
  

 

  

 
 

 

  

Aan de bewoners en ondernemers omgeving 

Museum Het Valkhof en Kelfkensbos en andere 

betrokkenen 

  

  

Datum 11 oktober 2022  

Onderwerp Uitnodiging informatieavond 

verbouwing en herinrichting Museum 

Het Valkhof en Kelfkensbos 

 

 

 

 

 

 

Beste bewoners en ondernemers, 

 

 
 

Postadres 

Gemeente Nijmegen 

ST10 

Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 

 

Bezoekadres 

Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 

 

T 14 024 

nijmegen.nl 

 

Contactpersonen 

Ien van der Coelen 

i.van.der.coelen@nijmegen.nl 

 

Bing Yap 

b.yap@nijmegen.nl 

 

Ons kenmerk 

D220940126 

 

 

Map =  Brieven en huisstijldocumenten /  sjab =  Brief  
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Op 20 oktober houdt de gemeente samen met Museum Het Valkhof een 

informatieavond in het museum. De komende jaren verbouwen we het museum en 

krijgt het Kelfkensbos een nieuwe inrichting. Graag laten we u zien wat de plannen 

zijn in het Valkhofkwartier en nemen we u mee in de ontwikkelingen. Wethouders 

Broeren en Vergunst heten u graag welkom op deze avond. Komt u ook? 

 

Op 1 oktober sloot het museum de deuren voor het grote publiek. De verbouwing komt 

dichtbij. Vooral de gevel en de entree krijgen een nieuwe uitstraling. De horeca komt aan 

de kant van het plein en wordt net als de museumwinkel vrij toegankelijk. De gemeente 

heeft UNStudio van Ben van Berkel (de oorspronkelijke architect van het museum) 

gevraagd dit te ontwerpen. Museum Het Valkhof zorgt voor de tentoonstellingsinrichting 

op basis van de nieuwe koers.  

 

We informeren u deze avond over de ontwerpen voor de nieuwe binnen- en buitenkant en 

zijn benieuwd naar uw mening. 

 

Ontwerp Kelfkensbos 

Ook voor het plein Kelfkensbos ligt er een ontwerp voor een nieuwe inrichting. Hier houden 

we rekening met meer groen, nieuwe kunst en historie. En een goede aansluiting op de 

nieuwe entree van het museum.  

Het Kelfkensbos is een schetsontwerp. Voordat het een ‘voorlopig’ ontwerp wordt, halen 

we graag reacties op. Want er zijn veel gebruikers van het plein.  

 

Bijeenkomst: hoe, wat, waar 

Locatie: galerij Museum Het Valkhof 

Inloop vanaf 19.00 uur, start programma 19.15 uur.  
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Na de presentaties praten we graag verder over de ontwerpen. De avond duurt tot uiterlijk 

21.30 uur. 

 

Wilt u ons laten weten of u komt? Mail naar valkhofkwartier@nijmegen.nl. Dan kunnen we 

daar rekening mee houden met de voorzieningen. 

 

Meer informatie:  

Kijk op nijmegen.nl/mijnwijkplan  

 Vernieuwing Museum Het Valkhof  

 Valkhofkwartier: Herinrichting Kelfkensbos 

 

We zien u graag de 20e oktober! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Ien van der Coelen     Bing Yap 

Projectontwikkelaar verbouwing MHV   projectontwikkelaar Kelfkensbos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valkhofkwartier 

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 reconstructie van de Hoogstraat is klaar. Komende jaren gaat 

de gemeente aan de slag met het Valkhofpark, de verbouwing van het museum en het 

Kelfkensbosplein. 

Het museum verhuist in de tussentijd naar het Keizer Karelplein (in het oude ABN 

AMROgebouw) en opent in het voorjaar van 2025 weer de deuren aan het Kelfkensbos. 

 


