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Vernieuwd plan voor
iedereen beter

SAMEN
BOUWEN

Vlak voor de zomervakantie brachten wij onze laatste nieuwsbrief uit. Sindsdien is er veel gebeurd. De voorbereidingen
van de vernieuwing van locatie Zonhove zijn in een stroomversnelling beland.
Vlak voor de zomervakantie brachten wij
onze laatste nieuwsbrief uit. Sindsdien is
er veel gebeurd. De voorbereidingen van
de vernieuwing van locatie Zonhove zijn
in een stroomversnelling beland. Dat is
meestal wel zo wanneer de plannen voor
een bouwtraject hun afronding naderen.
Het lijkt een beetje alsof je op vakantie
gaat: op het laatste moment wil je nog
van alles af hebben en aan kant. In dit
geval komen nu wel heel veel dingen
samen. Het nieuws is dit: de banken zijn
akkoord met de financiering van het
bouwtraject. En minstens even belangrijk: we hebben een hoofdaannemer ge-

selecteerd. En niet zomaar een. Met Peter
Peters hebben we een aannemer aan ons
verbonden die verder kijkt dan tekeningen en stenen. Hij begrijpt hoe belangrijk
dit project voor ons allemaal is. En staat
erom bekend dat hij altijd veel tijd en
energie steekt in het onderhouden van
contact met iedereen die bij een project
als dit belanghebbende is. Daar worden
we blij van! Met onze buren organiseerden we bovendien in september diverse
gesprekken. Die waren een vervolg op de
beeldbelsessies die eind juni plaatsvonden. Beide ontmoetingen hadden grote
gevolgen voor de bouwplannen en het

voorlopig ontwerp. Deze plannen zijn ook
intern getoetst bij de Cliëntenraad, OR, de
interne klankbordgroep en gedeeld met
medewerkers, vrijwilligers, ouders en verwanten en het Regioberaad.
Inmiddels staat een aangepast plan op papier. Dat komt tegemoet aan de belangrijkste bezwaren van omwonenden tegen
onze aanvankelijke plannen. En het heeft
uiteindelijk ook de zegen gekregen van de
Emiliusschool. Ook dat is erg belangrijk
voor ons. Op de volgende pagina’s gaan
we op elk van die nieuwtjes verder in.

Van wantrouwen naar verbinding
Op de etalageruit van een uitzend
bureau bij mij in het dorp staat de
tekst “Als je doet wat je altijd deed
dan krijg je wat je altijd kreeg”. Ik
vind die mooi. Niet alleen vanwege
de taalkundige waarde. De woorden
staan ook voor waar ik in geloof.
Denken dat het goed is om te blijven
doen wat we gewend zijn, staat ont
wikkeling in de weg. En doet te wei
nig recht aan hoe het leven vaak gaat.
Dat heb ik de afgelopen maanden ook
gemerkt in ons nieuwbouwtraject. Wat
we de voorbije jaren deden, deden we
met de beste intenties. En vanuit de
overtuiging dat het goed was. Maar
onze werkelijkheid was niet die van vele
anderen. Omwonenden bijvoorbeeld
voor wie onze plannen ook heel belangrijk waren. Plannen die een verrijking
van hun woonomgeving hadden kunnen zijn, maar die in hun beleving ver-

anderden in een somber perspectief. De
bijeenkomsten met hen rond de zomer
en in het vroege najaar maakten dat
pijnlijk duidelijk.
Ik ben heel blij dat we toen tegen elkaar
hebben gezegd waar het op stond. Wij
en de buurt. Eerlijk is eerlijk: ondanks
onze beste bedoelingen schoten we als
SWZ tekort. Maar we zoeken naar beter-

schap. Dat doen we in de wetenschap
dat als we doorgaan zoals we deden
we krijgen wat we al die jaren kregen.
Wat we nu zoeken, is vooral verbinding.
We stapelen de komende jaren geen
stenen. We bouwen aan een sociale
gemeenschap. Een gemeenschap die
bestaat uit mensen met en zonder verstandelijke beperkingen die een woonwijk met elkaar delen. En die eigenlijk
allemaal hetzelfde daarvan verwachten: een fijne veilige en gezellige buurt.
Mede dankzij het kritische meedenken
van de omwonenden ligt er nu een
mooier en beter plan.
Ik denk dat we er nu beter voor staan
samen. En dat we niet meer krijgen wat
we jaren van elkaar kregen. Ik hoop u
ook!
Jody Cath
Bestuurder
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SWZ biedt in nieuw bouwplan veel ideeën van buurtbewoners een plek

