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Inleiding 
Nijmegen staat weer langer stil voor de Waalbrug, de wachttijden voor de verkeerslichten op de 
Energieweg zijn langer aan het worden en het loopt vaker vast op de S100. Het knooppunt 
Neerbosscheweg-Graafseweg, het Gaziantepplein en het kruispunt Neerbosscheweg-Rosa de 
Limastraat-Otto C. Huismanstraat stromen, zeker in de spits, matig tot slecht door. Na een periode van 
relatieve rust door de economische crisis en de realisatie van De Oversteek merkt de stad dat de 
economie aantrekt en dat het drukker wordt op de Nijmeegse autowegen.  
 
De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen. 
Daarnaast is een goede infrastructuur van levensbelang voor het ondernemings- en vestigingsklimaat 
van  onze stad. Onze stad heeft gemiddeld een hoogopgeleide bevolking, maar ook aan ambachtelijke 
specialisten en vakmensen heeft Nijmegen geen gebrek. Met de Radboud Universiteit en de 
Hogeschool Arnhem-Nijmegen zijn we een kennisstad van nationaal belang en hebben we een ruim 
aanbod aan onderzoeksmogelijkheden. Tel daar de perfecte ligging tussen randstad, de Rotterdamse 
haven en het Duitse achterland bij op, dan levert Nijmegen een unieke mix van geografische en 
demografische eigenschappen om de logistieke hotspot van Oost Nederland te zijn. Een kans die 
Nijmegen volgens de VVD niet mag laten schieten. 
 
Een leefbare stad, waarin bedrijven goed bereikbaar zijn en waarin mensen gemakkelijk van en naar 
hun werk kunnen reizen, daar staat de VVD Nijmegen voor. Daarvoor moet niet alleen en geïsoleerd 
per keer één weg of knooppunt aangepakt worden, omdat daar op dat moment toevallig een probleem 
is. Daarvoor moet gekeken worden naar alle wegen samen, gecombineerd met de verschillende 
vervoersmogelijkheden. Nijmegen verdient een plan waarin het oplossen van een probleem op de ene 
weg, niet een probleem op de weg ernaast veroorzaakt. Om de stad klaar te stomen als bereikbare 
logistieke hotspot, een stad met een minimum aan files en opstoppingen en een stad waar bewoners 
kunnen gaan en staan waar en hoe ze dat willen, heeft VVD Nijmegen deze integrale mobiliteitsvisie 
ontwikkeld.  
 
In deze wegwijzer voor Nijmegen pleit VVD Nijmegen voor een én-én-én-beleid, waarbij ingezet wordt 
op alle soorten vervoersmiddelen. Nijmegen bereikbaar maken via weg, water en spoor; voor 
voetgangers, fietsers en automobilisten; via zowel privaat, als via publiek vervoer; voor zowel de regio, 
als binnen Nijmegen zelf. De VVD vindt het een een kerntaak van de overheid om hiervoor de juiste 
infrastructuur te  faciliteren en is bereid om hier écht in te investeren. 
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1. Nijmegen bereikbaar: doorstroom in en om de stad 
 

Optimaliseer de S100 
De Graafseweg, Sint Annastraat, Sint Canisisussingel-Oranjesingel, Heyendaalseweg en Industrieweg 
zijn belangrijke verkeersaders binnen Nijmegen en deze wegen worden steeds drukker. Er is weinig 
ruimte om deze wegen op te waarderen. Ook is het opwaarderen van deze wegen niet goed voor het 
leefklimaat van de stad. VVD Nijmegen ziet deze wegen graag rustiger, als lokale wegen met uitsluitend 
bestemmingsverkeer voor het gebied waar deze wegen in liggen. Om dit te faciliteren heeft het 
doorgaande verkeer een goed werkend alternatief nodig. De VVD Nijmegen pleit voor een autoluwer 
centrum van Nijmegen, maar wel pas wanneer Nijmegenaren en onze bewoners en ondernemers dit 
goed werkende alternatief hebben. Het optimaliseren van de S100 is hierin de eerste en belangrijkste 
stap. Dat zorgt ervoor dat het verkeer niet in en rondom Nijmegen vast komt te staan. Zonder een 
functionerende rondweg is autoverkeer van de huidige verkeersaders en uit het centrum weren een 
doodsteek voor de Nijmgeegse economie. 
 
