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De nieuwbouw heeft
niet stilgestaan

Als bestuurder van SWZ lag mijn focus altijd op de toekomst. Tijdens de coronacrisis ben ik veel meer bezig met het hier
en nu. Elke dag lijkt er wel een nieuwe uitdaging of dilemma op mijn pad te komen.
Na de eerste weken beseften mijn collega’s
en ik dat het weleens heel lang kon gaan
duren. Dat maakte dat we ook weer oog
kregen voor de plannen die er voor de
crisis lagen en waarvan we niet wilden
dat die vertraging oplopen. Zoals de
nieuwbouw. De voorbereiding voor de
nieuwbouw heeft niet stilgelegen. Zo zijn
we bezig met de selectie van het bouw
team en vinden er gesprekken plaats met
de banken als het gaat om financiering. En
dit allemaal met behulp van beeldbellen.
Ook zijn we in gesprek met omwonenden,
de gemeente en andere betrokkenen. Om
het met elkaar te hebben over verschillen
de mogelijke scenario’s als het gaat om
o.a. mogelijke routes van bouwverkeer,
natuurbehoud en veiligheid. Al met al best

Planning

een dilemma omdat elk scenario voor- en
nadelen oplevert. Er is iets vertraging op
gelopen: naar verwachting vindt de start
van de bouw niet eind dit jaar plaats, maar
in het eerste kwartaal 2021.

- Opstarten
selectie bouwteam

- Afronden
financieringsaanvraag

LENTE
2020

WINTER
2019-2020
- Voorlopig ontwerp gereed

HERFST
2020

ZOMER
2020
- Start bestemmingsplanwijziging, incl. ter inzagelegging via gemeente
- Informatie inloop
omwonenden
- Start bouwteam,
aannemer

Gek genoeg hebben we ook positieve
ervaringen opgedaan in de crisis. Sommige
nieuwe inzichten nemen we mogelijk ook
mee in de nieuwbouw. Zo kijken we bij
voorbeeld naar mogelijkheden om kan
toorruimtes nog meer flexibel in te richten.
Voor de inrichting van de cliëntwoningen
was het al de bedoeling dat deze veel
ruimer worden dan de huidige. Daarmee
wordt het, in gevallen van een virus en
quarantaineperiode, makkelijker om be
zoek te ontvangen. De nieuwbouw is heel
belangrijk voor de kwaliteit van leven van
onze cliënten. Voor nu is het belangrijk dat
we het enthousiasme waarmee we voor
bereidingen voor de nieuwbouw gestart
zijn, vasthouden.

- Oplevering bouw fase 1
- Verhuizing
- Start bouw fase 2

LENTE / ZOMER
2022

WINTER
2020-2021
- Start tijdelijke huisvesting
- Start bouw fase 1:
Gebouw voor dagbesteding,
behandeling en ondersteuning en gebouw voor
Boerderij, Tref, Komeet en
magazijn

- Start bouw fase 3

WINTER
2025

WINTER
2023
- Oplevering bouw fase 2
- Verhuizing

ZOMER
2027
- Oplevering bouw fase 3
- Verhuizing
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WIE
DOET ER
MEE?

