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VOORWOORD 

De gemeente Wijchen staat op de valreep om de grens van 40.000 
inwoners te overschrijden. Dit feit alleen al is reden genoeg om 
eens terug en vooruit te kijken naar de positie van Wijchen in het 
algemeen en in de regio in het bijzonder.  
De afgelopen vijfentwintig jaar is het inwonertal van de gemeente 
Wijchen sterk gegroeid, zijn er nieuwe woongebieden ontwikkeld, 
zijn nieuwe bedrijfsterreinen aangelegd, zijn er vele voorzieningen 
op sociaal, cultureel en recreatief gebied tot stand gekomen.  
Deze ontwikkeling riep rondom de eeuwwisseling vragen op over 
de toekomst van de gemeente. Willen we de huidige situatie 
afronden en ons vooral richten op de consolidatie en het beheer 
ervan? Hoe gaan we met de problemen en kansen van onze kleine 
kernen en het omringende platteland om? Willen we nog groeien? 
Wat is onze positie in de regio en welke regionale functie willen we 
vervullen?

Deze en tal van andere vragen waren de aanleiding tot het besluit 
van de gemeenteraad in 2002 om een strategische visie op te 
stellen voor de gemeente Wijchen voor de komende vijfentwintig 
jaar. 

Deze visie is neergelegd in dit boekwerk. Deze visie is tot stand 
gekomen via een interactief proces waarbij de gemeenteraad, als 
orgaan dat in het kader van het dualistische systeem de kaders 
moet vaststellen, een zeer actieve rol heeft gespeeld. 
Met onze inwoners, onze verenigingen en organisaties en met 
onze buurgemeenten en andere overheden hebben we uitvoerig 
van gedachten gewisseld over het concept van deze strategische 
visie.  

De gemeenteraad heeft een speciale werkconferentie belegd om 
de opvattingen te horen van de inwoners en organisaties van de 
gemeente Wijchen. 

Met de provincie Gelderland is uitvoerig overleg gepleegd onder 
meer over de strijdigheid van de conceptstrategische visie met de 
vastgestelde plannen omtrent de ecologische verbindingszone 
Heumen Horssen in het gebied ten westen van Wijchen.  
Om deze reden is bij de eerste behandeling en vaststelling van de 
Strategische Visie in de gemeenteraadsvergadering van 28 april 
2005 een voorbehoud gemaakt bij de besluitvorming over 
(uitbreidings)plannen ten westen van de kern Wijchen. 

In het najaar van 2005 is een nader onderzoek gedaan naar de 
haalbaarheid van een verlegging van het huidige vastgestelde 
tracé van de ecologische verbindingszone. Op basis van de 
resultaten van dit onderzoek, het gevoerde overleg over deze 
resultaten en de discussie in de gemeenteraad zijn de plannen 
voor de ontwikkeling van Wijchen-West ingrijpend gewijzigd t.o.v. 
van de conceptstrategische visie. De gemeenteraad heeft in de 
vergadering van 21 december 2006 ingestemd met deze 
aanpassing van de conceptstrategische visie.  
In de voorliggende tekst zijn de besluiten van de gemeenteraad in 
de vergadering van 28 april 2005 en in de vergadering 21 
december 2006 verwerkt. 

Met dit document hebben wij een instrument in handen waarmee 
wij vorm en inhoud kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van 
de gemeente Wijchen in de komende jaren.  
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In de strategische visie worden deze activiteiten gebundeld in een 
achttal strategische opgaven. Gezien de veelheid van de te 
ondernemen acties zullen de komende tijd prioriteiten gesteld 
moeten worden.  
De gemeenteraad heeft aangegeven de strategische visie als 
basis voor de inhoud van de programmabegroting te willen 
gebruiken. In dit kader kan dan ook de noodzakelijke 
prioriteitstelling en de daarmee verbonden financiële vertaling 
plaatsvinden. 

Het streven om de gemeente Wijchen in de komende jaren verder 
te ontwikkelen als een bedrijvige, sociaal sterke en duurzaam 
groene gemeente, waarin de eigen identiteit van de kern Wijchen 
en de kleine kernen gewaarborgd blijven zal de bindende factor 
zijn bij alle deze toekomstige activiteiten en projecten. Ik nodig 
iedereen uit om hieraan op zijn of haar eigen wijze een bijdrage 
aan te geven 

G.H.W. Noordewier
Burgemeester van Wijchen 
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1 INLEIDING 

1.1 De opgave voor de toekomst 

De gemeente Wijchen bestaat uit de kern Wijchen en uit een 
landelijk gebied met daarin de kerkdorpen Leur, Hernen, 
Bergharen, Batenburg, Niftrik, Balgoij en Alverna.  
Beide delen – stad en land - hebben hun eigen kwaliteiten, maar 
ook hun eigen opgaven. Het Wijchense buitengebied herbergt een 
schat aan cultuurhistorische waarden, kent een grote 
landschappelijke diversiteit en recreatieve mogelijkheden. 

Tegelijkertijd vragen de leefbaarheid van de kleine kernen, de 
ontwikkelingen in de agrarische sector en het behoud van het 
landschap speciale aandacht. In de kern Wijchen is het goed 
wonen, is een compleet aanbod aan dagelijkse voorzieningen en is 
veel werkgelegenheid. Belangrijke opgave vormt hier de 
differentiatie in woonmilieus, het verbreden van het economisch 
profiel en het versterken van de positie van het centrum. 

Bij het nadenken over de toekomst kan Wijchen niet los worden 
gezien van haar omgeving. Wijchen maakt onderdeel uit van het 
stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen, de Stadsregio Arnhem 
Nijmegen. De ligging van Wijchen binnen de Stadsregio Arnhem 
Nijmegen is strategisch; op de overgang van een sterk verstedelijkt 
gebied naar het rivierengebied en het Brabantse land. Een ligging 
die potenties biedt! 

In het verleden was Wijchen een groeigemeente. Met bijna 40.000 
inwoners is het uitgegroeid tot de derde gemeente in de regio, na 
Arnhem en Nijmegen. De vigerende uitbreidingsplannen zullen 

binnenkort echter gerealiseerd zijn. Nu dient de vraag zich aan 
welke toekomstrichting Wijchen in moet slaan. Welke positie wil 
Wijchen innemen in de regio? Welke huidige kwaliteiten moeten 
bewaakt worden voor de toekomst? Welke voorzieningen wil de 
gemeente de komende generatie Wijchenaren bieden? Kortom, tijd 
voor een strategische visie op de toekomst! 

1.2 Een breed gedragen en strategische visie 

De toekomst begint vandaag. Met de totstandkoming van de 
strategische visie wordt de blik naar voren gericht. De gemeente 
heeft de visie strategisch genoemd, omdat Wijchen niet alleen een 
ruimtelijke visie wil, maar ook sociale en economische thema’s wil 
opnemen en in beleid vertalen. Strategisch is bovendien: ruimte 
laten voor initiatieven van andere partijen; het afwegen van 
sectorale belangen; het op lange termijn consequent uitvoeren van 
plannen op basis van een samenhangende, integrale visie. 

De inwoners van Wijchen hebben een belangrijke rol gespeeld bij 
het totstandkomen van de visie. Via diverse krantenberichten en 
het Internet zijn de Wijchenaren regelmatig geïnformeerd.  

Hoogtepunten waren de twee werkconferenties, waar de ambities 
voor de toekomst zijn besproken en 10 dilemma’s zijn 
bediscussieerd. De opkomst was hoog en de inbreng waardevol. 
Vanuit de gemeente is een stuurgroep ingesteld, bestaande uit de 
burgemeester, de wethouder ruimtelijke ordening, de raadsgriffier 
en de ambtelijk projectleider. De stuurgroep heeft Royal Haskoning 
begeleid, concepten en ideeën bediscussieerd en gezorgd voor 
een regelmatige terugkoppeling naar de gemeenteraad, ter 
voorbereiding van de besluitvorming.



Werkconferentie juni 2003, waarin 10 dilemma’s voor Wijchen zijn bediscussieerd, door College, Gemeenteraad en vertegenwoordigers vanuit de bevolking van Wijchen
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Met het oog op een integrale visie zijn ambtenaren uit allerlei 
sectoren in het proces betrokken. Met hen zijn regelmatig 
werksessies gehouden. Voor een goede input uit het 
maatschappelijk en economisch veld is gesproken met 
verschillende Wijchense instanties. Bij de start van het proces 
waren zij verenigd in klankbordgroepen, vervolgens waren ze 
actief betrokken bij de werkconferenties. 

1.3 Werkwijze 

De strategische visie is via een aantal stappen tot stand gekomen. 
Begonnen is met een analyse van de huidige situatie, aan de hand 
van de ‘lagenmethode’, waarbij de complexe werkelijkheid uiteen 
wordt gelegd in de ‘lagen’: 
 landschap, water en natuur; 
 wonen en beleving; 
 voorzieningen en recreatie; 
 bedrijvigheid en detailhandel; 
 infrastructuur en mobiliteit. 

De resultaten zijn neergelegd in een werkdocument ‘het
uitgangspunt’, december 2002. Dit vormde de input voor de 
werkconferentie ‘Wijchen tussen dorp en stad’ op 21 februari 2003.  

Vervolgens zijn de sterke en zwakken kanten van Wijchen bepaald 
en kansen en bedreigingen gesignaleerd (de sterke en zwakke 
kanten van Wijchen, maart 2003). Ook dit is per laag gedaan, 
opdat een zo compleet mogelijk beeld werd verkregen en niet bij 
voorbaat zaken werden uitgesloten indien ze tegenstrijdig waren.  

Om het ambitieniveau voor de toekomst te bepalen zijn een aantal 
dilemma’s uitgewerkt (10 dilemma’s voor Wijchen 2025, juni 2003).

Deze zijn bediscussieerd op de werkconferentie in juni 2003. 
Op basis hiervan begon zich een duidelijke toekomstrichting af te 
tekenen. Deze is uitgewerkt aan de hand van de thema’s: Bedrijvig 
Wijchen, Sociaal sterk, Duurzaam Groen en Wijchense Identiteit. 
Als leidraad voor uitvoering zijn tenslotte negen strategische 
opgaven geformuleerd. De hierop gebaseerde concept- 
Strategische Visie Wijchen 2025 is voorgelegd aan de bevolking 
van Wijchen in een hoorsymposion, georganiseerd door de Raad, 
in maart 2004. Bovendien zijn hierover maatschappelijke 
organisaties, de buurgemeenten, de Stadsregio Arnhem Nijmegen 
en de provincie Gelderland geconsulteerd.  

De gemeenteraad heeft vervolgens op basis van het concept en 
de daarop ingebrachte commentaren de strategische visie in de 
vergadering in april 2005 inhoudelijk vastgesteld. Hierbij is op 
verzoek van de provincie Gelderland een voorbehoud gemaakt bij 
de plannen voor uitbreiding Wijchen-West vanwege de twijfels over 
de haalbaarheid en gevolgen van de beoogde verlegging van het 
tracé van de ecologische verbindingszone.  
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze verlegging op zich 
mogelijk is. Dit zal echter gepaard moeten gaan met een 
substantiële aanpassing van de uitbreidingsplannen en 
randvoorwaarden bij de realisering van deze zone. Op basis 
hiervan en op basis van nader onderzoek naar andere 
belemmeringen in het betreffende gebied heeft de gemeenteraad 
op 21 december 2006 de conceptvisie op dit punt aangepast. Met 
deze aanpassing wordt de beoogde woningbouwuitbreiding in 
Wijchen-West beperkt tot het gebied ten oosten van de Drutense 
weg en wordt afgezien van een verdere ontwikkeling ten westen 
van de Drutense weg.  
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Ook wordt afgezien van de beoogde verlegging van de 
Ecologische Verbindingszone en wordt het oorspronkelijke tracé 
zoals op genomen in de nota “Werk in Uitvoering” gehandhaafd. 
Dit tracé is ook opgenomen in het streekplan “Gelderland 2005”. 
In het verlengde hiervan wordt in de gewijzigde visie ook afgezien 
van een verandering van de bestemming van het bedrijventerrein 
“De Loonse Waard”. Dit, gevoegd bij de eerdere besluitvorming om 
af te zien van de aanleg van een recreatieve trekker van formaat in 
de oksel van de A326/A50 en de aanleg van een transferium houdt 
in, dat de strategische opgave “Wijchen naar de Maas” zoals deze 
verwoord is in de concept-visie in de definitieve visie is vervallen. 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de 
besluitvorming van de gemeenteraad op 28 april 2005 en op 21 
december 2006 in de voorliggende tekst en kaarten verwerkt. 

