Zonhove.
Een buitengewoon verhaal.
>
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H

et is avond op Zonhove. In zijn kamer van woning
Brink 23, ligt Joris al lekker onder de warme dekens.

Na twee keer draaien worden z’n ogen zo zwaar…
hij kan ze niet meer open houden.
			Het duurt niet lang of Joris begint te dromen.

>

In deze droom zit hij in een vliegtuig. Met het
vliegtuig kan hij tijdreizen.
Joris vliegt door de wolken. In de verte ziet hij zijn
bestemming van vandaag. Een bekende bestemming:
het is Zonhove. Het nieuwe Zonhove nog wel!
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			Hij vliegt met rustige snelheid en ziet een groene
stip steeds groter worden. Ja, het is echt Zonhove,
want hij herkent de beek al! Wat is het groen!

>

W

at ziet hij daar? In het midden van al het groen ziet Joris een groot
plein. Hij ziet er een boerderij met een restaurant en een nieuwe Tref!

Het plein is een mooie plek om zijn vliegtuig aan de grond te zetten.
Voorzichtig duwt Joris de stuurknuppel naar beneden.
		Met een kleine stuiter landt Joris op het plein. Wat is het
mooi hier. Het ziet er anders uit. Anders, maar heel mooi.

>

Alle gebouwen om het plein heen zijn nieuw. Hier is het leuk!
Je kunt hier een feestje vieren, de dieren bezoeken en
koffie drinken.
				Vanuit zijn ooghoek ziet Joris een meisje. Ze huppelt
naar Joris in zijn vliegtuig. Ze heeft een appel in
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haar hand. “Hoi”, zegt ze, “ik ben Anne.” “Woon je hier?”
vraagt Joris. “Nee, ik woon in de buurt, maar ik vind
het fijn om hier te komen.”

>

“E

n die appel?” vraagt Joris. “Die heb ik geplukt, hier, in het park”, zegt Anne.
“Zal ik je de Grote Beek laten zien?” Dat wil Joris wel. Anne helpt

Joris met zijn rolstoel uit het vliegtuig. “Ik ga je duwen”, zegt Anne.
De Beek ziet er nog mooier uit dan eerst en Joris ziet de mooie,

>

nieuwe bruggen. De paden rijden fijn en de verlichting op het terrein
is fantastisch. Allemaal anders, allemaal mooi! “Hee, daar is Dennis”,
roept Anne. “Die woont hier!”
		Dennis heeft het tweetal al gezien. “Hé, wat leuk, een nieuw 		
gezicht.” zegt Dennis. “Welkom! Je bent nu in het park, maar
ik ga je het bos laten zien, want daar is van alles te beleven.”
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De jongens zwaaien naar Anne en samen rijden ze naar het bos.

>

W

auw, wat is het bos mooi. Al die verschillende
kleuren en het ruikt ook zo lekker. “Er is zoveel te

zien hier”, zegt Dennis tegen Joris. “Op verschillende
plekken zijn leuke ontdekkingen te doen”.

>

Dennis en Joris verlaten het bos weer en rijden
naar de huizen. Nergens rijden auto’s, ziet Joris,
wat is dat fijn. Wat wil hij hier straks graag wonen!
“Wil je mijn huis van binnen zien?”, vraagt Dennis.
“Oh, dat vind ik heel leuk”, zegt Joris vol
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enthousiasme en ze gaan naar het huis van Dennis.
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E

en paar tellen later zijn ze binnen. Wat is het ruim binnen en zo mooi
en licht. Veel groter dan Joris zijn kamer nu. En kijk, elk huis heeft een

eigen tuin.
In de gemeenschappelijke woonkamer komen ze Karlijn tegen. “Karlijn is mijn
begeleider en de allerliefste”, zegt Dennis met een glimlach. “Ik wil hier
blijven en echt wonen”, mompelt Joris. “Dat kan, maar dat is nog wel veel

>

nachtjes slapen hoor”, zegt Karlijn vriendelijk. “Maar in elke droom mag je
alvast langskomen!”
Joris glimlacht, dat vindt hij een fijn idee. “Maar nu moet ik terug”, zegt Joris.
“Je kunt met Dennis meegaan”, zegt Karlijn. “Nee, dat kan niet”, zegt Dennis,
“want ik moet naar mijn werk, een stukje verderop. Maar je kunt met Ben
meegaan. Hij is de buurman en lid van de buurtvereniging en gaat toevallig
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richting het plein”. Ben heeft het al gehoord en gaat samen met Joris naar
zijn vliegtuig, dat nog geparkeerd staat op het plein.

