
 

 

VERSLAG RUNNING DINNER – DAG VAN DE ARCHITECTUUR – 16 JUNI 2017 

Nijmegen maakt een sterke groei door. Hoe ziet dat nieuwe Nijmegen er uit? En hoe Nijmeegs is het? Om dat 

te weten te komen liepen 30 deelnemers mee door de Waalsprong. Op het programma stonden de 

HomeRun (Bedeaux de Bouwer Architecten), Prins Maurits (Frank Willems Architecten), Lofthome (BKVV 

Architecten), een ecologische twee-onder-een-kap-woning (Van Laarhoven Architecten), Kip in aubergine, 

Witlof-rodebietentaartjes, verse Sushi, Pogaça en Portugese wijn. Het bleek uitstekend te combineren. 

De Prins Maurits is een mix van sociale huur en zorg-appartementen. Het zorggedeelte van het project bestaat 

uit drie lagen, met op de begane grond ruimte voor een crèche en een fysiotherapeut. De lagen erboven zijn 

huur en koopwoningen. De woningen moesten ‘telbaar’ zijn, een ‘trillende daklijn’ hebben en een ronde 

hoekoplossing krijgen. Frank Willems architecten werkte het geheel uit door de hoeken te voorzien van ronde 

uitkragende erkers, hoogteverschillen aan te brengen in de daklijn en de woningen afzonderlijke 

herkenbaarheid te geven in een zorgvuldige materialisering van de gevels. Dit zorgt voor variatie in het 

woningblok. 

De volgende stop op de route was de levensloopbestendige twee-onder-een-kapper in Plant je Vlag. We waren 

te gast bij Roeland Slagmolen, bewoner en meebouwer. Het gebouw is ontworpen door architect Huub van 

Laarhoven en bestaat uit twee wooneenheden, heeft een houten skelet en ronde muren. De 

entree/trappenhuis is licht door de lichtvanger in het dak, de hal heeft een mooie akoestiek en alle materialen 

zijn natuurlijk. De muren ‘ademen’ door de dampopenheid van houtvezel isolatie. De woning is zo ingedeeld, 

dat het gemakkelijk omgebouwd kan worden tot twee zelfstandige wooneenheden. Eén nadeel: in een ronde 

woning is het moeilijk een zithoek te maken. 

Vervolgens bezochten we de ‘Lofthome’ van BKVV Architecten. Lofthome is een flexibel en innovatief 

woonconcept van op maat gemaakte prefab staalbouw componenten. Er staan nauwelijks wanden in het in 

opzet relatief simpele huis. De kopse kant van de woning bestaat uit drie-laags glas en zorgt in combinatie met 

de vide voor veel licht en een ruimtelijk gevoel. De gehele woning is zeer goed geïsoleerd door middel van 

sandwichpanelen en levert meer energie op dan het verbruikt. Als buitenspouwblad kozen de eigenaren voor 

golfplaten om geld over te houden voor de afwerking. Toilet en douche werden afgewerkt met een polyester 

coating die normaal gebruikt wordt om slachthuizen hygiënisch en waterdicht te maken.  

Tot slot bezochten we met Sven Vos van Bedaux de Brouwer Architecten de HomeRun aan de Ávilastraat. Deze 

woningen zijn in opzet standaard doorzonwoningen, maar hebben door hun risalerende gevels en een lichte 

golving in de daklijn een afwisselend beeld. Typerend voor de stijl van Bedaux de Brouwer Architecten zijn de 

smalle raampjes die in de gevel zijn opgenomen en de sobere detaillering. Ook maakten ze gebruik van diepe 

neggen die de uitstraling robuuster maakt en waarin de ventilatie verdekt kon worden opgenomen.  

Maar hoe Nijmeegs is deze projecten. De HomeRun en de Prins Maurits verwijzen architectonisch wel naar de 

19e eeuwse stadsuitleg, waarbij met name de singels als voorbeeld dienden. Toch speelt het doorzetten van de 

groenstructuur volgens Frank Willems een grotere rol in die beleving en is architectuur daaraan ondergeschikt. 

De knusse twee-onder-een-kapper is typisch Van Laarhoven en de Lofthome met zijn ‘wow-factor’ is op 

meerdere plekken te vinden. Nijmeegs, zo werd opgemerkt, is vooral de eigenwijsheid waarmee veel 

Nijmegenaren hun eigen idealen vormgeven in zelfbouwwijk Plant je Vlag.   


