PROGRAMMA
Van der Laan excursie zaterdag 23 september 2017 naar Nijmegen
Onze gids voor deze dag is Dick Pouderoyen.

10.30 uur
Ontvangst in Lunchroom Borboleta,
Lange Hezelstraat 95, Nijmegen.
Korte toelichting op het bezoek aan de Benedenstad
en het Stadhuis door Dick Pouderoyen.
11.00 – 13.00 uur
Wandeling door de Binnenstad en de Benedenstad
(bijlage)
13.00 – 14.15 uur
Lunch in Hotel-Restaurant Atlanta, Grote Markt 3840 Nijmegen

14.30 uur
Vertrek per bus (fa. Toonen) vanaf Plein 44 naar het
Radboud UMC, Universitair Medisch Centrum
14.45 – 16.30 uur
Bezoek aan diverse gebouwen van het Ziekenhuis
(bijlage)
16.30 uur
Vertrek per bus naar Sint Annastraat 63, waar Dick
de deelnemers uitnodigt voor een afsluitende
borrel.
(Degenen die hier niet aan deelnemen worden met
de bus naar Station Nijmegen Centraal en het
parkeerterrein gebracht)

OV informatie:
Vanaf Station Nijmegen Centraal is het ca 12 minuten lopen
naar Lunchroom Borboleta, Lange Hezelstraat 95.
Route:
Vanaf het stationsplein Nijmegen Centraal slaat u linksaf de
Stieltjesstraat in. Deze loopt u uit tot de Kronenburgersingel,
deze oversteken en de Kronenburgersingel links vervolgen. U
hebt het Kronenburgerpark aan uw rechterhand. Aan het
eind van de Kronenburgersingel rechtsaf de Lange
Hezelstraat inslaan. Borboleta bevindt zich vrij aan het begin
van de L. Hezelstraat aan uw rechterhand.
Parkeren
Volg de parkeerborden P2 Oude Stad, Voorstadslaan, 6541 AB
Nijmegen.
Dit parkeerterrein is dicht bij de Hezelpoort gelegen, de
Hezelstraat ligt in het verlengde van de onderdoorgang
Hezelpoort.
Ca 5 minuten lopen naar Lunchroom Borboleta.
Parkeertarieven: € 7,50 dagkaart.
Kosten
De kosten voor deelname aan de excursie, incl. koffie, thee
en lunch en aperitief:
Vrienden: € 20,-Introducés: € 25,--

Inschrijving
Opgave van deelneming graag vóór woensdag 20 september
onder vermelding van naam, adres en het aantal deelnemers
bij: mail@vanderlaanstichting.nl
Schriftelijke opgave:
Els Berntsen
De Meerberg 1
6572 CA Berg en Dal
Tel. 024-6637419
Betaling
Betaling graag vooraf op bankrekeningnummer
NL10 RABO 0135 6756 18
ten name van Vrienden Van der Laan Stichting te Amersfoort,
onder vermelding van “Vriendenexcursie 2017”.

Excursie van der Laanstichting 23 september 2017
Introductie
De hele ontwikkeling van de Bossche Gedachte is in Nijmegen
te volgen aan de hand van gebouwen en woonbuurten.
Ontwerpen met het Plastische getal gebeurde – wat nogal eens
vergeten wordt – al 20 jaar voor het ontwerp van de Crypte,
maar dan nog niet in die typische Bossche stijl. En ook tijdens
en daarna zijn interessante varianten verschenen.
Eerste periode
Het Carmelklooster van Cees Pouderoyen waarvan de kerk
lang geleden gesloopt werd, is een voorbeeld van die eerste
periode. Het is een zusje van het gastenkwartier in Oosterhout.
Pouderoyen is ook de ontwerper van een hele woonbuurt in
het Hengstdal. Er zijn daar opmerkelijke overeenkomsten te
bespeuren met de Haagse Beemden. Meerdere architecten
bouwden er onder supervisie van Pouderoyen (niet in
programma).
Tweede periode
Van die periode – zo rond de Rome-excursie – zijn twee
winkelpanden in Nijmegen van Cees te zien: Van der Werf en
Voss. Italiaanse invloed is daar duidelijk te bespeuren. Daarna
volgt de Woningbouw van het Amsterdamse bureau Evers en
Sarlemijn in het centrum aan de Doddendael, en een woonwijk
te Hees (niet in programma). Een andere opmerkelijke
ontwikkeling is die van het Academisch ziekenhuis. Uit die

periode zijn het eerste beddenhuis ‘gebouw A’ en enkele
woongebouwen van architect Pieter Dijkema nog te zien.
Derde periode
Daarna gooit deze architect het roer drastisch om en volgt een
geheel eigen moderne weg. Het collegezalengebouw, het front
aan de Sint Annastraat en Tandheelkunde zijn daarvan
overtuigende voorbeelden. In het centrum verrijst van deze
ontwerper een nieuw raadhuis weggestopt in een bouwblok.
Uit die periode stamt ook de herbouw Nijmeegse Benedenstad.
Daar zijn zes varianten te zien van de hand van Dick
Pouderoyen. De eerste twee: een dubbelpand aan de
Begijnenstraat en het bouwblok Vinkengas zijn voorlopers.
Dan volgen vier varianten op de Bosscheschool stijl:
Grotestraat – Korenmarkt, de Eiermarkt, Klokkenberg en de
Steenstraat. In de nadagen van die ontwikkeling zijn van
dezelfde ontwerper in de bosstrook aan de Graafseweg twee
appartementen -complexen gebouwd (niet in programma).
Vierde periode
De woontorens aan de Grootstalselaan behoren tot de nog
recente voorbeelden van Dick Pouderoyen. Ook deze
gebouwen volgen op een eigen wijze de tucht van het
Plastische Getal (niet in programma).

▲ Carmelklooster ▼Korenmarkt e.o.

▲Vinkengas

▼Stadhuis

