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Locatie:   Jan Nieraethstraat, Jan kloppenburgstraat,   
   Laan van Oost- Indie, Jack Hompestraat,   
   Winselingseweg 
Titel project:  Koningsdaal blok 3 en 4
Architecten:   Pim Köther en Ad Koedijk   
   KENK architecten 
Opdrachtgevers:  BPD, KlokBouwOntwikkeling en     
   Woningstichting De Gemeenschap 
 
Projecttekst  
Koningsdaal is een prachtige nieuwe woonwijk aan de oevers van 
de Waal waar bewoners door de fijnzinnige en sociaal doordachte 
architectuur worden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten. 
Uitgangspunt van de ontwerpopgave was het letterlijk en figuurlijk 
overbruggen van verschillen, door het verbinden van verschillende 
bewonersgroepen en uiteenlopende formele kenmerken in de 
omringende architectuur.
De blokken 3 en 4 bestaan uit 56 eengezinswoningen en 76 
huurappartementen noordelijk van de Laan van Oost-Indië die 

sociaal doordacht woningbouwproject waar mensen willen wonen, 
omdat het uitnodigt tot ontmoeten en zich onderscheidt door een 
buitengewoon geslaagde aansluiting op de complexe, gelaagde 
omgeving. De in de basis humanistische benadering van KENK 
heeft in Koningsdaal geleid tot een uniek ontwerp dat traditionele 
ornamentiek abstraheert om te komen tot een eigentijdse versie 
van een vertrouwd beeld. 
De woningen zijn zeer goed afleesbaar in schaal, met een 
menselijke maat, en sluiten bijzonder goed aan op de straat. 
Dankzij de duidelijke beëindiging met een daklijst en terugkerende 
elementen zoals erkers, Franse balkons, doorlopende balkons, 
witte kaders en houten woning entrees zijn de afzonderlijke 
woningen herkenbaar en vertrouwd, maar toch bijzonder. Ondanks 
dat Koningsdaal een nieuwe buurt is voelt de wijk aan alsof die er 
al jaren staat. 
De woningen hebben zich genesteld in het stedelijk weefsel met 
een opvallende vanzelfsprekendheid, die het resultaat is van de 
zorgvuldige, sociaal geïnspireerde werkwijze van het bureau. De 
nieuwbouw en de historische oudbouw van Nijmegen sluiten hier 
op een uitmuntende wijze op elkaar aan.

door hun subtiele ontwerp de natuurlijke overgang vormen van het 
historiserend gedetailleerde Koningsdaal-Zuid naar de blokken 1 
en 2 in Koningsdaal-Noord, die een meer stoer en robuust karakter 
hebben.
De zuidgevels van de blokken 3 en 4 reageren op de klassieke 
uitstraling van Koningsdaal-Zuid met een spel van donkere 
bakstenen, een accentuering van de plint, witte kaders, ruime 
balkons, lichte erkers en subtiele ornamenten. De oostgevel 
daarentegen reageert op de grootstedelijke Laan van Oost-Indië 
en het park en vormt zo het meest uitgesproken onderdeel van het 
plan, met het hoogtepunt op de zuidoosthoek. Hier ontstaat een 
uitbundig spel met symmetrie en accentuering van de plint door 
dubbelhoge witte kaders, zowel uitnodigend als monumentaal. 
De noordgevel is juist ingetogen en dankzij verspringingen in de 
rooilijn informeel, bijna dorpsachtig. De autovrije tussenstraat 
heeft een kleinschalig en intiem karakter.
 
Waarom is Koningsdaal blok 3 en 4 een uitmuntend 
project?  
KENK architecten maakte in Nijmegen langs de Waal een subtiel en 


