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Voor u ligt de knooppuntnotitie Mook-Molenhoek. Deze discussienotitie is het resultaat van 
een verkenning naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van het nieuwe station Mook-
Molenhoek, zowel vanuit regionaal als lokaal schaalniveau. Centraal staat het streven naar integrale 
knooppuntontwikkeling, waarin maatregelen voor openbaar vervoer en ruimtelijke ontwikkelingen 
worden gecombineerd. Hierbij wordt gekeken naar maatregelen op zowel lange als korte termijn.

Deze verkenning staat niet op zichzelf. Naast dit knooppunt zijn voor 15 andere knooppunten 
eenzelfde ruimtelijke verkenning uitgevoerd. De Stadsregio Arnhem Nijmegen wil beter zicht 
krijgen op de kansen voor knooppuntontwikkeling. In het licht van nieuw regionaal beleid weegt 
de Stadsregio de strategische betekenis van de knooppunten onderling tegen elkaar af en brengt 
hierin prioriteiten aan. Het doel is het optimaliseren van investeringen in het openbaar vervoer en 
ruimtelijke ontwikkelingen in de Stadsregio Arnhem Nijmegen.
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• Ontwikkelen van een nieuwe 
verkeersverbinding aan de oostzijde van het 
spoor, tussen Groesbeek en de N271 (richting 
A73) 

• Herstructurering en transformatie van de 
westzijde van bedrijventerrein Korendal naar 
meer kantoorachtige, specialistische zakelijke 
dienstverlening in een groene setting

• Verbeteren van de inpassing en groene 
bufferranden langs de oostzijde van Korendal, 
en op lange termijn wellicht uitplaatsing 
vanwege ruimtegebrek of bereikbaarheid (voor 
bijv. Nedcoat of Geba Verhuur)

• De toekomst van het huidige winkelcentrum 
Molenhoek is onzeker, op lange termijn kunnen 
de winkels naar het stationsgebied verplaatst 
worden

• Verdere doorgroei van de toeristische en 
recreatieve activiteiten in het landschap van de 
Mookerheide, en verder; meer economische 
recreatieve functies en een betere 
gebiedsmarketing

• Verbeteren van de OV-voorzieningen van 
het station, verdere uitbreiding van P+R-
parkeerplekken en fietsenstallingen

• Verplaatsen van bushalte en K+R-plek van 
de westzijde naar de oostzijde van het 
spoor, inclusief nieuwe doorgaande weg 
via de Veldweg en Bovensteweg langs het 
stationsgebied

• Directe koppeling maken aan de regionale 
snelfietsroute Nijmegen-Cuijk e.v. en 
verbeteren van de fietsroutes naar Mook, 
Malden en Groesbeek

• Verbeteren van de lokale loop- en fietsroutes 
tussen het station en het winkelcentrum in de 
kern van Molenhoek, of verplaatsing van de 
fietswinkel nabij het station

• Ontwikkelen van de recreatieve wandel- en 
fietsroutes vanaf het station, gekoppeld 
aan een betere informatievoorziening, 
natuureducatie en bewegwijzering

• Begin maken met herstructureren van de 
verouderde bedrijfslocaties op bedrijventerrein 
Korendal

Lange termijnKorte termijn
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over de Mookerheide, de koppeling met de vele toeristische 
trekpleisters in het gebied, en een betere gebiedsmarketing 
en informatievoorziening naar buiten toe. In het stationsgebied 
kan dit zichtbaar worden door een nieuwe hoogwaardige 
horeca-voorziening (hotel/restaurant), fietsverhuur, 
natuureducatie, toeristische informatie e.d.

De verbeterde stationsfunctie biedt ook kansen voor 
de herstructurering en transformatie van het woon- en 
werkgebied op (middel) lange termijn, rond het station. Vooral 
de herstructurering van bedrijventerrein Korendal is hierin 
een belangrijke opgave. Enerzijds voor het behoud van de 
staalgerelateerde bedrijvigheid, en deze beter inpassen in 
een groene buffer, en anderzijds voor de nieuwvestiging 
van nieuwe kantoorachtige, specialistische zakelijke 
dienstverlening, die profiteren van een uitstekende OV-
bereikbaarheid en de groene setting. Ook is het denkbaar dat 
op lange termijn het huidige winkelcentrum van Molenhoek 
betere kansen heeft in het stationsgebied, en ook profiteert 
van reizigers, toeristen en passanten. Dit zou op lange 
termijn het verplaatsen van het huidige winkelcentrum 
naar het stationsgebied kansrijk kunnen maken, met het 
gecombineerde gebruik van een goede wegontsluiting en 
concentratie van parkeren en goede fietsvoorzieningen.

