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We nodigen u graag uit op donderdag 10 februari voor een digitale bijeenkomst over de
renovatie van het park op het Valkhof. Graag horen we van u wat u vindt van onze
plannen.
De gemeente is hard aan de slag om de binnenstad te verbeteren. Voor het Valkhofkwartier
hebben we samen met veel partners en bewoners een visie opgesteld. Onderdelen daarvan
zijn de projecten Hoogstraat, park Valkhof en Kelfkensbos. De Hoogstraat is bijna klaar. Daar
volgen binnenkort de beplantingen met plantsoentjes en bomen. Later volgt de stadspomp.
Valkhofpark
Vanaf eind 2022 en begin 2023 wil de gemeente het ‘Valkhofpark’ renoveren en opknappen. We
hebben hiervoor een schetsontwerp gemaakt. Het is een bijzondere klus: het park is een
(rijks)monument dat op verschillende manieren beschermd is. Hier vind je 2000 jaar
geschiedenis in de bodem. Vandaar dat we voorzichtig moeten zijn en niet alles kan. Tegelijk is
het park een levendige plek die veel bezoekers trekt vanwege de natuurlijke omgeving met
prachtig uitzicht, de historische gebouwen en de evenementen. Daar moeten en willen we
allemaal rekening mee houden. Ons doel: We gaan deze cultuurhistorische hotspot weer een
fijne uitstraling geven en zorgen dat we met zijn allen van het park kunnen genieten.
Voor zo’n speciale plek duurt het een tijd voor vergunningen rond zijn en archeologisch
onderzoek heeft plaatsgevonden. Vandaar dat we u nu al graag meenemen in de plannen.
Graag laten we zien welke ideeën we hebben voor herstel van de muren, een nieuwe entree,
beplantingen en faciliteiten voor verlichting en evenementen.
Informatiebijeenkomst 10 februari
U kunt deelnemen aan de bijeenkomst door de link te gebruiken. Deze staat ook op
nijmegen.nl/mijnwijkplan (valkhofpark). Daar kunt u later de bijeenkomst ook terugkijken. We
starten om 19.30, met inloop vanaf 19.15. Onafhankelijk voorzitter Hans Etman leidt de avond.
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Sprekers zijn onder andere wethouder Noël Vergunst en stedenbouwkundige en
landschapsarchitect Mathieu Schouten. Uiteraard is er ruimte voor vragen en opmerkingen.
We verwachten uiterlijk 21.00 klaar te zijn.
https://tinyurl.com/6usf8v8e Wachtwoord: Valkhof
Valkhofkwartier, Kelfkensbos en parken
In de omgeving van het Kelfkensbos en het Valkhof is een hoop te zien en te beleven. Het is de
plek waar iedereen kennis kan maken met de geschiedenis van Nijmegen. De komende jaren
wordt het hele gebied stukje bij beetje aangepakt. De afgelopen jaren knapten we de Waalkade
en de Lindenberghaven op en bouwden we het centrum voor natuur en cultuurhistorie De
Bastei. De komende jaren, na de reconstructie van de Hoogstraat, wil de gemeente onder
andere aan de slag met het Valkhofpark, de verbouwing van het museum en het
Kelfkensbosplein.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Meer informatie over de Gebiedsvisie
Valkhofkwartier is te vinden op Nijmegen.nl/valkhofkwartier en over het project Valkhofpark
op nijmegen.nl/mijnwijkplan (valkhofpark). U kunt ook contact opnemen met projectleider
Arjen van Kempen a.van.kempen@nijmegen.nl (na 14/2).
We zien u graag op de bijeenkomst!
Met vriendelijke groet,

Bing Yap, projectontwikkelaar gemeente Nijmegen
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