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‘Ik kom zelf uit de Wolfskuil, Marianne is geboren en 
getogen in de Kolping’ vertelt Dave. ‘Haar ouders 
wonen hier, haar zus. Toen ik op mezelf wilde gaan 
wonen, heb ik gereageerd op twee woningen in de 
Kolping. Ik kreeg een hoekwoning in de Kolpingstraat, 
waar we al snel gingen samenwonen. Ik ben handig, 
heb de woning van boven tot onder opgeknapt. Het 
was echt een fijne plek.’ 

Snel weg
Toen Dave hoorde over het Kolpingproject, nu zo’n 
vijf jaar geleden, was hij blij dat zijn buurtje zou wor
den opgeknapt. ‘Mijn eerste gedachte was: waarom 
pakken ze niet de hele buurt aan? Alles slopen en 
nieuwbouw. Maar dat ging om verschillende redenen 
niet door. Wat ik ook wel snapte. Omdat ik wilde mee

denken over de nieuwe buurt, ben ik bij de Klank
bordgroep gegaan.’ Tot zijn teleurstelling stond  
Dave’s woning niet op de slooplijst. ‘Renoveren was 
voor mij absoluut geen optie. Ze zouden mijn huis 
helemaal overhoop gooien. Bovendien wilde ik graag 
meer ruimte. En dat zat er bij een renovatiewoning 
niet in. Ik heb nog geprobeerd om te ruilen met men
sen in een sloopwoning, zodat we toch een nieuw
bouwwoning zouden krijgen. Toen dat niet lukte, heb 
ik stadsvernieuwingsurgentie gekregen voor een 
andere woning, buiten de Kolping. Ik wilde zo snel 
mogelijk weg, ook omdat ik niet zat te wachten op 
alle troep en chaos als de bouw eenmaal zou starten.’ 

Toen bleek dat hij niet in aanmerking kwam voor nieuwbouw, zat er  
voor Dave Moor, zijn vriendin Marianne en hun kinderen Lorenzo en Dewi 
maar één ding op: weg uit de Kolping, naar Lent. Maar ze kwamen terug. 
Sinds maart woont het gezin in de Engelsstraat. In een nieuwbouwwoning, 
lekker in de luwte. 

Interview

‘De Kolping is mijn buurtje, 
hier ben ik op mijn plek’

De Kolpingbuurt, in de jaren 50 gebouwd 
 tussen de Muntweg en het spoor, is een  
gemêleerde buurt met een volks karakter. 
Sinds de eeuwwisseling hebben verschillende 
partijen, onder wie de bewoners, de leefbaar
heid in de buurt verbeterd. Vanuit deze basis 
zijn vervolgens huizen, straten en het groen 
opgeknapt. Tussen januari 2018 en het voorjaar 
van 2019 is de Kolping stevig op de schop  
gegaan … met behoud van ziel en zaligheid.  
Van alle 242 woningen zijn er 127 gerenoveerd 
en onder meer voorzien van een nieuwe keu
ken en badkamer, ander sanitair, extra isolatie 
en zonnepanelen. Resultaat: extra comfort 
voor dezelfde huurprijs. Van de 115 sloop
woningen zijn er 99 teruggekeerd in de vorm 
van 16 appartementen, 72 eengezinswoningen, 
4 woonwerkwoningen en 7 levensloop
woningen. De hierdoor ontstane ruimte is  
gebruikt voor de aanleg van zes nieuwe  
pleintjes en meer groen in de vorm van extra 
beplanting. Het project was in handen van 
Talis, de gemeente Nijmegen en Hendriks  
Bouw en Ontwikkeling.  

De Kolpingbuurt 
… als nieuw!

nummer 7 | september 2019
Infokrant voor Nijmegenaren

www.indekolping.nl
Wonen in de Kolpingbuurt

Kolping
Krant

Interview p2
‘Een buurt van én voor de bewoners’ Serie p4

Zesdelige serie  
‘De Kolpingbuurt’ op NPO1

de KolPen P3
‘Jongeren meenemen in het proces  

van hun buurt’

Blik op Kolping P2
‘Het zit erop’

‘Renoveren was voor mij 
absoluut geen optie’

lees verder op p3

Laatste  
editie!