“Waardering voor de houding,
we kunnen nu weer vooruit”
SAMEN
BOUWEN

In het nieuwe plan gaat de toekomstige bouwweg over het terrein van Zonhove in plaats van door het bos.

De plannen voor de nieuwbouw op het terrein Zonhove zijn ingrijpend aangepast. Er komt geen bouwweg dwars door het
bos, het terrein wordt ontsloten via de Nieuwstraat. Er is aandacht voor veiligheid en SWZ zet alles op alles om de bijzon
dere natuur op Zonhove zoveel mogelijk te behouden.
Dat was goed nieuws voor de meeste
buurtgenoten afgelopen september. Halverwege die maand presenteerde SWZ
de nieuwe plannen aan kleine groepen
buurtbewoners. Live dit keer, op veler
verzoek, maar wel op zorgvuldige afstand van elkaar.
Dat het oude plan op de schop ging,
was een direct gevolg van de online bijeenkomst eind juni. Daar spraken omwonenden hun ernstige zorgen uit. “De
heftigheid van de reacties overvalt me”,
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bekende bestuurder Jody Cath destijds.
“Blijkbaar hebben we al een hele tijd
onvoldoende naar u geluisterd. Dat spijt
ons, want we hebben altijd de beste intenties gehad. Laten we afspreken dat we
dat dan voortaan anders doen.”
Opluchting
Ter plekke nodigde zij omwonenden uit
om met alternatieven te komen. In het
nieuwe plan dat nu voorligt en in de wandelgangen Model 5 wordt genoemd, zijn
veel ideeën van de buurt verwerkt waar-

onder een ingenieuze constructie over
de beek die het mogelijk maakt om het
bouwverkeer niet door de wijk te leiden
maar vanaf de Nieuwstraat dwars over
het terrein.”
Die constatering leidde tot opluchting in
de zaal half september. Misschien zelfs
wel tot ongeloof en verrassing, getuigde
de app-boodschappen die vanuit de eerste groep meteen met de groepen erna
werden uitgewisseld. “Ik ging hier eerlijk
gezegd met gemengde gevoelens naar-

toe”, bekende mevrouw Op de Weegh na
afloop. “Maar ik ben heel erg opgelucht
dat de belangrijkste problemen zo goed
zijn opgepakt.” En ook buurtbewoner
Geert Cox toonde zich in zijn nopjes over
het eindresultaat. “Ik ben enthousiast over
de richting die de plannen nu uit gaan. En
ik vind het erg fijn dat er nu echt rekening
met ons wordt gehouden.”

willen doen. En dat we als klankbordgroep voortaan nauw bij alle ontwikkelingen zullen worden betrokken.” Bestuurder
Jody Cath wond daar geen doekjes om. “Ik
vind het heel erg belangrijk dat we in een
traject als dit samen optrekken. We wonen immers naast elkaar. Buurtbewoners
lopen over ons terrein, cliënten komen in
contact met omwonenden, er zijn feest-

