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Na de grondige renovatie is het goed vertoeven in De Nude-

hof aan de Thorbeckestraat in Wageningen. De gemoderni-

seerde, gelijkvloerse appartementen zijn van alle gemakken 

voorzien. En dat met de zorg en diensten bij de hand. 

Welkom in De Nudehof! 
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Hartelijk welkom in De Nudehof! 

De Nudehof verrees ruim vijftig jaar geleden, vrijwel gelijktijdig met 
de wijk de Nude. Het strakke gebouw werd ontworpen door Gerrit 
Rietveld of een leerling van hem. 

De architectuur blijft gekoesterd. De enorme metamorfose vindt vooral binnen 

plaats. De nieuwe, veel ruimere appartementen in De Nudehof zijn bedoeld voor 

senioren met een zorgvraag. U huurt in het vernieuwde gebouw een eigen appar-

tement, waarbij goede zorg wordt geboden in een veilige omgeving. Daarnaast blijft 

De Nudehof een centrale plek innemen in de wijk, waar ruimte is voor ontmoeting en 

activiteiten worden georganiseerd.
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impressie

De renovatie is verdeeld in twee fa-
sen. Medio april 2019 is het eerste 
deel van de verbouwing gereed. In 

het najaar van 2019 zal het tweede deel 
afgerond worden. 

Alle appartementen beschikken over een woonka-

mer, slaapkamer en eigen badkamer. Enkele appar-

tementen beschikken over een tweede slaapkamer 

of hobbykamer. Bijna alle appartementen hebben 

een balkon of terras. 

Voorzieningen
De Nudehof beschikt over een gezellig restaurant 

op de begane grond, ‘De Gasterij’. Hier kunnen  

desgewenst ook enkele dagen per week de maal-

tijden genuttigd worden. Verder is er op de begane 

grond een kapper.

Sfeervol en gezellig 
   wonen in De Nudehof!

De nieuwe Nudehof



In woongebouw De Nudehof heeft u uw 
eigen appartement waar u prettig en 
veilig woont, met de ondersteuning en 

activiteiten die u wenst. U heeft maxima-
le privacy, met 24 uur per dag een zorg-
team in de nabijheid. Een veilig gevoel. 
En heeft u behoefte aan gezelschap, dan 
kunt u dat laagdrempelig opzoeken in de 
sfeervolle ontmoetingsruimte De Gaste-
rij. Als u dat wilt, kunt u deelnemen aan 
de diverse activiteiten voor de bewoners 
van De Nudehof. 
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Veilig en fijn wonen
in De Nudehof

De appartementen in De Nudehof zijn bedoeld voor 

senioren met een intensieve zorgvraag. Heeft u al 

een indicatie voor zorg, of denkt u hiervoor in aan-

merking te komen, neem dan gerust contact op 

met onze klantadviseur voor een verkennend ge-

sprek. Zij kan samen met u beoordelen of een ap-

partement in de Nudehof voor u passend is. 

Wanneer u in De Nudehof komt wonen, sluit u een 

zorg- en dienstverleningsovereenkomst met Opel-

la. In De Nudehof biedt Opella professionele zorg 

aan huis. U kunt daarbij kiezen voor het Volledig 

Pakket Thuis. Dit pakket omvat een compleet aan-

bod van zorg en diensten waarmee u in uw eigen 

appartement alle ondersteuning ontvangt die u 

nodig heeft. Of u maakt gebruik van wijkverpleging. 

Ook bij wijkverpleging kunt u op aanvraag gebruik-

maken van extra diensten als schoonmaak of maal-

tijden. De klantadviseur van Opella kan u uitleggen 

wat de verschillen zijn en denkt graag met u mee 

over het pakket dat het beste bij u past. 

De appartementen zijn zowel geschikt voor alleen-

staanden als voor echtparen. U huurt een eigen 

appartement van Estea en krijgt zorg en diensten 

van Opella. 

Veilig wonen
Wonen in De Nudehof betekent veilig wonen. Dag 

en nacht zijn er medewerkers van Opella in de 

buurt. Een veilig gevoel! Zowel de medewerkers, vrij-

willigers als u houden toezicht op het gebouw en 

de omgeving. Heeft u naast de afgesproken zorg-

momenten direct zorg of ondersteuning nodig, dan 

gebruikt u de personenalarmering.