1.4 Leeswijzer 

De Strategische Visie 2025 gaat van start met het bepalen van de 
strategie voor de toekomst: Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de 
gemaakte keuzes. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de visie voor 
2025 ontvouwd aan de hand van de vier thema’s, resulterend in 
het kaartbeeld 2025.  
In hoofdstuk 4 zijn strategische opgaven benoemd, die elk kort 
worden toegelicht. 

Voor achtergronden en analyses wordt verwezen naar de 
genoemde rapporten.  



� � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � �  � � 	 
 � �

� � � � � � � �

� 	 	

� � �

� � �

� � �


 � � � � � �

 � � � �  � � � � � �

�  � � � �

� 	 
 � �  � � 	 � � �  � 	 � � � � 

� � � �  � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �  

� � � � � � � � ! � � " � � # $ � # # � � � % � � �

& � & � # ' � � � � � � � � & � " "

& � & � # ' � � � � ( � �

& � & � # ' � � � � � � ) � � � � � � � � % $ * � �

+ � �  � �  � � � � ( � � ,

� � �

- � " � � � �  � � " � � # � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � + ( � � ,

. � � & � �  � � � � � � �

� � � � � � /  � � � � � � 0 0 � � � � � � �

� � 1 � � �  � � � � � ' � 0 0 � � � � � � �



Strategische Visie Wijchen 2025  9S5154/R13/ELAN/jvo/Amst 
Definitief rapport - 7 - maart 2007 

2 DE STRATEGIE 

2.1 Wijchen kiest 

Voor 2025 stelt Wijchen zich de volgende strategische 
doelstellingen:
 groei én een kwaliteitsimpuls; 
 het ontwikkelen van kernen en land in duurzame samenhang. 

In de volgende paragrafen wordt het ‘hoe en waarom’ toegelicht. 

2.2 Groei én kwaliteitsimpuls  

Wijchen wil een verantwoorde en geleidelijke groei van de 
Wijchense bevolking met behoud van het eigen karakter van 
Wijchen. Ongebreidelde groei is niet de bedoeling, het ontwikkelen 
van kwaliteit wél. Verdere groei maakt deze kwaliteit bereikbaar. 
Wijchen zet in op een aantrekkelijk centrum, met een op het 
groeiende inwonertal toegesneden voorzieningenniveau. Ook het 
wonen en werken verdient een kwaliteitsimpuls, zowel in bestaand 
stedelijk gebied als op de uitleglocaties.  

Duurzaam en kwalitatief zijn ook sleutelwoorden voor de 
ontwikkeling van het buitengebied en de kleine kernen. De grote 
rijkdom aan natuur- en landschapswaarden vormt het uitgangspunt 
voor verdere ontwikkeling. Wijchen zet in op een beheerste groei 
van de recreatie, verbrede landbouw, ontwikkeling van groene en 
blauwe diensten en vitale kernen.  

2.3 Ontwikkelen kernen en landelijk gebied in 
duurzame samenhang 

Een duurzame samenhang tussen de kernen en het omringende 
landelijk gebied staat voor het streven van de gemeente om 
tegelijkertijd in te zetten op de ontwikkeling van de kwaliteiten van 
de kern Wijchen én haar kwaliteiten als landelijke gemeente. 
De relaties en verbindingen tussen kleine kernen enerzijds en 
Wijchen anderzijds kunnen sterker. De term ‘balans’ is voor 
Wijchen dan ook een heel essentiële. Stedelijke en landelijke 
kwaliteiten moeten in Wijchen in onderlinge samenhang worden 
ontwikkeld. Voor de kern Wijchen en het landelijk gebied moet 
allebei aandacht zijn en relaties tussen beide moeten worden 
versterkt.  

Een eerste doel is het versterken van de relatie tussen de kernen 
en de ondergrond c.q. het landschap. Bij uitbreidingen wordt stad- 
én landschapsbouw gecombineerd. Het landschap vormt zo een 
meerwaarde voor woonmilieus en woonkwaliteit. Daarbij wordt er 
van uitgegaan dat aantasting van groene openbare zones in de 
kern van Wijchen alleen kan plaatsvinden om redenen van 
noodzakelijke maatschappelijke aard en dat dit altijd evenredig 
gecompenseerd zal worden. 
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Ook is er meer aandacht voor het versterken van groen en water in 
de kernen. Bij de aanleg van nieuwe wijken in Wijchen zal een 
“groene” uitstraling een belangrijk element zijn, zoals dit ook 
gebeurd is in de verrezen woonwijken die het laatste decennium 
gebouwd zijn. Waardevolle landschappen rond Wijchen worden 
actief behouden of versterkt en ook in het landelijk gebied is 
aandacht voor differentiatie en kwaliteitsverbetering.  
Het verminderen van fysieke barrières (infrastructuur) tussen de 
kern Wijchen en ommeland is nodig.  

Andere doelen zijn het versterken van complementariteit tussen 
Wijchen enerzijds en de kleine kernen anderzijds: 
complementariteit in woningaanbod, werkmilieus, recreatief 
aanbod. Een goede bereikbaarheid van de kern Wijchen voor 
kleine kernen is daar onderdeel van. 

Nevenstaande schema’s geven weer welke 3 typen acties kunnen 
worden ondernomen om het landschap en de groen- en 
waterstructuur in de kern Wijchen enerzijds als stad en 
differentiatie daarbinnen anderzijds te versterken.  
De schema’s op deze pagina geven het verschil tussen de 
bestaande situatie en een – fictieve – toekomstige weer op basis 
van deze typen advies.  
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3 WIJCHEN IN 2025 

3.1 De leidende thema’s  

Voor de toekomstige ontwikkelingsrichting van Wijchen zijn vier 
thema’s leidend:

Bedrijvig Wijchen: alle kansen voor een economisch gezonde 
gemeente waar het goed werken is, worden benut; op 
bestaande bedrijventerreinen, op nieuwe (binnenstedelijke) 
locaties, door een sterke agrarische sector, ontwikkeling van 
de recreatie etc. Een goede en multimodale bereikbaarheid is 
daarbij essentieel, net als een hoge ruimtelijke kwaliteit. 

Sociaal sterk: gericht op een evenwichtige 
bevolkingssamenstelling, een hierop afgestemd en divers 
woningaanbod, met aandacht voor specifieke doelgroepen. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar een aantrekkelijke 
leefomgeving, ontwikkeling van voorzieningen (zorg, sport, 
sociaal-maatschappelijke, culturele functies, etc.). 

Duurzaam groen: het rijke verleden, de diversiteit aan 
landschappen, natuur- en cultuurwaarden moeten 
gewaarborgd worden voor de toekomst, even als het groene 
karakter van de kern Wijchen. Ook aan de wateropgave moet 
worden voldaan.  

Wijchense identiteit: leidend thema voor verdere ontwikkeling 
is het Wijchense gevoel; een hechte en betrokken 
samenleving, niet alleen naar elkaar, maar ook naar de 
waardevolle groene omgeving en cultuurhistorie. 

De eigen sfeer van Wijchen en de afzonderlijke kernen moet 
worden gewaarborgd.  

Aan de hand van deze vier thema’s ontvouwt zich in de volgende 
paragrafen de visie voor 2025. 

3.2 Bedrijvig Wijchen 

De belangrijkste ambities voor 2025 zijn: 
 een werkgelegenheidsaanbod dat aansluit op het profiel van 

de Wijchense bevolking; 
 een vitaal buitengebied; 
 de regiorail naar Wijchen halen, met drie stations; 
 verbeteren bereikbaarheid van woon- en werkgebieden in alle 

kernen.

Wijchen is de zuidwestelijke uithoek van de Stadsregio Arnhem 
Nijmegen, een regio waar zo’n 680.000 mensen wonen, verdeeld 
over 21 gemeentes en met ongeveer 32.000 bedrijven. 
De concurrentiekracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen – en 
dat geldt zeker ook voor Wijchen - ligt in de goede bereikbaarheid 
en de aantrekkelijke leefomgeving. De Stadsregio Arnhem 
Nijmegen profiteert van haar strategische ligging tussen de 
Randstad en het Europese achterland. Dit leidt er onder meer toe 
dat er relatief veel aan logistiek verbonden bedrijven gevestigd 
zijn. Zo ook in Wijchen.



� � � 0 ) 2 � 0 ) 3 � 0 )

� � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � �  � � 	 
 � �

-  4 � 	 
 . 	 � � � 	 
 � �  �

0 ' � � � � � � � " � ) 1 # � " � $ � � � � # )

� � & � � �  � � � � � $ $ � � � � ' � � 0 � �

� � � � � � � � " � � � � � � ' � � 0 ) � � � � #

� � � ' � 0 0 � � � � � ' � � 0 � �

& � * � #  / � � � " � � � 0 � � � �  � � � � $ � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � �

� � � & � � � � � � � � � � " � # � � � � � � � # � � � � � 0 � � �

� � � & � �  � � � � � �  & � # ' �

" $ * � � � � � � � � � � � � � / � � � � � � " � � � � � � � � � �  & � # '

& � " � � � �  � � & � & � # ' � � �

# � � & � � �  � � � � ' � � � �



Strategische Visie Wijchen 2025  9S5154/R13/ELAN/jvo/Amst 
Definitief rapport - 13 - maart 2007 

De beroepsbevolking in Wijchen is echter relatief hoog opgeleid, 
met als gevolg dat veel inwoners buiten de gemeente werken. 
Om verdere scheefgroei te voorkomen wordt gestreefd naar het 
ontwikkelen van een hoogwaardiger werkgelegenheidsaanbod. 
Een eerste start is reeds gemaakt met de revitalisering en 
herstructurering van Bedrijventerrein Oost.  
Ook de huidige kwaliteit wordt in de toekomst uitgebouwd: de 
logistieke sector wordt versterkt. Dit vindt plaats door verdere groei 
van Bijsterhuizen richting het noorden. Ontwikkeling hiervan zal in 
nauwe samenwerking met de Stadsregio Arnhem Nijmegen en met 
name de gemeentes Beuningen en Nijmegen gebeuren. 

Wijchen kent relatief veel startende ondernemers. Dit vergt 
passende en multifunctionele bedrijfsruimten. De gemeente wil 
deze broedplaatsfunctie ondersteunen. 

Bereikbaarheid  
Wijchen wordt doorkruist door snelwegen en de bereikbaarheid via 
het nationale wegennet is in principe goed te noemen. Dit verbetert 
zelfs nog als de voorgenomen verbreding van de A50 is 
gerealiseerd. De Graafseweg zal een functieverandering 
ondergaan. Deze weg krijgt een lokale ontsluitingsfunctie voor de 
uitbreiding van Wijchen. Daarom moet bijvoorbeeld de snelheid 
(voor delen) worden verlaagd tot 50 km/uur. De inrichting moet 
daaraan worden aangepast.  

De bereikbaarheid per openbaar vervoer moet beter. Met name 
het openbaar vervoer in de kleine kernen vergt een actieve en 
voortdurende inzet. Wijchen maakt zich hard voor de komst van de 
regiorail, met drie stations in Wijchen: Teersdijk, Wijchen Centraal 
en Wijchen-West.  

De regiorailstations vormen aanleiding voor economische 
ontwikkeling in combinatie met verdichting van bestaand stedelijk 
gebied:
 stationslocatie Teersdijk: hier staat de ontwikkeling van 

hoogwaardige bedrijvigheid centraal; 
 stationslocatie Wijchen Centraal: krijgt een gecombineerde 

functie van wonen en werken; 
 stationslocatie Wijchen-West: wordt ontwikkeld tot een 

combinatie van wonen en werken.  
Wijchen pakt de bereikbaarheid met de fiets van locaties met veel 
bedrijvigheid en voorzieningen voortvarend op. Deze locaties 
moeten zowel met openbaar vervoer als met de fiets goed en veilig 
bereikbaar zijn.  

Het centrum 
Het centrum van Wijchen heeft een streekverzorgende functie voor 
de omliggende kernen. De groei van het inwoneraantal biedt 
perspectief voor verdere ontwikkeling, waarbij ingezet wordt op 
een kwalitatieve impuls met als doel een levendig en sfeervol 
centrum met voor winkelen, wonen, werken en uitgaan. Het 
centrum krijgt een duidelijke ‘kleur’ en wordt dé ontmoetingsplek 
van Wijchen. De komende jaren wordt dit actief opgepakt door de 
uitvoering van de centrumvisie.  
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Het landelijk gebied 
Wijchen heeft een omvangrijk buitengebied waar de landbouw de 
belangrijkste economische activiteit is. Om in te spelen op de 
ontwikkelingen van deze sector, de behoefte aan natuur en water 
én van de stedelijke druk die op het gebied afkomt (recreatief 
uitloopgebied Wijchen en Nijmegen) zet Wijchen in op twee 
sporen.