‘Jongeren meenemen in het 
proces van hun buurt’
‘Tijdens het Kolpingproject hebben we ons vaste jeugdaanbod gecombineerd met 
een aantal specifieke wijkactiviteiten, als manier om jongeren mee te nemen in het 
proces van hun buurt. Zo hebben ze een fotocollage gemaakt van hoe de Kolping was. 
Ook heeft een aantal jongeren gevlogd over de bouw. Dat was leuk om te doen en te
gelijkertijd een prima uitlaatklep in een voor velen hectische periode. Mooi aan de 
totstandkoming van de nieuwe buurt vind ik dat er echt naar de bewoners is geluis
terd, inclusief de jongeren. Ze wilden graag meer groen en extra speelfaciliteiten.  
Die zijn er ook gekomen. Nog een voordeel van de vernieuwing is de verjonging van  
de buurt. Laatst organiseerden we een voetbaltoernooi op het nieuwe voetbalpleintje. 
Er waren zo’n twintig deelnemers. Ik zag bekende, maar ook een aantal nieuwe gezich
ten, dus nieuwe speelkameraadjes. Over een jaar of drie ga ik met pensioen. Tot dan 
mag ik in ‘mijn’ Kolping blijven werken. Een uur lang meevoetballen doe ik niet meer. 
Laat mij de lijnen maar uitzetten, de boel een beetje aansturen. Voor, maar vooral mét 
de jongeren.’

Dit was de laatste bijdrage in de serie ‘Ik geef de KolPen door aan …’

Ik geef de KolPen 
door aan …

Will Derks
jongerenwerker van Bindkracht10 

De KolPen
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Geen klik
Mede dankzij de vlotte medewerking van Talis konden 
Dave en zijn gezin naar een nieuwbouwwoning in 
Lent. ‘Het huis was nieuw, mooi, schoon en groter dan 
we hier hadden. Maar toch: vanaf dag één miste ik mijn 
buurtje. In de Kolping groeten we elkaar, maken we 
snel een praatje. Daar zeiden de mensen weinig tot 
niets. Na een jaar kende ik bijna nog niemand. Al snel 
had ik het aan de stok met mijn achterbuurman die 
mijn muziek niet zo kon waarderen. Terwijl mijn  
achterbuurvrouw aan de Muntweg, toen ik nog in de 
Kolpingstraat woonde, het jammer vond dat ik weg
ging; juist vanwege de muziek. Ook Lorenzo en Dewi 
hadden geen schik. Ze kwamen veel minder buiten, 
ook omdat de meeste kinderen binnen zaten. Je hoort 
wel vaker dat mensen die opgroeien in een volkswijk 
en verhuizen naar een andere buurt, heimwee krijgen. 
Het klikt of niet. Bij ons niet dus.’ 
 
In de luwte 
Tot zijn blijdschap kreeg Dave begin dit jaar het bericht 
dat er in de Kolping acht nieuwbouwwoningen ‘over’ 
waren. Hij aarzelde geen moment. ‘Marianne heeft Elly 
Wolf (Talis, red.) gebeld en gevraagd of we eventueel 
een woning konden krijgen. Drie dagen later was het 
geregeld. Uiteindelijk zijn we gegaan voor een woning 
in de Engelsstraat, wat meer in de luwte dan eerst.’ 

Sinds maart is het gezin weer terug op vertrouwde 
bodem. Dave: ‘Het voelde echt als thuiskomen. Vroeger 
zei ik altijd dat ik in ‘een zijstraat van de Muntweg’ 
woonde. Toch uit een soort van schaamte. Dat van die 
zijstraat zeg ik niet meer. De Kolping is mijn buurtje, 
hier ben ik op mijn plek. En dat mag iedereen weten.’

vervolg van p1

aan. ‘Als kers op de kaart mochten we ook nog eens 
de openbare ruimte inrichten. Eerder hebben we ook 
projecten gedraaid waar we alles deden, maar niet  
op deze schaal. En al helemaal niet binnen een zo 
korte tijd.’

