
 

 
 

Woenderskamp 
31 sociale huurwoningen in groen en gevarieerd 

deel van de Waalsprong 

Midden in de nieuwe wijk Woenderskamp in stadsdeel de 

Waalsprong realiseert Talis 31 eengezinswoningen, verdeeld 

over vijf woonblokken. Twee woningen hebben vier 

slaapkamers en worden verhuurd aan grote gezinnen waarbij 

één van de gezinsleden in een rolstoel zit. De andere 29 

woningen hebben twee slaapkamers en een vaste trap naar de 

zolder.  
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De wijk: Woenderskamp 

Woenderskamp is een moderne woonwijk waar u tal van voorzieningen naast de deur heeft. 

In de omgeving vindt u veel groen en water, waaronder het rivierlandschap van de Waal. In 

verschillende fases komen hier zo'n 600 woningen, zowel koop als huur, voor een 

gevarieerde mix aan bewoners: van starters tot senioren, van woongroep tot 

éénpersoonshuishouden. 

 

 

Locatie en voorzieningen 

Woenderskamp ligt tussen de uiterwaarden van de Waal, landgoed Oosterhout en de 

Oosterhoutse Plas. De wijk is ruim opgezet en grenst aan de nieuw te bouwen wijk Hof van 

Holland. Daar openen in 2022 de eerste winkels van Hart van de Waalsprong, een compleet 

centrum met allerlei winkels, horeca en andere voorzieningen. Het krijgt een duurzaam 

karakter en wordt het eerste energieneutrale winkelcentrum van Nederland. Tot die tijd kunt 

u in de nabijgelegen wijken Oosterhout en Lent terecht voor een supermarkt, drogist, 

cafetaria, lunchcafé of restaurant. Ook vindt u daar een gezondheidscentrum en een 

polikliniek van het CWZ. 

Natuur- en recreatiegebied De Waaijer loopt als een groene long langs de wijk. Een fijne plek 

om te ontspannen in de natuur. Bij de Lentse Plas vindt u een strand, grand café én een 

grote bioscoop. Een speciale ontmoetingsplek in de wijk is Warmoes, de historische tuinderij. 
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Hier worden op traditionele wijze groenten, fruit en bloemen geteeld. U bent welkom in de 

pluktuin, het winkeltje en het tuincafé. De woningen liggen op 500 meter van NS Station 

Lent. De wijk is goed bereikbaar met de auto via de Graaf Alardsingel en Italiëstraat. Via de 

bruggen De Oversteek en De Snelbinder bent u zo in Nijmegen-Centrum en Nijmegen-West. 

 

Natuurinclusief wonen 

In dit project bouwen we natuurinclusief. Dat betekent dat er nestkasten in de gevels komen 

voor dwergvleermuizen, gierzwaluwen en mussen. Op de daken komen vogelvides. De 

hagen rondom de blokken (zie ‘Situatietekening en erfafscheiding’) dragen ook bij.  

U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan natuurinclusiviteit. Gebruik bijvoorbeeld zo min 

mogelijk tegels in uw tuin, en denk na over welke bomen, struiken en planten u neerzet. Op 

de website van Vogelbescherming Nederland staat een overzicht van mooie en geschikte 

tuinplanten. 

 

Zonnepanelen op het dak 

Op elke woning worden zes zonnepanelen geplaatst. Deze zijn aangesloten op de elektra-

aansluiting van de woning.  

 

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/vogelvriendelijke-beplanting
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Situatietekening en erfafscheiding 

 

 

De twee hoekwoningen (in het roze) zijn rolstoelwoningen. Deze woningen zijn toegewezen 

aan grote gezinnen waarvan één van de leden in een rolstoel zit. De overige woningen zijn 

gelegen aan de Italiëstraat (blok 1 en 2), Giorgio Vasaristraat (blok 3) en de Leonardo da 

Vincistraat (blok 4 en 5). Tussen de blokken zijn openbare parkeerplekken. Elke woning is 

voorzien van een berging van 6m2 in de achtertuin.  
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Woningen  

De 31 woningen zijn verdeeld over 5 blokken. De blokken verschillen in het gebruik van 

baksteen en de architectuur (zie volgende pagina).   

 

29 woningen zijn geschikt voor kleine gezinnen 

De 29 woningen hebben allemaal dezelfde indeling, maar door een dwarskap wijken zes 

woningen af. Die zijn een slagje groter (type B). Het totale gebruiksoppervlak bedraagt 84 m² 

voor type A en 92 m² voor type B. Ze hebben drie woonlagen. Op de begane grond is een 

ruime hal met een toilet en de trapopgang. Met een deur gaat u naar de woonkamer met 

open keuken. Via de achterdeur komt u in de tuin. 

Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers. Ook de badkamer met toilet is op deze 

verdieping. Met een vaste trap gaat u naar de zolder, waar de aansluiting voor de 

wasmachine en de droger zit.  

De plattegronden vindt u vanaf pagina 15.  

 

2 woningen zijn geschikt voor grote gezinnen waarvan één van de leden in een 

rolstoel zit 

Deze woningen hebben een ruime plattegrond en een lift. Ze zijn rolstoelgeschikt en in 

samenspraak met de gemeente Nijmegen toegewezen. 

 

De bruto huurprijs is € 634,98 (prijspeil 2021)  

Alle woningen hebben dezelfde huurprijs (met daarin € 1,73 aan kosten voor 

glasverzekering).  
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Boven: blok 1 (rechts) en blok 2 

 

Boven: blok 2 (zijgevel) en blok 3 (witte baksteen) 

 

Boven: blok 3 (rechts, witte baksteen) en blok 4 (zijgevel) 

 

Boven: blok 4 (rechts) en blok 5 (zijgevel) 

 

Boven: blok 5 (rechts) en blok 1 (zijgevel) 
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BLOK 1 (5 woningen aan de Italiëstraat) 

Onder de voordeur staat het huisnummer van de woning. 

 

                            15                17                       19    21                      23 

In dit blok worden vijf woningen gebouwd. Vier daarvan hebben dezelfde plattegrond, type A. 

De woning met nummer 21 heeft een afwijkende gevel en daarmee een iets grotere 

plattegrond (type B). De plattegronden staan verderop in deze brochure. 

 

BLOK 2 (6 woningen aan de Italiëstraat) 

Onder de voordeur staat het huisnummer van de woning. 

 

                                                3                   5            7           9                   11                 13 

 

In dit blok worden zes woningen gebouwd. Vijf daarvan hebben dezelfde plattegrond, type A. 

De woning met nummer 5 heeft een afwijkende gevel en daarmee een iets grotere 

plattegrond (type B). De plattegronden staan verderop in deze brochure. 
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BLOK 3 (8 woningen aan de Giorgio Vasaristraat) 

Onder de voordeur staat het huisnummer van de woning. 

 

              11           11A        13     15                        17                 19          19A                 21 

 

In dit blok worden acht woningen gebouwd. Zes daarvan hebben dezelfde plattegrond, type 

A. De woningen met nummer 11A en nummer 19A hebben een afwijkende gevel en 

daarmee een iets grotere plattegrond (type B). De plattegronden staan verderop in deze 

brochure. 

 

BLOK 4 (5 woningen aan de Leonardo da Vincistraat en 1 aan de Giorgio 

Vasaristraat (de rolstoelwoning) 

Onder de voordeur staat het huisnummer van de woning. 

 

                                             10              8                    6               4            2               9 (rolstoelwoning) 

In dit blok worden zes woningen gebouwd. Vier daarvan hebben dezelfde plattegrond, type 

A. De woning met nummer 2 heeft een afwijkende gevel en daarmee een iets grotere 

plattegrond (type B). De woning met nummer 9 is een rolstoelwoning, met de voordeur aan 

de Giorgio Vasaristraat. De plattegronden staan verderop in deze brochure. 
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BLOK 5 (6 woningen aan de Leonardo da Vincistraat) 

Onder de voordeur staat het huisnummer van de woning. 

 

                                      22       20                  18        16           14                  12 (rolstoelwoning) 

 

In dit blok worden zes woningen gebouwd. Vier daarvan hebben dezelfde plattegrond, type 

A. De woning met nummer 14 heeft een afwijkende gevel en daarmee een iets grotere 

plattegrond (type B). De woning met nummer 12 is een rolstoelwoning. De plattegronden 

staan verderop in deze brochure. 
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ZIJGEVELS 

 

Zijgevel blok 1, Italiëstraat 23 

 

 

Zijgevel blok 1 en 2, Italiëstraat 13 en 15 
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Zijgevel blok 2, Italiëstraat 3 
 

 
 
 

Zijgevel blok 3, Giorgio Vasaristraat 11  Zijgevel blok 3, Giorgio Vasaristraat 21 
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Zijgevels blok 4 en 5, Leonardo da Vincistraat 10 en 22 

 

 

Zijgevel blok 4, Giorgio Vasaristraat 9 (rolstoelwoning)

