
A01
A13

A04

Bestaande speel- en sportplekken
1. Baljuwstraat/Schepenenstraat
2. Bosje van Vroom
3. Speeltuin Brakkefort
4. Kannunik van Lentstraat
5. Kannunik van Houberghstraat
6. Kannunik van Osstraat - Zodra toestellen hier 
    versleten zijn, wordt deze plek omgevormd naar 
    vrije speelruimte zonder toestellen.
7. Deken de Raetstraat
8. Deken de Heydenstraat
9. Deken de Lanckstraat
10. Kannunik Greunwaltstraat
11. Scheidingsweg
12. Lindanusstraat
13. Natuurspeeltuin Brakkenstein

Verbetervoorstellen op bestaande speel- en 
sportplekken
A01 - Sociaal knooppunt. Uitbreiden met 
          sportmogelijkheden (bv. calistenics, tafeltennis 
          en bankjes). Diverser groen planten. 
A04 - Diverse speel- en ontmoe�ngsaanleidingen in 
          de lege ho�es toevoegen. Vergroenen en 
          schaduw aanbrengen.
A13 - Sociaal knooppunt. Uitbreiden passend bij het 
          natuurlijke, kleinschalige karakter.
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Overlast door rondhangende jongeren 
(afval, geluid, sfeer, dealerach�ge 
ac�viteiten)

Geluidsoverlast (sportvelden en 
schietgeluiden bos); Lichtoverlast 
(sportvelden)

Hondenpoep belemmert ander 
gebruik van gebied

Onoverzichtelijke verkeerssitua�es en 
problemen met passeren door smalle 
wegen en langsparkeren 
(met name bij loca�es met bezoekers)

Onoverzichtelijke verkeerssitua�es en 
problemen met passeren door smalle 
wegen en langsparkeren. Slecht 
wegdek (auto’s, fietsers en skaten)
In heel Brakkenstein is dit een 
probleem. Advies om in z’n geheel op 
te pakken.

Gevaarlijke verkeerssitua�e

Problemen (zonder directe oplossing)

!

Brakkenstein komt in beweging!   Problemen in de openbare ruimte
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wandelen en hardlopen

voetballen

volleyballen

basketballen

hockey

slagbal

badminton

skaten (op fietspad)

warming-up

bootcamp en survivalsport

rus�ge sporten op loca�e
(ta’i chi en yoga)

fietsen, mountainbiken, crossen

Huidige sportplekken

Park Brakkenstein

Zandbak 
Heumensoord

Bos
Heumensoord

Brakkenstein komt in beweging!   Sport gebruik

IJssalon

Restaurant BUUR

plein
Aqua Viva

Zandbak 
Heumensoord

ontmoe�ngsplek buiten

horecagelegenheid als 
ontmoe�ngsplek

Huidige ontmoe�ngsplekken

Zowel binnen als buiten zijn er plekken waar 
de bewoners van Brakkenstein elkaar 
ontmoeten. Bewoners gaan vaak naar loca�es 
die zij fijn vinden en waar ze zelf ac�ef zijn en 
ontmoeten daar gelijkgestemden. Voor 
jongeren is dat bv. een voetbalveld en voor 
volwassenen zijn rustplekken �jdens een 
wandeling populair. Voor dagelijkse 
ontmoe�ngen zijn wandelingen met honden 
en grasveldjes waar je met de buren kan zi�en 
belangrijk.

Een populaire loca�e die door verschillende 
lee�ijden als ontmoe�ngsplek is gemarkeerd,
is de natuurspeelplek nr 13. Ook de Zandbak 
Heumoord is populair onder ac�eve bewoners 
�jdens hardlopen en sporten. De voorzieningen 
die hier vroeger stonden worden gemist. 