Sylvia Karres , landschapsarchitect

Zonhove:
Een mooie ‘gewone’ wijk
in het groen
Het voorlopig ontwerp voor Zonhove krijgt een verkeersluw binnengebied, is
goed verbonden met het centrum van Son en behoudt het groene karakter. Dat
was best puzzelen, aldus Sylvia Karres, landschapsarchitect en stedenbouwkundig ontwerper.
Sylvia Karres maakte met haar bureau
Karres en Brands Landschapsarchitecten
het masterplan voor Zonhove waar de
uitgangspunten in staan voor de nieuwe
inrichting van het terrein. Als supervisor
houdt Sylvia de ruimtelijke kwaliteit in de
gaten in alle vervolgstappen, voor zowel
de gebouwen als het landschap. “Ik zie
het als mijn taak dat er straks goede zorg
verleend kan worden en dat tegelijkertijd
een mooie groene wijk ontstaat die er
niet uitziet als een instelling.”
Verbinding
Er is door bureau Karres en Brands goed
gelet op de verbinding tussen de ver
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schillende gebouwen van Zonhove, on
derling en met het dorp Son en Breugel
en het aangrenzende bosgebied. Uit
gangspunten daarbij zijn onder meer dat
Zonhove een gewone wijk is (geen instel
ling), het verkeersveilig is en dat het cen
trale middengebied als ontmoetingsplek
functioneert. Prettig wonen en werken
staat voorop, waarbij alle woningen en
werk- en behandelingsgebouwen zo veel
mogelijk aan de centrale ruimte grenzen.
Tot slot moest er nog rekening gehouden
worden met het bestemmingsplan van
de gemeente en de richtlijnen van het
Waterschap. Tot nu toe zijn de gemeente
en het Waterschap erg enthousiast over

de plannen, vooral over de samenhang
tussen alle onderdelen.
Ook het groene karakter van de wijk
blijft gehandhaafd. Sylvia: “Om ruimte te
maken moeten er wel een paar bomen
gekapt, maar op een andere plek worden
er weer nieuwe bomen geplant. De beek
blijft intact en krijgt op sommige plekken
wat minder steile oevers, zodat de beek
beter zichtbaar wordt er ruimte is voor
bijzondere vegetatie.”

Details
Omdat het terrein niet al te groot is,
omsloten door bos, was het best een
puzzel om alle functies te realiseren en de
ruimtelijke kwaliteit voor zowel de ge
bouwen als het landschap te bewaken.
Sylvia Karres werkte daarbij nauw samen
met de architecten en met medewerkers

en cliënten, ouders en verwanten, verte
genwoordigd in de verschillende werk
groepen. Alles is besproken, van de situe
ring van de badkamers tot aan het
autoluwe binnengebied, de bomen en
beek. “Het is best complex. Soms gaat het
om details, maar die details kunnen
bepalend zijn voor de plattegrond van de
woningen en die plattegrond kan weer
bepalend zijn voor het gehele landschap.
Alles hangt met alles samen en we ko
men liever niet voor verrassingen te staan
in een later stadium. Het terrein moet
goed functioneren voor de zorg, uitein
delijk komt deze aanpak de kwaliteit
alleen maar ten goede.”
Indrukwekkende operatie
De komende jaren staat er volgens Sylvia
een ‘indrukwekkende operatie’ voor de
deur, waarbij alle cliënten op het terrein
blijven wonen, ook tijdens de sloop.
Voorlopig is ze trots dat er mooie plan
nen liggen, waaraan zorgvuldig en heel
nauw is samengewerkt met alle betrok
ken partijen. Waarbij het is gelukt om de
uitgangspunten overeind te houden en
de kwaliteit hoog.

Beschermde
planten en
dieren op
Zonhove
Welke beschermde planten en dieren
zijn er in Zonhove en wat is de invloed
van de nieuwbouw op deze planten en
dieren? Ecologisch adviseur Peter
Twisk van Regelink deed een flora en
fauna onderzoek. Hij werd ingehuurd
om vast te stellen of de verandering
van het terrein nadelig kan zijn voor
beschermde soorten.
Peter Twisk: “Mijn conclusie is dat het
reuze meevalt. Ik heb een steenmarter
gesignaleerd, vleermuizen en vogels in
de gebouwen en in het bos een vos en
een ree. Op de meeste dieren heeft
de nieuwbouw geen invloed. Er moet tij
dens de sloop wel rekening gehouden
worden met vleermuizen, die mogen
tijdens de bouw niet aanwezig zijn in
de gebouwen en er moet een andere
verblijfplaats voor ze worden geregeld.
Deze verblijfplaats moeten ze dan zelf
weer zien te vinden. De sloop moet ook
voor andere vogels buiten het broed
seizoen gepland worden.”
Verder valt het op dat er relatief weinig
vleermuizen, gierzwaluwen en huismus
sen op het terrein te vinden zijn. Peter
adviseert dan ook om een mooie in
bouwvoorziening in de gebouwen te re
aliseren, waar gemakkelijke nesten in te
bouwen zijn. Verrast was Peter door de
ree in het bos. “Het bos ligt toch midden
in de bebouwde kom, daar zie je over het
algemeen niet zoveel reeën.”