“Ik ben wel benieuwd hoe de Nieuwstraat
de extra verkeersdruk gaat verwerken”
Dat laatste was jarenlang wel anders, herinnert ook Jos Hölscher zich goed. “Ons
overleg liep ronduit stroef. We waren niet
blij met wat er aan plannen werd ontwikkeld. Denk aan de voorgenomen bomenkap, het zware verkeer door de woonwijk... Daar konden we niet goed over
communiceren. Dat voelt nu echt anders.”
Samen willen doen
Titia Braam van de klankbordgroep bevestigt dat SWZ voelbaar een nieuwe
koers kiest. “Ik merk dat ze het nu samen

jes die we samen vieren hier… prachtig
natuurlijk. Dan hoort het ook bij goednabuurschap dat je open bent over wat we
van plan zijn. En dat we bereid moeten
zijn om met elkaar mee te bewegen als de
meningen over de inrichting van de ruimte verschillen.”
Vasthouden
Dat het SWZ menens is, bewijst het plan
dat nu op tafel ligt. Ergens halverwege
2021 moet de eerste spade de grond in.
Tot die tijd zijn er nog een heleboel dead-

lines om te halen. Zoals de goedkeuring
van het nieuwe voorlopig ontwerp en het
akkoord van de gemeente die overigens
blij is dat de stemming rond dit nieuwbouwproject ten goede is gekeerd. “Wat
ons betreft trekken we de lijn die we nu
hebben ingezet, de komende jaren door.
We willen graag samen blijven optrekken
in alle fases die nog gaan komen”, gaf Jody
Cath te kennen. “Ik hoop dat de buurt dat
ook wil.”
Aan de klankbordgroep zal het zeker niet
liggen, want er blijven aandachtspunten.
Met name de verkeersdruk op de Nieuwstraat vinden sommigen zorgelijk, zoals
Edwin Grotentraat, adjunct-directeur van
de Emiliusschool: “De nieuwe tekeningen
bieden een werkbaar alternatief, ook voor
ons en onze kinderen. Maar ik ben wel
benieuwd hoe de Nieuwstraat de extra
verkeersdruk gaat verwerken, zeker als de
brug open staat. Daar zal ook de gemeente nog werk aan krijgen, verwachten omwonenden.

Emiliusschool tevreden over het gelopen proces
Tevreden. Dat is adjunct-directeur Edwin Grotentraast
over het zorgvuldige proces dat SWZ heeft gelopen afge
lopen periode na alle gesprekken met omwonenden.
Hoewel de oorspronkelijke plannen beter waren voor de
Emiliusschool, kan hij zich vinden in de aanpassingen.
Wat nu op tafel ligt, ziet hij als het best werkbare compromis
tussen de belangen van alle betrokkenen. Complimenten
daarom voor SWZ die dit proces uiteindelijk in goede banen
heeft geleid. Want doorgaan met plannen die buurtbewoners eigenlijk niet zien zitten, is niet bevorderlijk voor de goede burenrelatie. En daar heeft uiteindelijk niemand wat aan,
vindt Edwin. Nee, ook de Emiliusschool niet, die net zo goed
buurman is en een belangrijke gesprekspartner voor SWZ
vormt.

busjes en taxi’s. Die zetten in totaal zo’n 135 leerlingen af.
“Een gescheiden ingang voor leerlingenverkeer enerzijds en
bouwverkeer en leveranciers anderzijds draagt aan de veiligheid wel bij.”
Zijn zorg gaat nog wel uit naar de verkeersdrukte op de
Nieuwstraat, vooral als de brug open staat en de toegang tot
het terrein wordt geblokkeerd door een rij wachtende auto’s.
“Daar heb ik de wethouder die namens de gemeente ook
aanwezig was op de omwonendenbijeenkomst in september extra aandacht voor gevraagd. Volgens mij kan een
groot kruis op de weg bij de ingang al een hoop schelen”,
aldus de leidsman.

Toegegeven, de inzet voor de Emiliusschool was in eerste instantie anders. “Maar ik vind het voorstel dat jullie gepresenteerd hebben, dus met gescheiden ingangen, een mooi alternatief.” Eigenlijk vooral, meent Edwin, omdat op deze
manier veiligheid voor kinderen die daar naar school gaan,
en voor buurtbewoners het beste gewaarborgd is. Het is immers ’s morgens een drukte van belang voor de Emiliusschool en in de Nieuwstraat. Het is een komen en gaan van
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Wat zijn de aanpassingen op het eerdere
Voorlopig Ontwerp?
WINTER
20192020
LENTE
2020