In het kleinschalige landschap ten zuiden van Wijchen en rond 
Bergharen en Hernen wordt ingezet op een verbreding van de 
landbouw, dat wil zeggen de combinatie van een landbouwtak met 
andere economische activiteiten op een bedrijf. Voor een 
duurzame versterking van de landschapsdiversiteit is hier een 
zoektocht naar nieuwe of het versterken van bestaande 
‘economische dragers’ van belang. Die dragers kunnen zijn 
recreatie, water, zorg, landgoederen en buitenplaatsen. Ook 
natuurontwikkeling en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden 
– beide in combinatie met recreatie en andere functies - kunnen 
zich tot drager ontwikkelen. De gemeente heeft een actieve rol om 
de waarden te bewaken. 

In het gebied ten westen van de A50 en in het kommengebied ten 
noordwesten van Wijchen wordt ruimte gegeven aan de 
‘traditionele’ agrarische sector. Vanwege hun goede agrarische 
structuur hebben deze gebieden in principe een goed 
toekomstperspectief. Naar verwachting doet zich een verdere 
(bedrijfsmatige) schaalvergroting voor. Voor zover dit 
grondgebonden is, is dit passend. De komgebieden blijven open.  

In nauw overleg met de (vertegenwoordigers van) de agrariërs zal 
in het kader van de opstelling van het nieuwe bestemmingsplan 
buitengebied nagegaan worden in hoeverre deze beleidslijn 
aangepast moet worden in een afzonderlijke visie op de 
toekomstige landbouw in Wijchen. 

De kernen 
De bedrijvigheid in kleine kernen is gevarieerd en ligt verspreid in 
het bebouwd gebied, met uitzondering van Bergharen waar de 
bedrijvigheid geconcentreerd is op bedrijventerrein Breekwagen.  
Voor de kernen wordt gestreefd naar ontwikkeling van 
ambachtelijke activiteiten in combinatie met recreatief-toeristische 
voorzieningen. Bedrijven van enige omvang dienen zich op een 
bedrijventerrein te vestigen in de kern Wijchen. Breekwagen wordt 
in het groen ingepakt en krijgt geen verdere 
ontwikkelingsmogelijkheden. Vrijkomende agrarische bebouwing 
kan plaats bieden aan kleinschalige bedrijvigheid, maar hier geldt 
dat uitbreiding van bebouwing niet toegestaan is. Voor 
detailhandel worden goede voorwaarden geschapen 
(bestemmingsplannen, multifunctionele gebouwen etc.) opdat het 
voorzieningenniveau zoveel als mogelijk op peil blijft. 

De recreatie 
Een belangrijke nieuwe economische impuls is de recreatief-
toeristische ontwikkeling van Wijchen. Dat gebeurt op drie 
terreinen. Ten eerste worden de recreatieve potenties van het 
gebied aan de oostzijde van Wijchen versterkt.  
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De Berendonck neemt hierin een centrale plaats in. Als tweede 
ontwikkelt Wijchen aan de Maas gerelateerde recreatie door 
hiervoor de goede voorwaarden te scheppen in Batenburg en de 
Loonse Waard. Tenslotte zet Wijchen in op de ontwikkeling van 
mogelijkheden voor extensieve recreatie in het landelijk gebied. 
Dit vergt een goede en aantrekkelijke ontsluiting (wandelen, 
fietsen, skaten en kanoën) en voorzieningen (rustplekken, 
bewegwijzering e.d.).  

En ook….. 
De komende jaren wordt gewerkt aan het verwezenlijken van deze 
ambities. Dat betekent behalve inzet op economisch terrein ook 
werken aan bereikbaarheid, infrastructuur, centrumontwikkeling en 
ruimtelijke kwaliteit. Tenslotte is ook een duidelijke profilering naar 
de regio en het bedrijfsleven van belang. Voor de gemeente als 
geheel, maar ook voor de afzonderlijke werkgebieden is een 
herkenbaar profiel in de markt nodig, zoals ‘Bijsterhuizen als 
logistiek centrum’. 
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3.3 Sociaal sterk 

De belangrijkste ambities voor 2025 zijn: 
 verantwoorde en geleidelijke groei van de Wijchense bevolking 

met behoud van het eigen karakter van Wijchen; 
 gedifferentieerd woningaanbod voor alle lagen in de bevolking: 

met specifieke aandacht voor starters en ouderen; 
 verhogen kwaliteit en diversiteit woonmilieus;
 verhogen leefbaarheid: aantrekkelijke, groene en veilige 

woonomgeving; 
 een compleet voorzieningenaanbod: op winkel- en sociaal-

maatschappelijk gebied voor alle Wijchenaren; 
 behoud en verbetering leefbaarheid kleine kernen. 

In de afgelopen decennia heeft Wijchen een groeispurt 
doorgemaakt naar 40.000 inwoners, waarvan er 32.000 in de kern 
Wijchen wonen. De komende 20 jaar wil de gemeente op een 
zorgvuldige manier doorgroeien. Deze groei betreft aanwas van de 
huidige bevolking, maar Wijchen vervult daarmee ook een taak 
voor de regio. 

Uitgaande van een gemiddelde woningbezetting van 2.2 in 20151,
betekent een geleidelijke groei en opvang van de vermindering van 
de gemiddelde woningbezetting een toename van ca. 3500 
woningen. Wijchen volgt de beleidsuitgangspunten uit de nota 
‘Inbreiding voor uitbreiding’ (2002) en streeft naar het zo goed 
mogelijk benutten van de ruimte in bestaand stedelijk gebied voor 
het bouwen van woningen. Gezien de opgave van 3.500 woningen 
in totaal is uitbreiding echter onvermijdelijk.  

                                                 
1  Volgens het CBS ligt het landelijk gemiddelde nu op 2,4 en in 
2015 op 2,2. 

De gemeente Wijchen hanteert bij het bepalen van 
uitbreidingslocaties de volgende principes: 
 respect voor de aan te leggen Ecologische Verbindingszone; 
 profiteren van de ligging van de regiorail en –stations; 
 profiteren van de ligging van bestaande 

voorzieningenconcentraties (sport, scholen). 

Wijchen kiest om die redenen voor concentratie van de 
bouwopgave om de kern Wijchen, met Wijchen-West als de 
nieuwe locatie. Er wordt uitgegaan van;  
 700 woningen op inbreidingslocaties in de bebouwde kom van 

Wijchen;
 1000 woningen op uitleglocatie ten westen van Wijchen,  
 1300 woningen op inbreidings- en uitleglocatie ten oosten van 

Wijchen;
 500 woningen verspreid over kleine kernen (inbreiding en 

uitbreiding).
Bij de kleine kernen is woningbouw hoofdzakelijk gericht op de 
eigen aanwas.  

Uitbreiding
Een mogelijkheid tot uitbreiding na realisering van de Huurlingse 
Dam ligt aan de westkant van de kern Wijchen De mogelijkheden 
ten noorden, oosten en zuiden van Wijchen maken vanwege de 
landschappelijke, verkeerskundige of andere belemmeringen een 
substantiële uitbreiding niet mogelijk. In het gebied ten westen van 
Wijchen zijn ook diverse belemmeringen aanwezig zoals de EVZ, 
de Drutense weg en de hoogspanningsleiding. 
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Aanvankelijk werd gedacht aan een grootschalige uitbreiding in dit 
gebied. Dit zou gepaard moeten gaan met een verlegging van het 
tracé van de EVZ, en het ondergronds brengen van de 
hoogspanningleiding, Gezien het feit dat behalve deze kostbare 
ingrepen nog andere belemmeringen aanwezig zijn voor de 
ontwikkeling van dit gebied (autosnelwegen, gasleidingen, 
watergangen enz.) is bij nader inzien en op grond van nader 
onderzoek van deze grootschalige ontwikkeling afgezien.
De uitbreiding zal beperkt worden tot het gebied tussen de 
Drutenseweg en Randweg Noord/Westerdreef. Hier kan maximaal 
aan 1000 woningen ruimte geboden worden. De inbreidingslocatie 
Huurlingsedam vormt de belangrijkste ‘reguliere’ 
woningbouwlocatie aan de oostkant van de stad. Ook zal er 
onderzoek gedaan worden naar mogelijkheden voor woningbouw 
in het gebied ten westen van Lunen. Daarbij wordt gedacht aan 
woningbouw in de vorm van geconcentreerde fort- of 
burchtbebouwing. Hiermee wordt een goede combinatie gevonden 
tussen de compensatiefunctie van dit gebied voor het leefgebied 
van de das zoals afgesproken bij de ontwikkeling van het plan 
Kerkeveld en een goede stedenbouwkundige afronding van dit 
deel van Wijchen. 

Vanwege de prachtige bosrijke omgeving liggen er op het MOB-
complex kansen voor meer bijzondere woonvormen: ‘parkwonen’ 
c.q. ‘ wonen in het groen’ enerzijds en ‘landgoed wonen’ conform 
de provinciale definitie anderzijds. Woningbouw op deze locaties 
zet de historische lijn van bouwen op het duin voort. 
Eenzelfde vorm van combinatievorm van landgoed- of 
burchtbebouwing tussen natuur en wonen zal onderzocht worden 
voor het gebied tussen de Oosterweg en de Valendrieseweg. 

Het gebied van de Valendriese heuvels (i.c. het gebied tussen de 
Valendrieseweg en Leemweg) wordt niet betrokken bij de 
ontwikkeling van toekomstige uitbreidingslocaties. Iedere verdere 
ontwikkeling, waaronder ook begrepen is de aanleg van de 
zogenaamde Oosttangent, die afbreuk doet aan de 
cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarde van de 
Valendriese Heuvels zal worden tegengegaan. 

Rond de Leurse en Hernense bossen en rond de bossen ten 
zuidoosten van Alverna kan ‘landgoedwonen’ worden gerealiseerd: 
ontwikkeling van bos in combinatie met wonen (3 wooneenheden 
per landgoed). Dit kan betrokken worden bij het in ontwikkeling 
zijnde Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor dit gebied 

Inbreiding en revitalisering 
Het streven naar inbreiding is inmiddels actief opgepakt. 
De beleidsvisie ‘inbreiding voor uitbreiding’ ligt op tafel en er is een 
start gemaakt met de verdere uitwerking hiervan, onder meer voor 
het gebied rond de Klapstraat. In aanvulling hierop liggen er 
kansen in en om het centrum, het Wijchens Meer en langs de 
Randweg Noord. De belangrijkste inbreidingslocatie is gelegen 
aan de oostzijde van Wijchen bij de Huurlingse Dam. Hier worden 
ongeveer 800 woningen gerealiseerd. 

Het beleid voor het bestaand stedelijk gebied is ook gericht op een 
kwaliteitsimpuls. Wijchen is een zeer gewaardeerde 
woongemeente, maar dit neemt niet weg dat de leefomgeving van 
een aantal wijken aandacht behoeft. Voor de wijken uit de jaren ’50 
en ’60 speelt dit op korte termijn, voor wijken uit de jaren ’70 en ’80 
gaat dit na 2010 spelen.
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Dit betekent revitalisering, gericht op het vergroten van de 
differentiatie in het woningaanbod, het verhogen van de kwaliteit 
van het woonmilieu en de openbare ruimte. Bewonersparticipatie 
is hierbij onontbeerlijk. 

Kwaliteit en diversiteit 
Bij nieuwbouw en revitalisering staat het verhogen van kwaliteit en 
diversiteit aan woonmilieus centraal. Dit wordt onder meer bereikt 
door de kwaliteiten van de omgeving, het landschap en de fysieke 
ondergrond (stuifduin, rivierklei e.d.) nadrukkelijk een plaats te 
geven in het ontwerp. Gezien de Wijchense uitbreidingen van de 
afgelopen decennia valt – ondanks de ruime en groene opzet - op 
dit punt winst te boeken. Ook de verschillende typen woonmilieus 
moeten hierop aanhaken: wonen in waterrijke en bosrijke 
omgevingen, etagebouw en stedelijk wonen in het centrum, 
spannende architectuur etc. Deze werkwijze draagt bij aan goede 
relaties tussen stad en land en een herkenbare identiteit van 
wijken en kernen. 

Wijchen ontwikkelt een gedifferentieerd woningaanbod voor alle 
lagen in de bevolking. De huidige woningvoorraad is te eenzijdig. 
Er is een groot aanbod in het middensegment, weinig goedkope 
huur en koop en weinig aanbod in het duurdere segment. 
Met name het tekort aan huisvesting voor jongeren, starters en 
ouderen moet op korte termijn structureel worden aangepakt. 
De woningvoorraad moet ingesteld worden op de toekomstige 
woonwensen: flexibiliteit, veranderende huishouding-
samenstellingen, levensloopbestendigheid e.d. De mogelijkheden 
voor doorstroming in de woningmarkt moeten worden verbeterd. 

Daarnaast staat een leefbare woonomgeving voorop: aantrekkelijk 
en veilig, groene en blauwe dooradering van de kern, 
ontmoetingsruimten en voorzieningen in de wijk. 

