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Buurtcentrum “De Inloop” barst uit zijn voegen. De opkomst van zo’n 65 
bezoekers, waarvan een tiental (oud)bewoners uit de Kolpingbuurt, is groot. 
Nadat de meesten een zitplaats hebben gevonden, worden de bezoekers en 
gasten - architect Martin-Paul Neys van Hoogte Twee Bureau voor Architectuur 
en Stedenbouw (nu eigen bureau: LoD Architecten) en Michel Pott, 
projectmanager bij woningcorporatie Talis - welkom geheten.  

Michel Pott, vertelt aan de hand van beelden over het ontstaan van de buurt 
(rond 1950), de ontwikkeling door de jaren heen en het proces voorafgaand 
aan en tijdens de uitvoering.  
De Kolpingbuurt is onderdeel van de wijk Goffert, ligt ingeklemd tussen de 
Muntweg en de spoorlijn Nijmegen - Den Bosch en is gebouwd in de jaren ’50. 
De Katholieke Woningbouwvereniging Kolping (nu Talis) liet op het kleine stuk 
goedkope grond 254 woningen bouwen. Een gemengde buurt met een volks 
karakter. Kleine woningen voor jonge arbeiders en Molukkers. In overleg met 
de bewoners zijn in 2018, 127 woningen gerenoveerd en 115 gesloopt. Voor de 
gesloopte woningen zijn 99 nieuwe sociale huurwoningen teruggebouwd of 
nog in uitvoering. In verschillende types, zoals eengezinswoningen voor grote 
en kleine gezinnen, woon-werkpanden en appartementen voor jong en oud. 



Ook de openbare ruimte wordt sterk verbeterd. Het stratenpatroon is gewijzigd 
en er zijn 6 nieuwe pleintjes langs de Kolpingstraat gerealiseerd. Er komt 
nieuwe bestrating en veel meer groen dan er eerder was. 

Tijdens de rondwandeling in twee groepen door de buurt, vertellen de 
architect en de projectmanager van Talis over de vormgeving en detaillering 
van de woningen. Bijvoorbeeld dat er bij de renovatiewoningen om de 
raamkozijnen een donkerrood kader is geverfd met Keim (ademende verf) om 
de lelijke verschillen in het herstelde metselwerk te camoufleren. De 
‘boerendeuren’ een grote wens van de bewoners. Of het toepassen van 
kenmerken uit de jaren ’50 architectuur, middels de witmetalen luifels met 
zijscherm of het doorsteken van de galerijen, wat een uitzichtpunt met zicht 
over de rode daken van de buurt oplevert. De bijpassende bankjes bij de 
gerenoveerde woningen zijn jammer genoeg nog niet aanwezig, evenals de 
tuinmuurtjes en de beplanting. Die maken straks het geheel af. 
Bij de nieuwbouw is heel veel aandacht besteed aan de metselwerk gevels. 
Metselwerk in twee kleuren, met banden en in verschillende patronen is  
toegepast voor de eengezinswoningen, appartementen en woon-werkpanden. 
Bij het appartementenblok is om de buitenzijde van de liftschacht verticaal 
groen aangebracht dat automatisch van voeding en vocht wordt voorzien. 
Het is een leerzame wandeling met een kundige uitleg en alle vragen worden 
beantwoord. 

Terug in de Inloop is de bar open en legt architect Martin-Paul Neys uit hoe hij 
tot het ontwerp voor de woningen is gekomen. Hij heeft zich verdiept in de 
toepassing van materialen en vormgeving uit de jaren ’50 architectuur. Hij gaat 
verder in op de kenmerken die hij in de bestaande buurt aantrof. Over de 
eenvoudige verschillen in bijvoorbeeld de raampjes boven de voordeuren en de 
detaillering van hekwerken, luifels, gemetselde tuinmuurtjes en 
erfafscheidingen.  

Er is een opgeknapte buurt ontstaan, die nog niet geheel klaar is, maar die 
straks door zijn ruimere opzet met verbeterde en nieuwe woningen weer jaren 
mee kan. De plek, vlakbij het Goffertpark en andere voorzieningen, biedt alle 
mogelijkheden voor de bewoners om in een plezierige omgeving te wonen. 

Ter afsluiting wordt iedereen bedankt en in het bijzonder onze gastsprekers en 
de hulp van de communicatie- medewerker van Talis en de medewerkers van 
buurtcentrum de Inloop. 
  