Afgelopen jaren is er geïnvesteerd in de S100 als rondweg van Nijmegen. Dat was nodig, want van 
oudsher rijdt het autoverkeer nu eenmaal door het stadscentrum. In de praktijk blijkt dat de S100 nog 
niet optimaal werkt. In de top 25 van vertragingen in Nijmegen, liggen er acht op de S100. Opstoppingen 
komen voor over de hele S100, maar met name de Waalbrug, de kruising Prins Mauritssingel-Graaf 
Allardsingel, de kruising Graaf Allardsingel-Griftdijk Noord-Margaretha van Mechelenweg, de rotonde 
Energieweg-Industrieweg, het Gaziantepplein, de kruising Neerbosscheweg-Graafseweg en de kruising 
Scheidingsweg-Sint Annastraat-Grootstalselaan zijn zorgenkindjes. 

 

Figuur 1: TomTom vertragingsindex Nijmegen 2016 (Bron: TomTom) 
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De VVD streeft ernaar om al het doorgaand wegverkeer, auto’s en vrachtauto’s die niet Nijmegen-
centrum als eindbestemming hebben, over de S100 om de stad heen te laten rijden. De S100 moet 
daarvoor een route zijn die lekker doorrijdt. In de huidige situatie moeten weggebruikers te vaak stoppen 
voor rood licht en hebben zij last van opstoppingen bij kruispunten. Dit zorgt ervoor dat het wegverkeer 
andere routes, zoals de Graafseweg en de Heyendaalseweg, blijft gebruiken als doorgaande route. Om 
deze wegen in de toekomst in- en uitvalswegen voor mensen en leveringen die daadwerkelijk in ons 
stadscentrum moeten zijn te laten worden, is een optimaal werkende S100 de eerste en een 
noodzakelijke stap. 
 
Om een S100 met voldoende ruimte en doorstroom te realiseren, pleit de VVD Nijmegen voor: 
 

 Onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van fietstunnels op Grootstalselaan, Weg door 
Jonkerbos en Neerbosscheweg.  

 Onderzoek naar oorzaken van vertragingen op de belangrijkste knelpunten van de S100. Waar 
nodig investeren in extra uitvoegstroken, betere afstelling van verkeerslichten en eventueel 
aanpassingen doen in het wegprofiel van kruisingen en/of rotondes. 
 

Een bereikbaar Nijmegen en een goed functionerende rondweg zijn van vitaal belang voor de Nijmeegse 
economie en de leefbaarheid van de stad. Nijmegenaren die van en naar hun werk gaan, verdienen het 
niet om in de file te staan. De bedrijven in Nijmegen moeten goed bereikbaar zijn en zij moeten 
betrokken worden bij het realiseren van de juiste infrastructuur. Goed bereikbare bedrijven, dat is goed 
voor Nijmegen als werkstad en het zal nieuwe bedrijvigheid naar onze stad trekken.  

Ontsluit oostflank Nijmegen-Noord 
Nederland is uit de crisis geklommen en de woningmarkt trekt aan. Het ontwikkelen en uitbouwen van 
Nijmegen-Noord zorgt ervoor dat Nijmegen groeit. In Lent, Ressen en Oosterhout groeit het aantal 
inwoners sterk. Alle Nijmegenaren willen in een verkeersveilige omgeving wonen, het is een taak van 
de gemeente om dit te bieden. De drukte op nieuwe en bestaande wegen neemt alsmaar toe en de 
veiligheid en leefbaarheid in Nijmegen-Noord staan onder druk.  
 
De oostkant van Nijmegen-Noord wordt wel verder bebouwd, maar de verkeersafwikkeling is al jaren 
onduidelijk. Regionaal doorgaand verkeer uit de gemeente Lingewaard en sluipverkeer vanuit het 
noorden richting Nijmegen maken gebruik van de huidige infrastructuur: infrastructuur die bedoeld is om 
de wijk te ontsluiten. Deze wegen zijn niet ingericht als regionale verbindingswegen voor doorgaand 
verkeer. Volgend jaar vinden werkzaamheden aan de Waalbrug plaats en dan is de kans groot dat er 
meer file ontstaat op de N325-Prins Mauritssingel richting Nijmegen. Sluipverkeer om de file heen, door 
de oostflank van Nijmegen-Noord en Lent, vormt dan zelfs nog een grotere bedreiging. 
 