Impressie:Boswoningen
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Irene Herben, strategisch adviseur Vastgoed

Op naar het definitief ontwerp

SAMEN
BOUWEN

“Op 31 oktober 2019 is het voorlopig ontwerp, dat met alle input van cliënten en medewerkers
tot stand is gekomen, gepresenteerd aan alle betrokkenen. Dit voorlopig ontwerp is een grote
mijlpaal, het is het uitgangspunt voor de bouw waarin de grote lijnen zijn vastgelegd.
Op basis van dit ontwerp wordt de finan
cieringsaanvraag gedaan, worden de
gemeentelijke procedures in gang gezet
en vindt de selectie plaats van de
bouwaannemers. Net als de selectie voor
de boven- en ondergrondse infrastruc
tuurinrichting en groeninrichting.

Wat opvalt aan het ontwerp? Naast dat
het ontwerp goed aansluit op de na
tuurlijke omgeving, zijn er ook opval
lend veel duurzame elementen in terug
te zien als zonnepanelen en warmte
pompen en afwatering via bergings
kratten en wadi’s op het terrein. Als de
aannemers bekend zijn, wordt met hen
samen de hand gelegd aan het defini

tief ontwerp, dat veel meer in detail de
afwerking en inrichting laat zien. Mede
werkers, cliënten en hun naasten, omwo
nende en andere betrokkenen worden
daar, uiteraard, weer zoveel mogelijk
bij betrokken. We verwachten dat dit
definitief ontwerp eind van dit jaar/
begin volgend jaar klaar zal zijn waarna
we de uitvoering kunnen opstarten.”

Impressie: Parkwoningen

Beeldbellend in gesprek
Een belangrijk moment: op 23 juni organiseerde SWZ
een online bijeenkomst voor omliggende straten, de
gemeente en andere betrokkenen zoals de Emiliusschool, de Harlekijn en de IVN. Zij konden zich die
avond beeldbellend uitspreken over hun zorgen,
terwijl andere belangstellenden de sessie konden
volgen via een livestream en hun vragen via de chat
konden doorgeven.
Zorgen zijn er. Want bij verbouwen hoort werkverkeer.
Hoe dat werkverkeer straks toegang tot ons terrein krijgt,
is een lastige puzzel. Lastig, omdat aan elk scenario vooren nadelen kleven. Iedereen tevredenstellen is echt onmo
gelijk. SWZ stelde zich vooral luisterend op, evenals de wet
houder en de planoloog. Aan het eind van de bijeenkomst
nodigde SWZ omwonenden uit om alsnog alternatieve
plannen aan te reiken, in de hoop dat daar misschien toch

het ei van Columbus bij zit. Over die ideeën gaat SWZ de
komende weken met omwonenden in gesprek. Uiteindelijk
moet de instelling dan zelf de knoop doorhakken. En die
keuze voorleggen aan de gemeente. Hoe die puzzel ook
uitpakt, SWZ heeft omwonenden al wel op het hart gedrukt
graag samen te willen blijven optrekken in het bouwtraject.
Want samenleven als goede
buren is belangrijk voor alle
betrokkenen, cliënten niet in
de laatste plaats.

Colofon
Uitgave
Redactie
Vormgeving
Artist impressions
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Meer weten?
: SZW, Zomer 2020
: SWZ Zonhove
: Dino Design
: Pauwert Architectuur
Karres en Brands

Stel uw vraag via
nieuwbouwzonhove@swzzorg.nl

