie van
elektriciteit en biogas. De waterzuiveringsinstallatie
is energieneutraal en produceert ook biogas. Het
fietsbeleid en de infrastructuur dragen bij aan een
betere luchtkwaliteit.
Nijmegen heeft strategieën die de doelstellingen
weerspiegelen van gemeentelijk, regionaal,
landelijk en EU-beleid zoals het Zevende
Milieuactieprogramma. Dit beleid sluit aan bij
de belangrijkste prioriteiten voor het jaar dat
Nijmegen de Groene Hoofdstad van Europa is
en daarna, zoals de toekomstige doelstelling
om een volledig circulaire economie te worden.

Het stadscentrum van Nijmegen is alleen
toegankelijk voor de busvloot op biogas
en andere kleine voertuigen die rijden
op elektriciteit of biogas.
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De Stevenskerk, de
oudste en grootste
kerk van Nijmegen,
werd na hevige bombardementen in de
Tweede Wereldoorlog gerestaureerd en
staat nu met trots in
het stadscentrum.

Doordat de stad aansluiting zoekt bij deze doelstellingen en strategieën, en in sommige
gevallen zelfs hoger mikt, is Nijmegen op de goede weg om ook na haar jaar als Groene
hoofdstad van Europa en in de nabije toekomst een rolmodel te blijven voor Europese steden.
Door met burgers samen te werken in het Green Capital Challenges-programma, het Nijmeegse
Energie Convenant, Power2Nijmegen, Nijmegen-Betuwe Windpark en sociale huisvestingsprojecten
van bewoners, krijgt de stad de input van haar belangrijkste belanghebbenden, haar inwoners.
De Bastei is een compleet nieuw bezoekers- en educatiecentrum dat een brug slaat tussen stad
en natuur. Vanaf 2018 gaat De Bastei open voor excursies en exposities. Je komt hier meer te
weten over de rijke geschiedenis van Nijmegen, het omliggende landschap, de flora en fauna
en de dynamiek van de rivier, duurzaamheid en nog veel meer. Daarnaast is het de ultieme
ontmoetingsplaats voor organisaties, om kennis uit te wisselen en samen aan projecten te
werken. De Bastei is het servicepunt in Nijmegen voor natuur- en milieueducatie. Het geeft
advies over lesmateriaal en begeleiding bij schoolactiviteiten zoals de programma’s ‘Eco-Schools’
en ‘Groene Voetstappen’.
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Groene en blauwe voorzieningen zijn nooit ver weg voor de inwoners
van Nijmegen met haar vele parken en ligging aan de Waal.
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Zo groen kan het zijn
Als Groene Hoofdstad van Europa neemt Nijmegen het voortouw bij
de uitwisseling van ervaringen, vergroting van het milieubewustzijn
en inspireert de stad andere Europese steden om in haar voetsporen te
treden. Gedurende 2018 richt de stad zich op vijf kernthema’s. Bij elk
van deze overkoepelende thema’s horen evenementen en groene routes
rondom de stad. Vijf routes richten zich op de vijf kernthema’s terwijl
een zesde route je ook de omgeving laat verkennen; de inspanningen
om duurzamer te leven houden niet op bij de gemeentegrens van
Nijmegen!
De groene routes
Elk thema van Nijmegen Groene Hoofdstad van Europa heeft zijn eigen ‘routekaart’ en ‘points
of interest’. Deze zijn online te verkennen (www.greencapital2018.nl), maar het is natuurlijk nog
beter om Nijmegen te verkennen en de veranderingen en voortgang zelf te ervaren. Fietsend of
wandelend kunnen in 2018 uitstapjes en excursies worden gemaakt naar de organisaties, projecten
en kenmerkende plekken die Nijmegen de Groene Hoofdstad van Europa maken. Ook worden er het
hele jaar open dagen, workshops en informatiesessies gehouden bij projecten op de groene routes.

Inwoners ontspannen in het Kronenburgerpark in het stadscentrum vlak bij overblijfselen van de Middeleeuwse
stadsmuren van Nijmegen.
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Vijf kernthema’s

Vergroenen en verdergaan

❙V
 itale stad – Samen gezond en groen

Gedurende het hele jaar dat Nijmegen Groene Hoofdstad van
Europa is, worden er congressen, symposia, festivals, rondleidingen en sportevenementen georganiseerd. Grote bestaande evenementen die vast op de agenda van Nijmegen staan, zoals het
Filmfestival en de 102e editie van het Internationale Vierdaagse
Afstandsmarsen-festival (met ongeveer 1,5 miljoen bezoekers),
besteden in 2018 extra aandacht aan duurzaamheid in hun toch
al aansprekende programma. De evenementen moedigen bezoekers aan om op de fiets of met het openbaar vervoer te komen en
zetten hiervoor 350 extra treinen in. Schone accugeneratoren in
plaats van dieselgeneratoren zullen de extra tenten en attracties
van stroom voorzien. Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden en
er wordt ingezet op efficiëntie, bijvoorbeeld door één type plastic
glazen te gebruiken, om recycling en hergebruik van grondstoffen
makkelijk te maken. Zelfs de mobiele toiletten zullen een bijdrage
leveren: door urine in te zamelen wordt fosfaat geproduceerd.

❙E
 nergietransitie – Blij met zon, wind
en warmte
❙K
 ilmaatadaptatie – Leven met water
❙C
 irculaire economie – Alles is van
waarde
❙S
 limme mobiliteit – Duurzaam op weg

Deelnemers wandelen
tijdens de Vierdaagse
(Internationale
Vierdaagse
Afstandsmarsen).
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In 2017 liepen bijna
40 000 deelnemers
de Vierdaagse uit.

Naast de vele groene evenementen gericht op groen zakendoen en kennisdeling worden in 2018 ook de Nijmeegse Zevenheuvelenloop, de Fiets4daagse, het InScience Filmfestival en de
Europese ’Green Week’ georganiseerd. Ook milieugroepen uit
de regio organiseren het hele jaar speciale activiteiten in het
kader van de Green Capital Challenges van Nijmegen.

Mijlpalen 2018
❙J
 anuari: Officiële start Groene Hoofdstad
van Europa jaar van Nijmegen
❙M
 ei: Opening kandidaatstelling voor de titel
Groene Hoofdstad van Europa 2021

Een agenda van alle evenementen is beschikbaar op www.
greencapital2018.nl.