Intensief proces
Waar woningen in standaard grootonderhouds
projecten na de renovatieronde nauwelijks afwijken 
van het ‘origineel’, was dat in de Kolping wél het ge
val. Tjeerd: ‘Achter de voordeur van bijna alle renova
tiewoningen kwam een ander interieur. Dat voor el
kaar krijgen was al een gigantische klus. We dreigden 
in de knoop te raken met de planning, toen we achter 
een aantal voordeuren onverwachte zaken tegen
kwamen die we moesten oplossen om verder te kun
nen. Omdat we extra mensen moesten inzetten, zijn 
nogal wat onnodige fouten gemaakt. Normaal levert 
een rondje door een opgeleverde renovatiewoning 
zo’n 5 tot 10 verbeterpunten op. Nu schreef Evert 
Honders, opzichter namens Talis, soms anderhalf 
A4tje vol. Terecht en begrijpelijk. Aan de andere kant 
weet je dat dit soort projecten vaak anders lopen dan 
gepland en dus stress opleveren. Het is voor iedereen 
een intensief proces’.   

Kritisch en positief 
Ondanks de kritische geluiden, vindt Michel dat de 

uitvoering vooral ook positieve aandacht verdient. 
‘Het blijft super knap om in zo’n korte tijd de kwaliteit 
te leveren die je nu overal terugziet. Hadden we be
woners de keuze gegeven om het project een jaar 
langer te laten duren, dan denk ik dat bijna iedereen 
voor dezelfde snelle route was gegaan. Zelfs met de 
kennis van nu.’
Op basis van diezelfde kennis was wellicht ook ge
probeerd om bewoners van de Muntweg proactiever 
te benaderen en eerder in het proces mee te nemen. 
Stephanie: ‘Niet zozeer om hen mede het plan te la
ten maken. Dat was aan de bewoners van de Kolping. 
Eerder om eventuele boosheid en onbegrip weg te 
nemen. Ondanks dat we iedereen steeds goed heb
ben geïnformeerd, er veel overleg is geweest en we 
het vertrouwen kregen, dienden omwonenden ziens
wijzen in, resulterend in een zienswijzennota van 
bijna 26 bladzijden. Dat vond ik oprecht jammer, had 
ik ook niet verwacht. Maar mensen hebben het recht 
om vragen te hebben, kritisch te zijn. Aan ons de taak 
hier zorgvuldig mee om te gaan. Uiteindelijk oordeel
de de gemeenteraad unaniem positief over het plan, 
inclusief de oppositie.’

Sociale component
Dat er uiteindelijk zo’n mooi resultaat ligt, is behalve 
aan de goede samenwerking te danken aan de open 
sfeer waarin het project plaatsvond. Tjeerd: ‘Talis en 

Hendriks werken al jaren samen in allerlei projecten. 
We kennen en vertrouwen elkaar, praten voortdurend 
met de mensen voor wie we het doen. Wat heel  
belangrijk is, omdat je geen product maakt, maar 
bouwt aan een omgeving. Ik weet zeker dat als een 
van beide partijen uit ander hout was gesneden, dit 
project op misschien wel 20 momenten ram vast had 
gezeten. Die sociale component was enorm belang
rijk.’ ‘Samen, vertrouwen en openheid zijn de drie 
sleutelwoorden geweest in het Kolpingproject’,  
besluit Stephanie. ‘En het resultaat mag er wezen.  
Na een zorgvuldige voorbereidingsperiode van zo’n 
10 jaar is de Kolping een buurt geworden voor én van 
de bewoners. Dat is iets om trots op te zijn.’

‘Super knap om in zo’n 
korte tijd de kwaliteit  

te leveren die je nu 
overal terugziet’’

‘Dat van die zijstraat  
zeg ik niet meer’



Hij loopt al jaren mee in het vak, gaf inhoud aan ver
schillende projecten. Toch was de herontwikkeling 
van de Kolpingbuurt voor Michel Pott allesbehalve 
een standaard operatie. ‘Anders dan in de meeste 
andere projecten lag er geen vastomlijnd plan. Bij de 
start, voorjaar 2014, hadden we niet meer dan één 
belangrijk doel: met bewoners van de Kolping een 
betere buurt maken die minimaal 25 jaar vooruit kon. 
Samen met de Klankbordgroep is de stedenbouw
kundige structuur van de buurt bepaald. Letterlijk. 
Met blokjes hout. We waren bijna klaar, toen een 
groepslid zei: “als je dit blokje weghaalt, wordt het 
nog mooier”. Waarop we zes extra woningen hebben 
gesloopt.’  

