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meer kleine partijen, of een Publiek Private Samenwerking (PPS).

1 Voorstellen van de Gemeente Nijmegen ten aanzien van de

3 Gemeente stelt het kader voor NYMA: we play – we create – we share.

herontwikkeling van NYMA, in vervolg op ‘Randvoorwaarden
herontwikkeling NYMA kwartier’. (2016)

2 Er zijn gesprekken gevoerd met ca. 40 stakeholders. Conclusies

zijn op het gebied van invulling en programma dat ondernemers elkaar
moeten versterken, dat invulling van functies op basis van thema’s
gebeurt en dat instroom van Honig-ondernemers belangrijk is. De USP’s
water en de vrije ruimte voor evenementen moeten worden uitgebuit.
Als het gaat om Ruimte en Verbinding willen geïnterviewden geen sloop
van gebouwen maar restauratie. Ontwikkeling moet gericht worden op
Waal en Oversteek, en invulling gevonden worden voor de brugbogen.
Wandelroutes en watertaxi’s helpen toegankelijkheid. Let op de
parkeerdruk bij open ruimtes. Maak verbindingen naar het Engie terrein
en TPN West, en let op potentiële hinder over en weer.
De gemeente moet vertrouwen geven aan ondernemers. Maak gebruik
van een kwartiermaker die met partijen en gemeente de herontwikkeling
vooruitbrengt. Kies voor een sterke eigen identiteit voor NYMA. Veel
stakeholders willen meer kleine partijen in plaats van één grote. Zet een
beheerorganisatie op die kwaliteit bewaakt en NYMA exploiteert. Laat
NYMA organisch groeien.
Aandachtspunten zijn de concurrentie met en afstand tot de binnenstad
en overlast tussen omliggende bestaande functies en de nieuwe invulling.
Maak de keuze voor verkoop/verhuur onderdeel van de organische
ontwikkeling van het terrein. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld verkoop aan
één private partij, de grond en opstallen verkopen en/of verhuren aan

Spel en speelfuncties zoals gaming, hackathons, serious gaming, en
sport. Creatief ondernemerschap met gemeenschappelijkheid en een
ambachtelijke insteek. Elkaar versterken en kennis en kunde delen;
collectief succes door samenwerking.

Andere kaders waarbinnen NYMA zich wil ontwikkelen zijn de circulaire
economie; aansluitend op de ontwikkeling van het Engie-terrein
Groene Delta naast NYMA; culturele hotspot; experimenten, cultureel
ondernemerschap, en regels voor de ateliers, waaronder maximaal 5 jaar
huur, voor doorstroming en dynamiek.
NYMA bestaat uit de NYMA-fabrieksgebouwen; de Vasim, NYMAfabriek
met de watertoren en het looggebouw, en de Oversteek met de
brugbogen. Al deze elementen worden ingevuld onder één visie, inclusief
de verbinding tussen de openbare ruimten met het water en verkeer.
De industriële sfeer vraagt om een eigentijdse invulling. De groene link
tussen Westerpark en Waal wordt met de inrichting openbare ruimte
NYMA ingevuld.
Nieuwbouw kan aan de randen van het terrein en rond de aanbrug.
Er blijft ruimte op NYMA ‘leeg’ ten behoeve van evenementen.
Het NYMAfabrieks-terrein en omliggende gebied krijgt een nieuw
bestemmingsplan. Er worden tijdelijke initiatieven ingezet om het terrein
levendiger en (nog) bekender bij het publiek te maken.
Een groot deel van Honig ondernemers wil naar NYMA verhuizen. Dat
kan NYMA een vliegende start geven. Wél moet NYMA zichzelf uitvinden,
met een eigen identiteit.
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Bij de herontwikkeling moet rekening gehouden worden bij de gevestigde
omliggende bedrijven en woningbouw. Het gaat dan om bijvoorbeeld
verkeer, parkeren en ontsluitingen. NYMA deelt de hoofdontsluiting met
BCTN containerterminal, wat gevolgen heeft voor het verkeer.
De relatie met bewoners wordt geborgd via afspraken over NYMA
activiteiten en het betrekken van wijkverenigingen.
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Naar verwachting zal het buitendijkse terrein van NYMAfabriek moeten
worden opgehoogd. Vanwege wettelijke beperkingen ten aanzien van
nieuwbouw, is hergebruik van NYMAfabrieksgebouwen wenselijk.
Hierover is afstemming noodzakelijk tussen Rijkswaterstaat, Waterschap
Rivierenland en het NYMA ontwikkelteam.

4 De gemeente neemt de rol in van fade in – fade out. Meer regie

Afhankelijk van de invulling van het terrein moeten er waarschijnlijk extra
fondsen komen voor renovatie van de NYMAfabriek, uitgaande van
eigenaarschap van de gemeente.
Uitdaging voor het NYMA ontwikkelteam is de balans tussen inhoud en
winstgevendheid.
De ontwikkeling van NYMA is organisch en niet gedetailleerd te
plannen. Dit jaar start de kwartiermaker en het NYMA ontwikkelteam. In
2018 begint de nieuwe basisinrichting openbare ruimte en worden de
noodzakelijke renovaties in gang gezet.
De Raad zal via de jaarlijkse Voortgangsrapportage Grote Projecten op
de hoogte blijven en via aparte brieven wanneer noodzakelijk. Majeure
afwijkingen van de gebiedsvisie worden aan de Raad voorgelegd.

in de startfase, meer op de achtergrond bij de latere fases. Met deze
gebiedsvisie is er een helder startpunt en concept. De opzet van de
organisatie om NYMA in de markt te zetten is duidelijk.
Lange termijn doel van de gemeente is om grond en opstallen te
verkopen waarbij het neergezette concept behouden blijft. Een
Ruimtelijk Kwaliteitsteam wordt voorgesteld om de ruimtelijke invulling te
begeleiden.
De gemeente zal een kwartiermaker de opdracht geven de ontwikkeling
te starten en te begeleiden. De kwartiermaker wordt voorzitter van het
NYMA ontwikkelteam, dat uitgebreid kan worden met relevante partijen.
Na afronding van de werkzaamheden van de kwartiermaker wordt een
nieuwe organisatievorm gekozen.
De gemeente heeft € 2,7 miljoen gereserveerd voor de openbare ruimte
waar in 2018 mee wordt gestart, plus een half miljoen voor de Vasim.

GEBIEDSVISIE
NYMA

1 INLEIDING

In deze gebiedsvisie wordt beschreven welke stappen de gemeente
Nijmegen voor ogen heeft om een nieuwe functie te creëren voor NYMA
en om het gebied te transformeren tot een bruisende plek. Het doel is
een gebiedsontwikkeling op gang te brengen met daarin ruimte voor
ambachtelijke, culturele en creatieve ondernemers.

Leeswijzer:
Hoofdstuk 2 geeft de rode draad uit de gesprekken met de stakeholders
weer, zij zijn een belangrijke basis voor het concept en het proces.
In hoofdstuk 3 wordt het concept voor NYMA en de ruimtelijke afbakening
van de herontwikkeling vastgelegd. Hoofdstuk 4 geeft het proces en de
planning weer.

Dit document bouwt voort op ‘Randvoorwaarden herontwikkeling NYMAkwartier’ juli 2016, waarin de belangrijke kaders zijn geschetst voor de
herontwikkeling van NYMA. In de tussenliggende periode zijn gesprekken
gevoerd met diverse stakeholders en betrokkenen.
Dit is de verslaglegging van het onderzoek naar de
ontwikkelingsmogelijkheden voor NYMA en gaat dieper in op het type
functies en de beoogde sfeer. In dit document worden kader en visie
dichter bij elkaar gebracht.
De gebiedsvisie vormt, samen met de al vastgestelde randvoorwaarden
voor de herontwikkeling, een leidraad voor de vestigings–en
ontwikkelingsmogelijkheden voor dit unieke gebied. Aan deze twee
documenten worden in een volgende fase potentiële initiatieven getoetst.
Deze gebiedsvisie is de tweede fase tot herontwikkeling van NYMA.
1. Analyse met als resultaat formulering randvoorwaarden (2016,
vastgesteld)
2. Verwerken van kaders en visie tot een gebiedsvisie (vaststelling
medio 2017)
3. Realisatiefase (2018 e.v.)

Naamgeving
Na vele gesprekken met stakeholders en historisch onderzoek stellen we
de volgende naamgeving voor: Het gehele terrein zal aangeduid worden
als NYMA.
Het pand Vasim is oorspronkelijk gebouwd als onderdeel van de fabriek
NYMA. Echter, het pand staat al vele jaren bekend als (de) Vasim, dit zal
ook zo blijven.
Het pand waar als laatste CP Kelco als fabriek in gehuisvest was, is het
oudste pand van de NYMA spinnerij geweest. Dit pand noemen we de
NYMAfabriek.
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2 INTERVIEWS
2.1 Inleiding

evenementen en gaming. De toekomstige functies moeten op elkaar en
op de beoogde doelgroepen aansluiten.

In de periode najaar 2016 en voorjaar 2017 zijn veertig gesprekken
gevoerd met stakeholders en betrokkenen over de inhoudelijke koers en
mogelijke stappen om te komen tot een succesvolle gebiedsontwikkeling.

Gemeenschappelijkheid is daarbij belangrijk, omdat het versterkend
werkt voor de individuele bedrijven. Hieraan moet worden gewerkt, en dit
uitgangspunt dient een belangrijke vestigingsvoorwaarde te worden.