❙J
 uni: Bekendmaking van de winnaar voor
2020

Laten we eens kijken naar de kernthema’s van Nijmegen en
enkele projecten en locaties die op de groene routes liggen en
zien wat zij te bieden hebben!

❙J
 anuari 2019: Overdracht aan
de titelhouder voor 2019 Oslo
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Thematische aanpak
Vitale stad – Samen gezond en groen

Nijmegen heeft veel stads- en wijkparken, een indrukwekkend aantal
bomen, speeltuinen en sportvelden. In de omgeving van de stad vind je
heuvels, bossen en natuurlijk, water. Bij voorzieningen in de stad, zoals
in het Goffertpark, kunnen inwoners terecht voor educatieve cursussen,
natuur en kennismaken met bijvoorbeeld bijenteelt. Het Valkhofpark
en het Kronenburgerpark tonen het historische aanzicht van de stad.
Met het thema Vitale stad wil Nijmegen de luchtkwaliteit verder verbeteren, zorgen voor schoon zwemwater en geluidsoverlast verminderen,
zodat jong en oud zich frank en vrij kunnen bewegen in hun stad.
De aanleg van een eiland
De aanleg van nieuwe openbare ruimte of een park is voor elke stad een positieve ontwikkeling. Parken
bevorderen een gemeenschapsgevoel en een gevoel van thuishoren bij lokale bewoners en dragen
bovendien bij aan de vermindering van het stedelijke hitte-eilandeffect. Natuurgebieden bieden
extra waterafvoer zoals bij het ‘Ruimte voor de Waal’-project. Nijmegen heeft nu een nieuw stedelijk
rivierpark eiland. De binnenstad en de aan de rivier gelegen wijk Lent zijn met een aantal bruggen
verbonden met het eiland. Dat moet inwoners uit beide delen van de stad stimuleren om de nieuwe
voorziening te verkennen en te gebruiken. Daarnaast stimuleren fietspaden en hardlooproutes het

Kinderen spelen in natuurgebied de ‘Ooijpolder’ waar groene en blauwe natuurgebieden bij elkaar komen.
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“Projecten zoals
dit kunnen mensen
motiveren om in hun
eigen omgeving en tuinen
iets te doen.”

gebruik van dit nieuwe
gebied. Het rivierpark
eiland is voor iedereen
makkelijk te bereiken,
via de Lentloperbrug, de
Nick Albers – Manager
Snelbinder die parallel
Kinderboerderij De Goffert
loopt aan de spoorbrug of
via de verkeersbruggen. Op
het eiland graast een kudde
Schotse Hooglanders vrij rond.
Lokale inwoners kunnen hier de natuur
ervaren op slechts enkele minuten van de stad. Op
de noordoever van de rivier, aan de kant van Lent,
komen nieuwe voorzieningen waar in de toekomst
ook optredens en evenementen zullen worden
georganiseerd.

Landelijk toevluchtsoord in de stad
Vanuit het midden van het grootste park van de
stad, het Goffertpark, stijgt het geluid van dieren op.
Kinderboerderij De Goffert brengt jonge inwoners van
de stad in contact met dieren, de natuur, het milieu
en met elkaar, en biedt hen zo een ervaring die je
in de stad vaak niet zomaar opdoet. Zij beperkt zich
dan ook niet alleen tot kinderen maar vervult een
regionale functie voor alle leeftijdsgroepen. Zoals veel
projecten in Nijmegen richt de kinderboerderij zich
op ‘social return’. De kinderboerderij werkt samen met
de organisatie Driestroom die mensen helpt met werk
en opleiding. Zij biedt mensen een veilige omgeving
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waar zij kunnen werken en zich persoonlijk kunnen
ontwikkelen. Elk jaar brengen meer dan 75 000 mensen
een bezoek aan Kinderboerderij De Goffert!

Menselijke natuur en wilde natuur
Niet ver van de zuidoever van de Waal, vlak bij de
Ooysedijk, ligt een bijzondere ‘school’, Struin. De wilde
‘klaslokalen’ van Struin zijn heel anders dan bij een
reguliere naschoolse opvang!
Door te spelen, de natuur te ervaren en het ontwikkelen van
vaardigheden, leren kinderen om zich beter te concentreren en ontwikkelen zij sociale en emotionele vaardigheden
die hen fysiek en sociaal weerbaarder maken. Struin biedt
opvang voor twee leeftijdsgroepen: KDV (kinderen van
2-4 jaar) en BSO (kinderen van 4-12 jaar). De oudere BSO-kinderen gaan op een zeer duurzame manier naar school: op
zelfontwikkelde Struin-fietsen! Sterker nog, met een heel
scala aan fietsen worden dagelijks wel 175 kinderen naar de
Struin-locaties vervoerd. Daar kunnen zij de natuur
verkennen en zelf beleven, en vrij spelen zonder
de conventionele beperkingen van een aangelegde speelplaats of -omgeving. Met
uitzondering van extreme weersom“Hier bij Struin leren
standigheden spelen en leren kindekinderen het verschil tussen
ren elke dag buiten in de vrije natuur.
Natuurlijk bestaat er niet alleen
algemene consensus over de po
sitieve effecten van de methodes
die bij Struin worden toegepast; ook

menselijke en wilde natuur!
Er is veel bewijs voor de positieve
effecten van dit model!”
Matthijs de Gruijter –
Directeur Struin
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De ‘Ooijpoortbrug‘
biedt snelle toegang
tot natuurgebied de
‘Ooijpolder’ vanuit
het stadscentrum.

Bouwprincipes van Iewan
❙D
 uurzaam en ecologisch
❙S
 ociaal en gemeenschappelijk
❙E
 ducatief en naar buiten gericht

wetenschappelijke studies tonen positieve effecten aan, zoals
bevordering van de concentratie, de ontwikkeling van sociale en
emotionele vaardigheden, en waardering voor de natuur.

Een andere brug naar de natuur
In de schaduw van de Waalbrug ligt de Ooijpoort, de gebogen
voetgangersbrug die wandelaars vanuit de stad rechtstreeks
in de natuur brengt. Aan de andere kant van de brug ligt
de Ooijpolder, waar wilde paarden, Galloway-runderen en
recreatiegebruikers paden en stranden met elkaar delen. Deze
korte maar beeldbepalende brug verbindt Nijmegen met dit
prachtige natuurgebied met grote biodiversiteit en draagt zo bij
aan een gezonde en leefbare stad.