Voorzieningen in de kern Wijchen 
De verdere groei van Wijchen vraagt om het ontwikkelen van een 
compleet voorzieningenaanbod van hoog niveau. Daarbij gaat het 
om voorzieningen in de breedste zin van het woord, dus op winkel- 
en sociaal-maatschappelijk gebied, cultureel, zorg, onderwijs etc. 
Voor veel van deze voorzieningen vervult de kern Wijchen een 
streekfunctie.  

Voor de kern Wijchen wordt op een aantal locaties ingezet op het 
brede-school-concept. Deze locaties gaan als hart van de wijk 
fungeren. Het middelbare onderwijsaanbod is uitgebreid met een 
juniorcollege voor vmbo. Wijchen zet in op het behoud en benutten 
van kansen voor groei van het bestaande voortgezet onderwijs op 
een goede locatie in de kern Wijchen.  

Op zorggebied wordt ingezet op een goede spreiding en 
toegankelijkheid van eerstelijns gezondheidszorg 
(huisartsenpraktijken, tandartsen, verloskundige hulp, vervoer naar 
EHBO-klinieken, etc.) en het ontwikkelen van woon-zorg-zones. 
Het faciliteren van vervoer van zorgbehoevende naar zorgpunten.
Wijchen kent ook in 2025 een sterk verenigingsleven en de 
gemeente faciliteert en participeert (creëren platform, 
accommoderen ruimte, voorzieningen, vergunningen e.d.). 
Samenwerking met alle betrokken instellingen, met de gemeente, 
maar ook tussen instellingen onderling! De gemeente heeft hierin 
een regierol.  
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Het centrum van Wijchen ondergaat een kwalitatieve impuls, 
gericht op aantrekkelijkheid, levendigheid en sfeer. Dit komt het 
aanbod, de kwaliteit en de diversiteit aan detailhandel ten goede 
en versterkt de ontmoetingsfunctie die het centrum heeft als hart 
van de gemeente. Een kwaliteitsimpuls wordt ook gerealiseerd in 
een omvangrijker en breder aanbod aan horeca en culturele 
voorzieningen. 

De kracht van Wijchen is de groene en ruime opzet. Ook dit zijn 
belangrijke ontmoetingsplekken voor Wijchenaren, zowel jong als 
oud. Aandachtspunten zijn de veiligheid en aantrekkelijkheid.  

Voorzieningen in de kleine kernen 
Het aanwezige voorzieningenniveau vormt een belangrijke pijler 
voor de leefbaarheid van de kernen. Dit geldt niet alleen voor het 
basisonderwijs, zorg en welzijn maar ook voor bijvoorbeeld het 
sociaal-cultureel werk en detailhandel. Voor alle kleine kernen in 
de gemeente bestaat de zorg dat het voorzieningenpakket in de 
toekomst niet kan voldoen aan de basisbehoeften op dit gebied. 
De vraag die zich daarbij voordoet is welk voorzieningenniveau 
realistisch is voor de gemeente als geheel en voor de afzonderlijke 
kernen. Dit is sterk afhankelijk van: 
 de aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen elders, 

zoals zorgvoorzieningen, ziekenhuis, HBO en universiteit (in 
Nijmegen);  

 de ontwikkeling van het aantal inwoners; 
 autonome ontwikkelingen in de voorzieningensector, zoals 

schaalvergroting, privatisering, samenwerking tussen 
instanties etc.; 

Ook het gemeentelijke beleid vormt een belangrijke factor die zich 
kan vertalen in bijvoorbeeld flexibiliteit in bestemmingsplannen, 
bouwruimte, financiële ondersteuning etc. 
Het ideaalbeeld van alle voorzieningen in de kern zelf is niet 
haalbaar en de sturingsmogelijkheden vanuit de overheid zijn 
beperkt. 

Blijven bouwen voor nieuwe inwoners is geen duurzame oplossing. 
Er moeten keuzes worden gemaakt. De gemeente maakt zich hard 
voor een (brede) school, annex multifunctioneel gebouw in elke 
kern, waarin meerdere functies een plaats kunnen krijgen (bijv. 
onderwijs, zorg, kinderopvang, activiteitenzaal). Door de 
combinatie van functies worden de kosten voor onderhoud en 
exploitatie tot een minimum beperkt. Per kern kan de uitwerking 
van het concept verschillen, afhankelijk van de behoefte ter 
plaatse en de ruimtelijke mogelijkheden. Een dorpshuis kan een 
belangrijke rol spelen in het sociale leven van het dorp en draagt 
bij aan de levendigheid en saamhorigheid. Indien voorzieningen 
niet fysiek in het dorp aanwezig kunnen zijn biedt mobiel aanbod 
een oplossing: srv-wagen, bibliobus, gemeentelijke diensten etc.  

De volgende stap is het brengen van de mensen naar de 
voorzieningen toe: een goede bereikbaarheid per openbaar 
vervoer is essentieel, tussen de kleine kernen onderling en naar de 
kern Wijchen. Dit is met name aan de orde voor voortgezet 
onderwijs, meer specialistische gezondheidszorg (eerste-lijns- en 
tweede lijns) en culturele voorzieningen (theater, bibliotheek). 
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In de kern Wijchen zijn in principe alle voorzieningen die horen bij 
een gemeente van 40.000 inwoners aanwezig. Bergharen kan 
mogelijk een bovenlokale rol vervullen op gebied van 
zorgvoorzieningen voor de omliggende kleine kernen ten westen 
van de A50. Bijvoorbeeld door hier een woon-zorg-complex te 
ontwikkelen.

Gezien het belang dat Wijchen hecht aan leefbare en vitale dorpen 
wordt voor elke kern een visie/leefbaarheidprogramma opgesteld, 
waarin leefbaarheid concreet handen en voeten wordt gegeven. 
Dit onderzoek betreft overigens niet alleen voorzieningen, maar 
ook elementen uit andere lagen, zoals wonen en infrastructuur. 
Deze elementen moeten in samenhang worden onderzocht en tot 
beleid worden ontwikkeld. Daarbij is afstemming met de kern 
Wijchen – complementariteit – nodig.  
Leefbaarheid in de kernen is natuurlijk sterk afhankelijk van de 
sociale binding, de gemeenschapszin en het verenigingsleven. 
Bij initiatieven uit de gemeenschap wil de gemeente een 
participerende en faciliterende rol spelen. Ze kan bijvoorbeeld een 
bijdrage leveren in de benodigde voorzieningen of vergunningen. 

Tenslotte kan door een voortdurende vinger aan de pols 
ingespeeld worden op nieuwe trends, zoals de verdergaande 
informatisering, (koel)kasten naast de voordeur waarin de 
boodschappen afgeleverd worden etc. Ook biedt samenwerking 
tussen ondernemers perspectief, bijvoorbeeld voor het gezamenlijk 
bezorgen van boodschappen, of op gebied van energiebesparing. 

Ontspanning  
Wijchen zorgt voor een aantrekkelijke leefomgeving met 
mogelijkheden voor ontspanning in zowel stad als buitengebied. 
Behalve de regionale taak die Wijchen op dit punt vervult, worden 
in deze paragraaf met name de recreatieve mogelijkheden in en 
om het huis bedoeld.  
Dit vereist onder meer een aantrekkelijke openbare ruimte, een 
goed langzaam-verkeersnetwerk, het slechten van barrières op de 
overgang van de kern Wijchen naar het buitengebied, het op peil 
houden van de voorzieningen in en om de Berendonck. Op gebied 
van sportvoorzieningen is aandacht nodig voor de omvang, 
diversiteit en ligging ervan.  
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3.4 Duurzaam groen 

De belangrijkste ‘groene’ ambities voor 2025 zijn:
 verdere ontwikkeling alleen met respect voor landschap, 

cultuurhistorie en natuur;  
 meer ruimte voor water; 
 duurzaam vervoer: fiets en OV voor de auto; 
 duurzame inrichting. 

Wijchen heeft een prachtig landschap met veel variatie: het 
rivierenlandschap van de Maas, het agrarische stroomruggen- en 
oeverwallenlandschap, de beboste rivierduinen en het open 
kommenlandschap in het noorden. Temidden hiervan liggen 
cultuurhistorische pareltjes en waardevolle natuurgebieden.  

De verdere ontwikkeling van Wijchen dient met respect voor deze 
waarden te gebeuren. De kern Wijchen is de afgelopen decennia 
binnen de ring van infrastructuur uitgebreid, ‘los’ van de 
ondergrond. Bij toekomstige uitbreidingen moet opnieuw worden 
gezocht naar het versterken van de relatie tussen uitbreidingen en 
landschap. Het stuifduinenlandschap - waarop Wijchen van 
oorsprong gesticht is - biedt daarvoor in oostelijke richting goede 
kansen.

Diversiteit aan landschappen 
Wijchen zet zich actief in voor het versterken van diversiteit aan en 
belevingswaarde van landschappen in en om Wijchen, door: 
 nieuwe ontwikkelingen te toetsen aan hun bijdrage aan het 

verhogen van de ruimtelijke kwaliteit (dit geldt ook voor 
bedrijventerreinen); 

 behoud en ontwikkeling van het groene karakter van Wijchen 
en groene relaties met het buitengebied; 

 zorgvuldige ontwikkeling van natuur en extensieve recreatie in 
en rond de stuifduinen t.b.v. behoud van dit gebied; 

 waar mogelijk herstel en completeren landschapselementen en 
cultuurhistorische relicten; 

 verhogen toegankelijkheid buitengebied (opheffen barrières, 
completeren routenetwerk); 

 versterken van de beleving van het water (bijvoorbeeld relatie 
centrum Wijchen met Wijchens meer, wonen aan de Maas, 
ontwikkeling van de Nieuwe Wetering).

Natuur
De ecologische hoofdstructuur moet gecompleteerd worden. Voor 
Wijchen is met name het ontwikkelen van de ecologische 
verbindingszone (EVZ) tussen de Overasseltse- en Hatertse 
Vennen ten oosten van Wijchen en het landschap ten westen van 
de kern van belang. Deze EVZ heeft een dubbelfunctie en dient 
voor migratie van: 
 Das en kleine zoogdieren die een besloten landschap, met 

veel opgaande landschapselementen (houtwallen, bosschages 
etc.) vragen (EVZ type ‘Das’); 

 Amfibieën die gebonden zijn aan waterrijke milieus en 
natuurvriendelijk ingerichte oevers van doorgaande waterlopen 
(EVZ type ‘Kamsalamander’). 

De inpassing van de ecologische verbinding in of aan de rand van 
de uitbreidingslocaties behoeft daarbij bijzondere aandacht. 
De EVZ ‘Das’ vereist een grotere breedte dan de EVZ 
‘Kamsalamander’.
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Naast ontwikkeling van de EVZ is het behoud en versterken van 
natuurwaarden van de Overasseltse en Hatertse vennen, van het 
Wijchense Ven, van de Leurse en Hernense bossen en van 
verspreid liggende ‘parels’ in het buitengebied van belang. Deze 
gebieden zijn allen weergegeven op de kaart ‘Duurzaam groen’.  

In het kader van het project ‘ruimte voor de rivier’ is 
natuurontwikkeling in de uiterwaarden langs de Maas, in 
combinatie met het vergroten van de mogelijkheden voor berging 
van water, van groot belang. Ondermeer bij Batenburg en in de 
Loonse Waard worden (op termijn) kansen voor ontwikkeling van 
natte natuur benut. 

Water
Waterbeheer is een belangrijk issue voor de komende jaren, ook in 
Wijchen. Vergroten van de ruimte voor water, hand in hand met 
andere functies is aan de orde. In de onlangs vastgestelde 
gemeentelijke waternota worden de hoofdlijnen van dit beleid 
geschetst. Deze nota vormt als zodanig een nadere uitwerking van 
de strategische visie. 

Langs de Maas moet ruimte voor de rivier worden gecreëerd, maar 
ook in het landelijk gebied én stedelijk gebied is meer ruimte voor 
waterberging nodig. Waar mogelijk wordt water gecombineerd met 
andere functies als recreatie (water- en oevergebonden of routes) 
en natuur. Bij elke stedelijke uitbreiding geldt dat ruimte voor 
waterberging wordt gezocht, zo mogelijk meer dan nodig, zodat 
het bestaande tekort kan worden weggewerkt.  

Nevendoelstelling is het vergroten van de belevingswaarde van het 
water, zowel in de kern Wijchen (bijvoorbeeld het Wijchense Meer) 
als het landelijk gebied (langs de Maas, weteringen, de 
Berendonck e.d.). Dit vergt een goede toegankelijkheid en 
beeldkwaliteit. 

