
Castellatoren februari 2010

Diamant



Presentatie in oktober en 
presentatie vooroverleg



Luchtfoto



Stedenbouwkundige relaties
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6. Duurzame stedelijke dragers
In het stedelijk netwerk van Nijmegen zijn een aantal dragers aanwezig, die kunnen worden omgevormd tot 
kwalitatief hoogwaardige lange lijnen. Ook hier is hoogbouw bij uitstek een middel om de ruimtelijke structuur en 
de belevingswaarde van de stad te versterken. [...] Het [...] verduidelijkt de stedelijke structuur. [...] voor aantal 
andere worden in de uitwerking van het Kansenboek nieuwe kansen gezien.Het gaat hierbij in het bijzonder om 
de Wijchenseweg/Graafseweg (stadsas), de Westtangent (‘binnenring’, Energieweg, [...]. 
‘Notitie Hoogbouw; Nijmegen boven de Boomgrens, 2005’



Stedenbouwkundige relaties

De Heeren van Nijmegen

Locatie
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Panoramatoren
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Maaiveld



Maaiveld



Ambities

Openbare ruimte



Ambities

Langzaam verkeer



Langzaam verkeer, groen en entrees



Randvoorwaarden gebouw

zicht
geluid graafseweg

zicht 
graafseweg
entree stad

zonzijde



Bijzondere schil:
Ontsluiting als huiskamer



Impressie noordoostzijde



Gevelimpressie noordoosthoek



Impressie zuidwestzijde



Aandachtspunten oktober:

1. Uitwerking entrees in de smalle kopgevels onvoldoende 
manifest uitgewerkt

2. Smalle doorgang tussen de Graafseweg en de plint
3. Regiserende rol architect bij de uitwerking woonstraat / 

galerij 
4. Verlichtingsplan woonstraat / galerij
5. Inbedding gebouw in het hellende terrein nog onvoldoende 

inzichtelijk 
6. Installaties op het dak uit het zicht houden!



Uitwerking entrees in kopgevels



Gevelimpressie entree woningen



Gevelimpressie entree kantoren



Afgevallen varianten



Tekening entree



Smalle doorgang tussen Graafseweg en plint



Situatietekening



Doorsnedes van smalle doorgang



Gevelimpressie



Woonstraat / galerij inclusief verlichting



Meubilair galerij / woonstraat



Gevelimpressie



Behandeling prefab galerijplaat



Behandeling prefab galerijplaat



Beeld behandeling wand galerij



Zuidgevel



Gevelimpressie



Verlichting geïntegreerd (maar niet zó!)



Verlichting geïntegreerd



Inbedding gebouw in het hellende terrein
(inclusief wind)



Zuidgevel



Talud en beplanting



Gevelimpressie



Plattegrond -2



Plattegrond -1



Plattegrond 0



Windtunnel



Windtunnel en beplanting



Dakrand en installaties



Doorsnede met dakrand



Dakaanzicht



En nu?

1 Terreininrichting en aansluitingen
     Kiezen bomen
     Waar liggen paden, materiaalgebruik, type
     Verlichting openbare ruimte
2 Verlichting gemeenschappelijke binnenruimtes
     Galerij



Westgevel zeefdruk



Westgevel zeefdruk



Verlichting in gevel?



En nu?

1 Terreininrichting en aansluitingen
     Kiezen bomen
     Waar liggen paden, materiaalgebruik, type
     Verlichting openbare ruimte
2 Verlichting gemeenschappelijke binnenruimtes
     Galerij

... en natuurlijk een zorgvuldige uitwerking!