Ontmoeting en activiteiten
De Nudehof is van alle gemakken voorzien. Wonen 

in De Nudehof biedt u in een beschutte woonom-

geving gezelligheid en extra’s die uw woonplezier 

vergroten. Centraal in De Nudehof ligt ontmoe-

tingsruimte De Gasterij. Heeft u zin in gezelschap of 

wilt u er even uit? In De Gasterij kunt u altijd binnen-

lopen voor een praatje met uw medebewoners. Of 

een kopje koffie drinken met uw buren. Een aantal 

keer per week wordt in De Gasterij een warme maal-

tijd geserveerd. Ook worden regelmatig activiteiten 

georganiseerd. 

Uw eigen leven leiden
Wij vinden het bij Opella belangrijk om samen met 

u en uw familieleden op te trekken. U en uw familie 

krijgen de ruimte om eigen initiatieven te nemen 

binnen De Nudehof, waar meerdere bewoners bij 

betrokken kunnen zijn. Denk aan maaltijden koken 

of een borrel of bingo organiseren.

Ook zijn binnen De Nudehof vrijwilligers actief die 

u kunnen ondersteunen. De vrijwilligers maken het, 

samen met uw familie en vrienden, mogelijk dat u 

uw eigen leven kunt leiden. De vrijwilligers sluiten 

aan bij uw mogelijkheden en behoeften en helpen 

u om invulling te geven aan een betekenisvolle dag. 

Over de zorg Wijkverpleging
In uw eigen appartement in De Nudehof bieden 

wij u thuiszorg in een beschutte omgeving. Op 

basis van uw indicatie krijgt u zorg van Opella. 

Onze wijkverpleegkundige heeft een centrale 

rol in uw persoonlijke zorg. In overleg met u 

coördineert zij de zorg die u nodig heeft. Zelf-

standig wonen met intensieve zorg is daardoor 

goed mogelijk. Daarnaast kunt u op aanvraag 

gebruikmaken van extra diensten als schoon-

maak, maaltijden of personenalarmering.

Het Volledig Pakket Thuis:
 Toezicht en bescherming

 Personenalarmering en 24 uur per dag een 

zorgmedewerker in de nabijheid aanwezig. 

 Verpleging en persoonlijke verzorging

 Onze verpleegkundige heeft een centrale rol 

in De Nudehof en in uw persoonlijke zorg. In 

overleg met u coördineert zij de zorg die u 

nodig heeft.

 Hulp bij het huishouden

 Onze huishoudelijke medewerkers helpen u 

graag met het schoonmaken van uw appar-

tement.

 Maaltijden

 Met onze maaltijdservice kunt u gezond en 

lekker eten.

Extra voorzieningen:
 Huismeester

 Als bewoner van De Nudehof kunt u de huis-

meester inschakelen voor klusjes in huis.

 De Gasterij 

 Ontmoetingsruimte De Gasterij kan gebruikt 

worden voor eigen bijeenkomsten, bijvoor-

beeld voor een feestje of verjaardag.

 Wasverzorging

 In het appartement is een aansluiting voor 

een wasmachine. U kunt er ook voor kiezen 

om tegen betaling uw wasgoed uit te beste-

den aan onze wasserij. 

 Kapper

 Op de begane grond van De Nudehof is een 

kapsalon gevestigd waar u tegen betaling op 

afspraak terecht kunt. 

Dit is Opella voor u:
• Het zorgteam van Opella kan u dag en nacht de zorg bieden 

die u nodig heeft. 

• Onze ondersteunende diensten en activiteiten maken dat u 

prettig en comfortabel kunt wonen. 

• Onze verpleegkundige is uw vaste aanspreekpunt.

• Uw kwaliteit van leven staat bij ons centraal.

Een persoonlijk adviesgesprek met onze klantadviseur 

kunt u aanvragen via het servicepunt van Opella: 

  0318 75 2222 
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WOONOMGEVING
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Entree
Thorbeckestraat

Mennonietenweg

N225

Troelstraweg

Schaepmanstraat

Supermarkt

De Nudehof bevindt zich op steen-
worp afstand van het centrum van 
Wageningen. Heeft u de heerlijke 

binnentuin al ontdekt? Hier kunt u heer-
lijk wandelen en tot rust komen. 