VVD Nijmegen maakt zich zorgen 
over de nu al toenemende 
verkeersdruk en -intensiteit op de 
Turennesingel, Vrouwe Udasingel 
en de Laauwikstraat in Nijmegen 
Noord. Deze wegen zijn niet 
bestemd als doorgaande wegen 
voor zulke grote aantallen verkeer. 
De huidige situatie en het 
perspectief van toenemende 
drukte zijn slecht voor de 
verkeersveiligheid en de veiligheid 
en het leefgenot van de inwoners 
van Nijmegen Noord en Lent. VVD 
Nijmegen wil dat er zo snel 
mogelijk een oplossing komt om te 
voorkomen dat de oostkant van 
Nijmegen Noord helemaal 
vaststaat.  
 
 

Figuur 2: File op de Waalbrug (bron: IKN) Figuur 3: File op de Waalbrug (bron: IKN) 
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Wat VVD Nijmegen betreft wordt direct werk gemaakt van het realiseren van de Dorpensingel Oost als 
regionale ontsluitingsweg. Dit ontlast Nijmegen-Noord en Lent van doorgaand verkeer uit de regio en 
van sluipverkeer richting Nijmegen. Samengevat: 
 

 Realiseer de Dorpensingel Oost. Niets doen en aanmodderen is geen optie. 

 Waardeer Turennesingel en Laawikstraat af naar 30-km/h-zones. 
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2. Nijmegen bereikbaar in de regio 
 
Nijmegen is de centrumstad van Zuid Gelderland, Noord Limburg, Oost Noord Brabant en West 
Nordrhein-Westfalen. Onze stad wordt druk bezocht door inwoners van regiogemeenten voor werk, 
boodschappen, de markt, shoppen, cultuur, studie, terrasjes of ander moois dat onze stad te bieden 
heeft. Daarnaast is Nijmegen een aantrekkelijke stad voor toeristen. Nijmegen staat nationaal en in de 
regio niet bekend om de goede bereikbaarheid van de stad. De VVD Nijmegen wil dat veranderen. Het 
streven is een goed bereikbare stad, voor de hele regio. Bereikbaar over de weg en via het spoor, 
zonder dat de stad dichtslibt met autoverkeer.  

Transferia rondom Nijmegen 
Om onze stad goed bereikbaar te houden en tegelijk een autoluwere binnenstad te realiseren pleit de 
VVD Nijmegen voor het realiseren van goed functionerende transferia. De huidige transferia zijn te 
onbekend en voldoen niet aan de juiste randvoorwaarden.  
 
De bestaande transferia hebben verbetering nodig. Zo heeft het transferium N325-Ovatonde een te 
slechte openbaar vervoersverbinding. De nieuwe transferia moeten op strategische plekken aan de 
randen van de stad gerealiseerd worden. Als locaties voor transferia stelt VVD Nijmegen voor: 
 

 Station De Goffert 

 Station Nijmegen Dukenburg 

 Universiteit (Sint Annastraat en/of Heyendaal) 

 N325 Nieuwe Ubbergseweg 

 N325 ter hoogte van Ovatonde 
 
  

Figuur 4: Mogelijke transferia voor Nijmegen 
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Om ervoor te zorgen dat de transferia aantrekkelijk zijn voor weggebruikers, moeten de transferia 
voorzien worden van voldoende parkeergelegenheid en moet er tijdens piekuren minimaal vier keer per 
uur  een openbaar vervoersverbinding beschikbaar zijn. Ook moet op de transferia een ruim aanbod 
van OV-fietsen beschikbaar zijn. 
 
Bezoekers van onze stad en mensen die in Nijmegen werken moeten actief verleid worden om gebruik 
te maken van de transferia. Hiervoor is een goede bewegwijzering nodig en moeten de transferia 
onderdeel worden van het parkeerverwijssysteem. Daarnaast moeten de transferia gepromoot worden 
voor dagjesmensen en toeristen die naar onze stad komen. Bijvoorbeeld door de transferia actief op te 
nemen in toeristeninformatieboekjes en via de bereikbaarheidspagina van de gemeente. 

Spoorverbindingen verbeteren 
Station Nijmegen verbindt onze stad met de randstad en met Noord en Zuid Nederland. De regionale 
verbinding met Duitsland ontbreekt. Reizen per trein is een van de meest duurzame manieren van reizen 
en VVD Nijmegen hecht er veel waarde aan dat dit optimaal gefaciliteerd wordt. Nijmegen moet voor 
alle regiogemeenten goed bereikbaar zijn per spoor. Dit betekent in eerste instantie uitbreiding van 
station Nijmegen Centraal met een extra spoor aan de westkant van het station. 
 
