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de regt, beek en donk

Flexibel en gedetailleerd badkamer-
systeem

De Regt in Beek & Donk is een project 
van De Zorgboog. De Zorgboog reali-
seert veel kleinschalige woonvormen in 
hun werkgebied.
ArjoHuntleigh was betrokken bij het 
detailleren van het ontwerp van de 
badkamer. Voor de inrichting heeft de 
instelling gekozen voor het flexibele 
badkamersysteem Pressalit Care van 
ArjoHuntleigh.

Woonzorgcentrum De Regt

Vier generaties
De Zorgboog is naar eigen zeggen de zorgonderneming voor vier generaties. Vanaf het prille begin tot aan de laatste stap op de le-
vensladder. Het nieuwe woonzorgcentrum De Regt in Beek en Donk sluit precies aan op die visie. De Zorgboog heeft samen met 
woningstichting Laarbeek het nieuwbouwproject gerealiseerd met appartementen voor voornamelijk senioren, maar waarin ook 
voorzieningen als een diëtistenpraktijk, een restaurant en een consultatiebureau worden getroffen.

De planontwikkeling voor woonzorgcentrum 
De Regt dateert al van 2002. Opdrachtgever is 
de combinatie Woningstichting Laarbeek en De 
Zorgboog in een Vereniging van Eigenaars met 
een verdeling van respectievelijk 77:23, in stenen 
uitgedrukt. Oomen Architecten uit Breda heeft 
de plannen voor de nieuwbouw getekend. Het 
plan bestaat uit verschillende onderdelen die 
aan elkaar zijn geschakeld. “Je kunt een woon-
zorgcentrum van deze aard vergelijken met een 
appartementencomplex op zorgniveau,” zegt 
projectleider Berto Buiting van hoofdaannemer 
Giesbers-Wijchen. “De dorpse setting is door de 
opdrachtgever en de architect goed in acht geno-
men. Het gehele complex ligt namelijk tegen de 
groene long van de kern van Beek en Donk, nabij 
basisschool ‘t Otterke en dierenparkje ’t Regter-
eind. De appartementen aan de Otterweg zijn 
gelegen onder een zogenaamde lessenaarskap, 
terwijl het deel waarin de algemene ruimtes zich 
bevinden zich toont als een teruggelegen villa. 
Het maakt het complex tot een vriendelijk geheel.”

Buiting vervolgt: “Giesbers is een bouwer die 
kwaliteitsbewust en procesmatig werkt, maar ook 
proactief met de opdrachtgever meedenkt; wij 
hebben daar veel ervaring mee en kunnen met 
onze vaste onderaannemers en toeleveranciers 
snel anticiperen en schakelen. Bij aanbestede pro-
jecten als deze kom je als aannemer relatief laat 
in beeld en dan worden factoren als snelheid, er-
varing en out-of-the-box denken nog belangrijker 
dan zij bij zorgprojecten altijd al zijn.”

Twee fases
Het nieuwbouwproject staat op exact dezelfde 
plek als waar de oudbouw, een oud verzorgings-
huis voor 44 cliënten met nog eens 42 aanleun-

woningen, zich bevond. “Het project is daarom 
volgens Will Tielemans, projectmanager vastgoed 
bij De Zorgboog, in twee fases opgesplitst. “Een 
deel van de bewoners is in een tijdelijke huisves-
ting ondergebracht, zodat de oudbouw gesloopt 
kon worden. Het nieuwe onderkomen telt in 
totaal straks 117 appartementen en vier groeps-
woningen voor ieder zeven cliënten met een 
psychogeriatrische indicatie. De appartementen 
variëren qua grootte van 73 tot 135 m2 netto 
vloeroppervlak. Het eerste deel onder de lesse-
naarskap (75 appartementen) is inmiddels opgele-

verd en de bewoners hebben inmiddels hun intrek 
genomen. Aan fase 2, de groepswoningen en het 
centrale deel, wordt hard gewerkt om deze in april 
2012 te kunnen opleveren.”

Het concept van De Regt is voorbereid op de 
toekomst. “Mochten bewoners op een gegeven 
moment hulpbehoevend zijn, dan hoeven ze niet 
meer te verhuizen,” vertelt Ferdie Lambert, project-
leider bouw, bij de Zorgboog. “Het gebouw is zo 
ingericht dat er zorg achter de voordeur geleverd 
kan worden. Ook kan er eenvoudig gebruik wor-

den gemaakt van de diensten van De Zorgboog. 
Via een verbindingsbrug is er straks een droge 
verbinding naar bijvoorbeeld de nog in aanbouw 
zijnde ontmoetingsruimte, het restaurant en de 
diverse groepsruimtes. Echtparen kunnen op die 
manier altijd onder één dak blijven wonen. Stel 
dat één van beide geestelijk achteruit zou gaan, 
wordt hij of zij opgenomen in de groepswoning, 
eenvoudig te bereiken via de loopbrug.”