De gesprekken werden gevoerd langs drie lijnen:
1) Invulling en programma (welke mix van functies?)
2) Ruimte en verbindingen (vastgoed, samenspel met omgeving)
3) Proces (welke stappen maken?)

Op NYMA komen (creatieve) ondernemers (startend en al gevestigd)
bij elkaar. Gemeenschappelijkheid betekent dat de bedrijven elkaar
versterken en men elkaar helpt: samen evenementen organiseren,
mensen opleiden, betrokken zijn, samen NYMA op de kaart zetten. De
sociale component is belangrijker en uiteindelijk winstgevender dan enkel
en alleen aan de eigen winkel denken. Als referentie werd de term ‘weeconomy’ gebruikt.

Er is gesproken met bewoners rondom het gebied, met de huidige
gebruikers van Honig en De Vasim, Waalhalla, met marktpartijen,
culturele instellingen en overheden (provincie, Rijkswaterstaat,
Waterschap Rivierenland). Verder zijn werkbezoeken afgelegd naar
referentie-gebieden; Strijp S in Eindhoven, het Havenkwartier in Deventer
en de Prodent Fabriek in Amersfoort. In dit document is gebruik gemaakt
van materiaal van de website, social media en de kick-off bijeenkomst.
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies weergegeven waar
consensus over is. Er zijn ook onderwerpen waar geen algemene
overeenstemming over is. Ook deze komen aan de orde ( zie 2.5).

2.2 Invulling en programma
Elkaar versterken

Voorop staat dat er algemene overeenstemming is over het belang
van een mix van functies elkaar moet versterken. De meest genoemde
combinaties zijn: horeca, sport, ontspanning, ambachtelijke industrie,

Thema’s

Het werken met thema’s biedt de mogelijkheid om identiteiten af te
bakenen. Sport, ambacht en vrije tijd zijn als kansrijke thema’s genoemd.
Opvallend vaak zijn sport en gaming genoemd als onderscheidende
functies voor NYMA.

Wees anders

Vaak is aangegeven dat een onderscheidende identiteit belangrijk
is. Ga op zoek naar iets mafs, iets excentrieks of ongewoons. Denk
grensverleggend en zet een sterke visie neer.
Nijmegen zelf biedt mogelijkheden, omdat er veel creatieven in de
stad gevestigd zijn. Het succes van Honig wordt door velen genoemd
als voorbeeld. Honig heeft laten zien dat er behoefte is aan ruimte
voor creatief ondernemen én Honig heeft ervoor gezorgd dat nieuwe
ondernemingen ontstaan. Volgens velen zou het jammer zijn als dit
‘stadskapitaal’ zou verdwijnen, wanneer de Honig over enkele jaren
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(grotendeels) zal plaatsmaken voor woningbouw. Sommigen zien het
zelfs als een verplichting om voor de inwoners van Batavia iets ‘Honigachtigs’ te behouden.

Instroom

Instroom kan NYMA een vliegende start geven. Veel stakeholders zien
NYMA als een goed alternatief voor de bedrijven in het huidige Honigcomplex. NYMA is volgens velen een perfecte locatie voor hervestiging
van een deel van de Honig-ondernemers. De gebieden liggen dichtbij
elkaar, hebben beide een industriële sfeer en bevinden zich op prachtige
locaties aan het water.
11

Reuring

NYMA moet volgens velen vooral een plek worden waar van alles te doen
is, waar het knettert en bruist. Niet alleen ’s avonds, maar ook overdag,
en niet alleen voor hipsters, maar ook voor kinderen en ouderen: reuring
bieden dus voor alle leeftijden.

Unique Selling Point

Vaak is de ligging aan het water en de brug De Oversteek als USP
genoemd. Belangrijker nog dan de gunstige ligging zijn de mogelijkheden
die de grote vrije ruimte biedt, zowel in de gebouwen en met name
rondom het Vasim-complex. Het schept kansen voor beurzen, festivals,
optredens, meetings etc. Goede horeca is hierbij van belang.

Kernwoorden
Vaak genoemde kernwoorden bij invulling en programmering (in willekeurige volgorde):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ruimte om te ondernemen en creëren
cultuur
creativiteit
ambacht
leren en maken
beleven
samenwerken
leisure
sport en spel
gaming
evenementen
uniciteit

2.3 Ruimte en verbindingen
Huidige staat

Iedereen is het erover eens dat de huidige staat van de gebouwen en
openbare ruimte slecht is. Een stevige kwaliteitsimpuls is noodzakelijk.
De historie en de industriële sfeer biedt volgens velen veel kansen en
mogelijkheden en er dient dan ook zorgvuldig te worden omgegaan met
het reeds bestaande. Dus geen grootschalige sloop en nieuwbouw, maar
juist gebruik maken van de unieke karakteristieken die er nu zijn.
Velen zien het CP Kelco gebouw (NYMAfabriek) als kansrijk om op te
knappen en zien tevens gebruiksmogelijkheden voor de watertoren, als
bijvoorbeeld hotel, restaurant en uitkijkpunt met kunst. De verbinding
tussen de Vasim en het terrein van de NYMAfabriek verdient volgens
velen wel een impuls.

Ligging

De ligging aan het water biedt grote mogelijkheden, vooral voor horeca.
Richt de ontwikkeling op de Waal en de Oversteek en geef aandacht aan
de lijn ‘Ooijpolder tot Engie’. Aan deze lijn liggen diverse interessante
punten (zie ook hoofdstuk 3) waar NYMA onderdeel van uitmaakt.

Routes

Bij de NYMAfabriek is een aanmeermogelijkheid, wat de inzet van een
watertaxi interessant maakt. Ook een nieuwe wandelroute langs de Waal
door het Waalfront naar het stadscentrum biedt volgens velen kansen.
Hetzelfde geldt voor de ruimten onder de brugbogen; hier kunnen veel
activiteiten plaatsvinden.
De verbinding met het centrum dient daarbij te worden versterkt.
Velen wensen een betere OV-verbinding tussen centrum - Nijmegen
CS - NYMA. De auto-ontsluiting (liggend aan de Oversteek) wordt als

goed gezien, evenals de fietsontsluiting (liggend aan de snelfietsroute
Beuningen- Nijmegen centrum).

Ruimtelijkheid

Het besloten karakter moet worden omgevormd tot een uitnodigend en
open gebied. Parkeren is daarbij een aandachtspunt want het zou de
gewenste openheid kunnen aantasten. Zorg er dus voor dat parkeren
beperkt blijft en zo nodig slechts op strategische plekken plaatsvindt. Ook
het expeditieverkeer moet slim ingepast worden zodat het niet het open
karakter van het gebied verstoord.

TPN West en Engie

De verbinding met TPN West en Engie dient niet vergeten te worden.
Er zijn kansen om een verbinding in ruimtelijke en programmatische zin
te maken met de herontwikkeling van het Engieterrein (Groene Delta).
Bovendien grenst NYMA aan het industrieterrein TPN West. Afstemming
met betrekking tot ruimtelijke verbindingen, maar ook wat betreft functies
en potentiële hinder, is belangrijk.
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Kernwoorden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industriële sfeer
recreatie aan het water
de Oversteek
versterken van OV-verbindingen
openbare ruimte open en aantrekkelijk maken
watertaxi
versterken relatie met Waterkwartier
Engie
parkeren goed oplossen

2.4 Proces
Vertrouwen

In de gesprekken met stakeholders kwam de term vertrouwen vaak
op tafel. Voor een succesvolle ontwikkeling van het gebied moet de
gemeente vertrouwen geven aan de ondernemers. Belangrijk is om de
ondernemers zelf ideëen te laten genereren. Ieder bedrijf dat een plek
krijgt op NYMA moet mee-ontwikkelen: samen NYMA op de kaart zetten
en elkaar versterken. De gemeente moet dit proces faciliteren en tegelijk
regie voeren op basis van een sterk kader of visie. Zorg als gemeente
voor een duidelijk aanspreekpunt of heldere organisatie: benoemen en
bewaken van de identiteit en daarbij grensverleggend zijn.
Gemeenschapszin is daarbij als succesfactor benoemd: de identiteit van
NYMA moet echt iets van de ondernemers zélf worden en vooral niet van
de gemeente. Verminderen van de proceslagen is ook een belangrijk
element, dus korte lijnen en een slagvaardige organisatie.

Kwartiermaker

Velen noemden het werken met een kwartiermaker (zoals ook gebeurd
is met de tijdelijke ontwikkeling van het Honig-terrein) als noodzaak voor
een succesvolle herontwikkeling van NYMA. Deze kwartiermaker heeft de
taak om de juiste mix aan functies naar het gebied te halen en samen met
de bedrijven het NYMA-merk neer te zetten.

Diversiteit

De meeste stakeholders (maar niet allen) hadden de voorkeur om ruimte
te bieden voor diverse kleinere ondernemers, in plaats van één of meer
grote trekkers. Diversiteit creëert meer kansen voor lokale ondernemers
en zorgt ervoor dat het gebied weerbaarder is voor crisis e.d.. Samen
met de toekomstige ondernemers is het zaak om een constructie

te vormen om het gebied te exploiteren en te beheren middels een
beheerorganisatie. Deze heeft ook als doel om de missie/visie van NYMA
te bewaken.

Zekerheid

Er waren ook stakeholders die vonden dat het nodig was juist wél met
enkele grote partijen (denk aan beleggers, projectontwikkelaars e.d.)
in zee te gaan. Ze hebben ervaring met herontwikkeling van dergelijke
plekken en ze zorgen voor een solide financiële basis.