- Voorlopig ontwerp gereed
- Opstarten selectie bouwteam
- Onderzoeken ontsluiting terrein en
locatie tijdelijke huisvesting

ZOMER
2020

- Samen met gemeente en omwonenden zoeken
naar betere bereikbaarheid, een verkeersveiligere buurt en meer natuurbehoud

HERFST
2020

- Herijken voorlopig ontwerp

WINTER
20202021

- Definitief Ontwerp fase 1

LENTE
2021

- Aanvraag vergunningen

ZOMER
2021

- Aanleg bouwweg en start bouw tijdelijke
huisvesting in het Hart + verhuizen Jade en
Boerderij naar tijdelijke huisvesting

HERFST
2021

- Sloop Boerderij en D’n Tref

WINTER
20212022

- Start bouw fase 1, gebouw voor dagbesteding,
behandeling en ondersteuning, gebouw voor
Boerderij, D’n Tref, Komeet, tijdelijk magazijn
en een eerste woongebouw.

WINTER
20222023

- Oplevering bouw fase 1
- Verhuizing

LENTE
2023

- Start bouw fase 2

LENTE
2024

- Oplevering bouw fase 2
- Verhuizing

HERFST 
WINTER 2024
WINTER
2025
2026

In het vorige plan moest het vrachtverkeer aan de buitenzijde van het terrein, om de nieuwe gebouwen
heen, richting de nieuwe D’n Tref rijden, aan de rand
van het bos. Een alternatief zou een weg door het bos
zijn geweest. Dit betekende of overlast voor de Antoon
van de Venstraat, of de kap van veel bomen in het bos
en meer verkeer via de Bontstraat. Het magazijn, wordt
in het nieuwe plan, met een tussenstap, vooraan bij de
Nieuwstraat gerealiseerd. In dat gebouw komen ook
het logeerhuis, een woning voor kinderen en bewoners van de Heriklaan. Ook komt er tijdelijke huisvesting in het Hart en wordt een woongebouw in de eerste fase gebouwd.
Toegang Nieuwstraat
Verder wordt de toegang van het magazijn aan de
Nieuwstraat zo ingericht dat het vrachtverkeer wordt
gescheiden van het verkeer dat het terrein van Zonhove op rijdt en naar de Emiliusschool school gaat. Door
deze oplossing blijft ook de veiligheid voor de leerlingen van de Emiliusschool geborgd.
Veilige bouwweg en natuurbehoud bos
Om de verschillende gebouwen te kunnen gaan bouwen is er ook een zogenaamde bouwweg gepland.
Deze gaat vanaf de Nieuwstraat langs de beek, midden
over het terrein van Zonhove. Het bouwverkeer wordt
zo gescheiden van de cliënten. Met deze bouwweg
wordt voorkomen dat er in het bos een bouwweg
moet worden aangelegd, dus veel bomen gekapt zouden worden.
In de volgende fase van het ontwerp wordt ook gekeken op welke wijze zo veel mogelijk bomen behouden
kunnen worden. Hiervoor staan nog diverse onderzoeken op de planning.

- Start bouw fase 3

- Oplevering bouw fase 3
- Verhuizing
- Sloop laatste gebouwen en
afronden inrichten terrein.

Impressie van de goederenontvangst en het magazijn.
Impressie van de goederenontvangst en het magazijn.
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Aannemer Peter Peters werkt het liefste samen met alle betrokkenen

“Samen weten we gewoon meer”
En toen hoorde aannemersbedrijf
Peters dat de nieuwbouwopdracht
binnen was. Niet dat de fanfare me
teen door de straat ging. “Maar we wa
ren wel heel erg blij”, blikt Ton Snoeks
als projectleider terug op het moment
dat het verlossende telefoontje kwam.
Eerlijk is eerlijk: als een totale verrassing
kwam dat nieuws niet. “We hebben veel
ervaring. En onze mensen werken altijd
graag aan bouwprojecten voor een zorginstelling mee. Dat voelt toch echt anders dan anders, als een grote meerwaarde. Dan heb je zin om een stapje extra te
doen. Dat stralen wij wel uit.” En niet onbelangrijk: de sfeer en de dynamiek op
een terrein als Zonhove zijn natuurlijk
heel anders dan bij een regulier project in
bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk. “Ik heb
al vernomen dat een aantal cliënten heel
betrokken is bij de bouw. Daar gaan we
zeker aandacht aan besteden.”