 

 

Zijgevel blok 5, Leonardo da Vincistraat 12 (rolstoelwoning) 

 

 
  



 Woenderskamp  

 

 

 

15 

 

 

 

Plattegrond  

Type A 

(Italiëstraat 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23 / Giorgio Vasaristraat 11, 13, 15, 17, 19, 21 / 

Leonardo da Vincistraat 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22) 

 
Begane grond 



16 

 

 

 

 
1e verdieping 
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2e verdieping 
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Type B 

(Italiëstraat 5 en 21, Giorgio Vasaristraat 11A en 19A, Leonardo da Vincistraat 2 en 14) 

 

 
Begane grond 
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1e etage 
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2e etage  
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Koken en stoken 

 

Keuken  

De keuken wordt uitgevoerd met drie bovenkasten en vier onderkasten met een breedte van 

ongeveer 60 centimeter per kast. Bovenstaand plaatje is een impressie van de keuken die 

geplaatst wordt. Gegevens van de materialen: 

 

Bladkleur - F 275ST15 Beton 

Greep - 419 

Kleur greep - RVS Look 

Model - ELBA 

Kleur – Kiezel 

Rompkleur - Wit 
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Koken 

De aansluiting op het warmtenet houdt in dat er geen gas de woning binnenkomt. In de 

keuken zit dan ook geen gasaansluiting. Alleen elektrisch koken is mogelijk (Perilex 2x230, 

2-fasen aansluiting), bijvoorbeeld met een keramische kookplaat of een inductiekookplaat 

(beide maximaal 7 KW).  

 

Verwarming 

De woningen worden aangesloten op de stadsverwarming van Vattenfall. Deze 

stadsverwarming draait op restwarmte, die vrijkomt bij afvalverbranding of elektriciteits-

productie. Hierdoor verdwijnt restwarmte niet in de lucht of in het oppervlaktewater en 

hebben woningen geen gas nodig. Dit scheelt CO2-uitstoot. Per stadswarmtewoning is de 

CO2-besparing net zo groot als wanneer u zo'n tien zonnepanelen op uw dak zou hebben. 

De restwarmte in uw wijk is onder andere afkomstig van de afvalenergiecentrale ARN in 

Weurt.  

 

De verwarming van de woning vindt plaats via vloerverwarming. Dit wordt op de eerste 

woonlaag toegepast. Op de 1e verdieping zitten radiatoren. De regeling vindt plaats door een 

thermostaat in de woonkamer. De radiatoren worden voorzien van thermostaatknoppen. 
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Materialen, kleuren & afwerking  

Bestrating: 

Pad naar voordeur 1000 mm breed, betontegels 400x600 mm (waar geen Defltse stoep) 

Tegelplateau bij bergingsdeur, volledige diepte berging en breedte achtertuin (betontegels 400x600mm) 

Terras achter de woning, diep 2,5m over volledige breedte tuin (betontegels 400x600mm). 

Pad vanaf de achtergevel naar de berging, staptegels (betontegels 400x600mm).  

Houten berging 

Een zinken hemelwaterafvoer eindigend boven maaiveld (afvoeren op achterpaden) 

Dubbele wcd met schakelaar voor het lichtpunt in de berging 

Een geschakeld buitenlichtpunt voor de buitenverlichting   

Voordeur 

Hardhouten buitenkozijnen 

Briefplaat voorzien van tochtklep met borstel 

Kunststof beldrukker 

Huisnummer, geborsteld RVS  

Dakraam 

Tuimelvenster afmeting 78x98 cm, Velux type MK04 HR++ glas  

Trappen 

Dichte vuren verdiepingstrap 

Trapkast onder gesloten trap 

Open vuren zoldertrap 

Grenen houten leuningen (blank gelakt) op aluminium leuningdragers 

Standaard vuren houten spijlen hekwerk 

Standaard vuren houten paneel hekwerk op de kopse kanten van het trapgat 

Trappen, balustrades/hekwerken, trapgataftimmeringen en lepe hoeken allen fabrieksmatig gegrond + afgelakt 

op bouw  

Beglazing 

Beglazing in buitenkozijnen HR++  

Vensterbanken: 

Marmer composiet wit  
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Wand- en plafondafwerking: 

Wanden behangklaar 

Wanden in toilet boven tegelwerk afgewerkt met fijn spuitpleister 

Plafonds afgewerkt met fijn spuitpleister m.u.v. meterkast  

Houten plafonds van hellende daken en platte daken worden niet afgewerkt  

Wandtegelwerk toilet en badkamer: 