Vervolg

Vaak genoemd is een groeimodel. Laat NYMA organisch groeien. Start op
een aantal strategische plekken en vul het gebied stap voor stap in. Zorg
wel voor een schone en veilige openbare ruimte en laat ondernemers
zelf aan de slag om gebouwen op te knappen. Tijdelijke initiatieven zijn
mogelijk als ze in dienst staan van de NYMA identiteit.
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Kernwoorden
•
•
•
•
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vertrouwen aan ondernemers
sterke visie/missie, kwartiermaker
organisch groeien
NYMA als merk neerzetten en bewaken

2.5 Verschillende visies

Naast bovenstaande veelal gedeelde beelden, zijn er natuurlijk ook
zaken op tafel gekomen waar verschillend over wordt gedacht door de
stakeholders.

Eén of meer?

Eén daarvan is hierboven al aangehaald en dat is de vraag of de
gemeente nu wel of niet in zee moet gaan met één marktpartij of
juist direct ruimte moet bieden aan de kleinere ondernemers zonder
tussenkomst van een marktpartij. Er zijn drie mogelijke routes:
• De gemeente zou het terrein kunnen verkopen aan een private partij,
die het terrein vervolgens ontwikkelt binnen de randvoorwaarden.
• De gemeente zou ook direct grond en opstallen kunnen verkopen of
verhuren aan ondernemers.
• Er bestaat ook een tussenmodel waarin de gemeente een Publiek/
Private Samenwerking (PPS) aangaat, die samen met een marktpartij
ruimte biedt aan allerlei ondernemers.
Hierover is geen gemene deler gevonden in de gesprekken, of via
andere bronnen. De ondernemers in de Honig en de Cultuurspinnerij
hebben veelal een voorkeur om direct zaken te doen met de gemeente.
Marktpartijen geven aan interesse te hebben in het terrein en hebben
kennis en kunde in huis om het gebied succesvol te herontwikkelen.

Concurrentie met binnenstad?

Sommige stakeholders geven aan dat horeca en andere mogelijke
functies op NYMA concurrerend gaan werken op de binnenstad. Hierbij
wordt het huidige Honig-complex ook vaak aangehaald. Anderen geven
juist aan dat het versterkend werkt voor Nijmegen en dat de binnenstad
hier juist van profiteert.

Ook zijn er volgens deze stakeholders verschillen in doelgroep en
bezoekmotief. De binnenstad van Nijmegen groeit qua horeca de laatste
jaren sterk. Het gaat niet alleen over horeca en detailhandel maar ook
over concurrentie met de podiumfunctie van de binnenstad in relatie
tot evenementen op het toekomstig NYMA-terrein, bijvoorbeeld Lux en
Doornroosje.

Afstand?

Ook wordt er verschillend gedacht over de afstand tot het stadscentrum.
Ligt NYMA wel of niet (te) ver van het centrum? De meeste geven aan dat
dit ook afhangt van het succes van de plek en de toekomstige verbinding
met het openbaar vervoer. Ook speelt een wandelroute langs het water
richting het stadscentrum hierin mee.

Bestaande bedrijfsvoering – nieuwe
functies?

Tot slot geven sommige stakeholders aan dat de publieksfuncties die
bedacht zijn voor NYMA en de aanwezige ondernemingen mogelijk over
en weer hinder kunnen veroorzaken.
NYMA ligt op een gezoneerd industrieterrein met hoge milieucategoriëen.
Eventuele publieksfuncties kunnen hiervan hinder ondervinden en vice
versa. De bedrijven op TPN West vrezen klachten en zijn daarbij bang
dat zij zelf gehinderd worden in hun bedrijfsvoering. Anderen denken
daarentegen dat dit meevalt, en dat het karakter van het terrein inmiddels
van kleur verschiet: van echte ‘harde’ industrie naar een terrein met
steeds meer andere functies zoals (groot)handel. Dit is een belangrijk
aandachtspunt waar in hoofdstuk 3 nader op wordt ingegaan.
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3 INHOUDELIJKE EN
RUIMTELIJKE AFBAKENING
3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat concreter in op de randvoorwaarden, zonder
overigens een strak keurslijf te willen voorschrijven. In de vastgestelde
Randvoorwaarden herontwikkeling NYMA van juli 2016, is een werkkader
geschetst waarbinnen de herontwikkeling kan plaatsvinden.
Vanwege de industriële aanwezigheid is er geen ruimte voor gevoelige
functies als wonen, scholen en kinderdagverblijven. Ook zal er geen
grootschalige detailhandel, een bioscoop of kantoorruimte worden
gepland.
NYMA is ruimte voor ambacht, creativiteit, experience & leisure in de
brede zin van het woord. NYMA is de plek waar mensen samenkomen en
waar ruimte is voor ondernemen, met respect voor de historische sfeer
van het gebied.
In de gesprekken met de stakeholders bleek een duidelijke lijn te
ontdekken: de gemeente zorgt voor een helder kader, maar de concrete
invulling ligt bij de ondernemers.
Verder bestaat er in grote lijnen een groot draagvlak voor het
ontwikkelen van een plek waar iets te beleven valt en waar ruimte is voor
experimenten, creatief ondernemen, sport/spel, cultuur en evenementen.
Al deze functies zijn uitstekend mogelijk op NYMA.
De kunst is om de functies die elkaar kunnen versterken effectief te
combineren, en met elkaar ervoor te zorgen dat NYMA een unieke en
succesvolle plek in Nijmegen wordt.

3.2 We play – we create – we
share

NYMA biedt ruimte voor ondernemers om nieuwe dingen mogelijk te
maken, om te experimenteren en met elkaar nieuwe concepten neer
te zetten. Ruimte ook voor bezoekers om nieuwe ervaringen op te
doen, nieuwe producten te zien en te ervaren, prachtige evenementen
te bezoeken of gewoon te genieten van horeca aan het water in een
industriële historische sfeer. Het NYMA-terrein heeft alle ingrediënten om
uit te groeien tot een nieuwe parel aan het kralensnoer van interessante
plekken aan de Waal. Maar ook zeker een plek met een potentie voor een
regionale en landelijke uitstraling.
Dit is het DNA van de ondernemers en instellingen die gaan deelnemen.
We zoeken ondernemers die op de ‘NYMA-way’ willen werken.
Daarnaast moeten de functies op NYMA ook passen binnen dit DNA.
Hiermee willen we aangeven in welke richting NYMA zich zou moeten
ontwikkelen. Het kan op een breed draagvlak rekenen, blijkend uit de
gesprekken over de toekomst van het gebied.
Binnen dit motto is genoeg speelruimte voor de partijen die uiteindelijk op
NYMA zullen komen, om er een eigen invulling aan te geven.
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• Creëer een plek waar mensen samenkomen, activeer het gebruik van de ruimte in én om de gebouwen

• Stimuleer mensen/ondernemers tot culturele en economische ontwikkeling, ontwikkel en activeer
ontmoetingsplekken op basis van de reeds bestaande mobiliteitsassen, waaronder de dijkzone en de Brug

• Creëer publieke ruimte en publieke infrastructuur maak functies en bestemmingen mogelijk voor creatief en
19

meervoudig gebruik van de publieke ruimte

• Respecteer en versterk de authentieke historische structuur en het industriële erfgoed van het gebied.
Benut perspectieven, zichtlijnen, uitkijkpunten en de gebouwen

• Ontwikkel duurzame en efficiënte mobiliteitsinfrastructuur en stimuleer het gebruik van milieuvriendelijk
transport (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer)

• Duurzaamheid gaat hand in hand met de ontwikkelingen
Uit: ‘Randvoorwaarden herontwikkeling NYMA-kwartier’

We Play

NYMA is speels, voor jong en oud. Op het NYMA-terrein is ruimte voor
allerlei ‘speel’ functies zoals gaming, sport, spel en evenementen. Een
plek waar je ook mag spelen als je geen kind meer bent. Met een mix aan
functies die niet alleen ’s avonds voor reuring zorgen, maar ook overdag.
Een plek dus waar iets te beleven en te doen is. Ook de gebouwen en
de openbare ruimte zijn uitnodigend en openlijk toegankelijk en zodanig
ingericht om ‘spelen’ in brede zin van het woord mogelijk te maken.
Denk bijvoorbeeld aan interactieve gaming, aan professionele
gamingcompetities, aan ‘hackatons’ en ‘serious gaming’-events met
toepassingen voor de zorg, onderwijs en bedrijfsleven. Maar ook aan
bijvoorbeeld buitensport, drone-flights, cross-fit en binnensport.

We Create

Ruimte voor werk, voor creatief en coöperatief ondernemerschap, liefst
ook met een sociale functie waar ondernemers en werknemers kansen
krijgen zich te ontplooien. Ruimte ook voor starters, maar ook voor de
meer gevestigde ondernemers. Een creatieve broedplaats waar ruimte is
voor de Nijmeegse ‘creatieven’ die volgens velen ruimschoots aanwezig
zijn in de stad. Dit blijkt ook uit het succes van de Honig en andere
culturele broedplaatsen in de stad.
Ruimte ook voor ambachtelijke bedrijvigheid, voor cultuur en kunst. Een
open werksfeer; geen gesloten ateliers maar werkplaatsen die zoveel
mogelijk open en toegankelijk zijn voor publiek en mede-ondernemers.