Duurzaam vervoer 
De gemeente ambieert een hoger aandeel aan duurzame vormen 
van vervoer. Heel belangrijk hierin is de ontwikkeling van de 
regiorail en het op peil houden van het openbaar vervoer in het 
buitengebied (busdiensten, collectief vraagafhankelijk vervoer, 
beltaxi’s et cetera). Tweede speerpunt is een compleet 
fietspadennetwerk, met aandacht voor sociale veiligheid 
(verlichting, beplanting e.d.). In de kern Wijchen geldt daarbij als 
aandachtspunten: een fijnmazig netwerk waarin alle voorzieningen 
(scholen, zorgpunten, buurtcentra) zijn opgenomen en het slechten 
van barrières als het spoor en de buitenring van intensieve wegen. 
Tenslotte streeft Wijchen een duurzame inrichting na. Een breed 
begrip waarmee het volgende wordt bedoeld: 
 de locatiekeuzes voor stedelijke uitbreidingen zijn gebaseerd 

op de kwaliteiten van de ondergrond en de groene omgeving; 
 inbreiding gaat gepaard met een volwaardige groene ruimte 

(dus niet het zomaar volbouwen hiervan); 
 bij ontwerp en inrichting: ruimte voor groen en water, gebruik 

van duurzame materialen, routes voor langzaam verkeer e.d. 
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3.5 Wijchense Identiteit 

De belangrijkste ambities voor 2025 zijn:
 het levendig houden van de Wijchense cultuur; 
 behoud van de fysieke identiteitsdragers van stad én land;
 de fysieke uitingen van het verleden koesteren (cultuurhistorie 

& landschap) en als basis nemen voor ontwikkelingen. 

Dé Wijchense identiteit is moeilijk te grijpen. Hij is opgebouwd uit 
vele componenten. Zeker is dat er een identiteit bestaat. Niet 
alleen voor de ‘oude Wijchenaren’, maar ook voor de recentere 
inwoners. Al deze mensen voelen zich thuis in Wijchen en draaien 
mee in een hechte samenleving, gezien het bloeiende 
verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Voor de toekomst is het zaak 
om de aankomende generatie zich de Wijchense cultuur eigen te 
laten maken. 

De ligging van Wijchen in de regio draagt bij aan de identiteit. Met 
de stad Nijmegen als buur – met alle stedelijke problematiek én 
voorzieningen van dien - waardeert de Wijchenaar haar rustige, 
groene en landelijke karakter des te meer. Bestuurlijk gezien vormt 
de Maas een scheiding tussen twee provincies, qua mentaliteit is 
dit absoluut niet het geval. Het zuidelijke, Bourgondische gevoel 
leeft in veel Wijchenaren. Wijchen kent onmiskenbaar een 
Brabantse oriëntatie. 

Het heeft ook te maken met het rijke verleden dat op veel plaatsen 
nog zichtbaar is, getuige de kastelen en ruïnes. 
De ontstaansgeschiedenis van Wijchen is direct terug te brengen 
op de fysieke omgeving: hoge droge stuifduinen nabij de rivier en 
vruchtbare komgronden.  

Een dergelijke landschappelijke diversiteit binnen één gemeente is 
bijzonder. Wijchen neemt de verantwoordelijkheid om deze historie 
te bewaren. 

Toekomstige ontwikkeling is in lijn hiermee gericht op: 
 uitbreiden naar oost en west, meer op basis van de 

ondergrond en met respect voor de daar aanwezige waarden; 
 versterken diversiteit aan landschappen en groen in en om 

Wijchen (zie duurzaam groen);  
 veiligstellen van archeologische waarden;
 verhogen belevingswaarde groen, water, landschap en 

cultuurhistorie in buitengebied (uitbuiten ligging aan de Maas), 
maar ook in de kernen (openbare ruimte, Wijchens meer); 

 toevoegen van allure aan de kern Wijchen: bijzondere 
architectuur, intensievere multifunctionele plekken, 
hoogwaardig en aantrekkelijk centrum; 

 verhogen toegankelijkheid (barrièrewerking infrastructuur 
slechten, completeren routes e.d.); 

 kwaliteitsimpuls centrum van Wijchen: verbreden van het 
winkelaanbod, ontwikkelen van mogelijkheden voor horeca, 
cultuurvoorzieningen e.d.; 

 kerkdorpen: elk een eigen identiteit bewaren en als 
uitgangspunt voor ontwikkelingen nemen (bij bepalen 
uitbreidingslocaties, type woonmilieus e.d.). 

Wijchen kent een sterk verenigingsleven en vele vrijwilligers. 
Dit draagt bij aan de Wijchense identiteit. Door ontwikkelingen in 
de samenleving (individualisering, combineren werken met 
gezinsleven e.d.) kan dit in de toekomst onder druk komen te 
staan. Zo laten bepaalde verenigingen een teruglopend ledental 
zien.
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De gemeente wil graag het bloeiende openbare leven 
instandhouden. Zij doet dit door voldoende ruimte te faciliteren 
(openbare gebouwen, multifunctionele ruimten, sportvoorzieningen 
e.d.) waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook het bieden van 
professionele ondersteuning voor subsidieverlening of juridische 
ondersteuning zijn opties. Dit wordt verder opgepakt door intensief 
samen te werken met maatschappelijke instanties en bewoners. 

3.6 Toekomstbeeld Wijchen 2025 

De in de vorige paragrafen beschreven visie is ruimtelijk vertaald in 
het toekomstbeeld Wijchen 2025. Voor de stedelijke ontwikkeling 
betekent dit dat Wijchen zich sterk richt op een compacte groei en 
het benutten van de potenties van bestaand stedelijk gebied. 
Inbreiding en revitalisering zijn speerpunten. Een belangrijke 
uitbreidingslocatie ligt ten zuidwesten van Wijchen. Hier vindt een 
aantrekkelijke afronding van Wijchen plaats in combinatie met een 
station aan de regiorail en voldoende ruimte voor water en natuur.  

Aan de zuidoostkant is naast de nieuwe woonwijk Huurlingse Dam 
ruimte voor (extensief) wonen in het groen, waarbij de huidige 
natuur- en landschapswaarden nadrukkelijk gerespecteerd 
worden. Zij bepalen de kwaliteiten van dit woongebied. Met beide 
uitbreidingen wordt de relatie tussen Wijchen en het omringende 
landschap versterkt en wordt aangehaakt bij de 
ontstaansgeschiedenis van Wijchen. Ook rond de kleine kernen in 
het buitengebied worden op beperkte schaal woon- en werkmilieus 
in of aan het landschap toegevoegd.  

Wijchen is het vertrekpunt van het regiorailsysteem dat alle kernen 
van de Stadsregio Arnhem Nijmegen met elkaar gaat verbinden. 

De nieuwe regiorail-stations vormen een sterke impuls voor 
intensivering van het stedelijk gebied. De belangrijkste gebieden 
hiervoor zijn de spoorzone, het centrum, de Klapstraat en regiorail-
station Teersdijk. Rond het Wijchens Meer wordt – mét ruimte voor 
park en groen – ingebreid, opdat deze plek meer onderdeel wordt 
van het stedelijke weefsel. In Wijchen-Noord en Achterlo wordt de 
woon- en leefomgeving verbeterd door middel van revitalisering. 
Voor het werken wordt een tweesporenbeleid gevoerd. 
Bijsterhuizen breidt uit in noordelijke richting voor met name de 
logistieke bedrijvigheid. Het terrein Wijchen Oost wordt 
gerevitaliseerd ten behoeve van meer hoogwaardiger 
bedrijvigheid. Ook in de spoorzone liggen hiervoor kansen. 

De barrièrewerking van (delen van) de A326 wordt geslecht, dit 
geldt ook voor de Graafseweg. Groene en blauwe relaties tussen 
de kern Wijchen en het omringende buitengebied worden op 
meerdere plaatsen verbeterd, opdat de groen- en waterstructuren 
tot diep in de kern doorlopen. Anderzijds wordt de ecologische 
verbindingszone gebruikt om een natuurlijke barrière te creëren 
tussen Wijchen-West en Niftrik. 

De recreatiefunctie rond De Berendonck krijgt een impuls. Ook 
wordt geïnvesteerd in de recreatieve mogelijkheden van de Maas. 
De Loonse Waard krijgt hierin een spilfunctie. 

De recreatieve potentie en toegankelijkheid van het buitengebied 
neemt sterk toe en vormt voor veel agrariërs een bron van 
neveninkomsten. Ruimte voor waterberging in combinatie met 
natuurontwikkeling in lager gelegen delen zorgt voor meer 
differentiatie in landschap en natuur.  
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4 STRATEGISCHE OPGAVEN 

4.1 De visie als leidraad naar uitvoering 

De strategische visie is een lange termijnvisie die de gewenste 
ontwikkelingsrichting voor Wijchen richting 2025 aangeeft. Om die 
gewenste ontwikkeling te kunnen realiseren is het noodzakelijk om 
nu al actie te ondernemen. De strategische opgaven zijn díe 
integrale opgaven die uit de visie naar voren en die essentieel zijn 
om het in het vorige hoofdstuk gewenste ontwikkelingsbeeld te 
bereiken. Strategische opgaven zijn altijd integraal van karakter en 
hebben een sterke relatie met de thema’s die in hoofdstuk 3 
genoemd zijn.  

Bij het uitwerken van de strategische visie treedt de gemeente 
over het algemeen op als een sturende partner, maar zij zoekt 
daarbij naar actieve medestanders (bewoners, ondernemers, 
andere overheden etc.) die zich de visie eigen maken. De 
gemeente neemt haar rol serieus. Daarom zal de vertaling van de 
strategische projecten leidend zijn voor de inhoud van de 
programmabegrotingen voor de komende jaren  
Als leidraad naar uitvoering zijn 8 strategische projecten 
geselecteerd. Deze zijn weergegeven op nevenstaande kaart: 

Spoorzone: regiorail: verminderen barrièrewerking en benutten 
kansen voor inbreiding wonen en kantoren; 
Het buitengebied vitaal: brede ontwikkeling van het 
buitengebied met –naast kansen voor landbouw- volop kansen 
voor natuur, ruimte voor water en groei van recreatie;
De kernen in bloei: waarborgen van woonkwaliteit in de kernen 
en handhaven van basisvoorzieningen;

Hart voor Wijchen: kwaliteitsimpuls in winkel- en 
voorzieningenniveau en verbeteren sfeer, uitstraling en 
bereikbaarheid;
Wijchen werkt: voldoende werkgelegenheid, aansluitend op het 
profiel van de inwoners van Wijchen; 
Wonen in het groen: ontwikkelen van wonen, recreatie en natte 
natuur – hand in hand- aan de bosrijke oostflank van Wijchen; 
Kwaliteit in de wijk: behoud en versterken van aantrekkelijke 
én diverse leefomgeving in de gemeente;
Poort plus: het versterken van relaties met de regio en het 
verbeteren van de bovenlokale bereikbaarheid van Wijchen.  

In de volgende paragrafen wordt het doel van elk project toegelicht 
samen met een overzicht van de benodigde acties en projecten. 
De rol van de gemeente wordt benoemd en er wordt een overzicht 
gegeven van eventuele partners. Een strategische opgave omvat 
vaak nader onderzoek of planvorming op korte termijn en concrete 
acties en uitvoering op langere termijn.  

In het overzicht staat geen opgave van de kosten of van het 
tijdspad. De kosten kunnen nu alleen maar globaal worden 
geraamd, met erg grote foutmarges. Een bedrag noemen leidt tot 
verwachtingen, waarvoor te weinig grond aanwezig is. Het tijdspad 
wordt grotendeels bepaald door een complex aan factoren. Er zijn 
meerdere partijen die de urgentie bepalen. Die staan genoemd in 
de schema’s. Daarnaast bepalen de situatie en de beschikbare 
budgetten het tempo en de volgorde waarin projecten worden 
uitgevoerd. Die zijn nu niet in te schatten. Ook een tijdpad wekt in 
dit stadium valse verwachtingen en is daarom niet opgenomen. 
Na vaststelling van de strategische visie zal een van de eerste 
opgaven zijn een verder uitwerking van deze strategische opgaven 
naar tijd, prioriteit en financiën. 
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4.2 Spoorzone 

Doel
Het doel van deze opgave is vierledig: 
 Verbeteren van bereikbaarheid van en voor Wijchen met 

openbaar vervoer, door realiseren van drie regiorailstations; 
 Verminderen van de barrièrewerking van het spoor;  
 Intensivering van het gebruik van ruimte langs het spoor; 
 Verbeteren van de uitstraling van de entree van Wijchen via de 

Spoorlaan en van de stationslocaties. 