Station Mook-Molenhoek is een kleine stationshalte in 
het spoornetwerk van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, 
maar kent vanaf de start in 2009 een zeer succesvolle 
ontwikkeling van de groei van het aantal reizigers.

De transferfunctie van het station kan nog verder verbeterd 
worden. Met name de autobereikbaarheid van het station, 
in combinatie met de uitbreiding van P+R-plekken, kan 
sterk worden verbeterd door verbetering van de bestaande 
wegenstructuur aan de oostzijde van het spoor, en het 
doortrekken van deze verbinding via een gedeeltelijke 
nieuwe wegverbinding naar Groesbeek. Met gerichte 
investeringen in OV-voorzieningen op en rond het station 
kan het aantal reizigers naar verwachting verder worden 
vergroot.

Deze verdere uitbouw van de transferfunctie van het station 
biedt nieuwe kansen voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
het gebied. Deze kansen liggen met name in het versterken 
van de ruimtelijk-economische kansen op het gebied van 
toerisme en recreatie. Dit vraagt om een directe koppeling 
tussen het station en de uitbouw van toeristische en 
recreatieve activiteiten in het gebied. Opgaven zijn vooral 
het verbeteren van de regionale wandel- en fietsroutes 

Station Mook Molenhoek Jachtslot Mookerheide

Aanbevelingen
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Kwestiekaart

1. hoge verkeersdruk in de kern 
Molenhoek (personenverkeer) 
en de kern Mook (vrachtverkeer) 
doordat een goede verbinding 
vanaf de N271 richting 
Groesbeek ontbreekt 

2. gevaarlijke éénbaansviaduct 
over het spoor, met name voor 
fietsers

3. verbinding voor auto en fiets 
mist tussen de Heumensebaan 
en het station

4. onduidelijke looproute naar 
het winkelcentrum en de kern 
Molenhoek 

5. onvoldoende fietsenstalling
6. onvoldoende sociale controle op 

het stationsgebied
7. een rommelig beeld ontstaat aan 

de oost-kant van het station, 
doordat er geen fietsenstallingen 
beschikbaar zijn

8. duidelijke bewegwijziging en 
route naar het jachtslot en het 
natuurgebied ontbreekt

9. verwachting is dat er binnenkort 
te weinig P+R plekken 
beschikbaar zijn

10. herstructurering is gewenst 
vanuit de gemeente. Dit deel 
van het bedrijventerrein oogt 
rommelig. Er zijn drie private 
partijen, een publiek-private 
samenwerking is goed denkbaar 

11. een uitwijklocatie moet gezocht 
worden indien Nedcoat zou 
willen uitbreiden 

12. herstructurering Korendal
13. onveilige fietsroute vanuit Mook
14. gebied staat gekenmerkd als 

werk-woon gebied echter er 
wordt met name gewoond
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Snelle reizigersgroei station Mook-Molenhoek
De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt aan de realisatie 
van Stadsregiorail: het vervoersconcept voor een betere 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer binnen de 
stadsregio. Als eerste station is vier jaar geleden het 
station Mook-Molenhoek geopend. Inmiddels heeft het 
station 50% meer reizigers dan bij de start in 2009. Dit 
succesvolle station kent inmiddels gemiddeld 1200 in- en 
uitstappers per dag. Deze reizigers zijn vooral afkomstig 
van Molenhoek (50%), Mook (14%) en Malden (13%), 
samen ruim 75% van de gebruikers van het station. (bron: 
www.destadsregio.nl) Dit geeft station Mook-Molenhoek 
vooral een lokaal ontsluitende functie, die verder kan 
worden uitgebouwd. Opvallend is ook het verschil in 
aantal reizigers tussen Molenhoek en Mook. Het is wellicht 
mogelijk om meer reizgers uit Mook aan te trekken.