Eetgelegenheden zijn ook plekken waar 
bewoners elkaar tegenkomen. Met name 
goede terassen buiten vormen dan een 
ontmoe�ngsplek. Op dit moment is BUUR 
populair. In mindere mate de IJssalon en de 
snackbar in het winkelcentrum. Bewoners zien 
graag nog een goede horecagelegenheid in 
Brakkenstein met een gezellige buitenruimte 
en buur�unc�es zoals bij BUUR.

Centrale ontmoe�ngsplekken

 

Mooie groene omgeving, ligging centraal, in 
verbinding met het populaire plein Aqua Viva. 
De natuurspeelplek (13) is nu al een goede plek 
en kan nog beter worden met uitbreidingen. 
Ligging aan de rand van de wijk maar wel goed 
toegankelijk. Geluidsoverlast door gebruik is 
beperkt. 

De twee loca�es met de meeste 
poten�e als centrale ontmoe�ngsplek 
voor verschillende lee�ijden. 

Brakkenstein komt in beweging!   Ontmoetingsplekken
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snackbar in het winkelcentrum. Bewoners zien 
graag nog een goede horecagelegenheid in 
Brakkenstein met een gezellige buitenruimte 
en buur�unc�es zoals bij BUUR.

Centrale ontmoe�ngsplekken

 

Mooie groene omgeving, ligging centraal, in 
verbinding met het populaire plein Aqua Viva. 
De natuurspeelplek (13) is nu al een goede plek 
en kan nog beter worden met uitbreidingen. 
Ligging aan de rand van de wijk maar wel goed 
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Brakkenstein komt in beweging!   Ontmoetingsplekken

Intensief gebruikte wandel- en 
looproutes

Bestemmingen �jdens wandeling

Wandelen en lopen

Wandelen is een geliefde ac�viteit in 
Brakkenstein. Dagelijkse ommetjes en langere 
wandelingen zijn aangegeven door bewoners. 
Afwisselende routes langs verschillende groene 
gebieden met stops op speelplekken zijn 
populair. De oversteek naar Heumsoord is een 
hindernis om te wandelen in het groen. 

Route naar voorzieningen

 

Het winkelcentrum is de belangrijkste 
voorziening voor bewoners voor o.a. dagelijkse 
boodschappen. Hiernaartoe wordt Kannunik 
Pelsstraat heel intensief gebruikt. Het wegdek 
en de smalle weg vormen hier een hindernis, 
net als de smalle straat voor het centrum 
(druk met geparkeerde auto’s).

Brakkenstein komt in beweging!   Routes
Park Brakkenstein

Zandbak 
Heumensoord

Bos
Heumensoord

Kloostertuin

Hortus

Park Universiteit

Bestemming

Intensief gebruikte route naar 
voorziening

BestemmingenBestemming

Natuurspeelplek

Winkelcentrum

IJssalon

AH
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   Kansen- en Verbeterkaart Verkeer en groen

Groen, biodiversiteit en overige toevoegingen 
B01 - Sportaanleidingen en banjes toevoegen aan 
          het park. 
B02 - Diverser groen planten. Bankjes toevoegen.
B03 - Diverser groen planten. 
B05 - Diverser groen planten.  
B11 - Diverser groen planten. 
B12 - Sport- en speelmogelijkheden toevoegen. 
          Programma i.s.m. Universiteit.

Ideeën voor biodiversiteit kunnen via Mijnwijkplan 
ingedient worden.

Verkeersverbeteringen
C01 - Veilige oversteekplaatsen. 
          Snelheidsverminderende maatregelen.
C02 - Voetpad verbreden.
C03 - Veilige oversteekplaatsen. 
          Snelheidsverminderende maatregelen.
C04 - Veilige oversteekplaatsen. 
          Snelheidsverminderende maatregelen.
C05 - Weg verbreden (langsparkeren weg en 
          parkeren voor winkelcentrum in groenstrook.
C06 - Veilige oversteekplaatsen.
C07 - Veilige oversteekplaatsen.