>

B

en vertelt onderweg trots over de mooie feesten
op het plein, die ze daar samen met cliënten van

Zonhove en de buurt vieren. “Anna is er ook altijd bij”,
zegt Ben met een dikke knipoog naar Joris.
Als Joris en Ben terug bij het vliegtuig zijn

>

zegt Joris: “Dankjewel dat jullie me dit hebben
laten zien”. Ben glimlacht, “Ik voel me hier thuis,
het is echt buitengewoon!”. Hij wandelt weg en
zwaait nog een keer.
Joris start het vliegtuig, maakt vaart,
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ziet de wolken dichterbij komen en…

>

...w ordt wakker. Joris ligt in zijn eigen, warme bed.
Het was een droom. Een hele fijne droom!

>

Hij hoopt dat hij heel gauw uitkomt. Joris kijkt
naar het nachtkasje. Daar ligt iets wat er toen
hij ging slapen nog niet lag: een appel…
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Dit is niet zomaar een verhaal over de
herontwikkeling van Zonhove. Dit is
een buitengewoon verhaal. Een verhaal
dat onze ambitie voor locatie Zonhove
beschrijft. Dat Zonhove niet zomaar
een locatie is van SWZ, maar een unieke
wijk waar onze cliënten het beste uit
zichzelf kunnen halen en medewerkers
met plezier naartoe gaan. Een unieke
wijk die ongemerkt overgaat in de natuur
en de omliggende wijken. Een verhaal
voor iedereen die betrokken is bij het
Zonhove van nu en straks.
Zonhove. Buitengewoon.
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Thuis is waar je jezelf kunt zijn.
We hebben een ambitie: nieuwbouw realiseren
voor cliënten van locatie Zonhove! Het was ooit
een droom, die we nu met alle betrokkenen tot
werkelijkheid laten komen. We gaan prachtige
woningen bouwen met veel privacy en eigen
tuinen. Mooie voorzieningen realiseren voor
vrije tijd en behandeling en fijne werkplekken
creëren voor cliënten en medewerkers.
Alle woningen en voorzieningen liggen verdeeld
over het mooie, groene terrein van Zonhove.
Midden in Son, een unieke plek, een unieke wijk.
Een wijk waar iedereen wel zou willen wonen.
Een wijk waar cliënten en medewerkers zichzelf
kunnen zijn en kunnen ontplooien; waar ze trots
op zijn. Maar wat vooral belangrijk is: waar onze
cliënten zich thuis voelen!
Zonhove. Buitengewoon.

Geen zorginstelling,
maar een unieke wijk.
Een wijk waar medewerkers het beste uit
cliënten halen, en waar cliënten het plezier
in medewerkers losmaken.
Een wijk die opgaat in de natuur,
en de sociale cohesie met omwonenden aangaat.
Een wijk waar innovaties werk en leven beter maken,
maar alleen als iedereen er beter van wordt.
Een wijk in Son en Breugel,
waar iedereen zou willen wonen.
Zonhove. Buitengewoon.

x

“Zonhove is buitengewoon.
Dat begint bij de ontstaansgeschiedenis, maar dat zit ook
in het heden en vooral in de toekomstplannen. In de
komende pagina’s gaan we je er alles over vertellen.”
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De unieke cliënten van Zonhove

Zonhove. Een voorbestemd gebied

Cliënten staan centraal bij deze herontwikkeling. Zij bepalen
mede de ambitie en de uitgangspunten voor de nieuwbouw.
Het nieuwe Zonhove blijft een plek waar mensen, jong en
oud, met een (ernstige) meervoudige beperking zichzelf
kunnen zijn, zich kunnen ontplooien en zich echt thuis
kunnen voelen. Een plek om trots op te zijn!