Met de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen is Heyendaal één van de 
belangrijkste economische- en kennislocaties in Nijmegen. Dagelijks reizen duizenden forensen en 
sudenten van en naar Nijmegen Heyendaal. De VVD Nijmegen zet daarom in op het opwaarderen van 
station Nijmegen Heyendaal.  
 

 
Figuur 5: Station Nijmegen Centraal (bron: IJ. Th. Heins - Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) 

VVD Nijmegen wil Nijmegen met Kleve, Weeze en Düsseldorf verbinden door de spoorlijn Nijmegen-
Kleve te reactiveren. Dit ontsluit Nijmegen naar Kleve en airport Weeze en brengt een stabiele en 
duurzame verbinding tot stand richting het zuidoosten van Nederland. De VVD Nijmegen is zich hierbij 
bewust van de bezwaren die leven bij de gemeente Berg en Dal, maar hoopt dat deze bezwaren niet 
onoverbrugbaar blijken. Daarvoor is een constructieve houding en een open proces nodig. De VVD wil 
dat Nijmegen deze kar gaat trekken en in gesprek treedt met de gemeente Berg en Dal, gemeinde 
Kranenburg, Kreis Kleve, provincie Gelderland, bundesland Nordrhein Westfalen, de Euregio Rhein-
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Waal en een eventuele exploitant. Op de eerste plaats moet goed geïnventariseerd worden wat de 
gemeente Berg en Dal nodig heeft om reactivatie te realiseren. 
 
De spoorbrug met enkel spoor bij Ravenstein is een flessenhals in de verder dubbele verbinding tussen 
Nijmegen, Oss en Den Bosch. Een kwartiersdienst op dit traject zou werkelijk een verbetering betekenen 
voor de bereikbaarheid van Nijmegen per spoor. Voor onze bedrijven moet daarnaast voldoende ruimte 
beschikbaar blijven voor goederentreinen. De combinatie van een kwartiersdienst en goederentreinen 
is onmogelijk op de bestaande spoorcapaciteit. VVD Nijmegen pleit daarom voor een gezamenlijk 
lobbytraject. Nijmegen, Den Bosch, Oss en de provincies Gelderland en Noord Brabant moeten 
gezamenlijk nadrukkelijk richting Den Haag en bij Prorail kenbaar maken dat deze flessenhals opgelost 
moet worden. Dit zorgt voor een sterke verbinding tussen Nijmegen en het zuiden van Nederland. 
 
VVD Nijmegen maakt zich hard voor: 
 

 Uitbreiding van station Nijmegen Centraal met één extra spoor aan de westzijde van het station. 

 Station Nijmegen Heyendaal opwaarderen. 

 Reactivering van de spoorlijn Nijmegen – Kleve. 

 Verdubbeling van het spoor op de spoorbrug bij Ravenstein. 

Fietsverbindingen afmaken 
Afgelopen jaren is in Nijmegen geïnvesteerd in goede en veilige fietspaden. Er zijn verschillende 
snelfietsroutes gerealiseerd, waardoor Nijmegen per fiets goed bereikbaar is voor inwoners van de 
gemeenten om Nijmegen heen. Door fietsers te faciliteren laat bestemminigsverkeer voor Nijmegen de 
auto vaker staan en worden de drukke verkeersaders in Nijmegen ontlast. Een goede fietsverbinding in 
combinatie met een goed werkende rondweg S100,  zorgt voor minder opstoppingen in de 
stad, verbetert de verkeersveiligheid en draagt bij aan een schonere lucht. 
 
De S100 en fietsverbindingen moeten elkaar niet in de weg zitten, daarom pleit VVD Nijmegen ervoor 
om te investeren in tunnels onder de rondweg S100. Zo genieten zowel het autoverkeer als het 
fietsverkeer van een optimale doorstroom. De gevaarlijke oversteek voor fietsverbinding Nijmegen-
Beuningen bij de Voorstadslaan moet veiliger gemaakt worden, daarom pleit VVD Nijmegen hier voor 
een herziening van de voorrangssituatie of de oversteeklocatie te wijzigen of voor een fietsbrug of 
fietstunnel.  
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3. Nijmegen als logistieke hotspot 
 

Een multimodaal knooppunt 
Nijmegen is bereikbaar over het water, via het spoor en over de weg. Met luchthaven Weeze op nog 
geen 45 minuten afstand heeft Nijmegen een unieke uitgangspositie voor logistieke bedrijvigheid. Een 
logistieke hotspot vraagt om goede bereikbaarheid en een overheid die zijn nek durft uit te steken om 
bedrijven te faciliteren. De VVD Nijmegen wil investeren in Nijmegen als logistieke trekpleister, waar 
overslag tussen alle modaliteiten kan plaatsvinden.  