We Share

Geen ouderwets ‘concurrentiedenken’ maar elkaar juist versterken.
Samen ervoor zorgen dat het ‘NYMA-gevoel’ ontstaat en werken met het

besef dat de som méér is dan de delen.
Door samen te werken ontstaan nieuwe en interessante ideeën en
concepten. Voorwaarde is dat ook de functies op het NYMA-terrein
elkaar versterken. Goede combinaties maken, dus zoals horeca met
ambachtelijke bedrijvigheid.
NYMA-ondernemers zijn zich ervan bewust dat zij samen een collectief
/ coöperatie vormen waarbij het succes van de één zorgt voor succes bij
de ander. Samen de visie en missie van NYMA bewaken én uitventen.
Het NYMA-DNA betekent delen van gemeenschappelijke waarden,
zoals de cultuurhistorie, maar ook delen van gezamenlijke faciliteiten
en samen beheren van de openbare ruimte. Centraal staat het zoeken
naar de samenhang, het leggen van verbanden en het bundelen van
collectieve wijsheid door samenwerking; een economie ontwikkelen
die waardecreatie tussen partijen centraal stelt, en die verbondenheid,
houdbaarheid en leefbaarheid als doel heeft.
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NYMA circulair

Circulaire economie is een systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid
van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te
minimaliseren. Dit is het uitgangspunt bij de herontwikkeling van NYMA
en deel van het NYMA-DNA. Toekomstige ondernemers op NYMA stellen
deze circulaire gedachte centraal in hun bedrijfsvoering.
Pal naast NYMA wordt door Engie op het terrein van de voormalige
energiecentrale een hotspot ontwikkeld voor de circulaire economie.
Hier worden allerlei vormen ontwikkeld voor de transitie naar duurzaam
energiegebruik, zoals een zonnepark, bio-massa en bedrijvigheid op het
gebied van duurzame energie.
Met Engie zijn verschillende gesprekken gevoerd over eventuele
samenwerking tussen NYMA en deze hotspot, de Groene Delta. Er is
wederzijdse interesse om verbindingen te leggen. Voor de verwarming
van de gebouwen is het aannemelijk dat in de toekomst gebruik gemaakt
wordt van het warmetenet (restwarmte van de ARN). Dit warmtenet gaat
vlakbij NYMA onder de Waal door richting Waalsprong. Samen met Indigo
en Nuon dient dit nader onderzocht te worden.

NYMA culturele hotspot

In het gemeentelijke Atelierbeleid is ruimte gereserveerd voor ‘culturele
hotspots.’ Een culturele hotspot kenmerkt zich als een centrale plek waar
meerdere disciplines, of meerdere lagen binnen één discipline, elkaar
kunnen ontmoeten.
Van elkaar leren, aanvullen, en beïnvloeden is een duidelijk thema. De
NYMA leent zich als een ideale locatie. De creatief ondernemende omgeving biedt een goede basis voor experimenten, cross-overs, en cultureel
ondernemerschap. Op NYMA reserveren we ruimte voor ateliers. Deze

ateliers vallen niet onder het reguliere atelierbeleid maar zijn een plus als
onderdeel van de culturele hotspot.
De ateliers in NYMA kenmerken zich door de woorden: ondernemend,
ambachtelijk, experimenteel.
We denken aan een maximale huurperiode van vijf jaar om nieuwe initiatieven blijvend de kans te kunnen geven. Daar hoort een ‘proefperiode’ bij
van één jaar om het concept zichzelf te laten bewijzen. Om de hotspot dynamisch te houden zullen wij geen reguliere ateliers toestaan zoals elders
in de stad wel gebruikelijk is.
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Ateliers in NYMA hebben dus de volgende kenmerken:
• Het concept voegt duidelijk iets toe aan één van de kunstdisciplines
(bijv. beeldende kunst of grafisch ontwerp);
• Het concept heeft een aanwijsbaar ondernemend, ambachtelijk, of
experimenteel karakter;
• Het atelier is (gedeeltelijk) publiek toegankelijk;
• De kunstenaar voorziet in (gedeeltelijke) interactie met het publiek;
• Het atelier wordt maximaal voor een periode van vijf aaneengesloten
jaren verhuurd aan dezelfde huurder.
• Toewijzing van de ateliers op NYMA geschiedt door de gemeente om

de relatie met het reguliere atelierbeleid goed te kunnen leggen.

Geen archeologisch depot

Ten tijde van het randvoorwaarden document (juli 2016) hing een
mogelijke provinciaal archeologisch en kunstdepot nog ‘boven de markt’,
voor collecties uit Arnhem, Nijmegen en de Provincie Gelderland, als
invulling voor het de Vasim gebouw. Uit nader onderzoek is gebleken dat
het gebouw moeilijk geschikt te maken is voor dit doel. Er is besloten af te
zien van een gezamenlijke depot-functie op NYMA.

3.3 Ruimtelijke visie NYMA

In deze paragraaf schetsen we op hoofdlijnen de ruimtelijke visie. We
gaan in op de belangrijkste ruimtelijk-structurerende elementen van de
essentiekaart en gaan in op een mogelijke ruimtelijke fasering. Het is niet
de bedoeling om een uitgewerkt ruimtelijk plan te tonen. In samenspraak
met de toekomstige gebruikers zal de ruimtelijke visie nader uitgewerkt
worden.
Dit hoofdstuk geeft belangrijke kaders hiervoor weer en bouwt voort op
het document ‘Randvoorwaarden herontwikkeling NYMA kwartier’ (juli
2016) waarin ook voor het aspect ruimte randvoorwaarden en kansen bij
de herontwikkeling zijn beschreven.

Historische ontwikkeling

NYMA en haar omgeving is de resultante van vormgeving door de mens
en de natuur.
Eerst heeft de rivier het gebied vormgegeven, later is deze door de
mens vastgelegd en is het gebied ontgonnen. De romeinen zagen de
strategische ligging aan het water al als een kwaliteit. Eeuwen later
was de strook aan het water ideaal voor de industrie; het water als
transportroute en de nabijheid van de stad voor de arbeiders. Tot een
10 jaar geleden was het gebied nog volop in bedrijf, nu verandert de
bedrijvigheid van industrie naar wonen en creatieve ondernemers. De
rivier wordt nu voor het gebied met name als recreatief en landschappelijk
element gebruikt.
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De pijlers van NYMA en omgeving
De rivier (> 10.000 jaar)
Eeuwen lang heeft de rivier het landschap gevormd. Nu is ze ‘bedwongen’ en is een belangrijk recreatief en landschappelijk onderdeel van het gebied. De Vasim is gelegen in een voormalige kom, ontstaan door een dijkdoorbraak.

Romeinen (van 18 v. chr. tot ca. 400 na chr.)
De Romeinse stad is inmiddels bedolven onder een dikke laag aarde en niet meer zichtbaar. Toch is hij
aanwezig. Deze plek zit in het DNA van de stad. Hier lag de belangrijkste Romeinse stad van Nederland
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Vestingstad (ca. 1600 tot 1874)
Restanten van Fort Kraijenhoff liggen op steenworp afstand van de NYMA. Het vrije schootsveld is de reden dat
het gebied lang open en onbebouwd is gebleven. De vesting werd opgeheven in 1874, maar de buitenforten
bleven langer in gebruik.

Industrie (1875 tot 2015)
Na opheffen van de status als vestingsstad, ontstond de mogelijkheid om aan de rivier industrie te vestigen. Aan
de oude dijk vestigde de eerste industrie. Deze lijn is nog zichtbaar in het gebied. In 1928 is begonnen met de
bouw van de eerste delen van het NYMA-complex.

WOII en de ontwikkelende stad (heden)
De NYMA heeft bij de bevrijding van Nijmegen een rol gespeeld. Op deze plek is men de rivier overgestoken voor
de verovering van de Waalbrug.
In 2003 is begonnen met de plannen van Koers West. Langzamerhand maakt de industrie plaats voor woningbouw en andere functies.

Zicht op de rivier

NYMA

NYMA heeft een grote aantrekkings-kracht
op de creatieve ondernemers. Door de mix
van historische gebouwen, de omvang van
het terrein de industriële sfeer daagt de
NYMA uit tot creatieve activiteiten.

Woningbouw ‘Batavia’

Ruimte voor creativiteit

NYMA:
•

Historische gebouwen

•

Multifunctioneel terrein

•

Plek aan de waal

•

Iconen (Vasim en Watertoren)

•

De Oversteek

•

Nieuwe buren (Engie en Batavia)

•

Onderdeel in Nijmegen omarmt de
Waal.
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Iconen Vasimgebouw en De Oversteek

Ruimte voor evenementen

Industrieel erfgoed

Stadsbrug ‘De Oversteek’

•

Industrieel gebied

NYMA en de Waal

Langs de Waal ontstaat een ‘kralensnoer’ van interessante plekken waar
bezoekers van de stad terecht kunnen voor allerlei activiteiten.
Het snoer loopt vanaf het bruggetje over Het Meertje (Stadswaard/
Ooijpolder) door tot aan NYMA en het Engie-terrein (Groene Delta).
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Aan dit snoer zijn interessante plekken zoals de historische
Lindenberghaven, Valkhofkwartier en Waalkade, Handelskade, Honig
complex, Fort Krayenhoff en NYMA.
Nijmegen ontwikkelt zich steeds meer als stad voor allerlei soorten
recreatie aan het water. In een recent onderzoek van niet-Nijmegenaren
over Nijmegen kwam dit aspect als meest beeldend naar voren. Locaties
aan de Waal hebben de potentie zich verder te ontwikkelen als nieuwe
recreatieve trekpleisters.
Bezoekers komen voor een mix van aanbod op het vlak van historie,
cultuur en natuur (old city, young vibe). Het dagje binnenstad wordt
gecombineerd met een wandeling door het rivierpark of een fietstocht
naar de Ooij of Duitsland. Of met een bezoek aan het nieuwe
natuurcentrum De Bastei, de creatieve, gekke functies in het Honig
-complex of men duikt de geschiedenis in met een bezoek aan het
Valkhofkwartier, Fort Krayenhoff en de Lindenberghaven. Anderen kiezen
voor beleving van de natuur in de Ooijpolder, of zoekt de horeca en
detailhandel op van de Waalkade en in de binnenstad van Nijmegen.