Met het nieuwe Zonhove bouwen we voort op een
rijke historie. Begin vorige eeuw stond op deze plek een
klooster. Het klooster verdween, de zorg voor de
medemens bleef bestaan. Al vanaf 1963 is men bij
Zonhove gespecialiseerd in de behandeling van
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mensen met een meervoudige beperking. Het dorp Son
groeide en daarmee kwam Zonhove in het hart van
de bescheiden dorpskern te liggen. Vandaag de dag is
Zonhove een vanzelfsprekend onderdeel van het dorp.
Dit geeft een sociale en fysieke inbedding in Son.

x

“Weet je wat zo bijzonder is aan Zonhove?
De wijk en de natuur komen hier prachtig samen.”

Buitengewoon van opzet
Wie het nieuwe Zonhove vanuit de lucht zou bekijken,
ziet een wijk in een groen landschap met in het midden,
aan de Grote Beek, een plein als bruisend ‘hart’. Rondom
deze centrale ruimte liggen de vrijetijdsvoorzieningen,
de horeca en de boerderij. Het ‘hart’ is dé plek waar leuke
activiteiten en evenementen georganiseerd kunnen
worden. Dit plein, met zijn open karakter, is niet alleen
van toegevoegde waarde voor cliënten, maar ook voor
omwonenden. Een aanwinst voor de wijk Zonhove.
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“Wat is ie mooi hè, die Beek.
Er wordt alles aan gedaan om te zorgen
dat iedereen hiervan kan genieten.”

Bijzondere aandacht voor de Grote Beek
Door het landschap kronkelt de Grote Beek. Mooier dan ooit, kunnen we zeggen.
Dankzij wat kleine ingrepen rond de oevers ontstaat meer natuurlijke vegetatie.
Dit natuurlijke schoon verdient het om gezien te worden. Met de verschillende
bruggen en meer zichtlocaties kunnen cliënten hier onbeperkt van genieten.
De meest bijzondere uitkijkplek ligt bij het hart waar de cliënten in alle rust en
veiligheid tot dicht aan het water van de Grote Beek kunnen komen. Zo krijgt
de Grote Beek alle aandacht die ze verdient en cliënten de mogelijkheid om er
maximaal, maar veilig van te genieten.
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“Geloof me, Zonhove is een grote ontdekking.
Tussen het groen vind je de leukste verrassingen.”

Wonen in het buiten
Een gebied vol verwondering
De natuur heeft altijd een grote rol gespeeld op
Zonhove. Het bestaande bos aan het westelijke
gedeelte blijft behouden en wordt zelfs nog sterker
benadrukt. Door aanplanting en natuurlijke ontdekkingen
toe te voegen is een bezoek aan het bosrijke gedeelte
elke keer opnieuw een ervaring. Er bevinden zich ook
bijzondere speel- en belevingselementen met variatie
in kleur, licht, vorm, geur, smaak, geluid en het voelen
van verschillende materialen.

Het bos gaat over in een parkachtig landschap met veel
vergezichten, fruitbomen, beplanting met bijzondere
seizoensaccenten en dieren. In alles is de inrichting van
het terrein afgestemd op de beleving van de cliënt.
Dat betekent dat elke beleving aangeboden wordt op
ooghoogte van de cliënt in een rolstoel of op ooghoogte
vanuit een liggende positie van de cliënt.

Verzonken in het landschap liggen de
woningen en alle andere voorzieningen.
Waar mogelijk hebben de woningen
zicht op de Grote Beek en het landschap.
De voorgevels van woningen, de
dagbestedingsgebouwen en het
behandel- en kantoorgebouw gaan
het spel aan met het landschap dat zich
ervoor uitstrekt. Er is speels gebruik
gemaakt van diversiteit zodat de

woningen makkelijk te onderscheiden
zijn van de dagbestedingsgebouwen.
Cliënten zijn nauw betrokken bij de
herontwikkeling en dat is goed te zien
in de manier waarop de woningen zijn
ingericht en gesitueerd. De meeste
woningen bieden plaats aan 8 cliënten
en zijn voorzien van gangen met grote
slaapkamers en meer sanitair. Aan de
woonkamers zijn de tuinen verbonden,

met uitzicht op het mooie landschap.
Zo wordt diversiteit in landschappelijke
eigenschappen optimaal benut en
kunnen cliënten zoveel mogelijk
zelfstandig de natuur beleven.
Ook wordt er rekening gehouden
met genoeg reuring op het terrein,
want veel cliënten zien graag beweging
zoals mensen die wandelen en fietsen
en het komen en gaan van auto’s,
taxi’s en vrachtwagens.