Een nieuwe manier van leven
In Lent heeft een experimenteel sociaal woningbouwproject vorm
gekregen dat als blauwdruk kan dienen voor duurzaam wonen en
bouwen op andere plaatsen. Het woonproject Iewan4 (Initiatief
Ecologisch Wonen Nijmegen) is een gebouw dat is opgetrokken
4

http://www.iewan.nl/
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uit hout, stro, leem en andere materialen die het gebouw duurzaam en toekomstbestendig maken.
Voor de ontwikkeling en de bouw werkten woningcorporatie TALIS, een bouwbedrijf, de stad
Nijmegen, de provincie Gelderland en vooral ook de huidige bewoners nauw samen.
Met geschikte appartementen voor een verscheidenheid aan huishoudens is Iewan een slim
ontworpen en duurzame woongemeenschap waar momenteel 44 volwassenen en 7 kinderen
wonen. Vrijwilligers en de huidige bewoners hielpen bij de bouw.
Het gebouw is nu het grootste strogebouw in Nederland. Door zelf te bouwen werden kosten
bespaard. Zodoende konden er zonnepanelen op het dak worden geïnstalleerd, die
de energie leveren. Regenwater wordt opgevangen voor wasmachines, en
afvalwater wordt gezuiverd met rietplanten en vervolgens gebruikt voor
nutsvoorzieningen. Zo wordt ongeveer 66 % water bespaard.
Dit experimentele sociale project werd binnen budget afgerond,
negen jaar nadat een eerste groep mensen hierover met elkaar in
gesprek ging. Het karakter van het project en de experimentele
aanpak zorgden ervoor dat de gesprekken tussen de verschillende
partijen meerdere jaren duurden. Toen het project eenmaal serieus

“Dit is het eerste
project van deze omvang
in Nijmegen en het kan
dienen als een blauwdruk
en voorbeeld.”
Arne Broekhoven – Bewoner
en oprichtend lid van Iewan
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van start ging, lag er al een jaar later een ontwerp
en de bouw werd in een kleine zes maanden
afgerond. In de omgeving zijn inmiddels ook
andere huizen ontwikkeld, met een duurzaam
karakter en gebouwd op een manier die ver
gelijkbaar is met het Iewan-bouwproject.

Kronenburger Forum
In het ‘Kronenburger Forum’ is de gemeente
Nijmegen direct in gesprek met inwoners
over hun zorgen over de luchtkwaliteit en
over ver
mindering van geluidsoverlast. Dit
forum is een samenwerkingsverband met
vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en
bewonersgroepen die
met elkaar

“Lokale groene assets ontwikkel
je met mensen die de lokale
gemeenschap vertegenwoordigen.
Wij staan altijd open voor samenwerking
met dit soort coöperaties. Dit is hoe
het zou moeten gaan; als energiebedrijf
streven wij naar duurzame
energieopwekking.”
Rutger-Jan Pessers – Directeur Duurzame
Energie Engie (RES)
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De voormalige
kolencentrale staat er
nu werkeloos bij en op
het terrein zijn nieuwe
energieprojecten in
ontwikkeling.

samenwerken om op een innovatieve manier veranderingen in gang te zetten. Het project ‘Smart
Emissions’ stelt meetapparatuur beschikbaar aan geïnteresseerde inwoners die hiermee de lucht en
het geluid rond hun huis kunnen meten. Dit project maakt inwoners bewust van de kwaliteit van
hun leefomgeving en welke maatregelen genomen kunnen worden om deze te verbeteren. Het is
wetenschap en samenwerking van burgers in de praktijk.

Energietransitie – Blij met zon, wind en warmte
Nijmegen streeft ernaar om in 2045 energieneutraal te zijn en de transitie van traditionele methodes
van energieopwekking naar duurzame energie opwekking is al ingezet. Deze oude methodes
van energiewinning hebben bijgedragen aan onomkeerbare effecten van klimaatverandering;
de transitie is dan ook noodzakelijk. Nijmegen werkt samen met bedrijven, woningcorporaties,
onderwijsinstellingen en inwoners van de stad aan projecten voor alternatieve energie. Gedurende
2018 en daarna wil de stad projecten steunen die gericht zijn op energiebesparing, de opwekking
van hernieuwbare energie en de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen.
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Energiecijfers van Nijmegen

Een nieuwe groene delta

❙E
 nergieneutraal in 2045

Sinds begin 2016 ziet de lucht boven Nijmegen er heel anders
uit: de rookpluimen van de kolen- centrale op de zuidoever
van de Waal zijn verdwenen. Vanaf het moment dat de centrale
stopte met de opwekking van energie uit kolen in 2016,
wordt een nieuwe aanpak gevolgd en verandert het gebied
geleidelijk in de Groene Delta van Nijmegen. De nieuwe aanpak
van energieopwekking op het terrein omvat een zonnepark,
windenergie en de productie van LNG-gas. Als het project gereed
is, zullen er circa 9 000 zonnepanelen zijn.

❙B
 ijna 10 % van de energie komt uit
hernieuwbare energiebronnen
❙ 1 485 zonnepanelen geïnstalleerd door de
gemeente
❙ 1 ,400m2 groene daken geïnstalleerd door
de gemeente
❙5
 0000 woningen worden nu verwarmd via
het regionale warmtenetwerk van
de afvalenergiecentrale
❙M
 eer dan 1 000 investeerders in windpark
van de gemeenschap
❙H
 et burger windpark voorziet
7 100 woningen van energie
❙H
 eel veel scholen hebben zonnepanelen

Geen verspilling van warmte
In het westen van Nijmegen staat een afvalenergiecentrale
die energie en warmte levert en ook meststoffen produceert
en hernieuwbare materialen. Met de restwarmte wordt water
dat aan woningen wordt geleverd verwarmd. Het regionale
warmtenetwerk verwarmt nu 5 000 woningen en daar moeten
de komende jaren nog 9 000 woningen bijkomen in NijmegenNoord, op het Waalfront, het Radboud University Medical
Centre (Radboudumc) en andere grote projecten. Dankzij haar
geavanceerde rookgasreinigingssysteem is de centrale een van
de schoonste verbrandingsinstallaties van Nederland.
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De wind van verandering
Windpark Nijmegen-Betuwe onderscheidt zich als pionier.
Sinds 2016 draaien er vier windmolen op het terrein dat een
unieke eigendomsstructuur kent. Meer dan 1 000 inwoners van
Nijmegen zijn samen eigenaar van het windpark; zij hebben
bij de start van het project aandelen gekocht. Het geld dat bij
elkaar werd gebracht is gebruikt om het windpark te realiseren.
De aandeelhouders krijgen een goed rendement en schone
energie, en dragen bovendien bij aan de energiedoelstellingen
van de regio. De windmolens produceren genoeg energie voor
7 100 huishoudens. Met de plannen voor de realisatie van een
vijfde windmolen in de toekomst gaat de capaciteit van het park
naar 8 900 huishoudens.

