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Nieuwbouw loopt gesmeerd
De bouw van de eerste twee gebouwen
(A en F) gaan als een speer. In vier maanden
tijd is al het grondwerk gedaan en staan de
benedenverdiepingen met verdiepingsvloeren en
deels ook al de muren van de bovenverdieping.
Gebouw A, waar straks bewoners van de Wingerd
komen te wonen, is het meest ver gevorderd.
Maar ook gebouw F, voor bewoners van de
Magnolia, vordert goed. Inmiddels is de aannemer
ook al begonnen met het metselwerk rondom
de binnenmuren. Zo krijgen we meer zicht op de
steenkeuze en hoe het gebouw er uiteindelijk uit
gaat zien.
Door de sneeuw en ﬂinke vorst in februari heeft
de bouw in die periode stilgelegen. Maar in de
bouwtijd hebben we rekening gehouden met
vertraging door slecht weer.

Gebouw A

Hierdoor heeft die pauze geen consequentie voor
de oplevering van de gebouwen. Medio april
verwachten we het hoogste punt te bereiken
van gebouw A. En enkele weken later volgt
het hoogste punt voor gebouw F. Momenteel
verwachten we deze gebouwen tussen half
oktober en half november op te kunnen leveren.

Metselwerk

Gebouw F

Voorbereiden op
nieuwe woonen werkomgeving
Nu de nieuwbouw meer zichtbaar wordt, prikkelt
dat om verder na te denken over hoe bewoners
daar gaan wonen en hoe wij daar ons zorg en
dienstverlening zo optimaal mogelijk op kunnen
laten aansluiten. Onder leiding van kwartiermaker
Annique van Kempen hebben we teams
geformeerd per afdeling voor de gebouwen A en F
om daar actief over na te denken. Nieuw is dat we
kleinschalig gaan wonen, met 8 à 9 bewoners per
woning of woongroep. Hierdoor is het mogelijk om
een huiselijkere sfeer te creëren.
Elke woongroep krijgt bijvoorbeeld een eigen
keuken waar we vers gaan koken. Hoe organiseren
we dat en hoe zorgen we dat de betrokkenen daar
klaar voor zijn? En hoe zorgen we voor zaken als
de bevoorrading en afvalstromen.
Ondertussen kijken collega’s ook al op hun huidige
afdeling wat we straks mee moeten of willen
verhuizen en wat weg kan. Dat betekent vaak ﬂink
opruimen!

Volgende fase: eerst slopen dan bouwen

Kennismaking
met de nieuwe
gebouwen

Hoewel het nog even duurt zijn we ook al bezig met de
voorbereidingen van de volgende fase. Als de bewoners van
de Magnolia immers hun intrek in het nieuwe pand hebben
genomen vindt een volgende verhuizing plaats. De bewoners
van de Iris en Waterlelie verhuizen dan (najaar 2021) naar
de plek van de huidige Magnolia. De paviljoens van de Iris en
Waterlelie worden vervolgens gesloopt om ruimte te maken
voor de volgende nieuwe gebouwen (gebouwen B en C).

Als de ruwbouw wat verder gevorderd is gaan
we later dit jaar bezichtigingen organiseren voor
toekomstige medewerkers en gebruikers van deze
eerste twee gebouwen. Zo kunnen zij al een kijkje
nemen in hun nieuwe gebouw.

Het paviljoen waar nu de bewoners van de Wingerd verblijven,
wordt ook in die sloopronde meegenomen. Die sloopfase heeft
ook consequenties voor de bewoners en bezoekers van Bosweg
250. Door de sloopwerkzaamheden zal de tuin deels afgesloten
worden en kunnen zij niet meer via het afgeschermde tuinpad
naar Joachim en Anna wandelen. We kijken nu al hoe we dat
tegen die tijd gaan organiseren.

Ook gaan we vanaf april of mei de toekomstige
bewoners en hun mantelzorgers actiever
betrekken bij bijvoorbeeld het uitproberen en
selecteren van het nieuwe meubilair.
Ook kijken we hoe we verderop in het traject
bezichtigingen voor hen mogelijk kunnen maken.
Zo krijgt iedereen meer beeld bij het gebouw, de
studio’s en woonkamers.
Rond de oplevering zorgen we ook dat de tuinen
en terrassen zo veel mogelijk ingericht zijn met
jonge aanplant, zodat ook dat meteen te gebruiken
is en aardig oogt.

