
Gemeente Nijmegen - Inrichtingsplan Bottendaal

Bottendaal naar buiten!In de omgevingsvisie 2020-2040 (Nijmegen, stad in beweging) staat 
dat Nijmegen werkt aan een gezonde, groene, openbare ruimte. In de 
komende jaren gaat gemeente Nijmegen aan de slag met het verbeteren 
van de openbare ruimte. Per wijk wordt een plan gemaakt voor spelen, 
bewegen en ontmoeten. Zo worden in heel Nijmegen meer centrale 
uitgebreide plekken ingericht voor jong tot oud. Het doel is om zo samen 
spelen, sporten en ontmoeten te stimuleren. De gemeente kijkt bij het 
maken van keuzes in elke wijk niet alleen naar de speelplekken, maar naar 
de hele indeling van de wijk en haalt informatie op bij bewoners.

In dit inrichtingsplan kun je zien wat de plannen in Bottendaal zijn op het 
gebied van spelen, bewegen en ontmoeten. Alle actuele informatie over 
Bottendaal en documenten zoals ontwerpen en onderzoeken vind je op 
nijmegen.mijnwijkplan.nl/bottendaal

In het inrichtingsplan worden drie verschillende typen locaties genoemd; 
het Groen Sociaal Knooppunt, de buurtspeelplek en de groene 
ontmoetingsplek. We leggen graag aan u uit hoe deze locaties eruit zien.

Groen Sociaal Knooppunt (GSK)
Dit is een grote speel-, sport-, en ontmoetingsplek voor alle bewoners 
van 0 t/m 100 jaar.  Het is een centraal punt in de wijk waar bewoners 
van alle leeftijden kunnen spelen, bewegen en elkaar ontmoeten.

Groen Sociaal Knooppunt (GSK):
Dit is een grote speel-, sport-, en ontmoetingsplek voor alle bewoners van 0 t/m 100 jaar.  Het 
wordt een centraal punt in de wijk waar bewoners van alle leeftijden kunnen spelen, bewegen 
en elkaar ontmoeten. 

Buurtspeelplek
Wanneer het GSK in de wijk niet vanuit de gehele wijk makkelijk te bereiken is, richten 
we een buurtspeelplek in. Een buurtspeelplek heeft toestellen voor kinderen tussen de 
0 en 8 jaar en biedt ruimte voor bewoners om elkaar te ontmoeten.

Groene ontmoetingsplek
Op een groene ontmoetingsplek kunnen bewoners elkaar in een groene omgeving 
ontmoeten.  Voor jonge kinderen kunnen er, in overleg met bewoners, een aantal 
speelaanleidingen geplaatst worden zoals een wilgenhutje of klimboomstam.
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001 Van Dulckenstraat

Deze buurtspeelplek krijgt 
een nieuwe inrichting met 
speeltoestellen.

006 Willem Barentszstraat002 Willem Barentszstraat

Deze plekken worden ingericht als groene ontmoetingsplekken met, indien gewenst,  
speelaanleidingen.

004 Karel Doormanstraat
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Dit inrichtingsplan laat zien wat er in de periode 2022/2023 met de speel- 
en sportplekken in Bottendaal gaat gebeuren. Deze veranderingen zorgen 
ervoor dat de speel- en sportplekken weer voor langere tijd meekunnen. 

Het Kraaiennest

De speeltuinvereniging krijgt 
een natuurlijkere inrichting en 
wordt een GSK voor jong en oud.

GSK

Karel Doormanstraat

Deze speelplek wordt 
opnieuw ingericht als groene 
ontmoetingsplek met enkele 
speeltoestellen.

009011Ir. Weverstraat

Op deze plek verandert er 
niets.