“In de nabije
toekomst zullen
we 14 000 woningen
duurzaam verwarmen”
Arnoud Rozestraten –
Projectleider ARN
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De innovatieve
aanpak van
waterbeheer in
Nijmegen betekent
dat de stad water
niet meer langer
buitensluit maar
omarmt.

Start aan de top
Als het om energie gaat, geeft de stad Nijmegen zelf het goede voorbeeld met haar openbare
gebouwen, inclusief het stadhuis. Vanwege de hoogte is het niet voor iedereen zichtbaar, maar
het dak van het stadhuis van Nijmegen is voorzien van 135 zonnepanelen en daarnaast nog
1 400 m2 groene daken. Maatschappelijk verantwoord inkopen is belangrijk omdat het de gemeente
in staat stelt haar eigen doelstellingen te realiseren: bijdragen aan de algemene doelstellingen voor
energieneutraliteit en regionale innovatie en ondernemerschap stimuleren.
Museum Het Valkhof in het centrum van de stad heeft zonnepanelen op het dak, waarmee het
bijdraagt aan de doelstellingen van de stad ten aanzien van energieneutraliteit en zijn eigen
BREEAM-NL -duurzaamheidscertificaat. In de nabije toekomst wordt een verdere vermindering van
het energieverbruik in het museum verwacht.
Dankzij het Power2Nijmegen netwerk is in 2012 op vele basisscholen een educatief programma over
zonne-energie van start gegaan. Door bijdragen van de Stichting Zevenheuvelenloop heeft een
groot aantal scholen in Nijmegen nu zonnepanelen op het dak.
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Kilmaatadaptatie – Leven met water
De effecten van klimaatverandering vormen een belangrijk probleem voor steden over de hele
wereld. Zij beïnvloeden gezondheid, biodiversiteit, het milieu en in Nederland zeker ook vooral
gebieden die onder zeeniveau liggen. De kans op meer periodes van langdurige regenval en
hittegolven betekent dat Nijmegen zich moet voorbereiden op toekomstige veranderingen.
En dat is ook precies wat Nijmegen sinds 2000 doet, toen het Waterbeleidsplan ontwikkeld werd,
naast het Rioolbeleidsplan dat al eerder ontwikkeld was. Kernthema’s waren een gezond en
veerkrachtig oppervlaktewatersysteem in de lagere delen van de stad en de afkoppeling van de
regenwaterafvoer van het gemengde rioleringssysteem in de hogere delen van de stad. In de nieuwe
woongebieden ten noorden van de Waal wordt gewerkt aan een nieuw duurzaam watersysteem
dat robuust is en de toekomstige risico’s beperkt. In dit stedelijke nieuwbouwproject (met in totaal
15 000 woningen) is de ruimtelijke inrichting gebaseerd op de Ecopolis-strategie.
In 2018 wil Nijmegen Groene Hoofdstad van Europa haar kennis en ervaring delen met betrekking
tot hoe je een rivier in een stad meer ruimte kunt geven. De baanbrekende ontwikkeling van haar
nevengeul, dijkverlegging en aanleg van een uniek stedelijk rivierpark op het nieuw aangelegde
eiland maken Nijmegen de aangewezen plek om dit te doen.
Inwoners kunnen
nu genieten van
de stranden op
de oevers van de
nevengeul waar geen
grote vaartuigen
komen.
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Water en burgers
Niet alleen de gemeente zelf draagt bij aan het thema Leven met water. Inwoners worden betrokken
bij Operatie Steenbreek. Het algemene idee is ‘steen eruit, plantje erin’. Hierdoor wordt de stad koeler,
wordt er meer regenwater opgevangen en worden woonwijken groener. Het algemene doel is minder
verharding en meer groene ruimte, zowel in de openbare ruimte als in privétuinen. Het project zal worden
uitgevoerd samen met woningcorporaties en scholen, en met steun van de Green Capital Challenges.
Deze campagne is gelinkt aan de nu 15 jaar oude campagne die burgers ‘waterbewust’ moet maken.
Het Waterservicepunt Nijmegen adviseert mensen sinds 2002 hoe zij hun waterconsumptie kunnen
verminderen, en allengs kwam de nadruk te liggen op afkoppeling en vergroening van privédaken.
Sinds de zware wolkbreuken in 2009 werkt de gemeente samen met woningcorporaties, ondernemers
en burgers aan beperking van het overstromingsrisico in het oostelijke deel van de stad en het
stadscentrum.
Waterkunstwerken in het centrum van de stad vertellen dit verhaal. Fonteinen en watervallen laten
zien hoe belangrijk het is om een veerkrachtige waterinfrastructuur te hebben die plekken met veel
steen bij warm weer kan koelen. De groen-blauwe wandeling (één van de groene routes) laat veel
inwoners onbekend groen binnenplaatsen en plekjes met water in van het stadscentrum zien.
De afgelopen tien jaar zijn de vijvers in het westen van de stad veranderd in meer natuurlijke wateren
door hardhouten oevers weg te halen en natuurlijke oevers met begroeiing te creëren. Samen met de
inwoners zijn ontwerpen gemaakt zodat er meer ruimte kwam voor recreatievoorzieningen en natuur.
Daarnaast werden in samenwerking met het regionale Waterschap Rivierenland maatregelen getroffen
om ervoor te zorgen dat oppervlaktewater- en grondwatersystemen klimaatbestendig worden.