Kers op de taart
Ook Stephanie Wolff en Tjeerd van de Put zien het 
Kolpingproject als een unieke ervaring. ‘Normaal 

heeft de gemeente de touwtjes in handen op het ge
bied van de openbare ruimte, nu was dat Talis’, vertelt 
Stephanie. ‘Wat betekende dat we minder als op
drachtgever, maar meer in samenwerking moesten 
doen. Dat werken in die andere rol, vond ik persoon
lijk heel gaaf.’   

‘Super interessant voor Hendriks was dat al onze dis
ciplines bij het project waren betrokken: ontwikke
ling, nieuwbouw, renovatie én installatie’, vult Tjeerd 

‘Je maakt geen product, 
maar bouwt aan een 
omgeving’

Na een intensief herstructurerings
traject is de ‘oude’ Kolpingbuurt  
definitief in een vernieuwd jasje  
gestoken. Michel Pott (project
manager Talis), Stephanie Wolff  
(projectleider bureau project en  
procesmanagement gemeente  
Nijmegen) en Tjeerd van de Put  
(projectmanager Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling) blikken samen terug. 
Op successen én geleerde lessen. 

‘Een buurt van én voor de bewoners’

Interview

Ria en Toos

Wat is er veel gebeurd en veranderd. De Kolping kreeg 
de metamorfose die het verdiende. En terecht. Net als 
in veel andere naoorlogse wijken in Nijmegen waren 
woningen hard toe aan vernieuwing of vervanging. 
De opknapbeurt markeerde ook het einde van een 
periode waarin bewoners, gemeente, zorg en wel
zijnspartijen, politie en Talis hard werkten aan ver
betering van de leefbaarheid in de buurt. 

Ik herinner me mijn eerste bewonersbijeenkomst, 
ruim vijf jaar geleden, nog goed. Ondanks de hitte die 
zomeravond, waren er veel mensen naar De Inloop 
gekomen om te luisteren naar onze boodschap om 
van de Kolping een mooiere buurt met betere wonin

gen te maken. Veel bewoners geloofden toen niet dat 
we juist hun wensen wilden meenemen in het verwe
zenlijken van de plannen. En nu … is de hele vernieu
wing achter de rug. Het zit erop. Een nieuwe periode 
breekt aan. Opgebroken straten hebben plaatsge
maakt voor extra ruimte, zwenkende hijs kranen voor 
meer groen, werklieden voor nieuwe bewoners van 
buiten de Kolping. Stap voor stap keert in het straat
beeld de voor de Kolping zo kenmerkende leven
digheid terug.

 

Met de ‘nieuwe’ Kolping hebben we gekregen wat we 
allemaal graag wilden: een fijne wijk voor de huidige 
bewoners en de toekomstige generatie. Toch bekruipt 
mij af en toe een nostalgisch gevoel. Dan mijmer ik 
over de buurt zoals ik hem óók gekend heb. Over de 
gezelligheid, de openheid, de directheid. Keer ik weer 
terug in de realiteit van alledag, dan besef ik dat er 
veel, maar eigenlijk ook niets is veranderd. De Kolping 
blijft de Kolping. Gelukkig maar.

Ronald Leushuis
Bestuurder Talis

‘Het zit erop’

