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WELKOM BIJ TOEKOMSTIG LAARSTEDE!
‘Het Laar hoopt medio 2023 de deuren te openen
van Laarstede, een fonkelnieuw woonzorggebouw.
Met Laarstede spelen we in op de groeiende vraag
naar comfortabel wonen voor ouderen met zorg in
de nabijheid. In dit eerste bouwbulletin informeer
ik u graag over de doelstellingen van Laarstede,
de partijen waarmee we samenwerken en de fasen
van het bouwproces. We hopen u met deze bouwbulletins te enthousiasmeren.’
Projectmanager Laarstede Joris Truijen
AANGENAAM WONEN IN HET LAAR

Het Laar is er voor vitale ouderen (75+) en ouderen met een zorg- en
ondersteuningsvraag. We bieden hen graag een aangename ‘oude’ dag,
ook als de zorgbehoefte toeneemt. Het Laar levert ook wijkverpleging.
Het Laar bestaat op dit moment uit drie via het centrale binnenplein met
elkaar verbonden woonzorglocaties: Laarzicht, Laarakker en Laarhoven.
Hier bieden we zowel huur- als zorgappartementen aan. Met de voorgenomen nieuwbouw van Laarstede breiden we de drie locaties uit.

MEER HUUR- EN ZORGAPPARTEMENTEN

Er is veel vraag naar de huur- en zorgappartementen van Het Laar.
Met name de woonvormen tussen het zelfstandig wonen in de wijk en
het verblijf in een zorginstelling, zijn in trek. De appartementen van Laarzicht bieden dit. Op dit moment is ruim de helft van deze appartementen
te huur voor deze doelgroep. Na realisatie van Laarstede bieden we op
termijn alle 165 appartementen in Laarzicht als huurappartementen aan.

KENMERKEN
LAARSTEDE

• Het gebouw telt zes
bouwlagen
• 68 privéappartementen
waar de bewoner ook
bezoek kan ontvangen
• 49 m2 is de gemiddelde
oppervlakte van een
appartement
• Er kan alleen of
samen met de partner
gewoond worden
• Elk appartement
bevat een woon- en
slaapkamer, eigen toilet
en badkamer en een
keuken
• Het appartement is
geschikt voor ouderen
met behoefte aan
24-uurs toezicht en zorg
• Laarstede heeft ook
zeven ontmoetingsruimtes, een grand café
en diverse terrassen.
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DOELSTELLINGEN VAN DE NIEUWBOUW
• Door de toevoeging van 68 nieuwe zorgappartementen aan Het Laar kunnen alle
appartementen van Laarzicht op termijn als huurappartement worden ingezet;
• De nieuwbouw bevordert de doorstroming op de Tilburgse woningmarkt.
Meer ouderen kunnen hun koop- of huurhuis verlaten en verhuizen naar een huurof zorgappartement van Het Laar;
• De huurappartementen in Laarzicht zijn een goed alternatief voor het verzorgingsof verpleeghuis. Indien zorg en ondersteuning nodig zijn, kunnen de huurders dit vanuit
de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverzekeringswet (Zvw) en/of
de wet langdurige zorg (Wlz) ontvangen;
• De appartementen in Laarstede zijn geschikt voor de in complexiteit toenemende
zorgvraag onder ouderen;
• De appartementen in Laarstede worden flexibel ontworpen, zodat ze in de toekomst
ook toegevoegd kunnen worden aan de verhuurmarkt.

Maak kennis met de diverse partijen
die betrokken zijn bij Laarstede.
In dit eerste bouwbulletin stelt
architectenbureau BiermanHenket
zich voor. Ze gaan zorgen voor een
kwalitatief hoogwaardig ontwerp
van Laarstede, dat voldoet aan
de kernwaarden van Het Laar:
Stijlvol, Bruisend en Verzorgd.

KENNIS
MAKEN
MET...

BiermanHenket bestaat uit een team van
circa 30 mensen. Ze werken vanuit hun kantoor
in Esch (nabij ‘s-Hertogenbosch) en richten zich
zowel op nieuwbouw als op renovatie van
veelal monumentale gebouwen. De architecten
leveren een zorgvuldig evenwicht tussen traditie
en moderniteit, waarbij functionaliteit en
duurzaamheid voorop staan. Ze beschikken ook
over een volwaardige interieurstudio.

Het team voor de nieuwbouw van Laarstede bestaat uit de architecten Yvonne Segers en
Eirik Hofste op Bruinink en interieurarchitect Kim van Hoenselaar. Door deze combinatie
kan BiermanHenket Laarstede op alle vlakken ontwerpen. Ze betrekken de gebruikersgroepen
al vanaf het begin bij de plannen; ieder kijkt vanuit het eigen specialisme mee. Ook de
vertegenwoordigers van de bewoners- en ondernemingsraad van Het Laar worden
meegenomen in de bouwfasen. Door deze betrokkenheid van belanghebbenden ontstaat
een breed gedragen plan. Zo werkt BiermanHenket aan een appartementengebouw
waarin het fijn wonen is en waar zorg op maat verleend kan worden.
2

bouwbulletin Laarstede

april 2021

FASERING EN PLANNING NIEUWBOUW

De nieuwbouw van Laarstede bestaat uit vier fasen. In onderstaande tabel treft u informatie aan over
elke fase evenals de tijdsplanning. De eerste fase is inmiddels afgerond.