Rivieroevers
Het project Ruimte voor de Waal heeft niet alleen een nieuw rivierpark gecreëerd, maar ook voor
een nieuwe waterkering op de noordelijke oevers gezorgd. Op de zuidoever worden nu ook nieuwe
woningen gebouwd en de industrieterreinen rond de Honigfabriek bevinden zich nu midden in
een transitie naar een zeer duurzame woonwijk. De waterkering die er bescherming biedt tegen
hoog water, wordt gevormd door betonnen en stalen muren, de Middeleeuwse vestingsmuren en
andere historische elementen. Nijmegen onderzoekt nu samen met Waterschap Rivierenland en
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Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland de mogelijkheden om
deze waterkering samen met de bouw van de nieuwe woningen
te vernieuwen, in plaats van over 10-15 jaar. Door deze trajecten
te combineren kan een mooi en geïntegreerd ontwerp worden
gerealiseerd en kunnen in de toekomst kosten worden bespaard.

Aanpassing aan het klimaat in de regio
In 2016 is Nijmegen in samenwerking met Waterschap Rivieren
land en de provincie Gelderland begonnen met het formuleren
van een regionale Strategie voor Klimaatadaptatie. Op dat moment
was dit de eerste regio waar regionale en lokale overheden samen
de bedreigingen van klimaatverandering in landelijke en stedelijke
gebieden onderzochten. Met het nationale ‘Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie’ (november 2017) wordt het formuleren van een
dergelijke strategie nu verplicht voor alle regio’s in Nederland. Alle
kleine gemeenten rondom Nijmegen hebben zich bij dit initiatief
aangesloten en in 2016 werd de eerste fase afgesloten met een
rapport over de kansen en bedreigingen. Momenteel wordt een
rapport over de participatie van betrokkenen en communicatie
met burgers voorbereid. In de volgende fase zullen stresstesten
worden uitgevoerd en workshops om gezamenlijke oplossingen
te vinden om de risico’s van klimaatverandering te beperken.

Nijmegen is een
echt voorbeeld
van de circulaire
economie in
de praktijk.
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Een overzicht van afval in
Nijmegen
Jaren 70-80: 	Scheiding van papier, glas
en textiel
1994:		Scheiding en inzameling
van organisch afval
1995: 	Gedifferentieerde tarieven
en het principe ‘de vervuiler
betaalt’
2014/15:	Inzameling van plastic,
blik en pak
2015: 	Papiercontainers voor
huizen
2015: 	Omgekeerd inzamelen,
meer voorzieningen voor
recycleerbare materialen
2018:

 tart inzameling van luiers
S
en maandverband

Toekomstige doelstelling:
Minder dan 100 kg restafval per inwoner
per jaar (nu 135 kg)
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Circulaire economie – Alles is van waarde
Bedrijven in Nijmegen komen erachter dat duurzaam
ondernemen niet alleen een ambitieus idee is, maar ook
rendabel kan zijn! De circulaire economie gebruikt en hergebruikt
alle materialen in de productieketen. Wat voor het ene bedrijf afval
is, kan voor een ander bedrijf een bruikbare grondstof zijn.

“Nijmegen is echt een
groene hoofdstad en een
voorbeeld voor andere steden
voor wat je kunt doen als
je ergens echt in gelooft.”
Pieter Balth Linders –
Directeur Dar

Het beste voorbeeld hiervan is hoe Nijmegen omgaat met de verwerking
van organisch afval. Het levert compost op, maar in de afvalenergiecentrale
wordt er door het gebruik van een biovergister ook groen gas uit gehaald. Dit wordt vervolgens
gebruikt om de groene busvloot van Nijmegen van brandstof te voorzien. Daarnaast komt er pure
CO2 vrij die in de tuinbouw wordt toegepast – echt alle grondstoffen worden gebruikt!
Andere vergelijkbare voorbeelden zijn gericht op specifieke vervoersgroepen, zoals schoolkinderen
en ouderen, in aanbestedingen voor duurzame vervoersoplossingen en de regionale inkoop van
hernieuwbare en lokaal geleverde elektriciteit. In de bouwsector is het gebruik van duurzaam beton
verplicht. In een betonfabriek in Nijmegen wordt granulaat uit een nabije verbrandingsinstallatie
gebruikt. Dit maakte onderdeel uit van een aanbesteding voor een nieuwe P+R-voorziening bij een
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onlangs gebouwde bioscoop in Nijmegen-Noord. Naar aan
leiding van deze resultaten ontving Nijmegen de provinciale
inkoopprijs voor 2017.
De toekenning van de titel Groene Hoofdstad van Europa
zal in 2018 nog meer netwerken samenbrengen en synergie
creëren, en zo mogelijkheden bieden voor een circulaire
economie. Nijmegen wil niet alleen inspireren; de stad wil zelf
ook geïnspireerd worden en laat zich bij de vraag hoe vraag
en aanbod bij elkaar gebracht kunnen worden inspireren
door andere regio’s. “Afval bestaat niet; alles is van waarde!’”

Een circulaire straat
Eén straat in Nijmegen is anders dan alle andere. Hij is duurzamer
dan de meeste andere, maar het zijn niet bomen, planten of
fietspaden die deze straat anders maken. In de Dar Milieustraat
kunnen inwoners van Nijmegen meer dan 36 verschillende
soorten materialen apart recyclen. Medewerkers van Dar
zijn beschikbaar om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk
materialen gerecycled worden. Burgers worden aangemoedigd
om te recyclen en hoeven niet te betalen voor het recyclen van
afval tot 250 kg/jaar. Dar en de gemeente Nijmegen zetten zich
samen in om het systeem zo eenvoudig mogelijk te maken en
mensen aan te moedigen om te recyclen. Een van de modernste
afvalscheidingsinstallaties heeft hierbij een belangrijke rol
gespeeld. In 2016 was 67 % van het afval herbruikbaar; de
overige 33 % gaat naar de nabijgelegen afvalenergiecentrale.
Deze overslag van materialen maakt het proces circulair. De
verwerking van rest- en bioafval levert herbruikbare materialen
op, en draagt bij aan het regionale warmtenetwerk. Wat ook

Bruikbare spullen worden beschikbaar gesteld voor
hergebruik bij ‘Het Goed’.
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helpt bij de samenwerking tussen ‘afvalbedrijven’ en de circulaire
economie, is de locatie van Dar; het bedrijf ligt naast kringloopwinkel
‘Het Goed’. In 2017 is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de
afvalenergiecentrale begonnen met de ontwikkeling van een
installatie voor de verwerking van luiers en maandverband.