Inhoud
In Stadsregio Arnhem Nijmegen-verband is gestart met 
ontwikkeling van regiorail. Daardoor ontstaan nieuwe kansen voor 
de ontwikkeling van de spoorzone. Wijchen grijpt die kansen met 
beide handen aan en richt zich op de realisatie van drie stations en 
op de ontwikkeling van de locaties rondom stations en spoor. De 
regiorail-stations voor Wijchen centraal en Teersdijk zijn ook in de 
planning van de Stadsregio Arnhem Nijmegen opgenomen. 
Intensieve lobby is nodig om ook in Wijchen-West een 
regiorailstation te realiseren! Doortrekken van de regiorail naar 
Ravenstein en Oss creëert snelle verbindingen met het Brabantse 
achterland en behoort tot de ambities van Wijchen op langere 
termijn.  

Voor de drie stations gelden de volgende opgaven: 

Station Teersdijk en omgeving: ontwikkeling van kantoorruimte en 
intensieve werkgelegenheid, het station als levendig hart en 
wervende entree tot bedrijventerrein oost. (zie ook de opgave 
Wijchen Werkt).  

Station Wijchen centraal en omgeving: Opwaarderen van station 
en omgeving door de realisatie van kantoorruimte, woningen en 
een stationsplein met uitstraling. Realisatie van voldoende 
parkeermogelijkheden.  
Station Wijchen-West en omgeving: het gemeentebestuur van 
Wijchen ijvert voor realisatie van het regiorailstation Wijchen-West. 
Dit station speelt een rol als poort naar de Stadsregio Arnhem 
Nijmegen  

Wijchen werkt aan het verminderen van de barrièrewerking van het 
spoor en richt zich op het benutten van de ruimte langs het spoor 
voor inbreiding. Langs het spoor wordt een deel van de 
inbreidingsopgave gerealiseerd. Dit geldt vooral voor de zone bij 
het NS-station en ten westen van dit station. Bij het station staat de 
combinatie van wonen en werken centraal. Op andere locaties 
gaat het om woningbouw. De gemeente zet in op het halfverdiept 
leggen van het spoor (of een herinrichting van de omgeving met 
vergelijkbaar effect).  
Ambitie is om de kwaliteit van de gehele spoorzone te versterken, 
bijvoorbeeld door op strategische punten in het gebied (kruisingen 
Stationslaan – Randweg en Klapstraat) beeldbepalende 
architectuur te realiseren en door herinrichting van de openbare 
ruimte langs spoor en Spoorlaan. 

Door genoemde acties wordt gestreefd naar een spoorzone die op 
een positieve manier bijdraagt aan de identiteit van Wijchen: een 
levendige, dynamische strip met sfeer. De regiorail en de 
kantoorlocaties rond de stations concretiseren de ambitie ‘Bedrijvig
Wijchen’ en door die woningtypen te bouwen waaraan behoefte is, 
krijgt ook ‘sociaal sterk’ Wijchen een impuls. 



Voorbeelden mogelijke verdieping spoor
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Acties en projecten Rol gemeente Betrokken partijen 

Ontwikkelen stationslocatie centrum 
Vernieuwen stationsgebouw,  
Opwaarderen stationsomgeving 
Voldoende parkeervoorzieningen 
Intensiveren bebouwing stationsomgeving: kantoren en woningen 
Verbeteren aansluiting op centrum voor voetgangers 

sturen, faciliteren, medefinancieren NS-vervoer, NS-vastgoed, 
ontwikkelaars, 
woningbouwcorporatie, Prorail 

Ontwikkelen station en stationsomgeving Teersdijk  
Realisatie station regiorail 
Intensiveren stationsomgeving: hoogwaardige werkgelegenheid  
Parkeervoorzieningen 
Ontwerp buitenruimte 
Langzaam verkeer: netwerk naar bedrijventerrein 

sturen, faciliteren, medefinancieren Stadsregio Arnhem Nijmegen 
NS/vervoersbedrijf, ontwikkelaars, 
w.o. NS-vastgoed, Prorail 

Ontwikkeling station en stationsomgeving Wijchen -west 
Realisatie station regiorail 
Ontwikkelen stationsomgeving: voorzieningen, wonen, werken  
Ontwerp buitenruimte: attractief stationsplein 
Langzaam verkeer routes station 

sturen, faciliteren, medefinancieren Stadsregio Arnhem Nijmegen 
NS/vervoersbedrijf, ontwikkelaars, 
w.o. NS-vastgoed, Prorail 

Spoortracé, Stationslaan en omgeving:  
Verminderen barrièrewerking spoor; o.a. verdiepen spoor 
Herinrichting openbare ruimte Stationslaan en ruimte aan 
weerszijden spoor 
Vermeerderen aantal kruisingen langzaam verkeer 
Intensiveren spooromgeving: waar mogelijk woon- en kantoren 
bebouwing realiseren 

Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

NS, bewoners, Prorail 
projectontwikkelaars  
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4.3 Het buitengebied vitaal 

Doel
De opgave ‘het buitengebied vitaal’ is gericht op een duurzame en 
integrale ontwikkeling van het Wijchens buitengebied. Belangrijke 
doelen zijn:
- Valoriseren – dat wil zeggen: versterken en inzetten - van 

landschaps-, natuur en cultuurwaarden voor de ontwikkeling 
van het buitengebied;  

- Recreatief ontwikkelen van het buitengebied, als stedelijk 
uitloopgebied voor onder meer de Stadsregio Arnhem 
Nijmegen; 

- Realiseren van voldoende ruimte voor water (berging);  
- Voorwaarden scheppen voor goed toekomstperspectief voor 

een vitale landbouw. 
Net als bij de meeste andere opgaven is een belangrijke ambitie 
om genoemde functies in onderlinge samenhang te ontwikkelen. 
Het landelijk karakter – dat een belangrijke bijdrage levert aan de 
identiteit van de gemeente - moet duurzaam behouden blijven, in 
ruimte en in tijd.  

Inhoud
Wijchen zet in op het handhaven en versterken van de diversiteit 
aan natuur en landschapswaarden die in haar buitengebied 
aanwezig is. Daartoe wijst ze te beschermen/ontwikkelen natuur-
gebieden en een ecologische verbindingszone aan:  
- Bosrijke gebieden op de rivierduinen, met vooral natte 

natuurwaarden; 
- EVZ tussen de Overasseltse en Hatertse Vennen en het 

rivierduin ten westen van Wijchen.  

Bij uitleglocaties wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met 
natuurwaarden. Deze worden ingepast in de stedelijke 
ontwikkeling en leveren een meerwaarde aan het nieuwe woon- of 
werkgebied (zie overige strategische opgaven). 

De gemeente leidt stedelijke uitloop in goede banen en bevordert 
extensieve recreatie, gekoppeld aan de landschaps- en 
cultuurwaarden in haar buitengebied, door aanleg van routes voor 
wandelen, fietsen en daaraan gekoppelde rustplaatsen en 
attracties. Langs de Maas zet Wijchen in op natuurontwikkeling in 
combinatie met watergebonden recreatie en de daarbij behorende 
voorzieningen als een jachthaven. De Loonse Waard en het dorp 
Batenburg profiteren van deze kans. De Nieuwe Wetering vormt 
een spil in de ontwikkeling van een netwerk van routes op/langs 
waterlopen. De recreatievoorziening Berendonck wordt versterkt. 
Rond de Berendonck wordt het netwerk aan routes veiliger 
gemaakt en versterkt. 

Ten oosten en zuiden van de kern Wijchen zijn er kansen voor 
verbrede landbouw door combinatie van agrarische activiteiten met 
recreatieve functies of de levering van groene (natuurwaarden, 
landschapselementen) of blauwe (waterberging, bufferzones) 
diensten. De gemeente stimuleert deze vormen van verbrede 
landbouw door hieraan in ruimte te geven, bijvoorbeeld via het de 
bestemming van gebruik van vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen.  



Behoud en ontwikkeling natuur -  nat en droog

Versterken recreatie: watergerelateerd en routes Kansen voor landbouw: verbreding enerzijds en groei anderzijds
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Wijchen stemt samen met de overige gemeenten in het gebied van 
Maas en Waal het gemeentelijk beleid af op het provinciale beleid. 
In de komgebieden ten noord(west)en van Wijchen is ruimte voor 
schaalvergroting en intensivering in de landbouw. In aanvulling 
hierop zal in het kader van de herziening van het bestemmingsplan 
buitengebied de visie op de toekomstige landbouw in Wijchen 
worden uitgewerkt samen met de agrariërs.  

Rond de Leurse en Hernensche bossen en rond de bossen ten 
zuidoosten van Alverna kan ‘landgoedwonen’ worden gerealiseerd: 
ontwikkeling van bos in combinatie met wonen (3 wooneenheden 
per landgoed). 

Wijchen staat voor de opgave meer waterberging in haar 
buitengebied te realiseren. Dit ziet zij als kans en koppelt berging 
aan ontwikkeling van natuur, recreatie en landbouw. 
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Acties en projecten Rol gemeente Betrokken partijen 

Behoud/versterken natuur 
Behoud/versterken natuurkerngebieden (vennen, rivierduinen) 
Realisatie Ecologische Verbindingszone 
Natuurontwikkeling uiterwaarden 

sturen, faciliteren, medefinancieren Waterschap, provincie, RWS 

Recreatieve ontwikkeling buitengebied 
 Uitwerking recreatievisie 
Samenwerking met gemeenten in Maas en Waal 
Aanleg netwerk recreatieve routes (wandel -, fiets, paardenroutes etc) 
Ontwikkelen cultuurhistorische objecten met educatief/recreatief doel 

sturen, faciliteren, medefinancieren Ondernemers, agrariërs, 
natuurvereniging, 
samenwerkingsverband 
Plattelandsontwikkeling Maas en 
Waal  

Realisatie waterberging in buitengebied 
Bestemmen en inrichten bergingsgebieden 
Bestemmen en verbreden waterlopen voor waterberging, evt. 
combinatie aanleg kanoroutes 

sturen, faciliteren Waterschap, provincie 

Maas: Ontwikkelen ‘ruimte voor water’, natuur en recreatie  
 Batenburg: water, natuur, recreatie 
 Uiterwaarden: water, natuur 

Sturen, faciliteren Ondernemers, projectontwikkelaars. 
waterschap 

Verbrede landbouw 
Uitwerking visie op toekomstige landbouw 
Mogelijkheden vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen 

 Groene en blauwe diensten 
 Bestemmingsplan aanpassingen 

sturen, faciliteren Provincie, waterschap, GLTO 

Versterken Berendonck e.o. 
 Veilig netwerk recreatieve verbindingen 
 Natte recreatie 

sturen, faciliteren Ondernemers 
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4.4 De kernen in bloei 

Doel
Het doel van de strategische opgave bloeiende kernen is het 
behoud van levenskrachtige kernen in de gemeente Wijchen, met 
een eigen identiteit. Dit wordt bereikt door het behoud of realiseren 
van voorzieningen op gebied van zorg, sport, vervoer, et cetera. 
Maar ook door het bouwen van nieuwe woningen, voor eigen 
behoefte. 

Inhoud
Door schaalvergroting in detailhandel en dienstverlening en 
kostenbeheersing, bijvoorbeeld bij het openbaar vervoer, dreigen 
voorzieningen voor de kleinere kernen van de gemeente Wijchen 
weg te vallen. Wijchen zorgt er voor dat voorzieningen behouden 
of bereikbaar blijven voor de inwoners van deze kernen. Daarmee 
ondersteunt de gemeente de leefbaarheid van deze kernen. 

Wijchen maakt per kern een woonvisie, waarin de behoefte aan 
woningbouw wordt aangegeven. Deze behoefte baseert Wijchen 
op de eigen aanwas per kern. Er gaat speciale aandacht uit naar 
specifieke doelgroepen, zoals jongeren, starters en ouderen. Ook 
komt doorstroming aan de orde. 

Daarnaast, en geïntegreerd met de woonvisie, stelt Wijchen per 
kern een dorpsontwikkelingsplan op. Dat geeft weer welke 
voorzieningen voor een kern worden behouden. In elk geval gaat 
het daarbij om een school en een centrale ontmoetingsruimte. Ook 
geeft Wijchen aan welke voorzieningen op het gebied van 
onderwijs, zorg, sport en openbaar vervoer voor de kern behouden 
blijven of worden ontwikkeld. Hierbij zijn de brede school en “brede 

sportvoorziening”, eventueel in combinatie, belangrijke aspecten. 
Ook komt in de plannen aan de orde welke economische impuls 
een kern kan krijgen, waarbij vooral wordt ingegaan op 
mogelijkheden voor recreatie en horeca. 

Er wordt verschil gemaakt tussen de kernen. Zo krijgt Bergharen 
een lokale centrumfunctie op het gebied van voorzieningen voor 
de kernen ten westen van de A50. Wijchen besteedt in de plannen 
aandacht aan verbindingen met openbaar vervoer tussen de 
kernen.