Verdere uitbouw van station tot v oorstadshalte
Station Mook-Molenhoek ligt op het treintraject Nijmegen-
Roermond, de zogenoemde Maaslijn. In de spits rijdt 
ieder kwartier een trein van concessiehouder Veolia, 
buiten de spits ieder half uur. Dit geeft het station een 
belangrijke opstapfunctie in het forenzenverkeer: 15% van 
de reizigers reisden voorheen met de auto en 75% van 

de reizigers gaat naar of komt uit de richting Nijmegen. 
Vooral richting het (onderwijs)campus Heijendaal. Het 
station had bij oplevering 100 parkeerplaatsen en 100 
fietsenstallingen. Kort na oplevering moest dit aantal al 
worden uitgebreid. Inmiddels zijn er 150 parkeerplaatsen 
en 220 fietsenstallingen. Daarmee lijkt het eind nog niet in 
zicht. En met die groei moeten ook de OV-faciliteiten en 
services op het station zelf worden uitgebreid (bijv. kiosk, 
OV-fiets, etc.).

Het station als katalysator van nieuwe kansen
De gemeente Mook en Middelaar wil in samenwerking met 
de Stadsregio Arnhem Nijmegen verkennen welke kansen 
en mogelijkheden station Mook-Molenhoek biedt voor de 
ruimtelijk-economische ontwikkeling van de gemeente. 
Enerzijds krijgt het station steeds meer een belangrijke 
functie als voorstadshalte van Nijmegen, in noord-zuid 
richting bezien. Anderzijds - vanuit oost-west richting 
bezien - ligt het station Mook-Molenhoek op de grens 
van een nationaal bekend natuurgebied, de Mookerheide. 
Dit biedt kansen voor het station als bestemmingsplek 
(waar je uitstapt) voor het ontsluiten van dit uitgestrekte 
natuurgebied op de stuwwal. Met nieuwe kansen voor 
toerisme en recreatie.

1

Gevaarlijke oversteek via het spoorviaduct Heumensebaan

Doel en ambitie

Onvoldoende fietsenstallingen aanwezig, met name aan oostkant station



Bron: Structuurvisie Toerisme en Recreatie

Station Mook-Molenhoek in 
regionaal perspectief
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Mook-Molenhoek: goed bereikbare voorstadshalte
Met het station Mook-Molenhoek heeft de gemeente Mook 
en Middelaar aansluiting gekregen op het regionale en 
nationale spoornetwerk. Vanuit een regionaal perspectief 
moet hiervoor een goede koppeling gemaakt worden met 
de Rijksweg N271, de belangrijkste verkeersontsluiting 
tussen Nijmegen en Noord-Limburg, naast de snelweg 
A73. Het station ligt echter op te grote afstand van de A73 
om hier verkeer af te vangen. Het station heeft vooral een 
directe functie voor de omliggende kernen, en dan met 
name gericht op de onderwijscampus in Heijendaal.

Station als visitekaartje voor toerisme in de regio
Vanuit een regionaal perspectief heeft het station Mook-
Molenhoek een unieke ligging op het snijvlak tussen 
de woonkernen Molenhoek en Mook en de stuwwal en 
het uitgestrekte landschap van de Mookerheide. Het 
station ligt letterlijk aan de Mookerheide, en met een 
paar stappen sta je al in de natuur. Die potentie van het 
station als uitvalsbasis voor toerisme en (buiten)recreatie 
blijft nog onbenut. Door een goede koppeling aan 
diverse recreatieve functies en activiteiten kan het station 
niet alleen opstaphalte zijn, maar ook een belangrijke 

bestemmingsplek worden voor toeristen en recreanten die 
op een gemakkelijke manier met het openbaar vervoer de 
natuur willen opzoeken.

Koppeling maken met regionale fiets- en 
wandelnetwerken
Het benutten van die potentie van het station vraagt 
om een directe koppeling van het station aan de 
regionale fiets- en wandelnetwerken, naast verbetering 
van de faciliteiten op het station zelf. Inzet moet 
zich richten op verdere uitbreiding van het fiets- en 
wandelnetwerk, waarlangs toeristen door het gebied 
kunnen dwalen. En ook de koppeling aan het netwerk van 
snelfietsverbindingen in de Stadsregio Arnhem Nijmegen 
is van groot belang. Om dit netwerk uit te breiden naar het 
zuiden, willen gemeente en Stadsregio een snelfietsroute 
ontwikkelen van Nijmegen Heijendaal richting Molenhoek, 
Mook en Cuijk. Deze regionale fietsverbinding kruist de 
Maas bij Mook via een aanliggende brug bij de bestaande 
spoorbrug tussen Mook en Cuijk. Dit zal de functie en het 
gebruik van het station verder verbeteren.

Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de huidge P+R Zicht op de Mookerheide vanaf het station

2Regionale positionering
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Aansluiting op stadsregionaal spoornetwerk
Station Mook-Molenhoek maakt deel uit van de Maaslijn, de 
spoorlijn Nijmegen-Venlo-Roermond. Met een kwartierdienst 
in de spits bestaat er een uitstekende ontsluiting op het 
regionaal spoorwegnet. Wel is de baanvakcapaciteit van de 
treinen in de spits vaak beperkt onder meer omdat de lijn ten 
zuiden van Molenhoek enkelsporig wordt. Om de capaciteit 
te vergroten is spoorverdubbeling en elektrificatie op lange 
termijn wenselijk. Op korte termijn moet de inzet zich richten 
op meer treinstellen, meer zitplaatsen, de betrouwbaarheid 
van de dienstregeling, en met het laatste ook op een betere 
aansluiting tussen Veolia en NS. 

Heroriëntatie van het lokaal busvervoer
Mede door de komst van het nieuwe station is per december 
2012 de route en dienstregeling van het busvervoer sterk 
gewijzigd. Zo doet lijn 1 (Lent-Molenhoek) het station niet 
aan, maar heeft de kern Molenhoek als eindpunt. Op termijn 
krijgt lijn 1 het station als eindpunt, waardoor de lijn als 
'feeder' kan werken voor het station. Daarnaast is er nog 
buurtbus 164 naar Groesbeek (Stekkenberg). Deze buurtbus 
doet het station aan. De wens is om de bus ook via Mook te 
laten rijden. De Maaslijn en de doorgaande buslijn 83 (over 
de N271) zijn de rendabele lijnen. De lokale buslijnen zouden 
beter moeten aansluiten op de regionale treinverbindingen.
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Verkeersafwikkeling A73-Groesbeek Visiekaart Toerisme en recreatie

30 Ontwerp-structuurvisie toerisme en recreatie  Gemeente Mook en Middelaar

Visiekaart Toerisme & Recreatie

Structuurvisie Toerisme & Recreatie Gemeente Mook en Middelaar / P 318915 / Kaarten jm 20120717

0                                                             1 km

N

Economische hotspot voor toerisme en recreatie
Station Mook-Molenhoek wordt langzamerhand ook 
zichtbaar in termen van toerisme en recreatie. Met name door 
de directe overgang tussen bebouwing en de Mookerheide. 
In de structuurvisie Toerisme en recreatie wordt het 
stationsgebied benoemd als 'zoeklocatie economische 
hotspots', waar men kansen ziet voor opstarten van nieuwe 
recreatieve ondernemingen. In combinatie met het station 
worden kansen gezien voor het gebied als Toeristisch 
Overstap Punt (TOP). Tevens wordt nadrukkelijk de relatie 
gelegd met de economische mogelijkheden rond Jachtslot 
Mookerheide en de mogelijkheden voor clustering van 
sportactiviteiten in het Lierdal.

Nieuwe verkeersverbinding Groesbeek - A73
Mede als gevolg van de toenemende verkeersdruk op de N271, 
en de verkeersbelasting rond Molenhoek en Mook wordt er 
nagedacht over een nieuwe verkeersverbinding tussen Groesbeek 
en de A73. In 2008 is een bestuurlijke voorkeur uitgesproken in 
'variant 5a' (zie afbeelding). Met deze nieuwe ontsluiting zou de 
bereikbaarheid van het station verbeteren, zeker met het afsluiten 
van het te smalle spoorviaduct bij de Heumensebaan. Variant 5a 
wordt voorlopig niet doorgezet vanwege het beperkte bestuurlijk 
commitment. De nieuwe verkeersverbinding is op de lange 
termijn nog in beeld. Het is wenselijk om binnen het plangebied 
geen nieuwe blokkades voor een nieuwe verkeersverbinding 
tussen Groesbeek en de A73 op te werpen. 