Belangrijke gebieden in Nijmegen omarmt de Waal
Aan de andere kant van het water bevindt zich het nieuwe rivierpark, het
eiland Veur-Lent en de nieuwe kade aan de Spiegelwaal.

NYMA is een ‘nieuwe’ kraal aan dit snoer. Er wordt gewerkt aan plannen
om deze plekken te verbinden met een wandelroute langs de Waal, van
NYMA tot aan de Ooijpolder.
Deze nieuwe route kan een flinke impuls voor Nijmegen aan het water
betekenen en een extra kans voor NYMA.

NYMA komt hiermee dichter bij de binnenstad te liggen. Een extra OVverbinding vanuit Nijmegen CS richting NYMA zal dit nog versterken. Een
watertaxi zou dit kralensnoer complementeren. Dit laatste overigens is
een initiatief om op te pakken door ondernemers, niet door de gemeente.

Eén samenhangend gebied

NYMA bestaat niet uit twee gebouwen op twee terreinen, maar is
één gebied met daarin diverse
interessante gebouwen en
functies zoals de Vasim en de
NYMAfabriek, met onder meer
de Watertoren (een gemeentelijk
monument), het zogenaamde
‘looggebouw’ aan de noordwest
kant van het terrein en de
Oversteek aan de oostkant met
onder meer de ruimten onder de
bogen van de brug.
De ontwikkeling, programmering
en de marketing van NYMA richten
zich op dit gehele gebied. Ook als
het gaat om de verbindingen met
de omgeving hebben we het over
één gebied, welke op logische
wijze moet aansluiten op onder
meer Engie en TPN-West, het
Waalfront, het Waterkwartier en
het Westerpark.
Het gebied wordt nu nog niet

ervaren als één geheel. De oost-west verbinding is nu dominant. De
uitdaging is om de noord-zuid verbinding te versterken. Dat komt mede
door gesloten bebouwing van NYMAfabriek, welke haaks staat op het
Vasim-gebouw en door de lagere ligging van het Vasim-gebouw in de
voormalige kom. Het streven is beide gebieden ‘aan elkaar te smeden’.
Door een sterke samenhangende inrichting van de openbare ruimte
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kan dit uitgangspunt worden vormgegeven. De samenhang wordt ook
versterkt door het maken van verbindingen tussen het Vasim-terrein en
de NYMAfabriek. Via de brugbogen zijn er verbindingen te maken naar
Batavia.

Stadsbrug De Oversteek

We willen het oorspronkelijke idee van de architect van De Oversteek
handen en voeten geven: een echte stadsbrug die leeft en wordt gebruikt
door de stad, niet alleen om overheen te rijden.
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Cartoon ‘”Stadsbrug Nijmegen’’ : architect stadsbrug Poulissen

Het actief gebruik van de ruimten onder de bogen van de brug (en
ernaast) zijn hierin altijd cruciaal geweest. Het gebruik van deze
bogen hoort ook bij de ontwikkeling van NYMA en kan kansen bieden
voor diverse gebruikers of ondernemers. We dagen mensen uit om
met ideeën te komen die passen bij het DNA van NYMA: we play, we
create, we share.

Industriële sfeer

Zoals aangegeven bestaat NYMA uit het oude fabriekscomplex van de
oude kunstzijdespinnerij. De oudste gebouwen staan aan de noordzijde
van de Winselingseweg (NYMA-fabrieksgebouwen).
Na WOII is met Marshall-hulp het gebouw ten zuiden van de dijk
gebouwd (De Vasim). Het complex en de omgeving ademt de sfeer van
een voormalig industrieel gebied. Het ‘rauwe, industriële’ karakter van
dit complex nodigt uit om hier een nieuwe eigentijdse invulling aan te
geven.

worden gerepareerd, weliswaar tegen aanzienlijke kosten.
Wij stellen voor om de gebouwen zoveel mogelijk te behouden en te
renoveren omdat ze de sfeer en karakter en daarmee de identiteit van het
gebied, voor een belangrijk deel bepalen en goede ruimten oplevert die voor
vele toepassingen bruikbaar zijn.
De watertoren is een gemeentelijk monument en behoeft daarom met
voorrang aandacht om te renoveren.
Voor het Vasimgebouw moet het nodige aan het casco worden opgeknapt,
energetische maatregelen worden getroffen en een geheel nieuwe
infrastructuur (sanitair, water, elektriciteit, etc.) worden aangelegd.
In de komende tijd zal de bouwkundige inventarisatie nader uitgewerkt

De sfeer van het complex is een belangrijk selling-point voor het
gebied en dient bij de nieuwe invulling behouden te blijven. Het ‘rauwe,
industriële’ karakter wil niet zeggen dat er met allerlei pragmatische en
ad hoc-oplossingen kan worden gewerkt. De panden en de openbare
ruimte dienen (gefaseerd) duurzaam en toekomstgericht opgeknapt te
worden naar een eigentijds niveau met behoud van de industriële sfeer.
Voorbeelden zijn: het Zollverein in Essen, de Drufrabriek in Ulft, RDMterrein in Rotterdam of de Westergasfabriek in Amsterdam.

Bestaande gebouwen

De gebouwen geven NYMA een krachtige uitstraling, maar verkeren
bouwkundig in matige tot slechte kwaliteit. Uit bouwkundige opnamen
blijkt dat de belangrijke onderdelen zoals het betonskelet kunnen

restanten NYMA-complex
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Referentiebeelden Industriële sfeer
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moeten worden en zal samen met de toekomstige gebruikers/
ontwikkelaars een plan van aanpak worden opgesteld.
Bij de herontwikkeling van de gebouwen gelden de uitganspunten zoals
aangegeven in de Randvoorwaarden onder ‘Kansen bij de historische
gebouwen’.

Openbare ruimte

De openbare ruimte heeft nog geen samenhangende inrichting. De
huidige inrichting komt voort uit het voormalige industrieel gebruik of is
pragmatisch ingericht. De openbare ruimte moet ervoor zorgen dat het
plangebied ‘aaneen wordt gesmeed’. Ook dient bij de inrichting van de
openbare ruimte een industriële sfeer behouden te blijven, waarbij een
balans gevonden wordt tussen groen en verhard terrein.
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referentie Westergasfabriek

Referentieprojecten voor NYMA zijn Zollverrein in Essen, Duitsland en
de Westergasfabriek in Amsterdam. Bij deze projecten is een goede
balans gevonden tussen het industriële karakter van het gebied en een
uitnodigende openbare ruimte.
De openbare ruimte biedt ruimte voor multifunctioneel gebruik. Met
de inrichting wordt rekening gehouden met voorzieningen voor
evenementen.
Wat betreft het NYMAfabriek-terrein dient rekening gehouden te worden
met de aanwezige bodemverontreiniging. Sanering door middel van
afdekken van de verontreiniging met verharding of een leeflaag ligt voor
de hand. Hier zal een plan voor gemaakt moeten worden.
Een kans is om de aanmeermogelijheid te benutten voor bijvoorbeeld een

referentie Westergasfabriek

referentie Zollverein
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referentie Westergasfabriek

referentie Westergasfabriek

referentie Zollverein

referentie Zollverein

watertaxi. De kade biedt mogelijkheden om schepen aan te meren, maar
is nog niet geschikt voor op-en afstappen van personen.
Voor wat betreft de openbare ruimte kan op korte termijn een eerste
aanzet gemaakt worden met de herinrichting van het 20 Septemberplein
en de ruimte aan de oostzijde van de Oversteek.

Verkeer

Het gemotoriseerd-en expeditieverkeer dient zo min mogelijk in
aanraking te komen met fietsers en voetgangers van NYMA. De autoontsluiting komt aan de westkant van het terrein, via de Hollandiaweg.
De Winselingseweg dient hoofdzakelijk gebruikt te worden voor
langzaam verkeer en zo min mogelijk voor expeditieverkeer. Gebruik
van de Winselingseweg is noodzakelijk vanwege de ligging van
de multifunctionele hal op dijkniveau. Het
langzaam verkeer kan gebruik maken van de
snelfietsroute aan de Laan van Oost-Indië en
de parallelstructuur door Batavia Noord. Aan de
oostzijde moet rekening worden gehouden met
een calamiteitenuitgang.