Vervolgens realiseert de gemeente de woningbouwprogramma’s 
en de voorzieningen, volgens planning. De woningbouw vindt 
zoveel mogelijk plaats binnen de huidige bebouwingscontouren, 
zodat er overwegend sprake is van inbreiding. Deze 
inbreidingsopgave voor de kernen is ongeveer 200 woningen.  



Impressie leefbare, levendige kleine kernen
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Acties en projecten Rol gemeente Betrokken partijen 

Opstellen leefbaarheidplannen per kern 
 Woonvisie 
 Woningbouwprogramma met aandacht voor inbreiding 
 Dorpsontwikkelingsplan 

Initiëren, opstellen Inwoners, woningbouwcorporaties, 
ondernemers 

Uitvoeren woningbouwprogramma’s 
Eigen behoefte 
Doelgroepen: starters, ouderen, doorstroming 
woonzorgcomplexen 

Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

Inwoners, woningbouwcorporaties 

Uitvoeren dorpsontwikkelingsplannen 
 Zorgvoorzieningen 
 Sportvoorzieningen 
 Multifunctioneel centrum,  
 Brede school, brede sportvoorziening 
 Bereikbaarheid 
 Economische impuls 

Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

Inwoners, verenigingen, 
woningbouwcorporaties, 
ondernemers 
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4.5 Hart voor Wijchen 

Doel
Met deze strategische opgave geeft Wijchen een extra impuls aan 
het centrum van de kern Wijchen op het gebied van wonen, 
werken, winkelen, uitgaan, bereikbaarheid én voorzieningen.  
De opgave bestaat uit acties die gericht zijn op groei naar een 
hoger voorzieningenniveau met bijpassende sfeer en uitstraling. 
Deze moeten een niveau behalen dat past bij een kern van een 
gemeente die groeit naar meer dan 40.000 inwoners. 

Inhoud
Wijchen heeft een kadernotitie opgesteld voor een centrumvisie, 
waarin genoemde doelen zijn uitgewerkt. Voor detailhandel, 
horeca en sociaal-culturele voorzieningen worden daarin ambities 
geconcretiseerd. In de visie is aandacht voor routing van het 
winkelend publiek, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling. Ook 
beeldkwaliteit van architectuur en openbare ruimte krijgen 
aandacht. 

In de realisatie worden parallel meerdere acties uitgevoerd.  
De noordflank wordt ontwikkeld, waarbij in het bijzonder aandacht 
is voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het centrum voor 
langzaam verkeer vanaf het station en vanuit deze noordflank. De 
aanlooproutes worden verbeterd. Er is ruimte voor woningbouw 
aan deze flank. Deze actie wordt uitgevoerd in samenhang met de 
acties uit de strategische opgave “Spoorzone”. 

De bereikbaarheid voor het verkeer wordt aangepakt. Voor auto’s 
komt er een parkeerroute, waaraan de diverse 
parkeervoorzieningen gekoppeld zijn. Tevens besteedt Wijchen 
aandacht aan de ontsluiting van het centrum voor langzaam 
verkeer, fietsers en voetgangers. Het centrum krijgt doorgaande 
routes voor wandelend publiek, dat daardoor “een rondje kan 
winkelen”.

Vestiging wordt voor kwaliteitswinkels aantrekkelijk gemaakt, 
waardoor in het centrum niet alleen de dagelijkse boodschappen 
gedaan kunnen worden maar ook speciale producten kunnen 
worden gekocht. Er is ruimte voor funshoppen. Ook wordt het 
centrum aantrekkelijk gemaakt voor horeca en voor culturele 
voorzieningen. Deze nieuwe functies zorgen ook ’s avonds voor 
levendigheid.

Een belangrijke sleutel voor de kwaliteitsimpuls ligt in de inrichting 
van de openbare ruimte van markt en winkelgebied. Bij deze 
inrichting wordt rekening gehouden met sociale en 
verkeersveiligheid. Een andere sleutel ligt in de nieuwbouw van 
winkels en voorzieningen al dan niet in combinatie met wonen, op 
basis van een beeldkwaliteitplan. De Passage ondergaat een 
facelift. De zuidflank ondergaat eveneens een verandering. Hier 
staan de aandacht voor langzaam verkeer en de relatie met het 
Wijchens Meer centraal. Door deze relatie te versterken wordt het 
groene karakter van Wijchen benadrukt. Aan deze zuidflank wordt 
gebouwd voor woon- en kantoordoeleinden. De openbare ruimte 
wordt opnieuw ingericht met oog voor groen en voor sociale 
veiligheid. 



Impressie kwaliteitsimpuls centrum - een levendig hart
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Acties en projecten Rol gemeente Betrokken partijen 

Opstellen centrumvisie 
Ontwikkelingsvisie op hoofdlijnen, met: 
ambities detailhandel, voorzieningen, horeca 
Beeldkwaliteit bebouwing en openbare ruimte 
Bereikbaarheidsprofiel 

Initiëren, opstellen,  Ondernemersvereniging, inwoners, 
eigenaren, NS 

Verbeteren bereikbaarheid centrum  
Auto: routing plus parkeervoorzieningen 
Station: beter aansluiting op centrum: evt. verplaatsen 
Voetganger: verbeteren aansluiting station 
Fiets: routing Wijchen 

Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

NS, Stadsregio Arnhem Nijmegen, 
inwoners 

Ontwikkelen noordflank centrum 
Station en stationsomgeving 
Langzaam verkeer routes station – hart van het centrum 
Bebouwing Spoorlaan en omgeving 

Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

NS-vervoer en NS-vastgoed, 
ontwikkelaars 

Ontwikkelen winkel- en voorzieningenhart 
Herinrichting openbare ruimte, routing voor publiek 
Nieuwbouw winkels/voorzieningen/horeca + wonen 
Aanpassen passage 
Aantrekken van winkels, horeca en culturele voorzieningen 

Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

Ondernemersvereniging, 
ontwikkelaars, exploitanten horeca 
en cultuur, inwoners 

Ontwikkelen zuidflank 
Versterken langzaam verkeer en visuele relaties met Wijchens meer 
Ontwikkelen wonen en kantoorfuncties 
Herinrichting openbare ruimte 

Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

Projectontwikkelaars, 
woningbouwcorporaties, inwoners, 
waterschap 

Profilering en imagebuilding Initiëren en meefinancieren Ondernemersvereniging, KvK 
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4.6 Wijchen werkt 

Doel
Met de verwachte bevolkingsgroei en de positie van Wijchen als 
derde centrum van de Stadsregio Arnhem Nijmegen staat de 
gemeente voor de opgave om voldoende werkgelegenheid te 
ontwikkelen. Deze moet voor een belangrijk deel een hoogwaardig 
karakter hebben als aanvulling op de logistieke sector en 
aansluitend bij het opleidings- en kennisniveau van de inwoners 
van Wijchen. Toekomstige werklocaties zijn duurzaam ingericht, 
veel aandacht gaat uit naar groen en water, en naar het 
terugdringen van het aantal verkeersbewegingen.  

Inhoud
Bijsterhuizen-Noord ontwikkelt zich als logistiek centrum, in 
samenwerking met buurgemeenten Beuningen en Nijmegen, 
binnen de kaders van de Stadsregio Arnhem Nijmegen-verband. 
De nadruk ligt op extensieve arbeid en logistiek. Wijchen zorgt er 
voor dat er voldoende ruimte is voor water. Ook moet in het plan 
het huidige polderkarakter herkenbaar blijven: aandacht voor 
ruimtelijke kwaliteit. 

Het industriegebied Wijchen-Oost is onlangs gerevitaliseerd. 
Daarbij heeft de ontwikkeling van hoogwaardige werkgelegenheid 
voorop gestaan. Ook in dit plan is er ruimte voor groene en blauwe 
kwaliteiten.

Met de komst van de regiorail komt er een station in Wijchen-Oost, 
nabij de Teersdijk. Deze locatie is bij uitstek geschikt voor kantoren 
en andere arbeidsintensieve en hoogwaardige bedrijvigheid. 
De gemeente past hier intensief ruimtegebruik toe. 

Met de ontwikkeling van de spoorzone zijn er ook mogelijkheden 
om de stationslocatie Wijchen Centraal verder op te waarderen. 
Hier is een combinatie van werken en wonen mogelijk. Daarbij 
wordt aansluiting gezocht bij de lopende activiteiten in dit gebied. 
Dit betekent ook een impuls voor de bedrijvigheid in het centrum 
van Wijchen. Ook hier past Wijchen intensief ruimtegebruik toe. 
Dit houdt niet in dat Wijchen streeft om hier of elders te gaan 
bouwen in echte hoogbouw. Een maximale bouwhoogte van 4 
lagen met een eventuele vijfde terugliggende laag wordt als 
passend bij de Wijchense identiteit gezien. De openbare ruimte 
krijgt een groene uitstraling.  

In het kader van de centrumvisie wordt aandacht gegeven aan de 
ontwikkeling van een vitaal en levendig centrum van Wijchen. Hier 
past vooral werkgelegenheid in de detailhandel en horeca (zie ook 
de strategische opgave Hart van Wijchen ). 

In de overige kernen van de gemeente Wijchen geeft de gemeente 
ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid. Het gaat om ambachtelijke 
werkgelegenheid en dienstverlening, naast recreatie, detailhandel 
en horeca. Het bedrijventerrein de Loonse Waard krijgt geen 
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Hetzelfde geldt voor het 
bedrijventerrein Breekwagen bij Bergharen. Dit terrein wordt in het 
groen ingepakt. 

De groei van het aantal arbeidsplaatsen brengt een toename van 
het woon-werkverkeer met zich mee. Daarbij leidt de mogelijke 
toename van het autoverkeer tot de grootste zorgen. Om dit 
vervoer niet te laten toenemen maar zelfs te laten verminderen 
bevordert Wijchen het gebruik van openbaar vervoer en langzaam 
verkeer. 



Impressie hoogwaardige werkgelegenheid Impressie logistiek, bouw, transport
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Wijchen werkt ook in de toekomst actief samen in Stadsregio 
Arnhem Nijmegen-verband. En zorgt voor een duidelijke profilering 
van het Wijchense ondernemersklimaat als geheel, alsook voor de 
afzonderlijke werklocaties, die een herkenbare identiteit krijgen. 

Acties en projecten Rol gemeente Betrokken partijen 

Ontwikkeling Bijsterhuizen-Noord 
 Afspraken STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uitvoeren  
 Inrichtingsplan, incl. water en groene opgave 
 Ontsluiting 

Sturen, faciliteren, financieren Beuningen, bedrijven, Stadsregio 
Arnhem Nijmegenwaterschap, RWS 
en provincie, KvK 

Revitalisering bedrijventerrein Wijchen-Oost 
 Soort werkgelegenheid 
 Inrichtingsplan, incl. groene opgave 
 Ontsluiting 

Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

Bedrijven, KvK 

Ontwikkeling regiorail-stationslocatie Teersdijk 
 Kantorenlocatie  
 Versterken tertiaire werkgelegenheid 

Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

Stadsregio Arnhem Nijmegen 
vervoersbedrijf, ontwikkelaars, KvK 

Ontwikkeling locatie NS-station 
 Kantorenlocatie, inclusief wonen  
 Versterken tertiaire werkgelegenheid 

Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

Stadsregio Arnhem Nijmegen, 
ontwikkelaars, KvK 

Kleinschalige bedrijvigheid in overige kernen Sturen via BP, faciliteren Ondernemers 

Inpakken Breekwagen Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

Bedrijven, leefbaarheidsgroep 
Bergharen

Ontsluitings- en mobiliteitsplan Initiëren, opstellen Bedrijven, Stadsregio Arnhem 
Nijmegen 
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4.7 Wonen in het Groen  

Doel
Doel van deze opgave is het realiseren van woningbouw aan de 
oostzijde van Wijchen, in groene woonmilieus en in combinatie met 
het versterken van de hier aanwezige groene en recreatieve 
functies.

Inhoud
Door ten oosten van de kern, op de hogere gronden, uit te breiden 
bouwt Wijchen conform haar ontstaansgeschiedenis voort op de 
stuifduinen. Wijchen-Oost omvat een “reguliere’ en meerdere 
bijzondere, groene woningbouwlocaties. Op inbreidingslocatie 
Huurlingse Dam worden totaal 700 tot 1000 woningen gerealiseerd 
(ca. 25 woningen per hectare). Dit gebied heeft overeenkomstig de 
Wijchense identiteit de allure van ruim en groen wonen. Een 
groene openbare ruimte op basis van landschappelijke 
karakteristieken neemt hier een belangrijke plaats in. 

Het gebied ten westen van Lunen is bij de ontwikkeling van 
Kerkeveld aangewezen als compensatiegebied voor het leefgebied 
van de das. Dit hoeft niet te betekenen dat er in dit gebied geheel 
geen woningbouw gerealiseerd kan worden. Voor een goede 
stedenbouwkundige afronding van dit deel van Wijchen zal er 
onderzoek gedaan worden om hier woningbouw in de vorm van 
zgn. burcht- of fortbebouwing te realiseren. 