K

Nieuwe kaart Mook en Molenhoek

station

landschappelijke overgangen
transferium 
groene zoom
zoekgebied ontwikkeling 
passend in de omgeving
zoekgebied ontwikkeling 
passend in de omgeving, 
rekening houdend met 
bijzondere natuurwaarden

bestaande bedrijvigheid
herprofilering
lange termijn transformatie 
sportvelden

bestaand bedrijventerrein
nog uit te geven bedrijventerrein
woon/werk gebied
ontsluitingswegen
nieuwe fietsbrug
kwaliteitsslag N271
groene dorpsrand
verweving kern en bos 
dorpsrand
snelfietsverbinding mogelijk
aandacht voor verkeersdruk
station
uitbreiding OV-voorzieningen
transferium

Mook

Molenhoek

Malden

Bron: Structuurvisie Mook en Molen-
hoek 2025 vastgesteld, Verkeersverbin-
ding Groesbeek - A73 (voorkeursvariant 
5a), Structuurvisie het Lierdal, Eindcon-
cept masterplan Korendal 5-4-2012.
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Gemengd wonen en werken nabij station
Direct aan de westzijde van het spoor ligt het woon-
werkgebied Hoeveveld. Hier wordt ruimte geboden voor 
kleine bedrijven, woningen en gecombineerde woon-
werkgebouwen, waarin mogelijkheden zijn voor een 
bedrijf aan huis. De bebouwing staat op zeer ruime kavels, 
met grote voor- en achtertuinen, en parkeergelegenheid 
op eigen terrein. In het verlengde hiervan worden in de 
structuurvisie kansen gezien voor de ontwikkeling van de 
kleinschalige zakelijke dienstverlening, gecombineerd met 
de aanwezigheid van het station.

Behoud en versterking van de groenstructuur
Aan de westzijde van het spoor, langs de Lindenlaan, 
liggen twee kleinschalige bosachtige gebieden binnen de 
woonbebouwing van Molenhoek. Deze hoogwaardige 
groengebieden moeten behouden blijven en bieden geen 
ruimte voor ontwikkeling. Daarnaast wordt ingezet op een 
groene dorpsrand, aansluitend langs het stationsgebied. 
Hier moet een hoogwaardige landschappelijke overgang 
worden gemaakt tussen het stationsgebied en het 
uitgestrekte landschap van de Mookerheide.

Programma 3
Voor de ontwikkeling van het stationsgebied van Mook-
Molenhoek is de 'Structuurvisie Mook & Molenhoek 2025' 
een belangrijk richtinggevend kader. Enkele elementen die 
van belang zijn in relatie tot het stationsgebied:

Verbeteren van de bereikbaarheid van het station
In het structuurbeeld 2025 wordt ingezet op een betere 
bereikbaarheid van het station Mook-Molenhoek. 
Ten eerste door het verbeteren van de 'aanrij'-routes 
naar het station, de Stationsstraat en de Veldweg/
Bovensteweg. Met name de verkeersdruk en veiligheid 
op de Bovensteweg via bedrijventerrein Korendal vraagt 
volop aandacht. Daarnaast wordt ingezet op het uitbreiden 
van de faciliteiten rond het station. Zoals de P+R-
parkeerplekken en uitbreiding van OV-voorzieningen op 
het station zelf, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van de 
OV-fiets.

Herstructurering van bedrijventerrein Korendal
Voor het stationsgebied is ook de toekomst van 
bedrijventerrein Korendal van groot belang. Korendal is 
een gemengd bedrijventerrein, waarop zelfs bedrijven tot 
en met milieucategorie 5 mogelijk worden gemaakt. Hier 
zijn vooral grote staalgerelateerde bedrijven gevestigd, 
met grote loodsen en bedrijfshallen. Het terrein is 
sterk verouderd en heeft een rommelige uitstraling. 
Herstructurering en kwaliteitsverbetering van Korendal is 
urgent om dit gebied ook in de toekomst aantrekkelijk te 
houden voor bedrijven. Aan de noordzijde, direct aan het 
station, kunnen nog nieuwe percelen worden uitgegeven, 
mits hiervoor natuurcompensatie plaatsvindt. En ook aan 
de zuidoostkant is beperkt ruimte beschikbaar.