Blik op Kolping

22

Lang leve de 
 ‘nieuwe’ Kolping

Geschiedenis Kolping

Met de grootschalige vernieuwing van de 
buurt zijn stukjes Kolpingverleden voorgoed 
ver loren gegaan of van een moderner laagje 
voorzien. Zo is de Dr. Banningstraat, het kleine,  
dubbele straatje met zijn 10 woningen,  
gesloopt. Prijkt er geen levensgrote voetballer 
meer op een van de zijgevels. En krijgt de eer
ste steen, in 1950 door pater Henricus van Ruth 
gemetseld in de pui van Ariënsstraat 1, een  
ander plekje. De ‘oude’ Kolping van vóór 2018 
bestaat niet meer. Is definitief verleden tijd. 
Lang leve de ‘nieuwe’ Kolping. De buurt heeft 
met zijn nieuw en renovatiebouw, extra groen 
en meer speelruimte het heden gekregen dat 
het verdiende. En tegelijkertijd een toekomst 
waarmee het nieuwe geschiedenis zal  
schrijven. Natuurlijk met dank aan die frisse 
herstart. Maar vooral dankzij de bewoners,  
oud én nieuw. Zij maken de buurt, zijn samen 
de Kolping. Dat is altijd zo geweest en zal  
altijd zo blijven. Of zoals Toos Laurentzen,  
bewoonster van het eerste uur, het treffend 
verwoordde in de allereerste Kolping Krant, 
eind 2017: ‘Sfeer zit in mensen, niet in stenen. 
Dat verandert nooit.’ 

‘Toch bekruipt mij af en 
toe een nostalgisch gevoel’

Michel, Tjeerd en Stephanie



Dit is de laatste Kolpingkrant. Wilt u er meer over 
weten, neem dan contact op via:  
reactie@talis.nl

Ontwerp & realisatie  Puntkomma Digital Creatives
Fotografie Puntkomma Digital Creatives  
 William Moore
 Thea van den Heuvel
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In de Kolpingbuurt is met de renovatie, sloop en nieuwbouw van  
242 woningen een voor Nijmeegse begrippen uniek project gestart.  
In anderhalf jaar houden we u via de Kolpingkrant op de hoogte van alle 
ontwikkelingen. Zo vertellen bewoners en andere nauw betrokkenen over 
hun ervaringen met wat was, is en komen gaat. Ook bieden we u een kijkje 
in de rijke geschiedenis van de buurt en werpen we een blik op alle 
veranderingen in de openbare ruimte. De Kolpingkrant wordt verspreid 
onder alle bewoners van de Kolpingbuurt, omliggende buurten en op 
verschillende andere plekken in Nijmegen. 

Een uitgave van

In samenwerking met

Colofon

Laatste editie

@Kolpingbuurt www.indekolping.nl

Wist je 
dat?

je een buurtplattegrond kan opvragen bij Talis 
waarop te zien en lezen is wat we hebben aangepakt?  

 er 812 zonnepanelen geplaatst zijn. Die naar 
verwachting 143.000 kWh opwekken.

we gewoon ontzettend trots zijn op de hele 
vernieuwing van deze mooie en bijzondere buurt!

Feiten en weetjes

De vernieuwing van de Kolping is ook bij de in Nijmegen geboren Fons de Poel niet onopgemerkt ge bleven. 
Namens zijn productiemaatschappij ‘Panda Media’ maakte documentairemaker Hester van Dijk de zes
delige serie ‘De Kolpingbuurt’. De Poel zegt hierover in een interview, op 15 juni jl. in De Gelderlander:  
‘De Kolpingbuurt is het soort ‘overhetspoorbuurt’ die we vaak niet zo goed kennen. Tegen de achtergrond 
van de totale transformatie die daar plaatsvond, met sloop, nieuwbouw en tijdelijke wissel woningen, zoe
ken we het antwoord op de vraag: als je buurt beter wordt, krijg je dan een leuker leven? Voor het antwoord 
volgen we verschillende levensverhalen in die buurt.’ De serie ‘De Kolpingbuurt’ is dit najaar op televisie  
bij KRO/NCRV te zien

Zesdelige serie  
‘De Kolpingbuurt’ op NPO1

‘Fons de Poel: ‘Als je 
buurt beter wordt, krijg 
je dan een leuker leven?’

Spaar en bewaar ze allemaal
Zeven Kolpingkranten lang hielden we u via interviews en achtergrondinformatie op de
hoogte van wat er in de buurt speelde. Mist u exemplaren of wilt u ook een mooie bewaar
map? Handig om de kranten in op te bergen en … leuk voor later. Neem dan contact op via 
reactie@talis.nl of kom langs in buurtcentrum De Inloop. 