Parkeren

De ruimtevraag voor de parkeerplaatsen is een
beperkende factor bij de ontwikkeling van het
terrein. Vanuit ruimtelijk oogpunt is het gewenst
om parkeren op het maaiveld zoveel mogelijk te
beperken. De geparkeerde auto’s doen afbreuk
aan de ruimtelijke beleving. In de randvoorwaarde
is bepaald dat auto’s niet dominant of storend
ontsluiting gemotoriseerd
verkeer

aanwezig mogen zijn in het gebied.
Een eerste inventarisatie maakt duidelijk dat bij een totale vulling van de
huidige gebouwen (en rekening houdend met de huidige parkeernorm)
er een parkeeropgave ligt van 500 tot 600 plaatsen. Afwijkingen van de
parkeernorm zijn echter bespreekbaar mits dit goed onderbouwd wordt en
er alternatieve vervoerswijzen beschikbaar zijn.
Doelstelling is dan ook om zoveel mogelijk in te zetten op alternatieve
vervoerswijzen, maar wel zodanig dat eventuele parkeerdruk niet wordt
afgewenteld op de omliggende woonomgeving, zoals het Waterkwartier
of Batavia. Dit dient op een bestendige manier te worden vormgegeven
en hiervoor zijn goede afspraken met de toekomstige ondernemers voor
nodig.
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Essentiekaart

De essentiekaart laat de belangrijkste ruimtelijke richtinggevende
elementen in hun samenhang zien.
De kaart kan gezien worden als een ruimtelijk raamwerk dat vertaald
gaat worden naar uitwerkingsplannen en ook naar aanpassingen van
het bestemmingsplan. Op de kaart is het uitgangspunt te zien tot een
betere verbinding tussen de Vasim en de NYMAfabriek en het maken
Essentiekaart NYMA
van een groene verbinding tussen
Westerpark en de Waal en het
Waalfront.
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Het terrein ten westen van
de Vasim dient geschikt en
grotendeels ‘leeg’ te blijven ten
behoeve van evenementen.
Het terrein bij de Vasim is nu al
geschikt voor redelijk intensieve
evenementen, ook wat betreft
geluidsdruk.
Nieuwbouw is mogelijk aan de
randen van dit terrein en rond de
aanbrug van de Oversteek. We
maken geen blauwdruk voor de
nieuwbouw en laten ons verrassen

essentiekaart NYMA

door ideeën. Deze keuze vraagt wel om ruimtelijke kaders (nog op te stellen)
en een duidelijke regie. (zie ook Ruimtelijke Regie)
Ook de oost-west verbinding is op de essentiekaart te zien. De hoofdingang
ligt op deze route en verbindt nieuwe woonwijk Batavia met NYMA. De
verbinding met de rivier is een ander belangrijk ruimtelijk uitgangspunt.

Engie

Bedrijventerrein
Mercuriuspark

Waalfront

Westerpark

Bestemmingsplan

Het Vasim terrein heeft inmiddels een gemengde bestemming
(bestemmingsplan Mercuriuspark). Voor de NYMAfabriek dient het
bestemmingsplan te worden aangepast. Dit terrein heeft nu nog een
industriële bestemming. Dit neemt ongeveer 1 jaar proceduretijd in
beslag, mogelijk langer, rekening houdend met bezwaren.

Ruimtelijke regie

Voor de ontwikkeling van NYMA wordt een organische ontwikkeling
voorgestaan. We spelen in op initiatieven/ontwikkelingen die zich
aandienen. Deze wijze van ontwikkeling vraagt om een flexibele
ruimtelijke regie. Als kader zullen de hoofdlijnen voor de ruimtelijke
ontwikkeling dienen (deels al geformuleerd in de Randvoorwaarden 2016
en in dit document).
Tevens wordt voorgesteld een Ruimtelijk Kwaliteitsteam (RKT) in te
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stellen waaraan de ruimtelijke initiatieven ter advisering zullen worden
voorgelegd.
Voor een aantal ontwikkellocaties in Nijmegen wordt gebruik gemaakt van
een RKT. Een RKT toetst niet alleen de bouwplannen, maar begeleidt ook
de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied vanaf een vroeg stadium.

3.4 NYMA in relatie met
omgeving
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Relatie met binnenstad

Wij denken dat de toekomstige NYMA versterkend werkt op de
binnenstad van Nijmegen. Ook hier: geen ouderwets concurrentie-denken
maar juist elkaar versterken. Hoe meer interessante plekken er aan de
Waal ontstaan, hoe meer aantrekkingskracht Nijmegen krijgt en daarmee

bezoekers.
Het succes van de Honig straalt inmiddels ook af op de binnenstad
van Nijmegen, waar de werkgelegenheid in de horeca sterkt groeit ten
opzichte van de detailhandel. Kansen voor nieuw ondernemerschap
zorgt voor vernieuwing en mogelijkheden voor doorstroming. Het biedt
daarmee ook kansen voor de bestaande bedrijven in de binnenstad.
Deze versterkende werking ontstaat niet zomaar. Belangrijk is dat NYMA
ten opzichte van de binnenstad onderscheidend is qua programmering
en functies. De ligging en de industriële setting dragen al sterk bij aan dit
onderscheidende karakter. Daarnaast is als randvoorwaarde gesteld dat
er op NYMA wordt gewerkt met marktconforme huren of verkoopprijzen.
Naast de eigenheid van NYMA is het ook belangrijk dat bezoekers
weten wat er allemaal te doen is in Nijmegen. Het goed informeren
en doorverwijzen tussen binnenstad, NYMA en andere gebieden is
belangrijk, net zoals goede verbindingen, zoals OV, fiets- en wandelroutes
(en mogelijke elektrische watertaxi’s). Afstemming met partijen zoals Huis
voor de Binnenstad en CNN is belangrijk.
De programmering van evenementen en het
podiumaanbod moet ook in samenspraak met de
huidige culturele instellingen (o.a. CNN) nader worden
bepaald. Doel is om de kansen die hier voor de stad
liggen optimaal te benutten en te voorkomen dat er, in
geval van gebrek aan regie of niet goed doordachte
plannen, een situatie ontstaat van niet wenselijke
concurrentie.

Verbindingen met de stad (langzaamverkeer)

In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de rollen van partijen als Huis
voor de Binnenstad en het netwerk van culturele instellingen Nijmegen,
CNN.

Relatie met Honig

Het Honig-complex is een succesvolle, maar ook een tijdelijk
ontwikkeling. Vanaf de start is duidelijk gemaakt dat de Honig op termijn
plaats maakt voor woningbouwontwikkeling van het Waalfront. Inmiddels
gaan er diverse stemmen op om een deel van het Honig-terrein te
behouden als interessante functie voor het Waalfront en voor Nijmegen
als stad.
Een deel van de ondernemers uit de Honig zou eventueel kunnen
verhuizen naar NYMA, mits ze passen binnen de selectiecriteria (zie
Organisatie NYMA). Het biedt zeker een prima alternatief voor een
deel van de Honig ondernemers. Uit gesprekken met de ondernemers
blijkt ook een groot animo voor eventuele verhuizing naar NYMA. We
willen echter voorkomen dat NYMA gezien wordt als
een ‘kopie’ van de tijdelijke Honig. NYMA dient zich
zelfstandig te ontwikkelen en ‘zichzelf uit te vinden’.
Daarnaast kent de NYMA in de basis een ander
uitgangspunt namelijk permanente vestiging.
Het behoud van een deel van het Honig complex is
belangrijk voor een succesvolle herontwikkeling van
NYMA. Hiermee blijft een belangrijke kraal aan het
snoer behouden tussen NYMA en het stadscentrum.
NYMA komt daarmee gevoelsmatig dichter bij het
centrum te liggen. Het zorgt bovendien voor een
interessanter woongebied (Waalfront) dan enkel
woningbouw alleen.
Stapstenen

Hoewel sommige stakeholders denken dat er voldoende aanwas is voor
vulling van beide plekken (Honig en NYMA) is het niet de wens om beide
plekken in de huidige omvang te laten bestaan. Als een deel van de
Honig blijft bestaan zal dat op (aanzienlijk) kleinere schaal zijn dan de
huidige.
Welke delen al dan niet behouden zouden kunnen blijven, wordt nader
onderzocht door Ontwikkelbedrijf Waalfront. Vanuit de ontwikkeling van
NYMA wordt aanbevolen om op korte termijn duidelijkheid te geven over
de toekomst van het Honig-complex.
De meeste huurders in de Honig hebben tot 2022 een huurcontract.
Daarna zal een deel dus moeten verhuizen. In de gesprekken met de
Honig ondernemers bleek wel de wens om al eerder richting NYMA
te verhuizen, dit onder andere in verband met de continuïteit van de
bedrijfsvoering.
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Relatie met de omliggende bedrijven

NYMA bevindt zich naast een geluid-gezoneerd industrieterrein waar
de zwaarste milieucategoriëen zich kunnen vestigen. Het Engie terrein
heeft bijvoorbeeld categorie 5, de zwaarste klasse. Dit wordt overigens
herontwikkeld tot een gebied voor duurzame energie. Vanwege de ligging
naast een zwaar industrieterrein is in het randvoorwaarden document
van juli 2016 vastgelegd dat er geen gevoelige bestemmingen op NYMA
komen zoals wonen en scholen.
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Een succesvolle herontwikkeling van de NYMA dient samen te gaan met
een goed functionerend TPN West bedrijfsterrein. Dit omdat het belangrijk
is dat gevestigde bedrijven hun activiteiten ongestoord kunnen blijven
uitvoeren.
Volgens ons kunnen beide functies goed naast elkaar bestaan. Dit
vergt wel dat er nadere afspraken worden gemaakt. Met de bedrijven
op TPN West en de bedrijvenvereniging zal daarom ook in de volgende
fasen van de herontwikkeling de definitieve invulling van de NYMA
worden afgestemd. Ook dienen afspraken gemaakt te worden over
het voorkomen van mogelijke klachten en hinder van gebruikers
en bezoekers van de NYMA, en over aspecten als afwikkeling van
(expeditie) verkeer, parkeren en ontsluiting.
Hierbij is ook aandacht nodig voor de containerterminal van BCTN.
NYMA deelt de hoofdontsluiting met de terminal. Dit vraagt om extra
inspanningen voor de verkeersveiligheid.