Vrijkomende bedrijfsgebouwen op Korendal
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Mogelijke maatregelen:
• Nieuwe wegontsluiting aan de oostzijde van het station, 

in de vorm van een doorgaande weg via de Veldweg, 
en Bovensteweg langs het stationsgebied richting 
Groesbeek;

• Verplaatsen van de bushalte (Lijn 1) naar de oostzijde 
van het station, waardoor bussen niet meer hoeven 
te keren en niet voor verkeershinder zorgen op de 
Lindelaan; koppeling aan de nieuwe ontsluitingsweg;

• Verplaatsing van de Kiss+Ride-voorzieningen naar de 
oostkant van het station; aan de Molenhoekse zijde is 
de K+R-plek onoverzichtelijk en auto's staan op de weg 
en keren hier;

• Verdere uitbreiding van het aantal P+R-plekken; 
afhankelijk van de extra groei die kan ontstaan door 
de verbeterde ontsluiting en ruimtelijk-economische 
ontwikkeling in het gebied; blijven monitoren;

• Directe aansluiting op de regionale snelfietsroute; 
fietsroute Nijmegen - Cuijk e.v.; fietsroute loopt aan de 
westzijde van het spoor, waardoor de aansluiting op het 
station bijzondere aandacht verdient;

• Herschikking van fietsenstallingen, en eventueel verder 
uitbreiden. Fietsenstallingen dichter bij het station en 
perrons situeren waardoor loopafstanden nog veel 
korte kunnen worden;

• Betere informatievoorzieningen op en rond het station; 
functionele en recreatieve looproutes en fietsroutes; 
informatie over diverse toeristische en recreatieve 
activiteiten in het gebied;

• Lichte horeca-voorziening nabij het station; met name 
gericht op de directe verzorging van de dagelijkse 
reizigers in de vorm van een kiosk o.i.d.;

Hoofdlijnen
Op basis van twee werksessies hebben we een 
strategische visie ontwikkeld op de ruimtelijke ontwikkeling 
van de stationsomgeving van Mook-Molenhoek. We kiezen 
voor een gefaseerde aanpak in drie opeenvolgende fasen:
Fase 1: Basisperspectief: de transferfunctie van het station 
versterken;
Fase 2: Versterken van toerisme en recreatie in het gebied, 
gekoppeld aan het station;
Fase 3: Herontwikkeling van de zone langs het 
spoor, inclusief de (gedeeltelijke) herstructurering van 
bedrijventerrein Korendal.

Fase 1: Basisperspectief: de transferfunctie
Het versterken van de transferfunctie van het station is de 
basis voor de ruimtelijke visie. Dat wil zeggen het pakket 
aan maatregelen van infrastructuur, ontsluiting en (keten)
voorzieningen om de vervoerswaarde en de transferfunctie 
van het station te behouden en te versterken voor de 
lange termijn. Het gebruik van het station, en het aantal 
reizigers kan nog toenemen als de infrastructurele logistiek 
en ontsluiting verder wordt verbeterd. Essentie is om alle 
logistieke en reizigersvoorzieningen te clusteren en te 
concentreren aan de oostzijde van het station. Dit betekent 
een aanzienlijke investering.

4Ruimtelijke visie: transferfunctie

Transferfunctie kan nog verbeterd worden
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het  station; zijn hier mogelijkheden voor een theehuis 
of café-restaurant of zelfs een hotel op de rand van het 
stationsgebied en de overgang naar het landschap?

• Verdere uitbouw van recreatieve activiteiten in het 
gebied; op het station al aanbieden van natuureducatie 
en -informatie, combineren met speelbos e.d. direct 
grenzend aan het stationsgebied;

• Inzetten op een gedeeltelijke verplaatsing van recreatieve 
winkels, fietswinkel e.d. vanuit het huidige winkelcentrum 
Molenhoek naar het stationsgebied om de toeristische 
groei te faciliteren en te ondersteunen. Verwacht wordt 
dat deze detailhandelsvoorzieningen kunnen worden 
behouden en grotere overlevingskansen hebben door 
voeding van het station;

• Transformatie van de verouderde noordzijde, de 'kop' 
van Korendal; mogelijk ruimte voor een gecombineerde 
maatschappelijke functie (zorg, onderwijs, welzijn);

• Mogelijk kansen voor de eerste vestiging van 
kantoorachtige specialistische dienstverleners, met 
hoogopgeleide technologische kenniswerkers die 
profiteren van een goede OV-bereikbaarheid en een 
groene setting.