Voor verkeersverbeteringen wordt door de afdeling 
verkeer gekeken welke verbeteringen kunnen 
worden doorgevoerd en wanneer. 
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toegankelijk. Geluidsoverlast door gebruik is 
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TOELICHTING OP DE KANSEN- EN VERBETERKAART 
BRAKKENSTEIN 
 

1. INLEIDING 

 

In de zomer van 2021 heeft Speelplan in opdracht van gemeente Nijmegen een onderzoek uitgevoerd naar spelen, 

bewegen en ontmoeten in Brakkenstein. Via een digitale vragenlijst hebben bewoners ons antwoord gegeven op 

de vraag op welke plekken in Brakkenstein wordt gespeeld en bewogen en welke wensen of ideeën hiervoor nog 

verder nog zijn. Dit onderzoek hebben wij gebruikt om een totaalplan te maken voor Brakkenstein. Dit is vertaald 

in een kansen- en verbeterkaart. Dit is de toelichting bij deze kaart met de keuzes die hierbij zijn gemaakt. 

 

2. WAAROM HEBBEN WE HET ONDERZOEK UITGEVOERD? 
 
In september 2020 heeft de Raad de Omgevingsvisie “Nijmegen, stad in beweging” vastgesteld. Eén van de 
ambities is dat Nijmegen aantrekkelijke en groene buitenruimtes krijgt die uitnodigen om te ontmoeten, 
bewegen en spelen. De keuzes die de gemeente hierin maakt, moeten aansluiten bij de wensen van 
bewoners. Daarom is allereerst stadsbreed onderzoek gedaan onder de 1.353 leden van het Nijmeegse 
stadspanel. Uit dat onderzoek zijn onder andere de volgende twee punten als visie voor Nijmegen naar voren 
gekomen: 
 
Centraal gelegen, groene speel- en ontmoetingsplekken 
Er blijkt veel animo te zijn voor speel- en ontmoetingsplekken. 71% van de ondervraagden vindt het een 
goed idee om per wijk één of meer centraal gelegen, groene plekken in te richten. Bewoners van alle 
leeftijden kunnen hier terecht om elkaar te ontmoeten, te bewegen en te spelen. Volwassenen en ouderen 
kunnen er bijvoorbeeld jeu de boulen of tafeltennissen. Verder staan er picknicktafels en zijn er voldoende 
schaduwplekken. Bewoners geven wel aan dat deze nieuwe plekken geen hangplekken moeten worden en dat 

ze schoon en heel moeten blijven. Hoeveel van deze plekken er per wijk moeten komen, hangt af van de 

grootte en de opzet van een wijk. 
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Groene speelplekken voor kinderen van 0 t/m 5 jaar 
Een meerderheid van het stadspanel (65%) vindt het een goed idee om de kleinere wijkspeelplekken voor 
kinderen van 0 tot en met 5 jaar natuurlijker in te richten.  In deze groene speelplekken maakt bijvoorbeeld 
een veerwip of klimrek plaats voor een zandbak, wilgenhutje of speelgroen. Voor kleinere kinderen vinden de 
ondervraagden het belangrijk dat ze dicht bij huis kunnen spelen in een veilige omgeving. Bewoners vinden 
het prima om voor een leuke speelplek 5 tot 10 minuten te moeten lopen of fietsen.  
 
Naar aanleiding van de omgevingsvisie worden plannen per wijk afgestemd zodra daar aanleiding voor is.   
In Brakkenstein waren de toestellen in de Kanunnikenbuurt (locaties 4, 5, 7, 8, 9 en 10 op de kaart) versleten 
of onveilig. Deze zijn in het voorjaar van 2021 verwijderd. Ook waren er enkele initiatieven via mijnwijkplan. 
Daarom zijn we in Brakkenstein gestart om dit beleid uit de omgevingsvisie verder vorm te geven. 
 

3. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

 

Op de vragenlijst voor Brakkenstein hebben 400 mensen gereageerd. De vragen gingen over spelen, bewegen en 

ontmoeten in de wijk. De bewoners konden informatie geven over bestaande locaties in de wijk en konden ook zelf 

locaties die zij nu gebruiken en verbeteringen aangeven op de kaart. Voor kinderen, jongeren en volwassenen was 

er een vragenlijst met specifieke vragen voor de leeftijdsgroep. Tot slot werd er gevraagd om veelgebruikte 

wandelroutes en routes naar voorzieningen aan te geven en eventuele knelpunten. 

  
Er zijn veel antwoorden gekomen op de vragen. Niet alle ideeën kunnen worden uitgevoerd. Op de kansen- en 

verbeterkaart staan de locaties en initiatieven waar de gemeente mee aan de slag gaat. De keuze is gebaseerd op 

verschillende aspecten: 

  .Idee of verbetering heeft betrekking op spelen, bewegen en ontmoeten ۔

Geluidsoverlast of parkeerproblemen zijn geen punten die opgepakt worden als verbetering van spelen, 

bewegen en ontmoeten.  

  .Voorstel past binnen de omgevingsvisie van de gemeente ۔

De visie is om enkele centrale plekken per wijk aan te wijzen of te realiseren waar heel de wijk terecht kan 

om te spelen, bewegen en ontmoeten. Kleine speelplekken voor 0-6 jaar worden groen ingericht met 

speelaanleidingen in plaats van toestellen. De huidige kleine speelplek aan de Kannunik van Osstraat 

(locatie 6) past niet in deze omgevingsvisie en wordt daarom niet uitgebreid.  

  .Ingreep valt binnen het werkgebied van de gemeente ۔

De speeltoestellen bij Zandbak Heumensoord in het bos is bijvoorbeeld een plek die veel genoemd werd, 

maar omdat dit gebied in beheer van Staatsbosbeheer is kan de gemeente hier geen aanpassingen doen. 

Ook op andere privé locaties heeft de gemeente geen invloed (zoals BUUR en basisscholen). Waar 

mogelijk geeft de gemeente de ideeën wel door aan de betreffende partijen. 

- Ingreep is haalbaar binnen het budget en de mogelijkheden van de gemeente. 

Het realiseren van hele nieuwe locaties is kostbaar. Het uitbreiden en verbeteren van bestaande 

voorzieningen is haalbaarder. Het park aan de Pastoor Wichersstraat werd vaak als centraal 

ontmoetingsplek genoemd, maar er is gekozen om twee bestaande openbare speel- en 

beweegvoorzieningen uit te breiden in plaats van het realiseren van een nieuwe locatie. 
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- Er is voldoende interesse voor de ingreep. 

Locaties waar maar door één persoon een verbeterpunt zijn ingebracht, zijn vaak geen aanleiding om tot 

actie over te gaan. Locaties waarover door meerdere mensen iets van gezegd is en als hetzelfde 

verbetervoorstel meerdere keren wordt genoemd, maakt verbetervoorstellen op die locatie belangrijker. 

 

De ingrepen waar we wel mee aan de slag gaan staan op de kaart weergegeven. Hier een extra toelichting. 

 

Twee groene sociale knooppunten 

In Brakkenstein zijn er uit het onderzoek twee plekken naar voren gekomen als sociale groene knooppunten: 

- Het gebied rondom de natuurspeeltuin en de moestuin (locatie A13 op de verbeterkaart); 

- Het gebied in de Schepenenstraat / Baljuwstraat (locatie A01 op de verbeterkaart). 

Op deze locaties worden voorzieningen uitgebreid en verbeterd om ze nog aantrekkelijker te maken om te spelen, 

bewegen en elkaar te ontmoeten. 