Locatie Wingerd

Uitwerking gebouwen B, C, D en E
Ook worden momenteel de plannen voor de gebouwen B, C, D en E verder uitgewerkt.
Hiervoor zijn er werksessies voor medewerkers, de architect en leden van het bouwteam
om gezamenlijk na te denken over de specifieke eisen en het praktische gebruik van die
gebouwen voor de doelgroepen:
•
•
•
•
•
•

Impressie van een woonkamer

Ouderen met dementie (met gedragsproblemen)
Jonge mensen met dementie
Ouderen met complexe lichamelijke zorg
Mensen in de laatste fase van hun leven (palliatieve zorg)
Mensen met herstelzorg
Bezoekers van dagbehandeling voor jonge mensen met dementie

Eén van de zaken die daar al uit naar voren
kwam is dat we de woonomgeving voor mensen
met complexe lichamelijke zorg van de eerste
verdieping naar de begane grond hebben
verplaatst. Deze mensen wonen langdurig bij De
Waalboog en willen we, als dit kan, een woonplek
op de begane grond bieden. Hierdoor krijgt het
hospice en de afdeling voor herstelzorg een plek op
de eerste verdieping.
Impressie van een studio

Parkeren
Van A tot Z
Bij zo’n omvangrijk nieuwbouwproject moeten we over heel
veel zaken nadenken. Hieronder een greep uit de zaken waar
we achter de schermen hard aan werken:

Interieur

•

Momenteel is een werkgroep hard bezig met
het bepalen van het interieur en de aankleding.
Dit wordt steeds verder uitgewerkt, en is
uiteraard goed afgestemd op de doelgroep.
Prikkelarm waar nodig en prikkelrijk waar dat
kan. Ook de Cliëntenraad kijkt hier actief
bij mee. Maar bovenal moet het huiselijk zijn
en duurzaam. Zo thuis als maar kan.

•

Naamgeving
De gebouwen krijgen hoogstwaarschijnlijk
geen eigen namen. De huidige aanduidingen
met letters zijn nog ‘werknamen’. Straks gaan
we gebruik maken van straatnamen en
huisnummers.

•

Bewegwijzering
Hoe vinden bezoekers en bewoners de weg op
het terrein en in de gebouwen? Een aparte
werkgroep is dit aan uit uitwerken.

•

Inmiddels is de nieuwe parkeerplaats achter
Bosweg 250 in januari in gebruik genomen.
Een mooi terrein, waar medewerkers goed
kunnen parkeren en via een zijdeur met
codeslot Joachim en Anna binnen kunnen.

Zo kunnen we de parkeerplaatsen aan de
Groesbeekseweg meer ontzien, waardoor
bezoekers daar meer ruimte hebben.

Tijdlijn

Stap voor stap maken we ruimte voor de nieuwbouw
door gebouwdelen te slopen en verschijnen nieuwe
gebouwen in die omgeving.
Zo realiseren we acht nieuwe gebouwen in vier jaar.

Straatmeubilair
Ook rondom de gebouwen willen we voor een
goede aankleding zorgen. Naast de paden en
het groen hebben we ook straatmeubilair
nodig. Van lantarens en bankjes tot aan
de prullenbakken is hier al over nagedacht.

2021
najaar 2020 - najaar 2021
Gebouw A en Gebouw F
*) de planning is onder voorbehoud

2022
najaar 2021 - najaar 2022
Gebouw B, Gebouw C en St. Agnetenweg

2023
najaar 2022 - najaar 2023

Gebouw D en E en Vossenlaan

2024
najaar 2023 - medio 2024
sloop resterende oudbouw e
afronding aanleg infrastructuur
en omgeving

Joachim en Anna in vogelvlucht
Hoe ziet Joachim en Anna er over enkele jaren
uit? Daar hebben we een mooi filmpje van.
Scan de QR-code om het te bekijken of ga naar
www.waalboog.nl/toekomstwonen.

Vragen & contact

Heb je vragen over de bouw of andere
vastgoed-zaken. Dan kun je contact opnemen
met Corine Aarnoudse van afdeling Vastgoed:
06 - 244 03 280, goedwonen@waalboog.nl.

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor bewoners
en verwanten, vrijwilligers en medewerkers
van locatie Joachim en Anna
& geïnteresseerden in de nieuwbouw.
Gemaakt door locatie Joachim en Anna
Vragen of suggesties?
communicatie@waalboog.nl