Fase 2: Perspectief 'Toerisme en recreatie'
Voortbouwend op het basisperspectief wordt in deze 
tweede fase met name ingezet op het doorontwikkelen van 
de toeristische en recreatieve mogelijkheden, gekoppeld 
aan het station. De transferfunctie is beperkt, en wordt 
mede gebruikt om de landschappelijke en recreatieve 
kwaliteiten van de Mookerheide te ontsluiten. Aanvullende 
economische functies ondersteunen deze primaire 
ontwikkeling.

Mogelijke maatregelen:
• Verbeteren van wandelroutes van station naar het 

huidige winkelcentrum in de kern Molenhoek, zodat 
ook zittende winkeliers kunnen (mee)profiteren van de 
groei van het aantal recreatieve bezoekers;

• Ontwikkeling van het stationsgebied als Toeristisch 
Opstap Punt (TOP) met vooral betere wandel- en 
fietsroutes naar de Mookerheide;

• Ontwikkelen van een goede recreatieve verbinding 
(wandelen-fietsen) naar het Jachtslot Mookerheide; 
aanbieden van nieuwe recreatieve activiteiten rond het 
Jachtslot; betere gebiedsmarketing;

• Nieuwe recreatieve horeca-voorziening direct aan 

4Ruimtelijke visie: toerisme en recreatie 

E-bike verhuur nu bij fietsenwinkel in het winkelcentrumInformatiepaneel bij station Mook-Molenhoek
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Fase 3: Perspectief 'Herstructuring en transformatie'
Voortbouwend op de transferfunctie van het knooppunt en 
de toeristische en recreatieve ontwikkeling wordt in deze 
derde fase intensief gewerkt aan de herstructurering en 
transformatie van het bedrijventerrein Korendal, en breder 
de hele zone langs het spoor. Het gaat in deze fase om de 
combinatie van uitbouw van voorzieningen op en rond het 
station, op lange termijn verplaatsen van het winkelcentrum 
en verdere uitbouw van de vestiging van specialistische 
dienstverleners, hightech functies, laboratoria in een 
ontspannen groene omgeving, die uiterst goed bereikbaar is 
via openbaar vervoer.

Mogelijke maatregelen:
• Inzetten op de herontwikkeling en transformatie van 

westelijk deel van bedrijventerrein Korendal, tussen het 
spoor en de Bovensteweg; noordzijde betrekken bij 
stationsgebied;

• Mogelijkheden voor de nieuwvestiging van 
specialistische en kennisintensieve dienstverleners, die 
in clusters worden gegroepeerd in een groene setting, 
rondom collectieve voorzieningen, zoals parkeren;

• Oostelijk deel van bedrijventerrein Korendal handhaven, 
maar de grootschalige staalgerelateerde bedrijvigheid 

vraagt op lange termijn om uitplaatsing naar andere 
terreinen; 

• Op de kortere termijn het oostelijk deel van het 
bedrijventerrein beter 'inpakken' in het groen; versterken 
van de groene bufferranden richting het landschap met 
het oog op natuurbeleving en recreatie;

• Ten zuiden van sportvelden zien we mogelijkheden voor 
extensieve vormen van woningbouw, met name gericht 
op het dorps wonen, kleinschalig en vrijstaand, al dan 
niet in combinatie met bedrijfjes aan huis;

• Ontwikkelen van een zwaardere, meer hoogwaardige 
hotelfunctie en toeristische activiteiten nabij het 
station, wellicht het ontwikkelen van een cluster van 
architectonisch bijzondere gebouwen;

• Daarnaast kunnen hier mogelijkheden zijn voor 
functiecombinaties met een regionaal georiënteerde 
zorginstelling of exclusieve seniorencomplex;

• Op lange termijn verplaatsing van en hervestiging van het 
winkelcentrum van Molenhoek in de directe omgeving 
van het station, aan de zuidzijde, gekoppeld aan de 
nieuwe ontsluitingsweg;

• Inzetten op het meervoudig ruimtegebruik van P+R 
parkeren voor station en het nieuwe winkelcentrum, met 
ook beperkt mogelijkheden voor parkeren direct voor de 
winkels.

