
In de Stelt Zuid zijn door woningcorporatie Talis bijzondere 
grondgebonden appartementen gerealiseerd. De apparte-
menten zijn rug aan rug geplaatst in twee schuurvormige 
gebouwen en gesitueerd in een boomgaard die gedeeld 
wordt met een aantal rijtjes koopwoningen in dezelfde 
schuur stijl.
De gebouwen ontlenen hun `schuur‘ karakter aan de felsda-
ken in combinatie met houten gevelbekleding die doorgezet 
is op de bergingdeuren,  in de terras afscheidingen en de 
containerbergingen.  Schuifluiken op de kopgevels maken 
dit beeld compleet en zijn daarnaast functioneel voor de 
privacy en als zonwering.
Met deze bijzondere woonvorm maakt Talis grondgebonden 
wonen bereikbaar voor een doelgroep die meestal uitslui-
tend in appartementen gebouwen terecht kunnen.
Deze appartementen beschikken over een terras met 
keuken en berging op de begane grond, daarboven een 
woonkamer en daarboven een slaapkamer met badkamer.
De ruimtelijke opzet in de boomgaard creëert meer ontmoe-
tingsmogelijkheid, zowel tussen de bewoners onderling als 
ook met bewoners uit de koopwoningen.
Het concept van wonen in de boomgaard is in samenwerk-
ing met de gemeente Nijmegen en de ontwikkelaars van de 
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koopwoningen gerealiseerd. Deze twee gebouwen vormen 
door hun centrale positie midden in de boomgaard een 
belangrijke rol. Daarom is veel aandacht besteedt aan het 
schuurachtige autonome karakter van deze twee gebouwen.

• Met deze bijzondere woonvorm maakt Talis grond-

gebonden wonen bereikbaar voor een doelgroep die 

meestal uitsluitend in appartementen gebouwen 

terecht kunnen.

• De ruimtelijke opzet in de boomgaard creëert meer 

ontmoetingsmogelijkheid, zowel tussen de bewoners 

onderling als ook met bewoners uit de koopwoningen.

• Deze twee gebouwen vormen door hun centrale positie 
midden in de boomgaard een belangrijke rol. Daarom 
is veel aandacht besteedt aan het schuurachtige auto-
nome karakter van deze twee gebouwen.

• Sociale huurwoningen als spil in een gebiedsontwikke-
ling; het kan!
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Situatie: Schuurwoningen en 

rug aan rug woningen (rood)