Relatie met bewoners van Nijmegen-West
Net als bij TPN West is het belangrijk dat de bewoners van West (het
Waterkwartier, nieuwe bewoners Waalfront, Hees etc.) een prettige
en leefbare wijk behouden zonder extra overlast zoals verkeer- en

parkeerdruk of (geluids-)overlast.

beperkingen over mogelijke nieuwbouw op het NYMAfabriek terrein.

Het is juist de bedoeling om met de ontwikkeling van NYMA het
woongebied van West te verrijken met interessante nieuwe functies die
het wonen of verblijven in West aangenamer maken. Het moet een plek
worden waar de bewoners van West ook graag komen.

In het kort komt het erop neer dat oprichten van nieuwe gebouwen in
het stroomgebied van de Waal in principe niet is toegestaan, tenzij kan
worden aangetoond dat het de doorstroming van de Waal niet belemmert.
Mede om deze reden is het dan ook aan te raden om de bestaande
footprint van de gebouwen aan te houden. Deze beperking geeft dus een
extra reden om de gebouwen van de NYMAfabriek zoveel mogelijk te
hergebruiken.

We denken dat beide naast elkaar kunnen bestaan. Bewoners zijn
betrokken bij het opstellen van deze gebiedsvisie. Met de bewoners
worden afspraken gemaakt over onder andere de programmering van
NYMA, geluid en tijden bij evenementen, hoe om te gaan met parkeren
en de ontsluiting van NYMA, etc. Met de bestaande wijkverenigingen
zoals Ons Waterkwartier (en eventueel nieuw op te richten vereniging in
het Waalfront) gaan we hierover in gesprek.

Relatie met Waterschap Rivierenland,
Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland

NYMA ligt voor een deel buitendijks, de dijk loopt tussen de Vasim en de
NYMAfabriek door. De waterkering, waar het Waterschap Rivierenland
(WSRL) verantwoordelijk voor is, loopt door het terrein en deelt het als
het ware doormidden. Ten oosten van de waterkering is het buitendijkse
terrein van de NYMAfabriek. Ten westen ligt het binnendijkse terrein rond
de Vasim. Soms is hier sprake van kwel en hoge grondwaterstanden.
In de toekomst zal de waterkering aangepakt moeten worden en naar
verwachting zal de dijk tussen Vasim en de NYMAfabriek opgehoogd
moeten worden.
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de doorstroming van de
grote rivieren. Om deze doorstroming te garanderen zijn er wettelijke

Met beide partijen is gesproken in het kader van de gebiedsvisie en zal
nader overleg worden gevoerd over bovenstaande waterstaatkundige
aspecten. Het is een belangrijk aandachtspunt dat de gemeente, RWS en
WSRL met de toekomstige ontwikkelende partijen van NYMA gezamenlijk
op moeten pakken.
De provincie Gelderland hecht belang aan herontwikkeling van industrieel
erfgoed en bruisende binnensteden. NYMA ligt op enige afstand van
het stadscentrum maar met de herontwikkeling van Waalfront en het
wandelpad langs de Waal komt NYMA opeens stukken dichterbij de
binnenstad te liggen. De gemeente is met de provincie in gesprek over
een rol voor de provincie bij de herontwikkeling van NYMA.
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4 ORGANISATIE
HERONTWIKKELING NYMA

Dit hoofdstuk gaat in op de toekomstige stappen om te komen tot een
herontwikkeling NYMA en de financiële aspecten.

Organische groei én NYMA als merk

NYMA is een groot gebied met veel vierkante meters. Een rondgang
langs andere gemeenten met soortgelijke gebieden als Amersfoort,
Eindhoven en Deventer laat zien dat het opstellen van één masterplan
voor dit soort gebieden niet opportuun is.
Belangrijke succesfactoren in de herontwikkeling van gebieden met
industrieel erfgoed zijn het gebruik maken van kansen in de tijd en het
neerzetten van een sterk proces met relevante partners.
Centraal staat daarom de organische groei van de plek die binnen een
periode ingevuld zal worden. Tegelijkertijd is het ook nodig dat NYMA
als merk in de markt gezet wordt. Dat betekent dat er een actieve
programmering van de plek moet gaan plaatsvinden met een duidelijk
startpunt. Dit hoofdstuk gaat over het formuleren van een dergelijk
startpunt en het opzetten van een organisatie die deze programmering
actief ter hand kan nemen.

Keuze van gebiedsontwikkeling

Gezien de schaal van gebiedsontwikkeling valt NYMA binnen de
categorie organische gebiedsontwikkeling. Kenmerken zijn: fluïde en
organisch, al doende leren en strategie en actie afwisselen.
Gebiedsontwikkeling

0rganisch                                                           
Integraal                          

Kleinschalig

                                                      *

Geleidelijk

*

Open-einde planning

             *

Gemengde ontwikkelingsfasen

*

Gestuurd door eindgebruikers

*

Tabel: keuze Gebiedsontwikkeling
Bij integrale gebiedsontwikkeling zijn de stappen en rollen tot en met
oplevering lineair. Organische gebiedsontwikkeling gaat uit van een
ontwikkeling die meegroeit met de tijd. Gedurende dit proces kunnen
zowel de belangen als de rollen van de spelers veranderen.
Het proces is in feite een cyclus waarin de partijen gezamenlijk kijken
naar hun betrokkenheid, de gewenste kwaliteit, en de spelers en plannen
die er in het gebied aanwezig zijn. Vervolgens gaan partijen aan de
slag om deze plannen te realiseren. Na een bepaalde tijd komen de
verschillende partijen weer aan tafel om samen terug te blikken en
vooruit te kijken. Op basis van datgene wat er tijdens de eerdere fases
is ontstaan, selecteren en herijken ze de plannen. Daarna leggen ze
opnieuw het startbeeld vast. Gedurende dit proces houden alle partijen
zicht op de gezamenlijk neergezette stip op de horizon.
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Rol gemeente: fade in- fade out

De gemeente Nijmegen is eigenaar van het terrein. De gemeente
kan op verschillende manieren de ontwikkeling van het terrein
kunnen faciliteren. Het gehele terrein kan verkocht worden aan een
private partij, die het vervolgens ontwikkeld binnen de vastgestelde
kaders en randvoorwaarden. Er kunnen direct grond en/of opstallen
verkocht of verhuurd worden aan ondernemers die passen binnen de
randvoowaarden en het concept. Ook een Publiek Private Samenwerking
(PPS), die samen met een marktpartij ruimte biedt aan allerlei
ondernemers is een mogelijkheid.
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zelf-gemeenschappen en op deel-economie gebaseerde diensten en
initiatieven in opkomst. Van overheden wordt een andere rol verwacht;
die van architect, procesbegeleider of ondersteuner die ruimte geeft aan
de inbreng van burgers. Samenwerken, betrokkenheid, wederkerigheid,
vertrouwen en veiligheid zijn kernbegrippen in deze samenwerking.

Kwartiermaker en NYMA - ontwikkelteam

De gemeente zal een opdracht formuleren voor een kwartiermaker met
als doel de herontwikkeling te starten en verder te brengen.

We kiezen bewust voor een organische ontwikkeling waarin wordt gestart
met het proces van herontwikkeling met een aantal partners en een
vastgesteld concept maar waarbij de wijze waarop het concept tot stand
komt en de verschillende rollen van partners daarin fluïde zijn.

De kwartiermaker zal het voorzitterschap op zich nemen van het NYMAontwikkelteam. In dit team zal in ieder geval de gemeente plaats nemen
en een vertegenwoordiger van de ondernemerscoöperatie NYMA. Dit is
de samenwerking tussen de Cultuurspinnerij, ondernemers uit de Honig
en Waalhalla.

Het is nodig om als gemeente te beginnen met een stevig fundament
voor de ontwikkeling. Naarmate de ontwikkeling vordert zal de rol van de
gemeente kleiner worden. De gemeente als publieke ontwikkelaar dus,
die zich inzet om de gebiedsontwikkeling te conditioneren.

Het NYMA ontwikkelteam kan wordt uitgebreid met partijen die bijdragen
aan de ontwikkeling van het gebied. Denk bijvoorbeeld aan eventuele
ontwikkelaars, partijen die zich willen vestigen in het gebied of financiers
(zie blz. 47).

Door basisvoorwaarden te creëren ontstaat een netwerk dat uiteindelijk
op eigen kracht verder gaat. Het lange termijnperspectief is dat de
gemeente de grond en de opstallen verkoopt en dat er in het gebied
een duurzame economie ontstaat, waarbij de geldstromen in het gebied
worden vastgehouden en deels hergeïnvesteerd in het gebied zelf.
Het idee hierachter is dat duurzame gebiedsontwikkelingen vragen om
nieuwe samenwerkingsvormen, waarin de burgers/ondernemers een veel
grotere rol hebben dan voorheen.

Het team zal werken vanuit de gestelde gebiedsvisie-kaders en
eerder vastgestelde randvoorwaarden om te komen tot een integrale
ontwikkeling met meerwaarde voor de stad Nijmegen.