Afstanden
Supermarkt   //   350 meter

Bushalte   //   350 meter

Chinees restaurant   //    350 meter

Theater Junushoff   //   650 meter

Centrum   //   700 meter
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De Gasterij

TerrasKeuken

Huiskamer
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Plattegronden
  Type A         Type B         Type C         Type D         Type E         Type F         Type G

De Nudehof in Wageningen 
beschikt over 65 appar-
tementen. Zeven appar-

tementen hebben drie kamers. 
De overige 58 appartementen 
zijn twee-kamer-appartementen. 
Ontdek De Nudehof aan de hand 
van de plattegronden. 
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Vertrouwd wonen, 
       met zorg en diensten bij de hand. 



Type A

dille
Type B

Basilicum

20 21

Entree
Entree

Entree

ca. 50,8 m2 ca. 46,2 m2m2 m2

Appartementen Begane grond: Eerste verdieping: Tweede verdieping: Derde verdieping: Vierde verdieping:

002-006, 008-011 102-107, 110-115 202-207, 210-215 302-307, 310-315 404-409

Appartementen Begane grond: Eerste verdieping: Tweede verdieping: Derde verdieping: Vierde verdieping:

001 - - - -

Afwijkingen t.o.v. de plattegrond:
102  Geen balkon t.h.v. de slaapkamer
107, 207, 307 Extra verblijfsruimte (ca. 9,6 m2)
110, 111  Geen balkon 

De maten en verhoudingen kunnen in de werkelijkheid enigszins afwijken. De maten en verhoudingen kunnen in de werkelijkheid enigszins afwijken. 



Type C

lavendel
Type D

rozemarijn

22 23

Entree

Entree

ca. 78,1 m2 ca. 62,3 m2m2 m2

Appartementen Begane grond: Eerste verdieping: Tweede verdieping: Derde verdieping: Vierde verdieping:

007 - - - -

Appartementen Begane grond: Eerste verdieping: Tweede verdieping: Derde verdieping: Vierde verdieping:

- 109 (geen balkon) 209 309 403

De maten en verhoudingen kunnen in de werkelijkheid enigszins afwijken. De maten en verhoudingen kunnen in de werkelijkheid enigszins afwijken. 



Type E

mint
Type F

tijm

24 25

Entree

Entree

ca. 67,2 m2 ca. 67 m2m2 m2

Appartementen Begane grond: Eerste verdieping: Tweede verdieping: Derde verdieping: Vierde verdieping:

- 101 201 301 -

Appartementen Begane grond: Eerste verdieping: Tweede verdieping: Derde verdieping: Vierde verdieping:

- 108 208 308 -

De maten en verhoudingen kunnen in de werkelijkheid enigszins afwijken. De maten en verhoudingen kunnen in de werkelijkheid enigszins afwijken. 



Type G

koriander

26 27

Entree
401

Entree
402

Disclaimer

Deze informatiebrochure en andere commu-

nicatiemiddelen rondom dit project zijn met 

grote zorgvuldigheid samengesteld. De hierin 

opgenomen teksten, situatietekeningen, artist 

impressions, foto’s, maatvoeringen en derge-

lijke zijn ter indicatie. Aangezien dit project 

een renovatieproject betreft kan de situatie in 

werkelijkheid uiteindelijk anders zijn. Aan ken-

nelijke fouten kunnen geen rechten worden 

ontleend. Zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Estea is het niet toegestaan 

de inhoud van deze brochure geheel of gedeel-

telijk over te nemen of op enige andere wijze 

openbaar te maken. 
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ca. 50 m2 (401) en ca. 51,8 m2 (402)m2

Appartementen Begane grond: Eerste verdieping: Tweede verdieping: Derde verdieping: Vierde verdieping:

- - - - 401, 402

De maten en verhoudingen kunnen in de werkelijkheid enigszins afwijken. 

Slaapkamer type A



Adres   Thorbeckestraat 1, 6702 BR Wageningen       Telefoon   0318 752 222