1e prioriteit: water, weg en spoor 
Transport gaat steeds meer per spoor en over het water, dit levert schaal- en duurzaamheidsvoordelen 
op voor bedrijven. Dit maakt de weginfrastructuur zeker niet overbodig: de logistieke sector wil kunnen 
veranderen van modaliteit wanneer daar vraag naar is en wil flexibel zijn in zijn mogelijkheden. 
Wegverkeer is daarvoor nog steeds een eerste essentiële factor in het vestigingsklimaat voor logstieke 
bedrijvigheid. 
 
Op dit moment dendert de Betuweroute vanaf Rotterdam, langs Nijmegen af, direct door naar het Duitse 
achterland. In Duitsland wordt op dit moment de Betuweroute aangetakt op Duisburg en de continentale 
lijn naar China. De VVD Nijmegen stuurt actief op het realiseren van de Railterminal Gelderland ten 
oosten van knooppunt Valburg op de A15. Met de railterminal versterkt Nijmegen de multimodale 
bereikbaarheid van de stad. Nijmegen kan overslagpunt worden van en naar Noordoost-Europa en via 
de Chinalijn een alternatieve aanvoerroute worden vanuit Azië. Containers kunnen in Nijmegen 
overgeslagen worden van goederentrein naar vrachtwagens en binnenvaartschepen en vice versa. 
 
Nijmegen heeft de grootste binnenvaarthaven van Nederland. Met de Waal en het Maas-Waalkanaal is 
Nijmegen goed bereikbaar voor binnenvaartschepen. Om de multimodaliteit van Nijmegen te versterken 
wil VVD Nijmegen dat ontwikkelingen van watergebonden bedrijvigheid aan het kanaal, in de 
Waalhaven en aan de Waal gefaciliteerd en gestimuleerd worden. Met de sluiting van Electrabel heeft 
Nijmegen een nieuwe unieke locatie voor optionele watergebonden bedrijvigheid. De VVD Nijmegen wil 
dat de locatie bestemd wordt om de ontwikkeling van de haven van Nijmegen en watergebonden 
bedrijvigheid verder te faciliteren. Kortom: 
 

 Railterminal Gelderland op de Betuweroute en de verkeersafhandeling daaromtrent op de A15 
moeten zo snel mogelijk gerealiseerd worden. 

 De haven van Nijmegen en watergebondenbedrijvigheid moeten actief gefaciliteerd worden in 
hun ontwikkeling. De voormalige Electrabel wordt hier speciaal voor bestemd. 

 Nijmegen profileert zich actief als multimodale logistieke hotspot en gaat proactief bedrijven 
binnenhalen om zich hier te vestigen. 

Verbinden met luchthaven Weeze-Düsseldorf 
De luchthaven Weeze-Düsseldorf ligt op een steenworp afstand van Nijmegen. Nijmegen is 

de dichtstbijzijnde grote stad bij de luchthaven, maar de verbinding met de luchthaven is omslachtig. De 

VVD Nijmegen gelooft dat een hoogwaardige openbaar vervoersverbinding met de luchthavens Weeze 
en Düsseldorf onze stad interessanter maakt voor bedrijven en toeristen, maar ook als woonstad.  
 
Reactivatie van de spoorlijn Nijmegen-Kleve in combinatie met de verbinding Weeze-Dusseldorf moet 
nader onderzocht worden. Bij een verbinding met Weeze en Dusseldorf vervagen de landsgrenzen en 
profileert Nijmegen zich als goed verbonden centrumstad in de regio. Verder wil VVD Nijmegen 
onderzoeken of frequente directe busverbinding met luchthaven Weeze wenselijk is. VVD Nijmegen 
stelt een regionale werkgroep voor om de verbindingen met Weeze en Düsseldorf te realiseren. 
 