Meerdere entrees
In totaal zijn er negen verschillende type appar-
tementen. Tielemans vervolgt: “Het deel onder de 
lessenaarskap heeft maar liefst drie entrees. Als 
men niet wil, hoeft men dus helemaal niet in aan-
raking te komen met het ‘zorgdeel’. Het apparte-
mentencomplex is qua uitstraling niet anders dan 
een regulier complex, maar het verschil zit hem in 
het feit dat men wel over zorg op afroep kan be-
schikken. Dat geeft mensen op de een of andere 
manier een veilig en beschermd gevoel.” 

In fase 2, de teruggelegen villa, zijn op de begane 
grond, rond een patio vier groepswoningen gele-

gen met een woonkeuken en privé-slaapkamers. 
Deze groepswoningen zijn geschikt voor de-
menterende bewoners. Achter de centrale entree 
komen ruimtes voor welzijnsvoorzieningen, kruis-
werk en dagopvang. Ook is er plek voor onder 
meer diëtisten, andere hulpverleners en een con-
sultatiebureau voor jeugdgezondheidszorg. Op 
de eerste verdieping komen de appartementen 
voor somatische bewoners en in de dakopbouw 
liggen acht royale appartementen met dakterras-
sen. Lambert: “Om de levendigheid in het gebouw 
te bevorderen, liggen de algemene ruimtes ver-
spreid over het gebouw. De ontmoetingsruimte 
en het ‘sociale’ restaurant vormen het middelpunt 
voor het hele complex. Mensen kunnen hier hun 
maaltijd gebruiken of samen met medebewoners 
gezellig een kopje koffie drinken. We gaan hierin 
zelfs nog een stapje verder, ook mensen uit de 
wijk kunnen in De Regt terecht voor sociale ac-
tiviteiten. Bewoners kunnen bovendien in het 
winkeltje hun dagelijkse boodschappen doen (de 
supermarkt ligt namelijk aan de andere kant van 
het dorp), waar ook de geserveerde maaltijd van 
het restaurant in kleine porties is te verkrijgen.”

Woonzorgcentrum De Regt is duurzaam gebouwd, 
voorzien van aluminium kozijnen en een systeem 
voor warmte- en koudeopslag. “In samenwerking 
met Woonstichting Laarbeek hebben we een vi-
deo intercominstallatie aangelegd, die modulair 
uitbreidbaar is met onder meer personenalarme-
ring en -detectie op allerlei niveaus. En op de PG-
afdeling kunnen we bewoners met behulp van 
sensoren discreet volgen.” Zoals gezegd staat de 
oplevering voor het laatste deel van woonzorg-
centrum De Regt in april 2012 gepland. Vanaf dat 
moment kan De Zorgboog in het hart van Beek en 
Donk een gevarieerde dienstverlening aanbieden 
voor kinderen, ouders en grootouders. Juist ja, 
vanaf het prille begin tot aan de laatste stap op de 
levensladder.                                                                   ➤

Tekst en foto's: Roel van Gils
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de regt, beek en donk

www.giesberswijchen.nl

Bouwen en ontwikkelen: het begint met je inleven. Want alleen door 
ons intensief te verdiepen in wat er achter uw vraag schuilgaat, komen 
we op oplossingen die in de praktijk ook echt het gedroomde antwoord 
blijken te zijn. Omdat ze niet alleen rekening houden met uw budget en 
planning, maar vooral ook met uw behoefte voor nu én later.

Kijk voor onze portfolio op www.giesberswijchen.nl. Of bel 024 6492811 
voor een goed gesprek tussen vier oren.

(Advertentie)

FEITEN EN CIJFERS

PROJECT: de regt, beek en donk
Opdrachtgever:  Woningstichting Laarbeek en  

Stichting de Zorgboog
Zorgverlener: de Zorgboog
Architect:  oomen Architecten / Havermans Joosten 

Van Sambeek (projectarchitect)
Aannemer: giesbers-Wijchen
Aangepast sanitair: ArjoHuntleigh, tiel

Bouwtijd: maart 2010– maart. 2012
• Start nieuwbouw 1e fase maart 2010
•  Oplevering 2e fase maart 2012
Totale oppervlakte terrein: 9700 m2

Totale oppervlakte gebouw: 13450 m2 bVo
Capaciteit:
•  totaal 44  plaatsen zijnde Licht  en  

Zwaar 36 plaatsen.
• woningen 117 

Totale bouwkosten:
•  investering zorgcentrum circa € 5.620.00,00 
•  investering woningen circa € 15.220.000,00
• totale investering € 20.840.000,00
Aantal bedden: 27 PG, 9 somatiek, 2 kort verblijf
Aantal huiskamers: 6 voor intern, 1 voor dagopvang extern
Grootkeuken capaciteit: nvt, maaltijden worden dagelijks 
koelvers aangevoerd en geregeneerd.
Restaurant: 50 plaatsen

WDW 
voorblad