 

A13 natuurspeelplek en moestuin 

Deze plek is op dit moment al aan een mooie ontmoetingsplek voor jong tot oud. Uit de buurt kwamen veel ideeën 

om deze plek uit te breiden met sportvoorzieningen. In overleg met de vrijwilligers van de natuurspeelplek 

onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn in de ruimte, waarbij het kleinschalige groene karakter van deze plek 

wordt behouden. Uitgebreide sportvoorzieningen zoals een crossbaan passen hier niet bij. Wel zijn er 

mogelijkheden om de plek uit te breiden met speelgroen en extra speelaanleidingen. Ook gaan we de 

natuurspeelplek verbindingen met de moestuin door het plaatsen van een waterpomp met speelfunctie.  
 

A01 gebied schepenenstraat en Baljuwstraat 

Op deze plek staan nu goals en wordt vaak gevoetbald. Deze locatie willen we graag verder ontwikkelen tot 

sportieve plek voor de leeftijd 8 tot 100 jaar, bijvoorbeeld door het toevoegen van calisthenics of iets anders 

waarop gesport kan worden.  In maart is een informatiebijeenkomst met omwonenden en gebruikers van het 

gebied om te bespreken welke uitbreidingen bewoners van Brakkenstein hier wensen.  

 

Kanunnikenbuurt 

Veel bewoners van de Kanunninkenbuurt gaven aan de speelvoorzieningen op de pleintjes rond hun huis te 

missen. Dit waren plekken waar kinderen graag speelden en buren elkaar konden ontmoeten. Bewoners zien 

graag meer groen en schaduw op de pleintjes. Op dit moment wordt in overleg met de bewoners een ontwerp 

gemaakt om de pleintjes te  vergroenen en te voorzien van kleine speelaanleidingen (locatie A04 op de kaart).  

 

Verbeterpunten op het gebied van groen / biodiversiteit 

Een groene buitenruimte zorgt voor een fijne leefomgeving. In Brakkenstein is op verschillende plekken de wens 

geuit om plantsoenen met diverser groen in te richten, zoals bloemen en struiken (locaties B02, B03, B05 en B11). 

Deze ingrepen vallen niet onder het verbeteren van de speel- beweeg of ontmoetingsmogelijkheden en worden 

daarom niet binnen dit traject opgepakt.  
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Dit kan wel via onze site mijnwijkplan.  Heeft u een goed idee om de wegen, pleinen, het groen in uw wijk nog 

mooier te maken? Plaats uw idee dan op MijnWijkplan.  Om uw idee verder uit te werken is het belangrijk dat uw 

idee gesteund wordt in de wijk. Door hartjes te verzamelen laat u zien dat de wijk uw idee steunt. Dat kunnen 

digitale hartjes en reacties zijn op MijnWijkplan, maar ook handtekeningen op papier. Meer informatie hierover 

vindt u op nijmegen.nl/mijnwijkplan  

 
Locatie B01: openbaar gebied van Radboud Universiteit. Initiatief valt buiten gemeentegebied, wordt niet verder 
opgepakt. 
 
Locatie B12: Park Brakkenstein. Hier vindt een herinrichting plaats door gemeente Nijmegen.  
 

Verbeterpunten op het gebied van verkeer 

In het onderzoek zijn ook verbeteringen gegeven voor veel gebruikte (beweeg)routes. Een slecht wegdek, een 

gevaarlijke weg, het ontbreken van een veilig oversteekpunt of parkeerplekken kan een hindernis vormen om op 

locaties te komen om te spelen, bewegen en elkaar te ontmoeten. Door de bereikbaarheid van bestaande locaties 

te verbeteren kunnen de locaties beter gebruikt worden. Verkeersingrepen zijn vaak kostbaar. Wij proberen 

daarom benodigde aanpassingen uit te laten voeren in combinatie met een ander initiatief, bijvoorbeeld zodra er 

andere wegwerkzaamheden moeten plaatsvinden. De afdeling verkeer onderzoekt welke van de aangegeven 

knelpunten door bewoners kunnen worden opgepakt. Dit gebeurt dus niet in het kader van dit project.  
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