Type wandtegels: 'Kermos 20x25' 

Voegwerk wandtegels kleur zilvergrijs 

Verwerking wandtegels: liggend 

Wandtegelwerk toilet tot 1200mm 

Wandtegelwerk badkamer tot plafond 

Wandtegelwerk badkamer in de douchehoek tot plafond  

Wandtegelwerk keuken: 

Type wandtegels: 'Kermos 20x25' 

Voegwerk wandtegels kleur zilvergrijs 

Verwerking wandtegels: liggend 

Tegelwerk tussen aanrecht en bovenkasten 60 cm 

Tegelwerk achter opstelplaats kooktoestel, incl. hoek tegen voorgevel (diep 60 cm), hoogte ca. 1500mm  

Vloertegelwerk toilet en badkamer: 

Type vloertegels 'Kermos 15x15'  

Keukenblok: 

Keukeninrichting Keller, zie impressie 

Keukeninrichting is excl. apparatuur (incl. opstelplaats kooktoestel en koelkast) 

Vaatwasserkraan geplaatst  

Toilet 

Toilet: V&B O-Novo inbouwtoilet met zitting wit (zitting excl. softclose/quick release) 

Fontein: V&B O-novo Compact fontein met overloop, met 1 kraangat rechts wit 36x27.5cm, muurbuis 

Kraan: Grohe Costa-L toiletkraan (chroom), hoog model (h=145mm) voorsprong 80mm.  

Badkamer 

Wastafel: V&B O-Novo wastafel met overloop wit 60x48cm, muurbuis 

Kraan: Grohe Eurosmart M-size eenhendel wastafelmengkraan 

Spiegel: Swallow Standaard wandspiegel 60x80 cm, MIVA-woning met kantelbaar frame 

Douchekraan: Grohe Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan 

Toilet: V&B O-Novo duoblok met zitting wit (zitting excl. softclose/quick release) 
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Doucheset: Grohe New Tempesta Doucheset 2 stralen, verlengde slang t.b.v. MIVA-woning (Vitalioflex slang, 

lang 1,75m)  

Overig 

Vorstbestendige gevelkraan VSH aan achtergevel  

Verwarmingssysteem: 

Begane grond: vloerverwarming 

Eerste verdieping en badkamer: radiatoren  

Ventilatiesysteem: 

Hoofdbediening met CO2-sensor in de woonkamer, CO2-sensor in de hoofdslaapkamer en extra (draadloze) 

bediening in de badkamer 

Afzuiging in keuken, toilet, badkamer en opstelplaats wasmachine  

Elektrische installatie 

Huisaansluiting 3x 25 Ampere 

Lichtschakelaars op 105 cm boven de vloer, in toilet op 135 cm hoogte 

Bij opstelplaats kooktoestel perilex aansluiting 

Bij de opstelplaats koelkast een enkel wcd 

Bij de opstelplaats vaatwasser een enkel wcd op aparte groep 

1x enkele wcd tpv afzuigkap op 210 cm boven de vloer 

2x dubbele wcd horizontaal geplaatst tpv de keuken op 125 cm boven de vloer 

2x Loze leiding t.b.v. aansluiting boiler en oven/magnetron 

Belinstallatie (trafo + beldrukker) 

Enkel wcd t.b.v. stadsverwarmingsunit 

Enkel wcd tbv verdeler(s) vloerverwarming 

Dubbel wcd t.b.v. MV-unit op zolder 

Bedrade aansluitpunten t.b.v. CO2-sensoren (woonkamer en hoofdslaapkamer) 

Loze leidingen naar woonkamer (2x) en naar iedere slaapkamer 

Grondkabel t.b.v. buitenberging (vanuit de meterkast) 

Afgemonteerd aansluitpunt ten behoeve van de vaatwasser 

Afgemonteerd aansluitpunt ten behoeve van de wasdroger  

PV-Panelen: 

6 stuks pv-panelen per woning, op dak  

Rookmelders: 

Gekoppelde rookmelders in de verkeersruimtes en op de zolders 



26 

 

 

 

 

 

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

 

 

 

 

Talis  

Waalbandijk 18 Nijmegen 

Postbus 628 

6500 AP NIJMEGEN 

Telefoon (024) 352 39 11 

welkom@talis.nl 

www.talis.nl 

 

 

Ontwikkeling: Reinbouw 

Realisatie: Reinbouw 

Architect: Weusten Liedenbaum Architecten 

Verhuur: Talis  
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