Prettig werken
De dagbesteding wordt gezien als werken, daarom is
het een bewuste keuze dit te scheiden van de woningen.
Naast arbeidsgerichte dagbesteding wordt hier
ook belevingsgerichte dagbesteding aangeboden.
De voorzieningen zijn voor elke cliënt makkelijk
bereikbaar en de ligging van de verschillende locaties
maakt dat het overal op Zonhove levendig is.

“De nieuwe woningen zijn ruim en licht.
Aan alles is gedacht. Dit is de plek
waar je wilt wonen!”

Zorgeloos wonen
Er is alles in het werk gesteld om de bewoners van Zonhove
een goede en veilige woonomgeving te bieden.
Een functionele opzet van de woningen draagt daar aan
bij. Gangen zijn kort en ruimtes overzichtelijk. Met het oog
op toezicht en veiligheid zijn woningen geschakeld, zodat
de medewerkers, indien gewenst, snel kunnen ondersteunen.
Geschakelde woningen vormen samen met andere woningen
een cluster rond een binnenhof. En in enkele gevallen geldt
dit ook voor dagbestedingsgebouwen. Het binnenhof zorgt
voor ontsluiting en heeft een logistieke functie.

x
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“Wat opvalt is de rust. Er is alle ruimte om
met de rolstoel op pad te gaan, zonder bang
te hoeven zijn voor ander verkeer.”
Verbinding en sociale cohesie

Toegankelijk en veilig
Het terrein van Zonhove bestaat uit het bos, parken,
de beekzone en het centrale plein. De verschillende
plekken zijn verbonden met een netwerk van wandelpaden.
Het zijn dezelfde paden die de wijk met de omliggende
wijken verbindt. Dit nodigt uit om over het terrein te fietsen
en te wandelen. De hoogteverschillen zijn tot een minimum

beperkt om de toegankelijkheid te kunnen garanderen.
Er is lang nagedacht over de logistieke inrichting van het
gebied. Cliënten kunnen zich onbezorgd en veilig over
Zonhove bewegen. Haast ongemerkt is het verkeer zoals
auto’s, vrachtwagen en taxi’s aan de achterkant geregeld.

Zonhove ligt midden in het dorp Son. Het maakt het tot een
bijzondere woonplek voor mensen met een beperking.
Beschermd, maar ook met een open verbinding naar buiten.
Zonhove heeft een goede relatie met de buren, zoals de
Emiliusschool, de Archipel en de buurtvereniging
Gehurterbij. Het is ‘gewoon’ dat inwoners van Son op het
terrein van Zonhove komen. Ze worden regelmatig
uitgenodigd voor evenementen en ze fietsen en wandelen
dagelijks over het terrein. Het creëren van uitnodigende en
veilige verbindingen tussen Zonhove, het centrum, en de
omliggende woonwijken is een belangrijk uitgangspunt.

x
“Zonhove is een buitengewone wijk.
Hier zou iedereen toch willen wonen?!”

Wonen en logeren

Duurzaamheid

De woningen staan straks in het landschap, geclusterd op
een wijze en op een plek waar dit meerwaarde geeft voor
de cliënten en de zelfstandigheid bevordert. De natuurlijke
omgeving draagt bij aan het woongenot van de cliënten.
Logeren is ook mogelijk, in de vorm van een logeerwoning
of gekoppeld aan een reguliere woning.

SWZ ziet duurzaamheid als een sociaal maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Duurzaamheid gaat niet alleen over
energiebesparing. Duurzaam bouwen is een bouwwijze,
die naast het ontwikkelen van een gebouw dat zo lang
mogelijk kan voldoen aan de behoefte, ook goed is voor
mens en milieu. We gaan voldoen aan de BENG-norm
(bijna energie-neutraal gebouwen) en houden rekening
met duurzaamheid bij de terreininrichting. Ook houden
we rekening met de verandering van het klimaat, door
bijvoorbeeld de aanleg van wadi’s en het creëren van extra
ruimte voor de beek, waardoor overtollig water goed kan
worden opgevangen of afgevoerd. Zo blijft het terrein van
Zonhove ook in de toekomst veilig en toegankelijk.
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De plattegrond geeft een impressie hoe
het terrein straks wordt ingericht met
de diverse functies.
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