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DE WERELD VERANDERT

▪ Behoefte aan woningen in de stad

▪ Behoefte aan ruimte voor bedrijven

▪ Behoefte aan groen

▪ Mogelijk nieuw station (2030 – 2035)



AANLEIDING 

Planologische studie van Nelleknoop
• Verschillende scenario’s voor de lange termijn (vanaf 2030 – 2035)
• Wat voor type (stedelijk) programma is mogelijk?
• Wat zijn de consequenties hiervan? 
• Ruimtelijke afweging tussen verschillende functie
• Nadrukkelijk niet de bedoeling nu keuze te maken voor 1 scenario; aanzet tot gesprek





VAN NELLEKNOOP:  5 DEELGEBIEDEN



AMBITIES: GOEDE GROEI



RUIMTELIJK RAAMWERK



6 SCENARIO’S: ‘SCHUIFJES’



SCENARIO 1 & 2: GEEN STATION

1. Groen, sport en werkdistrict 2. Wooneilanden in het park



SCENARIO 3 & 4: STATION OOST

3. Stationsknoop Oost 4. Blijdorp XL



SCENARIO 5 & 6: STATION WEST

5. Van Nelle Valley 6. Stedelijk woon-werkdistrict



CONCLUSIES ALGEMEEN

▪ Door de gunstige ligging op regionaal, stedelijk als wijkenniveau liggen er kansen voor 

substantiële verstedelijking en structuurverbeteringen. 

▪ De komst van een station van Nelle is voor de stad wenselijk; voor bestaande wijken 

en werkgelegenheid en ontwikkelperspectief voor verdere verstedelijking →

Scenario’s 3, 4, 5 en 6 meest interessant



CONCLUSIES STATION

▪ Verstedelijken in Van Nelleknoop zorgt voor meer in- en uitstappers bij een potentieel 

nieuw station, daardoor wordt de kansrijkheid ervan vergroot. Scenario 6 leidt tot de 

meeste toename, scenario 5 tot de minste. 

▪ Als station aan oostkant (scenario 3 en 4), dan de HMC bedrijvigheid grotendeels 

ongemoeid laten. Wel sportvelden verplaatsen en volkstuinen moeten grotendeels 

wijken of in andere vorm opgenomen worden.

▪ Als station aan de westkant (scenario 5 en 6), dan:

▪ Sportvelden verplaatsen binnen gebied en volkstuinen moeten grotendeels 

wijken of in andere vorm opgenomen worden.

▪ gevolgen voor HMC-bedrijven: OF het profiel van het gebied verandert (scen. 5) 

OF ze moeten verplaatsten naar buiten het gebied (scenario 6). 

▪ Worden kwetsbare stadswijken Oud Mathenesse en Spangen beter bereikbaar.



DANK VOOR UW AANDACHT

▪ Hoe ziet u de toekomst op deze plek?

▪ Wat is de maatschappelijke meerwaarde van het complex, nu en in de toekomst? 

▪ Hoe staat u tegenover intensiever gebruik, en hoe kan dat eruit zien?

▪ Hoe staat u tegenover het vergroten van de openbaarheid, en hoe kan dat eruit zien? 