4Ruimtelijke visie: herstructurering en transformatie

Verbeteren groene inpassing Nedcoat Herstructurering Korendal gewenst
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Ontwikkelingsstrategie

Geba verhuur en asfaltverwerking op bedrijventerein Korendal

5
Betrokken partijen
De gemeente Mook en Middelaar zou de initiatiefnemer en 
regievoerder voor de gebiedsontwikkeling rond het station 
Mook-Molenhoek kunnen zijn. De Stadsregio Arnhem 
Nijmegen draagt bij aan de kwaliteit van het openbaar 
vervoer en zal het openbaar vervoer faciliteren (de 
dienstregeling, bijdragen aan nieuw station en de P+R). 
De stadsregio Arnhem Nijmegen en de provincie Limburg 
zijn gezamenlijk concessieverlener van de Maaslijn op 
basis van een 23/77 verdeling. De provincie Limburg is 
binnen deze samenwerking aanspreekpunt naar vervoerder 
Veolia. 
Naast de betrokken overheden, moeten ook de 
gebiedspartners en private eigenaren op een directe 
manier betrokken worden. Datzelfde geldt voor de natuur- 
en landschapsorganisaties als mede de lokale en regionale 
toeristische sector, van het Regionaal Bureau Toerisme 
(RBT) tot private recreatie-ondernemers.

Samenwerking
Het project 'stationsgebied' kent voor de gemeente Mook 
en Middelaar nog geen formele bestuurlijke en ambtelijke 
project- en overlegstructuur. Het project bevindt zich nog 
in de idee- of verkenningsfase. Voor ontwerp en realisatie 
van de herstructurering van bedrijventerrein Korendal 
bestaat inmiddels al wel een directe samenwerking tussen 
gemeente, provincie en de betrokken ondernemers in het 
gebied. Samenwerking met private partijen en eigenaren in 
het gebied (zoals met winkeliers en recreatie-ondernemers) 
zal t.z.t. verder moeten worden vormgegeven. Ook de 
betrokkenheid van natuur- en landschapsorganisaties 
is onontbeerlijk. De vraag is of een 'voorzichtige' 
samenwerking gestalte kan krijgen voor nadere (markt)
verkenningen rond de kansen voor het stationsgebied en 
voor de randvoorwaarden waaronder dit mogelijk gemaakt 
kan worden.

Station Mook-Molenhoek



Bestemmingsplan 
Mook en Molenhoek 
vastgesteld 04-07-2013



Knooppunt Mook-Molenhoek

21

Instrumentarium
In de Structuurvisie Mook en Middelaar 2025 staat de 
ontwikkeling van het stationsgebied op de kaart. In het 
vigerende bestemmingsplan is de gebiedsontwikkeling en 
stationsontwikkeling in de lijn van deze knooppuntnotitie 
echter niet voorzien. Het huidige bestemmingsplan 
biedt echter terdege ontwikkelingsmogelijkheden 
voor de strook langs het spoor, echter voor een 
bedrijvenbestemming. Op korte termijn zou duidelijk 
moeten worden of een bestemmingswijziging voor het 
gehele stationsgebied voorbereid moet worden, aangezien 
het bestemmingsplan dient als juridisch kader voor 
verdere planvorming en aanbestedingen. Op basis van 
het huidige bestemmingsplan kunnen de voorbereidende 
werkzaamheden voor de gebiedsontwikkeling in gang 
worden gezet. Tevens kan een exploitatieplan gewenst 
zijn om bovenplanse kosten te kunnen verhalen op private 
ontwikkelaars, grondeigenaren en recreatie-ondernemers 
in het gebied.

Financiering
Gezien de financiële en economische crisis en de hieraan 
gepaard gaande terugval in ruimtelijke investeringen is het 
project lastig te financieren. Ook de markt voor toerisme 
en recreatie is op dit moment onzeker en instabiel. Tegelijk 
is de gemeente reeds grondeigenaar van de oostkant 
van het spoor, en kan derhalve de regie voeren over de 
ontwikkeling van het stationsgebied. Hierdoor kunnen 
initiatieven vanuit de markt op een 'organische' manier tot 
stand komen. De investeringen in de infrastructuur en de 
stationslogistiek zijn echter zo groot dat deze niet (alleen) 
ten laste van de gebiedsontwikkeling kunnen worden 
gebracht. Hiervoor is financiering door de samenwerkende 
overheden noodzakelijk.

Station Mook-Molenhoek
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