
“ ALUMINIUM IS DIENSTBAAR  
AAN DE TOTALE UITSTRALING”

Appartementencomplex De Weezenhof in 

Nijmegen is opgeleverd in 1973 en stond 

daarna jarenlang bekend als de ‘hippe 

hoogbouw’. Maar ook wat hip is, wordt  

ooit door de tijd ingehaald. En dat vond 

woningcorporatie Talis ook: het 270 appar

tementen tellende complex, dat uit vijftien 

woonblokken bestaat, voldeed niet meer 

aan de (woon)eisen van deze tijd. Het 

wooncomfort en de veiligheid moesten 

verbeterd worden, op het gebied van duur 

zaamheid viel er veel te winnen en zeker 

ook de uitstraling kon een opwaardering 

gebruiken. Kortom, een grootonderhouds

project van aanzienlijke omvang, dat in 

2012 op de tekentafel terechtkwam van 

Pieter Oosterhout van het gelijk namige 

architectuur bureau uit Beuningen.

Spectaculair ontwerp
“Een grote uitdaging”, blikt Pieter Oosterhout 

terug. “En we stonden direct voor een dilemma: 

pakken we het degelijk en veilig aan, waarmee 

we het risico liepen ons niet te onderscheiden 

ten opzichte van concurrerende bureaus of 

gaan we voor een spectaculair ontwerp. We 

hebben uiteindelijk voor dat laatste gekozen. 

En onze ideeën vielen in de smaak 

bij  opdrachtgever Talis, waarmee 

we net als met de bouwpartijen en 

de bewoners, tot een geweldige 

 samenwerking zijn gekomen. Dat 

heeft zeker bijgedragen aan het 

bijzondere resultaat.” 

Spectaculair is de Weezenhof zeker 

geworden. Dat komt in de eerste 

plaats door de uit basalt vezels 

 geperste panelen met kameleon-

effect die op de zijgevels zijn 

 aangebracht. Door spelingen van 

het licht lijken de appartementblok-

ken tot leven te komen. De gevels 

kleuren telkens weer anders, de ene 

keer groen, de andere keer brons, 

afhankelijk van het moment van de 

dag en de invalshoek van het licht. 

Dienstbaar aluminium
Maar we doen het totale ontwerp 

tekort als de focus alleen op deze 

gevels zou blijven rusten. Ook het 

vooraanzicht en het achteraanzicht 

zijn spectaculair veranderd. Pieter 

Oosterhout: “Er is veel aluminium 

detaillering terug te vinden in het 

totaalontwerp. De rol van alumini-

um is van belang: het is dienstbaar 

aan de totale uitstraling en het past 

door het onderhoudsarme karakter 

ook in de duurzaamheidsgedachte, 

die zo belangrijk was voor dit pro-

ject. Doordat in het oorspronkelijke 

ontwerp niet goed te onderschei-

den was waar de appartementen 

ophielden, hebben we onder meer 

gebruikgemaakt van witte, gezet-

te aluminium kaders en aluminium 

muurafdekkappen, die de begren-

zing van de appartementen duiden. 

Deze aluminium kaders, die 

 horizontaal en verticaal voor de 

kenmerkende strakke belijning 

 zorgen, dragen er bovendien toe  

bij dat het kameleoneffect van de 

gevels wordt geoptimaliseerd;  

het loopt daardoor niet weg.”

Muurafdekkappen
Daarnaast zijn op alle appar te-

mentsblokken als dakrandafwer-

king aluminium muurafdekkappen 

toegepast. Ook de balkonhekken, 

die oorspronkelijk van gegalvani-

seerd staal waren, zijn nu van alu-

minium. Dat zelfde geldt voor de 

raam- en deursystemen, die boven-

dien voldoen aan DUBO®-keur en 

zodoende bijdragen aan het 

 beoogde energie A-label. De 

 communicatie met de bewoners 

vormde een wezenlijk onderdeel 

van het hele project. Ze zijn niet 

 alleen betrokken bij het idee van 

de ‘kameleonpanelen’, maar ook 

bij de keuze voor aluminium in 

plaats van hout voor de kozijnen. 

Al met al heeft de ‘hippe hoog-

bouw’ aan allure gewonnen, 

 dankzij het gedurfde ontwerp  

van de architect. Een volledige  

metamorfose, die niet alleen 

 visueel zichtbaar is, maar die de 

bewoners meer wooncomfort 

biedt én lagere woonlasten. 

 Duurzaam geslaagd en hipper dan 

voorheen!

“ ER IS VEEL ALUMINIUM DETAILLERING TERUG TE VINDEN IN 

HET TOTAALONTWERP”

“De rol van aluminium is van belang:  
het is dienstbaar aan de totale uitstraling  

en het past door het onderhoudsarme  
karakter ook in de duurzaamheidsgedachte.”
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