
E S T E L 
INVENTIEF VOORTBORDUREN OP BESTAANDE KWALITEITEN

locatie
Nijmegen Oost, Barbarossastraat 35-159

project
Estel residence

architecten
Teake Bouma architectuur/stedenbouw, Delft
Weusten Liedenbaum architecten, Arnhem

opdrachtgever
Fiduvast B.V.

directievoering en ontwikkeling
Credo Real Estate Development España

wat is de essentie van dit project?

verrijking voor de stad
Het introverte kantoorgebouw van weleer is veranderd in een levendig 
woongebouw dat verbinding maakt met de buurt. Een parkeerplaats is 
heringericht tot tuin en de begane grond is niet ingevuld maar grotendeels 
open gelaten. Daardoor is het zicht op de omgeving behouden. De 
verzonken tuin, de ‘opgetilde’ appartementen en de getrapte terrassen 
met plantenbakken zorgen voor een verweving van gebouw, buurt en 
stuwwal. 

respect voor het jonge monument
Karakteristieke elementen zijn in ere hersteld, zoals de stijlvolle 
entreehal, de expressieve stalen paraplukolommen, de dakterrassen met 
plantenbakken en de open plattegronden. De ogenschijnlijk eenvoudige 
ingrepen zijn met aandacht ontworpen, zoals het gevelsysteem dat zich 
naadloos voegt in de regelmatige compositie, de ‘onzichtbare ’glazen 
doorvalbeveiliging van de balustrades en de markante lamellengevel van 
het penthouse in de kroon. 

aandacht voor de bewoners
De unieke ligging is maximaal benut. Dankzij de gestrekte appartementen 
met ruime terrassen kunnen de bewoners genieten van het weidse 
uitzicht over de stad, de Waal en de polder. Ongehinderd, want het bruine 
spiegelglas is vervangen door helder zonwerend glas. Speciale aandacht 
ging uit naar het binnenklimaat en de geluidsreductie om het stalen 
gebouw geschikt te maken voor bewoning. 

waarom is dit een uitmuntend project?
Deze transformatie van kantoor- naar woongebouw toont hoe je een 
uniek gebouw ingrijpend kunt aanpakken, en tegelijkertijd het verhaal 
van staalgigant ESTEL en de ontwerpkwaliteiten van Alexander Bodon 
en Mien Ruys kunt borgen. Dat vergt moed bij de opdrachtgever, een 
heldere ontwerpvisie bij de ontwerpers, de nodige creativiteit bij het 
bouwteam en vertrouwen bij de gemeente en kopers. In dat proces 
bleek het transformatiekader een doeltreffend instrument om het 
gemeenschappelijke belang te definiëren en te communiceren. Het 
uiteindelijke resultaat: een knap staaltje werk!
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