“Dan heb je zin om een
stapje extra te doen. Dat
stralen wij wel uit”
Dat is aan hem wel besteed. Aannemersbedrijf Peter Peters bestaat sinds 1988.
Een relatief jong familiebedrijf, met iets
meer dan 100 medewerkers. Maar wel
met erg veel vlieguren in de gezondheidszorg. Meer dan de helft van hun opdrachtgevers zijn zorginstellingen. En
daarvan is een flink deel actief in ons
werkveld. Die ervaring heeft geholpen bij
het winnen van de aanbesteding, denkt
Ton. Maar er is meer. “We zijn gewend om
al in een vroeg stadium in dit soort trajecten de juiste vragen te stellen. Geen
bouwproject is hetzelfde. En in de zorg is
emotie superbelangrijk.” Dan is het echt
noodzakelijk om te weten waar de behoeften liggen, zodat je goed aansluit en
elkaar voor zo min mogelijk verrassingen
stelt.
Bovendien vindt Ton het zeer gewenst
wanneer medewerkers en (vertegenwoordiging van) cliënten meedenken.
“Nee, dat vind ik niet hetzelfde als draag-

WIE
DOET ER
MEE?
Op de foto: v.l.n.r. Ton Snoeks, Yvonne den Exter, Jody Cath en Toine Kooijmans.

vlak creëren”, zegt Ton resoluut. Het is niet
zo dat onze ideeën altijd voorrang hebben. “Samen weten we gewoon meer. En
samen bereiken we een beter resultaat.
Die instelling hebben wij altijd. En dat
vinden mensen fijn.”
Projectleider Ton Snoeks en projectmanager Toine Kooijmans gaan we de komende jaren veel zien. Zij vinden samen
optrekken belangrijk. “Dat betekent
voor ons: in gesprek zijn en blijven met
zowel de mensen van SWZ als met de
scholen Harlekijn en Emiliusschool, omwonenden en andere belanghebbenden. Anders wordt zo’n groot project

nooit een succes.” Daarom zijn zij blij dat
SWZ en omwonenden de weg naar elkaar hebben gevonden.
Hoe zij gewend zijn te werken? “Van grof
naar fijn”, klinkt het eendrachtig. “Eerst
proberen we samen de contouren van
het project helder te hebben. Daarna
gaan we de details invullen. Die details
zijn best belangrijk. Maar zonder stevige
kaders gaan die verloren. En dat is jammer. Want juist die details maken een gebouw tot een fijne woonplek voor cliënten en een prettige werkomgeving voor
medewerkers.”

De vlog van
Yvonne
den Exter
al bekeken?

In de vlog van zorgdirecteur Yvonne den Exter kijkt zij terug op afgelopen
periode en staat zij stil bij een aantal bijzondere plekken op het terrein van
Zonhove. Ook stelt zich voor hoe het er in de toekomst uit komt te zien. Het
filmpje is te zien via www.nieuwbouwzonhove.nl/vlogYvonne
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Jos Hölscher

1

Hoe kijk je terug op het tot stand
komen van de plannen?
Wij zijn vanaf het begin goed op de
hoogte gebracht van wat SWZ van plan
was. In de klankbordbijeenkomsten is
er altijd netjes verteld wat de plannen
waren. Met onze ingebrachte argumenten, is nooit iets gedaan. Dit leidde tot wrijving bij de bewoners van de
Antoon van de Venstraat.
Toen de meer definitieve plannen kenbaar werden gemaakt, was er weer niet
naar de bewoners van de Antoon van
de Venstraat geluisterd.

