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De nieuwbouw wordt in
drie fasen gerealiseerd.
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Nieuwbouw woonzorgcentrum
Het Parkhuis nadert eindstreep
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‘Het ontwerp van de gevel is iets aangepast om
tegemoet te komen aan protesten van omwonenden’

Met name om in te kunnen spelen op de voorspelde toename van ouderen met dementie besloot

woonzorgcentrum Het Parkhuis te Dordrecht om het bestaande verpleegcarré uit te breiden met twee nieuwe
woonvleugels, een modern kantoor en een facilitair centrum. De uitbreiding wordt gefaseerd uitgevoerd met als
hoofdaannemer Zwaluwe Bouw en vordert gestaag. Inmiddels is men druk bezig met de afbouw van fase 3. De
oplevering is gepland in maart 2022.
Om de nieuwbouw mogelijk te maken,
is een deel van de bestaande bebouwing
eerst gesloopt. In december 2019 is fase 1
opgeleverd, bestaande uit 36 zorg-
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appartementen, in maart 2020 gevolgd
door het facilitair centrum (wat later dan
gepland als gevolg van stikstofperikelen).
In juli 2020 is gestart met fase 3.

Afgestemd op behoeften bewoners
Bij het ontwerp van de complete
nieuwbouw – afkomstig van Quadrant
Architecten – is optimaal rekening

Dordrecht • Woonzorgcentrum Het Parkhuis
Van de buitenkant bezien
heeft het gebouw een mooie,
klassieke uitstraling.

Soepele samenwerking
De nieuwbouw wordt voorzien van een
nieuwe klimaatinstallatie met lucht/lucht
waterpomp en vloerverwarming. Het
bouwproces verloopt tot nu toe
voorspoedig. “Het is altijd een uitdaging
om een project op tijd af te ronden. In dit
geval werken we echter al sinds fase 1
samen in hetzelfde bouwteam. We hebben
allemaal hetzelfde doel voor ogen. Straks
staat er een geweldig pand waar bewoners
en medewerkers veel plezier aan zullen
beleven.”

gehouden met de (zorg)behoeften van de
toekomstige bewoners. De nieuwe
woonomgeving biedt mensen met
dementie bijvoorbeeld de gelegenheid om
rond te wandelen: de nieuwe vleugels zijn
zo gevormd dat ze zonder problemen in
cirkels rond kunnen lopen. “De drie fasen
betreffen in feite aftakkingen van het
bestaande woonzorgcentrum, het is net
een centrale kern met drie vleugels”,
vertelt Jan Freeke van Zwaluwe Bouw.

Huiselijke uitstraling
Fase 3 behelst drie verdiepingen,
gebouwd in een achtvorm. Voornamelijk
op de eerste en tweede verdieping
bevinden zich de 72 zorgappartementen
(zowel een- als tweepersoons), die
verdeeld zijn in wooneenheden met

allemaal een gezamenlijke huiskamer. “De
derde verdieping biedt met name plek aan
een kantoor. Dit is een grote open ruimte
die flexibel in te delen is, inclusief
spreekkamers. Er wordt gestreefd naar een
zo huiselijk mogelijke uitstraling. Om die
reden zijn er verlaagde plafonds, zodat er
geen betonnen plafonds of rails van het
tilliftsysteem zichtbaar zijn. Op de
kantoren is gekozen voor doorzaktegels,
dat geeft ook hier net een andere sfeer.
Van de buitenkant bezien heeft het
gebouw een mooie, klassieke
uitstraling. Het ontwerp van de gevel is
nog iets aangepast door de architect om
tegemoet te komen aan protesten van
omwonenden, op de tweede verdieping
heeft deze nu meer weg van een dakkapel.”
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KUNSTSTOFVLOEREN
VOOR ELK PROJECT

‘Reinigbaarheid en
veiligheid, daar draait
het om in de zorg’
DIBA Groep ontwikkelt, levert en legt kunststof
vloersystemen die aansluiten op specifieke
branches. In de nieuwbouw van woonzorgcentrum

DIBA Kunststofvloeren is een onderneming die
op branches aansluitende kunststof vloersystemen
ontwikkelt, uitvoert en advies geeft aan mensen
in deze branche.
Wij zijn actief in de sectoren agrarisch, automotive,
food-industrie, industrie, overheid, zorg, retail en
scheepvaart.

