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Vóór de tijd van coronamaatregelen 
reisden dagelijks zo’n 50.000 studenten, 
17.000 medewerkers en 5.000 polikli-
niekbezoekers van en naar Heijendaal. 
Om Heijendaal in de toekomst duur-
zaam bereikbaar houden en de ver-
keersveiligheid te verbeteren, willen de 
onderwijsinstellingen op Heijendaal, 
Radboudumc, de vervoerders, de pro-
vincies Gelderland en Limburg en de 
gemeente Nijmegen (= Campus Heijen-
daal) het autoverkeer de komende jaren 
met 20% terugdringen. Het plan is om 
een campus Heijendaal te creëren waar 
YRRUDO�UXLPWH� LV�YRRU�YRHWJDQJHUV��ÀHW-
sers en het openbaar vervoer.  

'H� EHUHLNEDDUKHLG� YDQ�+HLMHQGDDO� LV� QLHW�
JRHG� JHQRHJ�� 8� KHHIW� DOV� EHZRQHU� YDQ�
%UDNNHQVWHLQ� RQJHWZLMIHOG� HUYDUHQ� GDW�
GH�KRHYHHOKHLG�YHUNHHU�GLH� �YRRU�FRURQD��
iedere dag van en naar de campus reist 

vooral in de directe omgeving leidt tot 

verkeersknelpunten, met name tijdens de 

spits. Daarnaast krijgen we klachten van 

omwonenden over parkeeroverlast. De 

maatregelen die we voorstellen zullen dus 

vooral voor de woonwijken rondom de 

campus een verbetering opleveren.

Waar beginnen we mee?
'H� RQGHUZLMVLQVWHOOLQJHQ� HQ� KHW� 5DGERX-

dumc gaan als eerste aan de slag met het 

terugdringen van de hoeveelheid autover-

keer. Dat willen ze onder andere doen door 

DFWLHV�RP�KHW�JHEUXLN�YDQ�GH��HOHNWULVFKH��
ÀHWV�RI�KHW�RSHQEDDU�YHUYRHU�WH�VWLPXOHUHQ��
reiskostenregelingen voor medewerkers 

aan te passen, vaker thuiswerken stimu-

leren, meer digitaal onderwijs, consulten 

in het ziekenhuis waar mogelijk digitaal 

te doen en bloedonderzoeken niet meer in 

het ziekenhuis maar elders te laten uitvoe-

ren. Dit soort ideeën lagen er al, maar deze 

zijn door corona in een stroomversnelling 

gekomen. Alle bovengenoemde maatrege-

len moeten ervoor zorgen dat er in de spits 

����PLQGHU� DXWRYHUNHHU� QDDU� GH� FDPSXV�
komt, iets waar vooral de omwonenden 

YDQ�GH�FDPSXV�SURÀMW�YDQ�JDDQ�KHEEHQ�

8LW� JHVSUHNNHQ� GLH� HHUGHU� PHW� PHGH-
werkers, studenten en omwonenden van 

FDPSXV� +HLMHQGDDO� ]LMQ� JHKRXGHQ� NRPW�

ook naar voren dat knelpunten in de be-

reikbaarheid ook te maken hebben met de 

infrastructuur op en rondom de campus. 

Onduidelijke parkeerroutes die leiden tot 

onnodig zoekverkeer, kruispunten en ro-

tondes die in de spits onvoldoende door-

VWURPHQ��ÀHWVHUV�HQ�DXWR·V�GLH�KHW�RSHQEDDU�
vervoer in de weg zitten en onaantrekkelij-

NH�ORRSURXWHV��'H�SODQQHQ�RP�GH�&DPSXV�
beter bereikbaar te maken bestaan daarom 

niet alleen uit het terugdringen van het au-

toverkeer, maar ook uit het aanpassen van 

de infrastructuur op en rondom de campus, 

waardoor verkeer elkaar minder in de weg 

zit en routes duidelijker en veiliger wor-

den. 

+HW� XLWJDQJVSXQW� ELM� GH� LQIUDVWUXFWXUHOH�
maatregelen is dat ze niet mogen leiden tot 

verschuiving van problemen of knelpunten 

HOGHUV�� 8LW� GH� HHUVWH� EHUHNHQLQJHQ� EOLMNW�
dat aanpassingen in de infrastructuur pas 

NXQQHQ�RS�KHW�PRPHQW�GDW�HU�����PLQGHU�
autoverkeer is. Met andere woorden: er ko-

men geen grote infrastructurele aanpassin-

JHQ�]RODQJ�HU�PLQGHU�GDQ�����DIQDPH�YDQ�
het autoverkeer is. Die eis betekent dus dat 

het uitvoeren van alle voorgestelde maat-

regelen een lange doorlooptijd heeft. Pas 

DOV�EOLMNW�GDW�GH�KRHYHHOKHLG�YHUNHHU�ÁLQN�
is afgenomen, gaan we de ideeën voor in-

frastructurele aanpassingen verder uitwer-

ken. 

De eerste grove berekeningen die we 

hebben laten uitvoeren laten zien dat bij 

����PLQGHU� DXWRYHUNHHU� GH� YRRUJHVWHOGH�

aanpassingen in routes zouden leiden tot 

zowel toe- als afnames van de hoeveel-

heid autoverkeer op de wegen rondom 

%UDNNHQVWHLQ�� ,Q� GH� RFKWHQGVSLWV�� WXVVHQ�
����� HQ� ����� XXU� ]RXGHQ� RS� GH�+RXWODDQ�
��� DXWR·V�PHHU� ULMGHQ� GDQ� QRUPDDO� �SHLO-
MDDU�������RRN�GH�'ULHKXL]HUZHJ�]RX�LHWV�
GUXNNHU�ZRUGHQ�PHW����DXWR·V�PHHU�LQ�GH�
ochtendspits. Op de andere wegen rondom 

%UDNNHQVWHLQ� ]LHQ�ZH� MXLVW� HHQ� ÁLQNH� DI-
name van het aantal auto’s in de ochtend-

VSLWV��G·$OPDUDVZHJ�������]XLGHOLMNH�GHHO�
+H\HQGDDOVHZHJ� ������ ]XLGHOLMNH�GHHO�6W��
$QQDVWUDDW�������6FKHLGLQJVZHJ�����

Tijdens een eerste bijeenkomst van om-

ZRQHQGHQ�RS���IHEUXDUL�KHEEHQ�ZH�YRRU-
stellen laten zien die volgens de eerste 

EHUHNHQLQJHQ�KDDOEDDU�]LMQ��8�NXQW�GH�SUH-
sentatie terugkijken op de website duur-

]DDPEHUHLNEDDUKHLMHQGDDO� �KWWSV���ZZZ�
GXXU]DDPEHUHLNEDDUKHLMHQGDDO�QO�QLHXZV�
video-informatieavond-groene-en-autolu-

ZH�FDPSXV���� 'H� YHUGHUH� XLWZHUNLQJ� YDQ�
die ideeën doen we te zijner tijd samen met 

de omwonenden. Maar zoals gezegd kan 

dat nog een aantal jaren duren. Wilt u op de 

KRRJWH�EOLMYHQ�YDQ�GH�YRRUWJDQJ"�8�NXQW�
zich via de site aanmelden voor de digitale 

nieuwsbrief.

Tekst en foto:  Marieke Mom, senior advi-
seur communicatie

Rondom Heijendaal: minder auto’s, meer groen
Bericht van de gemeente