2

Hoe ervaar je de
situatie nu?
Toen uit de plannen bleek dat er een
weg door het bos moest komen, kwamen er onder andere ook mensen van
de Bontstraat in actie. Er werden een
aantal prachtige alternatieve plannen
ingediend, waar SWZ niet aan had ge-

dacht. Deze plannen hadden voor beide partijen een betere uitkomst.
Toen SWZ met deze alternatieve plannen aan de gang ging, en er op terugkwam om dit met ons te bespreken,
leidde dit tot een goed gesprek. Dit gesprek leidde tot goede communicatie
met eerlijke argumenten. Hopen dat dit
zo blijft en dat we er samen uit gaan
komen.

3

Welke verwachtingen heb je
voor de komende 2 jaar?
Dat SWZ open en eerlijk naar ons communiceert en er een mooi park gerealiseerd mag worden waar de cliënten
van Zonhove prachtige huizen krijgen.
We hopen in goede samenwerking en
harmonie samen de bouw te kunnen
gaan realiseren.
We zullen zeker kritisch blijven kijken
naar de verdere ontwikkelingen.

3 vragen aan... Omwonenden aan het woord
1

Hoe kijk je terug op het
tot stand komen van de
plannen?
Het heeft mij persoonlijk veel
energie en tijd gekost om de plannen zoals deze er in eerste instantie lagen een andere richting te
geven. Gelukkig zijn, door het
aandragen van de alternatieven
van de omwonenden en de afwijzing die de commissie grondgebiedzaken had meegegeven aan
wethouder Frencken, de plannen
gewijzigd. SWZ heeft de alternatieven ter harte genomen en is
met andere plannen gekomen die
meer aansloten aan onze
verwachtingen. De klankbordgroepen hebben dan
ook hiervoor een compliment gegeven.

Wouter Damen
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2

Hoe ervaar je de
situatie nu?
Ik ben heel gelukkig met de uitspraak van mevrouw Cath dat er
geen ontsluitings- en bouwweg
door het bos komt. De ontsluiting via de Nieuwstraat is voor
zowel SWZ, de Gemeente en het
merendeel van de omwonenden
de beste oplossing.
Van belang is dat er nog gevolg
gegeven gaat worden aan het
behoud van de bomen en waterhuishouding op het terrein.

Ik ben heel benieuwd hoe de uitgangspunten van de omwonendenbijeenkomst van 15 september jl. verder zijn uitgewerkt in
het voorlopig ontwerp. Ik vind
het ook heel belangrijk om op de
hoogte en in gesprek te blijven
met elkaar om daar een goed
oordeel over te kunnen geven.

3

Welke verwachtingen heb
je voor de komende 2 jaar?
Ik verwacht dat de samenwerking met de omwonenden gaat
leiden tot een duurzame, veilige
en beboste wijk waar de bewoners van Zonhove én de
omwonenden met elkaar
naar tevredenheid, groen
en veilig kunnen blijven
wonen. Een goede onderlinge communicatie is hierbij essentieel.

Titia Braam
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Hoe kijk je terug op het
tot stand komen van de
plannen?
SWZ heeft vanaf de start van de
plannen voor de nieuwbouw het
contact gezocht met de buurtbewoners via de mogelijkheid
om deel te nemen aan de
klankbordgroep. In onze wijk De
Vloed was in eerste instantie de
gedachte dat de nieuwbouwplannen geen impact zouden
hebben voor ons en onze buurt.
Pas op het moment dat wij bij

betrokken is geraakt bij
de nieuwbouwplannen en met
name het contact met ons als
kerngroep uit de buurt heeft
gezocht, heeft er een kentering
plaatsgevonden. Wij hebben veel
input mogen en kunnen leveren,
waardoor er nu een totaal ander
plan ligt dan het aanvankelijke
nieuwbouwplan, wat zelfs meer
recht doet aan de leefomgeving
van de cliënten, de natuur en
uiteraard het belangrijkste feit
dat het Zonhovebos gespaard is
gebleven in de huidige plannen.