FASE
De initiatieffase:

We schakelden diverse partijen in om ons te helpen onze droom
te realiseren: een landschapsarchitect die voor de presentatie aan
de gemeente een massastudie maakte, diverse presentaties door
architectenbureaus, de selectie van een bouwmanagementbureau en
diverse andere adviseurs. Met de Gemeente Tilburg is gesproken over
het stedenbouwkundig ontwerp, de wens om grond aan te kopen en
de voorwaarden voor de bestemmingsplanwijziging. Ook is uitvoerig
gesproken met de toekomstige gebruikers van Laarstede en is een
voorlopig programma van eisen opgesteld. De fase is afgerond met
een sluitende business case.

Deze fase is inmiddels
afgerond.

De ontwerp- en prijsvormingsfase:

Vanaf begin april 2020
tot begin januari 2022

Laarstede bevindt zich nu in deze fase. Inmiddels zijn werkbezoeken
afgelegd aan drie woonzorglocaties in Nederland door een vertegenwoordiging van bewoners, medewerkers en adviseurs. Met omwonenden
van de Karel Doormanlaan is een omgevingsdialoog gestart.
Verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd om te komen tot een
bestemmingsplanwijziging met een bouwvergunning. Er is een archeologisch onderzoek uitgevoerd, waaruit geen bijzonderheden naar voren
kwamen. Een sonderingsonderzoek is verricht in verband met de keuze
voor de fundering. Tevens zijn studies gedaan naar geluidsbelasting,
parkeerfaciliteiten, bomenkap en regenwateropslag. Een voorlopig en
definitief ontwerp, opstellen van het bestek, aanbesteding en gunning
aan uitvoerende partijen (prijsvorming) en uitvoeren van bouwkostentoetsen, zijn nu gaande.

De realisatie- en nazorgfase:

In deze fase wordt de grond bouwrijp gemaakt, gevolgd door de daadwerkelijke realisatie van de nieuwbouw door een aannemer en verschillende installatiebedrijven. Na realisatie vindt de oplevering plaats
gevolgd door de nazorg. Hierbij worden de laatste details geregeld.

De exploitatiefase:

In de exploitatiefase wordt Laarstede in gebruik genomen. De 68
appartementen worden bewoond en (zorg)medewerkers zorgen samen
met de bewoners, naasten en vrijwilligers voor een aangename dag.
Ook de zorg voor een dekkende exploitatie en onderhoud aan gebouw
en faciliteiten horen hierbij. We willen immers het vastgoed continu
blijven afstemmen op de veranderende behoeften van de gebruikers.

Vanaf maart 2022 tot
eind 2023

Vanaf de zomer van
2023
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MODELWONING LAARSTEDE

Eind april komen er twee containers op het parkeerterrein van Het Laar te staan. Hierin wordt
een demo-appartement van Laarstede gebouwd dat de belangrijkste ruimten zal laten zien,
zoals de entree, berging, keuken en woonkamer, slaapkamer en badkamer. Alles is op ware
grootte, behalve de entree en de woonkamer, die zijn noodgedwongen wat korter omdat het
anders niet in de container past. De afwerking zal basaal zijn. Het model dient als proeftuin
voor de betrokkenen bij Laarstede. Samen wordt dan bepaald waar sanitair, stopcontacten en
zorgoproepsysteem gewenst zijn. U bent van harte welkom om de modelwoning te bezichtigen.
In een later stadium wordt de woning voorzien van sanitair en vloer- en wandafwerking,
zodanig dat de modelwoning aansluit op onze kernwaarden: stijlvol, bruisend en verzorgd!
De woning staat er tot eind juli 2021. Wij laten nog weten wanneer de woning te bezichtigen is.

WONEN IN LAARSTEDE

Het Laar wordt onder meer gekenmerkt door een fraaie ligging
in een parkachtige omgeving. De situering van Laarstede aan het
uiteinde van de bestaande bebouwing zorgt er voor dat de bewoners
er omringd door het park kunnen wonen. Alle appartementen en
de ontmoetingsruimtes worden voorzien van een buitenruimte met
zicht op het omringende groen. Ook in het interieur zal licht en groen
centraal staan. De aansluiting van Laarstede op Laarhoven bestaat
uit een entree als tussenruimte, voorzien van transparante gevels
die een fraaie overgang bieden tussen park en interieur. Laarstede
wordt flexibel ontworpen, waardoor het in de toekomst mogelijk is
de appartementen toe te voegen aan de verhuurmarkt.
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Fraaie ligging
Parkachtige omgeving
Licht en groen interieur
Wonen met zicht op
groen
• Flexibel ontwerp
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