De EVZ ‘Kamsalamander’ wordt ingepast tussen de wijk Kerkeveld 
en deze locatie. De landschappelijk besloten zone die functioneert 
als EVZ voor de Das loopt zuidelijk van de nieuwe uitbreiding. 

Het MOB-complex en het gebied tussen de Oosterweg en 
Valendrieseweg zijn gebieden met een hoge landschappelijke 
waarde. Onderzocht zal worden in hoeverre het mogelijk is om met 
behoud van deze landschappelijke waarden in deze gebieden 
woningbouw te plegen. Hierbij wordt gedacht, evenals in het 
gebied ten zuiden van Kerkeveld (Lunen) aan landgoed- of 
burchtbebouwing. Het gebied tussen de Valendrieseweg en de 
Leemweg wordt niet betrokken bij de ontwikkeling van toekomstige 
uitbreidingslocaties. Iedere verdere ontwikkeling, waaronder ook 
begrepen is de aanleg van de zogenaamde Oosttangent, die 
afbreuk doet aan de cultuurhistorische, natuur en landschappelijke 
waarde van de Valendriese heuvels zal worden tegengegaan. 
Rondom de bossen ten zuiden van Alverna en ten noorden van het 
MOB-complex worden – conform provinciaal beleid- nieuwe 
‘landgoederen’ gerealiseerd: ontwikkeling van tenminste 5 hectare 
bos met daarop maximaal 3 wooneenheden. Daarmee komen in 
Wijchen op beperkte schaal unieke woonmogelijkheden tot stand.  

Sport en (middelbaar) onderwijs blijven behouden in Wijchen Oost 
en worden –indien mogelijk- uitgebreid en versterkt. Beide typen 
voorzieningen hebben tevens een functie voor de bewoners van 
de nieuwe woongebieden aan de oostzijde.  

Wijchen realiseert daarnaast, gekoppeld aan de 
woningbouwlocaties, de noodzakelijke voorzieningen. Er zijn extra 
mogelijkheden voor de combinatie van bewoning door ouderen en 
zorg in het groene, parkachtige milieu op het MOB. Ditzelfde geldt 
voor de combinatie van wonen en vormen van extensieve 
recreatie, zoals wandelen en sport. 



Impressie wonen in een groene stetting
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De positie van Alverna krijgt bijzondere aandacht. Alverna wordt 
door de ontwikkeling van Wijchen-Oost ruimtelijk gezien bij de kern 
Wijchen getrokken. Toch houdt het ook een eigen karakter. 
In Alverna worden voorzieningen gerealiseerd die een functie 
hebben voor de uitbreiding in Wijchen-Oost. Daarbij denkt Wijchen 
aan zorgvoorzieningen en multifunctionele ruimten. Bij de 
ontwikkeling van dit gebied wordt tenslotte aandacht besteed aan 
het versterken van de recreatieve waarden in dit gebied. Dat 
gebeurt door mogelijkheden voor extensieve recreatie te 
vergroten, maar ook door het recreatiegebied rond de Berendonck 
een kwaliteitsimpuls te geven. 

Acties en projecten Rol gemeente Betrokken partijen 

Realiseren uitleglocatie Huurlingsedam  
 Wonen 
 Groen en blauw 
 Bereikbaarheid en ontsluiting; verkeersvoorzieningen 
 Voorzieningen 
 Sociale veiligheid 

Initiëren, opstellen, sturen, 
faciliteren, financieren 

Inwoners, Stadsregio Arnhem 
Nijmegen, provincie, 
projectontwikkelaars, 
woningbouwcorporatie 

Realiseren groen woonmilieu MOB, gebied tussen Oosterweg en 
Valendrieseweg, Lunen-west  
 Uitbreiding bos, veel aandacht voor openbaar groen/park 
 Aandacht voor ecologie  

Initiëren, sturen, faciliteren, 
medefinancieren 

Inwoners, leefbaarheidsgroep 
Alverna, projectontwikkelaars, 
woningbouwcorporatie 

Ontwikkelen nieuwe landgoederen  
 Realiseren bos (tenminste 5 ha) 
 Wooneenheden per landgoed 

Initiëren, sturen, faciliteren, 
medefinancieren 

Inwoners, provincie, natuur- en 
landschapsorganisaties, 
projectontwikkelaar 

Ontwikkeling extensieve recreatie 
 De Berendonck en omgeving 
 Vormen van extensieve recreatie en sport 
 Verbeteren routenetwerk  

Initiëren, sturen, faciliteren Ondernemers, natuur- en 
landschapsorganisaties 

Realisatie EVZ (‘das’ en ‘kamsalamander’) Sturen, faciliteren, medefinancieren Provincie, waterschap 
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4.8 Kwaliteit in de wijk 

Doel
Een aantal Wijchense wijken heeft een kwaliteitsimpuls nodig. 
Afhankelijk van de locatie betekent dit revitalisering, inbreiding of 
een groene impuls in combinatie met woningbouw. Doel is het 
vergroten van de differentiatie in het woningaanbod en het 
verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. ‘Kwaliteit in de 
wijk’ is bij uitstek een geïntegreerde opgave: de aangepakte wijken 
zijn sociaal sterk, duurzaam groen met een herkenbare identiteit.

Inhoud
Wijchen heeft een aantal wijken dat op termijn niet meer voldoet 
aan de eisen van de huidige samenleving en waar de leefbaarheid 
onder druk kan komen te staan. Voor de wijken uit de jaren ’50 en 
’60 speelt dit op korte termijn, voor wijken uit de jaren ’70 en ’80 
gaat dit na 2010 spelen. Deze wijken worden gerevitaliseerd. 
Onderzoek moet uitwijzen welke wijken dit precies aan de orde is, 
rekeninghoudend met urgentie en kansrijkdom. Per wijk wordt 
vervolgens een revitaliseringplan opgesteld. Bewonersparticipatie 
is hierbij onontbeerlijk. Er wordt gestreefd naar een balans tussen 
behoud, opwaardering en vervanging van woningen. Kenmerkend 
voor deze aanpak zijn draagvlak en aandacht voor sociale 
cohesie, kansen voor iedereen, kwaliteit en veiligheid van de 
woonomgeving en het groene karakter.  

Diverse locaties in Wijchen zijn geschikt voor inbreiding. Het 
rapport ‘inbreiding voor uitbreiding’ vormt hiervoor de basis. Doel is 
het vergroten van de woningvoorraad binnen het bestaand 
stedelijk gebied op een dusdanige manier dat het ruime en groene 

karakter van Wijchen blijft bestaan. Geschikte locaties zijn onder 
meer de spoorzone, delen van het centrum en de Klapstraat. 

Op een aantal plaatsen verdient de bestaande groenstructuur een 
kwaliteitsimpuls. Dit wordt bereikt door een groen-rode 
ontwikkeling: het opwaarderen van het groen gaat hier hand-in-
hand met de ontwikkeling van een (extensieve) woningbouw. 
Goede voorbeelden hiervan zijn het Wijchens Meer en de 
Randweg Noord. Het groene karakter van deze locaties blijft 
nadrukkelijk behouden.  



groen en water in de stad
versterken: park, spelen, natuur,
educatie

compact verdichten langs het spoor, rond station en in het centrum

bouwen op bescheiden schaal in het groen
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Acties en projecten Rol gemeente Betrokken partijen 

Onderzoek revitaliseringsbehoefte wijken in Wijchen Initiëren, opstellen Inwoners kern Wijchen, sociaal 
maatschappelijke instellingen 

Opstellen revitaliseringsplan / inrichtingsplan per wijk,  Initiëren, opstellen Bewoners van de wijk, 
leefbaarheidgroepen, 
woningbouwcorporaties, 
ondernemers, waterschap 

Uitvoeren revitaliseringplannen 
 Wijk 1 
 Wijk 2 
 Etcetera 

Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

Woningbouwcorporaties, inwoners 

Uitvoeren Nota ‘inbreiden voor uitbreiden’  Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

Woningbouwcorporaties, inwoners, 
projectontwikkelaars 

Woningbouw in parkachtige omgeving 
 Wijchens Meer 
 Randweg Noord 

Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

Inwoners, woningbouwcorporaties, 
projectontwikkelaars, waterschap 
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4.9 Poort Plus 

Doel
Het doel van deze opgave is het optimaliseren van de 
verbindingen van Wijchen met de Gelderse en Brabantse regio. 
Voor het Wijchense bedrijfsleven is een goede bereikbaarheid van 
de bedrijventerreinen, kantorenlocaties en het centrum 
noodzakelijk. Andersom dienen allerhande voorzieningen en 
bedrijfslocaties in de regio bereikbaar te zijn voor de Wijchenaren. 

Inhoud
Wijchen is de poort van de Stadsregio Arnhem Nijmegen-gebied, 
maar oriënteert zich van oudsher ook op Noord-Brabant. Wijchen 
heeft een regionale centrumfunctie voor wat betreft 
werkgelegenheid, winkelen en voorzieningen als middelbaar 
onderwijs en zorg. De overgang van het stedelijke naar het 
landelijke gebied trekt recreanten. Hier staat tegenover dat veel 
Wijchenaren elders werken, naar school gaan of gebruik maken 
van hoogstedelijke voorzieningen. Deze regionale oriëntatie, de 
centrumfunctie en het ‘forenzen’ maken het noodzakelijk te 
beschikken over een goede en multimodale ontsluiting.  

Wijchen zet in op duurzame vormen van vervoer. Het openbaar 
vervoer krijgt een belangrijke impuls door de ontwikkeling van de 
regiorail, met drie stations. Wijchen vergroot haar bereikbaarheid 
door veel werkgelegenheid te concentreren rond de stations. Voor 
een goede verkeersafwikkeling worden de stations opgenomen in 
de auto-ontsluiting en het langzaamverkeersnetwerk. 

Ook zijn voldoende parkeerplaatsen van belang, met name nabij 
de stations (vanwege de overstapfunctie) en in en om het centrum 
(voor behoud van de regionale aantrekkingskracht).  

Om het verkeer van buiten Wijchen snel op de plaats van 
bestemming te krijgen en forenzenverkeer goed af te wikkelen, 
wordt bezien of de verkeersstromen van en naar de snelweg 
anders moet worden geregeld. Dit maakt deel uit van het totale 
vervoers- en mobiliteitsplan.
In verband een verdere logistieke ontwikkeling, overeenkomstig de 
ambitie ‘Bedrijvig Wijchen’ is een goede afwikkeling van het 
goederenvervoer een belangrijke opgave. In verband met de 
oriëntatie op Noord-Brabant ijvert Wijchen voor het op termijn 
doortrekken van de regiorail tot Oss en voor het aanhalen van 
bestuurlijke banden met de gemeentes Oss en Grave. 

Om de ontsluiting voor mensen uit de kernen te vergroten, 
ondersteunt Wijchen het gebruik van de regiotaxi en andere 
vormen van vraagafhankelijk collectief personenvervoer. Ook 
versterkt Wijchen (veilige) langzaamverkeersverbindingen tussen 
de kernen. Ten westen van de A50 gaat het daarbij tevens om de 
verbindingen tussen de kernen en Bergharen dat een tweede 
centrumfunctie vervult voor een beperkt aantal voorzieningen. 



9S5154/R13/ELAN/jvo/Amst  Strategische Visie Wijchen 2025 
maart 2007 - 62 - Definitief rapport 

Acties en projecten Rol gemeente Betrokken partijen 

Ontwikkeling regiorail en drie stations Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

Stadsregio Arnhem Nijmegen 
vervoersbedrijf, ontwikkelaars 

Doortrekken regiorail naar Oss Lobbyen Stadsregio Arnhem Nijmegen 
vervoersbedrijf, provincie Noord-
Brabant, gemeente Oss 

Vervoers- en mobiliteitsplan op regionale schaal 
 Snelverkeer 
 Langzaam verkeer 
 Openbaar vervoer 

Initiëren, opstellen RWS, provincie, Stadsregio Arnhem 
Nijmegen 

Verbeteren autobereikbaarheid in de regio 
Opwaarderen knooppunt Valburg 

Lobbyen Stadsregio Arnhem Nijmegen, 
RWS, provincie 

Verbeteren openbaar vervoer in de regio Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

Stadsregio Arnhem Nijmegen 
vervoersbedrijf 

Verbeteren netwerk fietsverbindingen in de regio Initiëren, sturen, faciliteren, 
financieren 

provincie 

Recreatievisie rivierengebied Opstellen Samenwerkingsverband Maas en 
Waal 

Aanhalen bestuurlijke banden met Oss en Grave Uitvoeren Gemeentes Oss en Grave 