Hergebruik is ‘altijd goed’
Hergebruik en werkgelegenheid, dat zijn de twee doelstellingen die
bij Het Goed, een kringloopwinkel en sociale onderneming, hand
in hand gaan. Het Goed speelt een belangrijke rol in de circulaire
economie van Nijmegen. Het bedrijf neemt bruikbare spullen aan
van inwoners en de Dar Milieustraat en voorkomt afval door deze
spullen aan zijn klanten te verkopen. In heel Nederland zamelen Het
Goed-winkels jaarlijks 20 000 ton spullen in, waarvan 80 % wordt
hergebruikt. Naast het doorverkopen van spullen kijkt Het Goed
ook of onderdelen hergebruikt kunnen worden en of materialen op
een andere manier te gebruiken zijn en er ‘nieuwe’ producten van
gemaakt kunnen worden. Bruikbare spullen worden door het team
opgeknapt en verkocht in de winkel naast de recyclinginstallatie
van Dar. Een korte reisafstand tussen de twee locaties betekent
minder voertuigen en dus minder uitstoot! Net als andere projecten
en bedrijven in Nijmegen vervult Het Goed ook een sociale rol:
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hier de kans
om werkervaring op te doen en hun vaardigheden te ontwikkelen.

Een fabriek die anders is
Op het Waalfront, ten westen van het stadscentrum, ligt het
Honigcomplex. Deze voormalige droge-voedingsmiddelen
fabriek heeft een ware transformatie ondergaan en is nu een

De voormalige Honigfabriek is nu een hotspot
voor veel ondernemers en ambachtslieden.
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multidisciplinaire ruimte voor ondernemers, kunstenaars en het publiek. Met ruimte voor recreatie,
galerieën en winkels heeft het complex een levendige mix van huurders en gebruikers. Meer dan
130 ondernemers hebben zich hier gevestigd.
Dit biedt niet alleen nieuwe mogelijkheden voor een terrein dat na sluiting van de fabriek mogelijk
slechts beperkt gebruikt zou zijn. Veel huurders maken ook gebruik van bestaande materialen en
sommigen passen gebruikte materialen toe in hun ambachtswerk. De Smeltkroes is een gedeelte van
het complex dat onderdak biedt aan vrije ondernemers; zij kunnen hier gebruikmaken van een atelier,
vergaderruimte en galerie. Een voorbeeld hiervan is Anna Treurniet. Zij maakt spullen van duurzaam
geproduceerd en gerecycled leer. Ook Anne Hopman verwerkt gebruikte materialen; zij maakt er
functionele en stijlvolle meubels en verlichting van.
De voormalige Honigfabriek is nu een starterscentrum voor verschillende kleinschalige circulaire
initiatieven, zoals Stadsboom 5 en Dutch AwearNess (een demonstratieproject voor het hergebruik van
kleding). Stadsboom is een sociale onderneming die innovatieve en mooie houten meubels maakt
van lokaal gekapte bomen. De organisatie richt zich vooral op maatschappelijk rendement en werkt
met mensen die het op de een of andere manier moeilijk hebben gehad in hun leven. Stadsboom leert
mensen praktische en sociale vaardigheden en draagt daarmee niet alleen bij aan de circulaire economie,
maar ook aan Nijmegen als een gezonde en inclusieve stad.
Daarnaast vervult het Radboudumc door zijn inkoopbeleid (o.a. kleding), afvalbeleid en ver
mindering van geneesmiddelen in afvalwater een pioniersrol in Nederland en het buitenland.
Nijmegen heeft inderdaad een bloeiende circulaire economie!

Slimme mobiliteit – Duurzaam op weg
Mensen vrij laten bewegen door Nijmegen speelt een belangrijke rol in de doelstellingen van de
stad op het gebied van mobiliteit en vervoer, vastgelegd in het mobiliteitsplan Nijmegen Duurzaam
Bereikbaar 2011 – 2020 6. Daarnaast is er veel aandacht voor de luchtkwaliteit in en rond de stad –
die moet fris en gezond blijven. Schone en duurzame mobiliteit is het vijfde thema van Nijmegen
Groene Hoofdstad van Europa 2018.
5

http://www.stadsboom.nl

6

http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1164767/R2011- 111nota_Nijmegen_Duurzaam_Bereikbaar_
NDB.pdf
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Nijmegen loopt
voorop in de
ontwikkeling van
fietsinfrastructuur.

Nijmegen komt op bezoekers over als een mobiele, fietsvriendelijke stad waar je makkelijk de weg
vindt, maar dat betekent niet dat er geen ruimte is voor verbetering. Tijdens haar jaar als Groene
Hoofdstad van Europa wil Nijmegen de infrastructuur nog groener maken, zodat nog meer forenzen
in de regio hun auto thuis kunnen laten en op de fiets naar de stad komen! In 2018 wordt het laatste
regionale snelfietspad tussen Cuijk (12 km ten zuiden van Nijmegen) en Nijmegen geopend. In de
daaropvolgende jaren ligt de focus op een betere verbinding tussen de lokale en regionale netwerken.
Samen met andere ambitieuze fietssteden in Nederland heeft Nijmegen zich tot doel gesteld dat
het aantal kilometers dat op de fiets wordt afgelegd tussen 2017 en 2027 met 20 % verhoogt. Met
e-bikes komen reizen die voorheen logistiek onmogelijk leken binnen handbereik. Samen met de
provincie Gelderland wil Nijmegen meer mensen gebruik laten maken van het openbaar vervoer
door te investeren in vervoersstromen met het hoogste potentieel. Daarnaast wil Nijmegen het aantal
auto’s en parkeerplaatsen terugbrengen door deelauto’s en nieuwe mobiliteitsdiensten zoals het
concept ‘Mobility as a Service’ te stimuleren. In het project ‘Breng Flex’ kunnen inwoners bijvoorbeeld
gebruikmaken van een app waarmee ze een elektrisch voertuig kunnen bestellen dat hen ophaalt en
afzet bij bushaltes, die niet via het bestaande busnetwerk met elkaar verbonden zijn. Zo worden alle
delen van de stad beter ontsloten.
Het jaar als Groene Hoofdstad van Europa zal door intensievere samenwerking en innovatie in het
bestaande SLIMopweg-netwerk inspelen op de eisen en problemen van een stad in de 21e eeuw.
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Als je het aanlegt, wordt
er gefietst

“Kinderen komen hier
voor hun eerste fiets en
fietsen zo naar buiten.”