Op talloze terreinen zijn sociaal ondernemerschap, fanatieke-doe-het-

Wanneer de opdracht van de kwartiermaker is afgerond, volgt een nieuwe
fase in het proces en zal opnieuw bekeken worden welke organisatievorm
daarbij past. Dit kan bijvoorbeeld een beheersorganisatie NYMA zijn,
die naast dagelijks beheer, de uitgangspunten uit de gebiedsvisie
bewaakt na de eerste opstartfase van de herontwikkeling door het NYMA
ontwikkelteam.
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In onderstaande tabel hebben we aangegeven welke partijen we
onderscheiden en welke rol ze vervullen in de eerste fase van het
vervolgproces. Zoals hierboven beschreven kan de rol wijzigen in de loop
van het proces.

Ondernemerscoöperatie NYMA

Het bundelen van de krachten van de huidige gebruikers van het gebied
met huurders uit het succesvolle Honig-complex biedt veel kansen voor
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de herontwikkeling van het gebied. Een vertegenwoordigende rol vanuit
deze coöperatie is daarom gewenst in het ontwikkelteam. Er moet een
vertegenwoordiging aan tafel zitten, in een slagvaardig ontwikkelteam,
met voldoende achterban en mandaat. Wij hebben inmiddels aan de
ondernemerscoöperatie gevraagd dit te organiseren. Zij staan hier positief
in en zijn inmiddels aan de slag gegaan om te zorgen voor een goede
vertegenwoordiging.

Huidige gebruikers

De huidige gebruikers van de Vasim hebben een gebruikersovereenkomst. Deze wordt steeds met een half jaar verlengd zolang
er nog geen zicht is op een nieuwe invulling. Ook voor de huidige
gebruikers geldt dat zij moeten passen de binnen selectiecriteria, welke
het NYMA ontwikkelteam verder uitgewerkt worden. Waalhalla heeft een
huurcontract tot 2022. Ook hiervoor geldt dat voortzetting binnen NYMA

Partijen

moet passen in de eerder vastgestelde randvoorwaarden en de kaders die
het NYMA ontwikkelteam verder uitwerkt.

Rol

Ondernemerscoö-

Cultuurspinnerij,

De coöperatie is onderdeel van het NYMA ontwikkelteam, zij zijn een belangrijke bron voor de herontwikkeling. De

peratie NYMA

huurders Honig en

afzonderlijke leden van de coöperatie kunnen zich vestigen op de NYMA, mits ze passen binnen op te stellen selec-

Waalhalla

tiecriterea.
De gemeente heeft feitelijk twee rollen in het NYMA ontwikkelteam. Zij streeft in het team de inhoudelijke doelen van-

Gemeente

uit de gemeente en specifieker vanuit de gebiedsvisie na. Daarnaast is ze op dit moment eigenaar van het terrein.

Toekomstige par-

o.a. investeerders,

tijen en geïnteres-

bedrijven en organi-

seerden

saties

Partijen die in het

Gemeente, RWS,

gebied werken

Waterschap, Provin-

Gesprekken met kwartiermaker over mogelijkheden vestiging op de NYMA binnen gestelde kaders.

Sturende en kaderstellende rol in aanvang. Soms vergunningverlener.

cie Gelderland, etc.

Tabel: partijen en rollen in eerste fase van het vervolgproces
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Omgeving

De herontwikkeling van NYMA vindt plaats in een omgeving met veel
verschillende spelers en belangen. Samen met de kwartiermaker is het
NYMA ontwikkelteam verantwoordelijk voor de communicatie met de
omgeving. Vanuit het team zal overleg plaatsvinden met partijen die
eerder genoemd zijn in het rapport, zoals de huurders van de Honig,
CNN, Huis voor de binnenstad, Engie, TPN West en bewonersvereniging
West.

Financiën en eerste renovaties

De gemeente heeft € 2,7 miljoen voor de aanpak van de openbare
ruimte van NYMA gereserveerd. De realisatie van een meer open en
groenere toegang van het gebied zal in 2018 starten. Hierbij worden
ook zoveel mogelijk voorzieningen meegenomen die nodig zijn op het
evenementenplein ten westen van de Vasim.
Daarnaast is er bij het coalitieakkoord € 500.000,- gereserveerd voor
de gezamenlijke huisvesting van het Vrijheidsmuseum WO2 en de
Cultuurspinnerij. Het bedrag wordt gebruikt voor noodzakelijke renovaties
aan het pand zoals het dak van de Vasim.
De watertoren is een gemeentelijk monument en de conservering hiervan
is op korte termijn noodzakelijk.
In de planexploitatie is ruimte voor renovatie van een (deel) van de
panden. Hierbij is rekening gehouden met sloop van de NYMAfabriek
en basisrenovatie van watertoren en Vasim. Nu de lijn wordt voorgesteld
om ook grote delen van de NYMAfabriek te laten staan zullen er extra
middelen geworven moeten worden voor renovatie. Dit is uitgaande van
het scenario dat de gemeente voorlopig nog eigenaar blijft van het terrein
en zelf de renovatie oppakt.
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Een ander scenario is verkoop van (gedeelten van) het terrein passend
binnen deze gebiedsvisie.
In de komende periode onderzoekt het NYMA ontwikkelteam beide
opties. Vanuit de consultaties de afgelopen maanden is voldoende
belangstelling vanuit de markt voor (delen) van het terrein. De uitdaging
voor het NYMA ontwikkelteam is, om met de inhoudelijke uitgangspunten
uit deze gebiedsvisie en de Randvoorwaarden herontwikkeling NYMAkwartier en de daarin gegeven financiële kader, een balans tussen
investeringen en opbrengsten te vinden.
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Planning en terugkoppeling

Omdat er gekozen wordt voor een organische herontwikkeling van NYMA
is er geen gedetailleerde planning te maken van het gehele proces. Wel
is er een aantal mijlpalen aan te geven en korte termijn planningen.

gehouden worden over de herontwikkeling. Bij majeure afwijkingen van
de gebiedsvisie zullen voorstellen aan de Raad worden voorgelegd.

De Raad zal in ieder geval jaarlijks in de Voortgangsrapportage Grote
Projecten (en wanneer nodig middels aparte brieven) op de hoogte
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Proces

Rol gemeente

Tijdpad

Mijlpaal

Start NYMA-ontwikkelteam

In eerste instantie
voorzitter tot kwartiermaker start

Na vaststellen
gebiedsvisie door
Raad

Startbijeenkomst ontwikkelteam

Werving kwartiermaker

opdrachtgever

3e kwartaal 2017

Start van de kwartiermaken als
voorzitter van het NYMA-ontwikkelteam

Start noodzakelijke renovaties

opdrachtgever

4e kwartaal 20171e kwartaal 2018

Renovaties gereed

Tijdelijke initiatieven

faciliterend, vergunningverlener

doorlopend

Realisatie tijdelijke evenementen
en initiatieven

Basisinrichting openbare ruimte

opdrachtgever

2018

Nieuwe inrichting openbare ruimte

Bestemmingsplanwijziging deel
NYMA-fabriek

Raad vaststellen

2018-2019

Vaststellen bestemmingsplan

BIJLAGE VASTGESTELDE
RANDVOORWAARDEN NYMA

In juli 2016 zijn onderstaande randvoorwaarden vastgesteld
door het College van B&W Nijmegen. Deze randvoorwaarden
(inclusief de beschrijvende toelichting) vormden de basis voor deze
gebiedsvisie.
Programmatische randvoorwaarden
• Er is ruimte voor beleven, leisure en ambachtelijke
bedrijvigheid in de brede zin van het woord.
• Er is geen ruimte voor grootschalige detailhandel, detailhandel
voor de dagelijkse boodschap, een bioscoop, kantoren en
gevoelige functies als wonen, scholen en kinderdagverblijven.
• Het terrein westelijk van de Vasim moet beschikbaar blijven voor
het organiseren van evenementen.
• Bij komst van een gezamenlijk archeologische en kunstdepot
is deze publiek toegankelijk en blijft ruimte beschikbaar voor
andere activiteiten in de Vasim.
• Een podiumfunctie moet aanvullend zijn op het bestaande
aanbod.
• Er is diversiteit in cultureel aanbod (zoals evenementen,
ateliers, creatieve industrie).
• Er zijn (publiek-toegankelijke) atelierruimten voor kunstenaars.
Ruimtelijke randvoorwaarden
• Behoud van de Vasim en de watertoren en gebruik maken van
industrieel erfgoed.
• Het terrein CP Kelco oriënteert zich op het water en de relatie
Vasim met het water wordt versterkt.
• Versterken van de huidige verbinding tussen Vasim, CP Kelco

•
•
•
•
•

en tussen het NYMA-kwartier en het Waalfront.
Parkeren op maaiveld wordt zoveel mogelijk beperkt.
Inzetten op milieuvriendelijk vervoer en geen negatieve effecten
op doorstroming S100.
Ontwikkelen van een groene ruimtelijke verbinding van Park
West naar rivier.
De openbare ruimte voorziet in aanleiding tot sport en spel
(m.u.v. evenemententerrein).
De inrichting en het gebruik van het gebied past binnen een
goede leefbaarheid voor het terrein en de omgeving.

Financiële en procesmatige randvoorwaarden
• De investeringen voor deze ontwikkeling vanuit de gemeente
blijven binnen de geldende planexploitatie.
• Bij verkoop: extra uitgaven moeten extern gefinancierd worden
(subsidies, bijdrage door mogelijk nieuwe eigenaar). Gemeente
heeft het eerste recht op terugkoop bij verkoop.
• Bij verhuur: huur is tenminste de markthuur
• Bij concrete planontwikkeling volgend op het vaststellen van
het ambitiedocument worden relevante stakeholders actief
betrokken, denk aan Cultuurspinnerij, Waalhalla, OBW,
bewoners van de Biezen en Waalfront, huurders Honig etc.
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