Het Parkhuis voorzagen zij 91 sanitaire ruimtes (in
totaal circa 600 m²) van kunststofvloeren.
“Kunststofvloeren worden steeds bekender”, vertelt
projectleider Niek van Engelen. “Ze zijn zeer
hygiënisch, duurzaam en onderhoudsvriendelijk en
lenen zich daarmee perfect voor toepassing in
branches als de zorg, maar bijvoorbeeld ook de
(food)industrie, automotive, het onderwijs en de
agrarische sector.”
In Het Parkhuis zijn donkergroene DIBA 660 PU
Gietvloeren met een laagdikte van 2 tot 3 mm
gelegd. “Deze zijn slag- stoot- en slijtvast en
vloeistofdicht. Doordat ze naadloos zijn, zijn ze heel
makkelijk te reinigen. Daarnaast is gekozen voor een
superfijne antislip korrel om het voor de bewoners
zo veilig mogelijk te maken.”
Een belangrijk voordeel is verder dat er geen
kitnaden zijn - zoals je die wel hebt bij gewone
tegelvloeren - waarin vuil zich kan ophopen. “We
hebben namelijk een holle plint toegepast die direct
aansluit op het wandtegelwerk én de putjes. De
cementdekvloeren zijn in de badkamers bovendien
op afschot gelegd zodat het water altijd naar het
putje loopt.”
Last but not least zijn de vloeren voorzien van een
kleurechte UV stabiele topcoating zodat ze in de
loop der tijd niet of nauwelijks verkleuren. “Zo
blijven ze lang mooi!”
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Bij de inrichting wordt gestreefd naar een
zo huiselijk mogelijke uitstraling.

Optimaal afgestemd op (zorg)behoeften
van toekomstige bewoners
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Van Dijk.
Maakt het
persoonlijk.

‘Onze mensen vormen
onze grote kracht’
“Een klus van deze omvang kunnen we aan omdat we
alleen werken met eigen vakmensen.” Aan het woord
is Dirk van Dijk, eigenaar van Van Dijk Glas- en
Schilderwerk uit Leerdam. De onderneming staat
voor een mooie uitdaging bij woonzorgcentrum Het

Schilderwerk • Beglazing
Wandafwerking • Speciaal glaswerk

Parkhuis. De komende tijd moeten ze er maar liefst
9.000 m² glasweefselbehang aanbrengen en sauzen
in diverse kleuren, en 200 m² brandwerende en
geluidswerende binnen beglazing plaatsen,

Leerdam
Nijverheidstraat 25
T. 0345-633307

hardglazen deuren leveren en monteren et cetera.
“Daarnaast wordt op verschillende wanden (foto)
behang aangebracht. Verder voorzien we diverse

www.vandijkglasenschilderwerk.nl

buitengevels van lichtgrijze KEIM minerale muurverf.”
Van Dijk Glas- en Schilderwerk heeft ervaring met
grote werken: voor een project als dit schrikken ze
dan ook niet terug, integendeel! “Doordat je op de
bouwplaats meer ruimte hebt, kun je juist efficiënter
werken. Het is vooral een kunst om het geheel strak
te organiseren en de planning goed af te stemmen
met de andere bouwpartners. Wij zetten onze mensen
bovendien in op de plek waar zij het beste tot hun
recht komen, daardoor blijven ze gemotiveerd en
dat komt de kwaliteit van het werk alleen maar ten
goede.”
Van Dijk sluit af: “We vinden het mooi om mee te
mogen werken aan een project dat perspectief biedt
in de ouderenzorg. De bewoners zullen er straks
ongetwijfeld heel blij mee zijn.”
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Fase 3 behelst drie verdiepingen, gebouwd in een achtvorm.

Opdrachtgever
Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis,
Dordrecht

Constructeur
Adviesburo Bekendam & Partners,
‘s-Hertogenbosch

Bouwmanagement
AAG Adviesgroep BV,
‘s-Hertogenbosch

Hoofdaannemer
Zwaluwe Bouw en Projectontwikkeling BV, Hooge Zwaluwe

Architect
Quadrant Architecten, Zevenbergen

Glas en schilderwerk
Van Dijk Glas en Schilderwerken BV,
Leerdam

Installatietechnisch adviseur
Klictet, Oisterwijk

Sloopwerkzaamheden
Gebr. St. Nicolaas Sloopwerken BV,
Dordrecht

Vloeren
Diba Groep, Uden
Bouwprogramma
Herontwikkeling/ bouwen woonzorgcentrum Het Parkhuis met
studio en ruimte voor spreekuren
& behandelingen
Bouwperiode
Juni 2019 – oktober 2021
Bruto vloeroppervlakte
9.300 m2
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