Een fietsstad word je niet zomaar. InteCornelie Metselaar – eigenaar van
gendeel, decennia van slim ontwerp,
Stip Kinder-Fietsen in het Dutch
fietsvriendelijke infrastructuur, kruisingen
Bicylce Centre
met vrije doorstroming en parkeervoorzieningen, in combinatie met belangenbehartiging voor de fiets, waren nodig om van
Nijmegen de mobiele stad te maken die ze nu is.
Met de aanleg van gescheiden fietspaden met weinig
kruisingen en een aansluiting op de regionale fietsnetwerken
heeft Nijmegen een grote stap vooruit gezet op het gebied van fietsinfrastructuur. Betere verbindingen over de Waal met het oog op de
nieuwbouw in Nijmegen-Noord hebben ervoor gezorgd dat nieuwe
bewoners ook makkelijk met de fiets of het openbaar vervoer in het
stadscentrum en bij OV-knooppunten kunnen komen.
Een goed voorbeeld is de ‘Snelbinder’, de fietsbrug die in 2004
werd toegevoegd aan de bestaande Waalbrug voor treinen en
waarmee fietsers meer mogelijkheden kregen voor het traject
tussen Nijmegen en Lent. Een andere snelverbinding kwam
beschikbaar met ‘De Oversteek’, een nieuwe brug die in 2013
werd gerealiseerd. Meer bruggen en tunnels hebben in de hele
stad voor veilige fietsroutes gezorgd. Dit bewijst maar weer: als je
het aanlegt, wordt er gefietst!

Economische fietsen en een fietseconomie
Het fietsbeleid van Nijmegen heeft niet alleen gezorgd voor een
actieve forenzenpopulatie die op de fiets gaat, maar ook voor duurzame werkgelegenheid in de sector. De Radboud Universiteit heeft
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“We moeten terug
naar hoe fietsen werden
gebruikt voor leveringen in
de jaren dertig. Als mensen hier
komen, kunnen ze hun ogen niet
geloven als ze zien wat er allemaal
kan met een bakfiets.”

onlangs een fietsprofessor benoemd en er zijn allerlei bedrijven
opgericht, van werkplaatsen voor
reparaties tot adviesbureaus.
In het Honigcomplex heeft het
Dutch Bicycle Centre 20 bedrijven samengebracht die actief zijn
Jos Sluijsmans – Fietsadviseur
in verschillende markten binnen de
en Ambassadeur
fietseconomie. Of je nu je eerste fiets
gaat kopen of juist op zoek bent naar die
speciale nieuwe fiets, in het Dutch Bicycle
Centre vind je alles op het gebied van fietsen,
van kinderfietsen tot ligfietsen en van mobiliteits
adviseurs tot vernieuwers op het gebied van infrastructuur.

Meer dan alleen woon-werkverkeer
Fietsen bieden meer dan alleen gemakkelijk woon-werkverkeer
voor inwoners; zij bieden ook innovatieve mogelijkheden
voor alternatief vervoer en dat zie je in Nijmegen. De
bakfiets is een reëel alternatief voor een aanzienlijk deel van
het gemotoriseerde vrachtvervoer in moderne steden. Als
organisator van het International Cargo Bike Festival (ICBF)
en kennis- en innovatiecentrum voor de bakfiets is Nijmegen
de aangewezen stad om de overgang van gemotoriseerd
stadsverkeer naar bakfietsen te leiden. Het jaarlijkse ICBF laat
de ontwikkelingen op het gebied van bakfietsen zien, brengt
vernieuwers en beslissers samen en zet zich in voor de omslag
van persoonlijk vervoersmiddel naar transportmiddel. De
bakfietsrevolutie zorgt voor leefbaardere steden en Nijmegen
speelt hierin een centrale rol.
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Waar parkeer je?
Met een bevolking die zo gehecht is aan de fiets als vervoermiddel is er één probleem dat je in het
hele land ziet: waar parkeer je al die fietsen? Dat is voor Nijmegen niet anders. De gemeente telt
250 000 fietsen, dat is meer dan 1,4 fiets per inwoner!
Radboud Universiteit/Radboudumc en de HAN hebben samen ongeveer 45 000 studenten en als je
daar de medewerkers bij optelt, betekent dit dat er elke dag 50 000 mensen naar de uitgebreide campus
komen – dat zijn heel veel fietsritten! Parkeergelegenheid voor fietsen is een prioriteit in Nijmegen.
Vandaar dat bij de recente verbouwing van het hoofdgebouw van Doornroosje ook een nieuwe bewaakte,
ondergrondse fietsenstalling is gerealiseerd die plaats biedt aan 4 000 fietsen en 24 uur per dag en 7 dagen
in de week geopend is. Vrije plaatsen worden via een intelligent systeem met lichtjes aangegeven en dat op
slechts enkele meters van het centraal station, wat reizen voor forenzen makkelijker maakt.
Als ze in de binnenstad zijn, kunnen forenzen hun fiets stallen in de ondergrondse fietsenstalling op
Plein 1944. Deze stalling heeft een trap met geleiding zodat iedereen zijn fiets hier makkelijk kan stallen.

Nijmegen: Een nog groenere toekomst
De leefomgeving in Nijmegen is zonder twijfel sterk verbeterd sinds het einde van de 19e eeuw.
Van een tijd waarin er nog geen drinkwatersysteem was en riolering nog moest worden aangelegd,
heeft Nijmegen zich ontwikkeld tot een moderne, duurzame en veerkrachtige stad. We verwachten
Nijmegen is een
rolmodel voor
dynamische steden in
Europa en daarbuiten.
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dat afvalwater- en rioleringssystemen door volledige terugwinning van waardevolle grondstoffen
en energie uit afvalwater in de nabije toekomst zullen verdwijnen.
Nijmegen fungeert nu als een stedelijk laboratorium voor duurzame praktijken en expertise, waar
inwoners, bedrijven en instellingen in participeren. Als Groene Hoofdstad van Europa 2018 zal
Nijmegen een pioniersrol vervullen in het netwerk van European Green Capitals en daarbuiten.
En natuurlijk heeft de stad ook grote ambities voor de toekomst. De komende decennia zal Nijmegen
op veel aspecten van duurzaamheid een enorme transitie beleven. Deze transities zullen heel veel
impact hebben en kunnen alleen gerealiseerd worden met de participatieve en geïntegreerde
aanpak die Nijmegen het afgelopen decennium met succes heeft gehanteerd.