3
toeval vernamen dat de plannen
ook enorme gevolgen leken te
hebben voor onze leefomgeving
qua veiligheid, natuurbeheer en
vanwege de plannen voor een
bouwweg door het Zonhovebos
zijn wij intensief betrokken
geraakt bij de plannen. Wij
waren enorm geschrokken van
het voornemen om een bouwweg door het Zonhovebos aan te
leggen en daarnaast veel natuur
op het terrein te laten verdwijnen. Met een kleine kerngroep
uit de wijk en veel omwonenden
als betrokkenen zijn wij vervolgens intensief de communicatie
op gaan zoeken met SWZ, de
Gemeente, de lokale politiek en
andere partijen zoals het IVN.
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Hoe ervaar je de
situatie nu?
Inmiddels zijn wij vele maanden
en vele mails en gesprekken en
contacten verder. We hebben
veel geleerd, onder andere dat
SWZ letterlijk en figuurlijk met
een verkeerde opdracht “het
bos in is gestuurd”. Vanaf het
moment dat Jody Cath intensief

Langs de beek

Welke verwachtingen
heb je voor de komende
2 jaar?
We gaan er als buurtbewoners
vanuit dat de plannen zoals deze
tijdens de laatste bijeenkomst
zijn gepresenteerd verdere
voortgang vinden. We hopen
nog steeds dat zoveel mogelijk
bomen en natuur gespaard kan
blijven met daarbij zoveel
mogelijk kwaliteit van leven en
wonen voor de cliënten van SWZ
en de leerlingen van de Emiliusschool. Het vertrouwen in SWZ is
grotendeels hersteld en wij
verwachten dat wij betrokken
blijven bij de verdere voortgang.
Jody Cath heeft ons dat ook
toegezegd. De schouw met de
landschapsarchitecte, IVN en
onze deskundige buurtbewoner
gaat nog plaatsvinden, waarbij
wij hopen op een maximaal
resultaat waarbij natuur behouden blijft en gebouwen dusdanig gepositioneerd kunnen
worden dat er zo min mogelijk
overlast door buurtbewoners
wordt ervaren. Als buurtbewoners zijn wij erg benieuwd naar
het Voorlopige Ontwerp en uiteraard daarna het Definitieve
Ontwerp en de verdere voortgang. Goed dat we zo in contact
blijven met elkaar.

De beek krijgt een prominente plek in onze
nieuwbouw. Niet voor niets. De stroom was er
altijd al, nog voordat Zonhove het licht zag. Dat
vindt ook Cora van der Heijden, consulent vrij
willigers en al 12 jaar kind aan huis op Zonhove.
“De beek verbindt. Dat zeg je mooi. Zoals eigenlijk
het hele terrein verbindt. Cliënten voelen zich hier
veilig. Dus bewegen zij zich vrij en komen er allerlei andere mensen tegen. Buurtbewoners steken
door met hun kinderen op weg naar school. De
buurtvereniging organiseert er feestjes, steken
lichtjes aan richting kerst. Mensen laten er hun
hond uit. Ze letten meteen op of er geen raampje
open staat ’s avonds, en verzoeken jongeren die
rondhangen het terrein te verlaten. We trekken
met elkaar op en letten op elkaar. Zonhove hoort
bij Son. Dat merk ik aan alles. Op het terrein maar
ook daarbuiten. Zoals cliënten gewoon welkom
zijn in de winkels, niet nagekeken worden. De
Jumbo waar ze stage mogen lopen. Ik vind dat
nog steeds heel bijzonder.”
“Dit terrein raakt mijzelf ook. Het geeft me rust en
ruimte in mijn hoofd en mijn hart. Ik leid vaak
groepen rond hier. Dan hoor ik: het lijkt wel Center
Parcs. Dat gevoel snap ik. De beek draagt voor mij
echt aan dat gevoel bij. De natuur die je in en om
het water ziet… prachtig. Ja, die is van alle tijden.
Maar ik vind het fantastisch dat in de toekomsttekeningen onze beek nog meer ruimte krijgt dat ze
nu al heeft. Nu scheidt de beek onbedoeld Noord
en Zuid. Straks niet meer. Dan wordt ze nog beter
zichtbaar en verbindt de beek ons, zoals het eigenlijk hoort.”
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Ere-opzichter Antonie Piek kijkt reikhalzend uit naar
vernieuwing van het terrein:

“Lekker rammen. En dan bouwen”

SAMEN
BOUWEN

Ere-opzichter wordt hij genoemd. Ere-opzichter van de nieuwbouw in Zonhove. De titel prijkt
ook op zijn glanzend witte helm. “Ooit gekregen, net als dat oranje hesje daar”, wijst Antonie
Piek naar zijn kapstok.
Al dik 20 jaar woont hij op de Buitenbrink.
En bijna net zo lang op zijn kamer. Maar
nee, geen traan zal hij erom laten als
de sloophamer de Buitenbrink vernielt.
“Eigenlijk zou ik zelf wel willen beginnen
met mijn eigen kamer. Lekker rammen.”
Een tikje weemoedig zal hij zich best voelen tegen die tijd. “Ik heb hier veel herinneringen, hé. Maar ik weet ook wat ik ervoor terugkrijg en dat vind ik heel mooi.”
Drie soorten woningen verrijzen de komende 7 jaar op het terrein, legt Antonie mij met gevoel voor detail uit. Want
hij kent alle plannen uit zijn hoofd. Een
voorkeur? “Ja, een boswoning. Die lijken
me erg mooi. Daar krijgen we één badkamer tussen twee privéruimten/slaapkamers in. Nu moeten we er één met 8
mensen delen.” Hard nodig vindt hij de
vervanging. Of ik eigenlijk wel weet hoe
oud die Brink-huisjes al zijn?! Dat kan
echt niet meer. Dus geweldig, dat plan.
Leuke tekeningen ook. Of hij niet bang is
voor bouwoverlast? “H-e-l-e-m-a-a-l niet.
Ik vind dat wel mooi. Ik werk 5 dagen per
week. Ik hoop dat ik tussendoor af en
toe even kan gaan kijken.” Vooral naar de
sloop, bekent hij. En naar de vrachtwagens die de bouwmaterialen naar binnen
rijden. Want dat moet een indrukwekkend gezicht zijn.
Geen moment zal hij van het bouwproces overslaan. Want de belangstelling
voor bouwen zit in zijn bloed. Net als zijn
fascinatie voor grote voertuigen. Logisch,
vindt-ie zelf. “Mijn ooms waren aannemer. Mijn vader was hovenier. Zij hielpen

voor niets. Voor de Corona-crisis was hij
geregeld aanwezig bij vergaderingen.
Spreken mocht-ie daar ook. En tekeningen kreeg hij steeds van Yvonne bezorgd. “Wil je ze niet even zien? Weet jij
trouwens of de nieuwe al klaar zijn?
Yvonne zou ze me geven maar ik heb er
nog niets over gehoord. Wordt de bouw
korter? Weet je dat zeker?! Dan komen er
zeker prefab-woningen. Dat kan toch anders niet?”, vraagt hij zich hardop af.

hem bij het bouwen van schuren toen ik
nog klein was. Zo ben ik er eigenlijk ingerold.” En nu dus ere-opzichter. En niet

Ik rij in mijn droom al vaak
over het nieuwe Zonhove
vandaar dat ik het me al
zo goed voor kan stellen!
Sebastiaan Hitters

Colofon
Uitgave
Redactie
Vormgeving
Artist impressions
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Of zijn ooms ook nog komen kijken, samen met hem. “Misschien wel ja. Dat zullen ze best leuk vinden. Maar eerst moeten we de koker nog vinden.” De koker?!
“Ja. Die is verstopt in de hoek van Buitenbrink 5-7 toen het gebouwd werd. Daar
zit een geheim in. Ik hoop dat ik die mag
openmaken.”

Meer weten?
: SZW, Najaar 2020
: SWZ Zonhove
: Dino Design
: Pauwert Architectuur
Karres en Brands

Stel uw vraag via
nieuwbouwzonhove@swzzorg.nl