Een stad met ambitie
Ambitie Regenbestendig Nijmegen 2050: 70 % van het regenwater in de stad wordt nu afgevoerd
via de riolering. Nijmegen wil de regenwaterafvoer systematisch afkoppelen van het gemengde
rioleringssysteem en het regenwater in de grond wegzijgen, of het via gescheiden systemen naar
bestaande oppervlaktewateren afvoeren.
Ambitie Operatie Steenbreek: Net als in veel andere steden wordt in Nijmegen een groot deel van
de oppervlakte in de stad afgedekt door stenen, beton en asfalt, wat vaak onnodig en overbodig is.
Vergroening van deze overvloedige grijze oppervlakten, zowel particulier als openbaar, zal de stad
koeler maken en een fijne, gezonde leefomgeving creëren. Enkele maatregelen die Nijmegen neemt,
zijn subsidies voor groene daken en muren, en de bevordering van ‘best practices’.
Ambitie Energietransitie 2045: Nijmegen streeft ernaar dat alle gebouwen worden voorzien
van duurzame warmte en energie. Woningen die nu verwarmd worden met aardgas, moeten
aangesloten worden op nieuwe, duurzame warmtenetwerken of individuele, eigen elektrische
verwarmingssystemen installeren.
Ambitie Duurzame mobiliteit: Nijmegen wil het toch al heel grote aandeel fietskilometers met
20 % verhogen tussen 2017 en 2027. Voor verbetering van de luchtkwaliteit in en om het stadscentrum
is het essentieel om een lage-emissiezone in te stellen. De infrastructuur voor fietsers en wandelaars
zal verder worden verbeterd door meer verbindingen met de groene en blauwe infrastructuur in en
om de stad. Daarnaast zal het beleid van Nijmegen ook gericht zijn op gedragsverandering, met focus
op grote ondernemingen en instellingen zoals Radboudumc en Radboud Universiteit.
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Participatie is cruciaal
voor de toekomstige
ambities van
Nijmegen, een stad
die niet alleen een
Groene Hoofdstad
van Europa is voor
2018, maar ook in
de toekomst een
rolmodel zal blijven.

Ambitie Circulaire economie: Nijmegen onderschrijft het landelijke beleid in Nederland dat voorziet in
een volledig circulaire economie in 2050, met een tussentijds doel van 50 % circulaire economie in 2030.
De regio Midden-Gelderland en Nijmegen zullen samen werken aan verdere verbetering van de nu al
progressieve circulaire economiecentra. De gemeente Nijmegen stimuleert en steunt ondernemers en
de industrie in deze transitie. De gemeente Nijmegen is een belangrijke ‘launching customer’ – door te
kiezen voor de circulaire aanpak moedigt zij andere betrokkenen aan om hetzelfde te doen.
Ambitie Groen, gezond en in beweging: De gemeente Nijmegen en gezondheidsinstellingen
en -professionals van de stad maken deel uit van het netwerk ‘Groen, gezond en in beweging”. De
langetermijnambitie van deze beweging is een stad creëren die burgers uitnodigt om te wandelen,
fietsen en sporten.
Ambitie Geen afval meer: De provincie Gelderland streeft ernaar de eerste afvalvrije provincie van
Nederland te worden. De consumptie van grondstoffen moet door circulaire inkoop, efficiënt gebruik en
nieuwe businessmodellen in de industrie in 2030 gehalveerd zijn. Er zijn duidelijke kortetermijnambities:
in 2020 zijn alle bedrijven in de regio overgegaan op de circulaire economie en het gebruik van energie
en grondstoffen is met 10 % verminderd. Als grootste stad van Gelderland, Groene Hoofdstad van
Europa 2018 en stad met een uitstekende staat van dienst op het gebied van afvalbeheer, staat Nijmegen
volledig achter deze ambities.
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Voor meer informatie
European Commission – DG Environment
European Green Capital Award
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
winning-cities/2018-nijmegen/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
press-communications/egca-publications/
Nijmegen 2018
https://greencapital2018.nl/
https://www.nijmegen.nl/
Hashtags: #NEGC2018 #EGC2018
Twitter: @EU_GreenCapital @GreenCapital18
https://www.nijmegen.nl/nieuws/dossier-green-capital
nijmegen-green-capital-2018-english/

Hoe neemt u contact op met de EU?
KOM LANGS
Er zijn honderden Europe Direct-informatiecentra overal in de Europese Unie. U vindt het adres
van het dichtstbijzijnde informatiecentrum op: http://europa.eu/contact
BEL OF MAIL
Europe Direct is een dienst die uw vragen over de Europese Unie beantwoordt. U kunt met
deze dienst contact opnemen door:
- te bellen naar het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bepaalde telecomaanbieders
kunnen wel kosten in rekening brengen),
- te bellen naar het gewone nummer: +32 22999696, of
- een e mail te sturen via: http://europa.eu/contact

Waar vindt u informatie over de EU?
ONLINE
Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen van de EU is beschikbaar
op de Europa-website op: http://europa.eu
EU-PUBLICATIES
U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen bij EU Bookshop op: http://bookshop.
europa.eu (sommige zijn gratis, andere niet). Als u meerdere exemplaren van gratis
publicaties wenst, neem dan contact op met Europe Direct of uw plaatselijke informatiecentrum (zie http://europa.eu/contact).
EU-WETGEVING EN AANVERWANTE DOCUMENTEN
Toegang tot juridische informatie van de EU, waaronder alle EU-wetgeving sinds 1951 in alle
officiële talen, krijgt u op EUR Lex op: http://eur-lex.europa.eu
OPEN DATA VAN DE EU
Het opendataportaal van de EU (http://data.europa.eu/euodp/nl/data) biedt toegang tot
datasets uit de EU. Deze gegevens kunnen gratis worden gedownload en hergebruikt, zowel
voor commerciële als voor niet-commerciële doeleinden.
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