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SAMEN OP WEG OM LAARSTEDE TE REALISEREN  
Een appartementencomplex bouwen doe je niet 
alleen. We bieden in dit bulletin een kijkje achter de 
schermen en laten zien dat er vele mensen en par-
tijen bij betrokken zijn. Met veel enthousiasme 
werken we samen aan een stijlvol, bruisend en ver-
zorgd gebouw waarin het aangenaam wonen en 
werken is. Via dit bouwbulletin informeer ik u ook 
over de bouwfase waarin we ons bevinden. 
Projectmanager Laarstede Joris Truijen 

 
 

AFSTEMMING MET BETROKKEN PARTIJEN                 
We hechten grote waarde aan het tussentijds informeren van 
diverse partijen over de voortgang van Laarstede. Zo houden we 
onze bewoners en collega’s aangehaakt, betrekken we onze buren 
van de Karel Doormanlaan en informeren we o.a. onze advies-
organen, toezichthouders en financiers. Input van in- en extern 
betrokken partijen wordt actief opgepakt door het ontwikkelteam 
van architecten en adviseurs of door de stuurgroep bestaande uit 
bestuurder, sector- en projectmanagers en bouwmanagement- 
bureau. Alles is er op gericht om met Laarstede bij te dragen aan 
de woon- en zorgopgaven van de stad Tilburg. Hierbij stemmen 
we te nemen besluiten zorgvuldig af met advies-/toezichtorganen.   

WAAR INFORMATIE 
Informatie over Laarstede 
vindt u op 
www.hetlaar.nl/ 
nieuwbouw-laarstede. 
Daarnaast gaan we een 
informatiepunt inrichten 
waar kennis kan worden 
genomen van de laatste 
ontwikkelingen rondom 
de nieuwbouw. Meer 
informatie hierover is te 
lezen in bouwbulletin 3 
dat medio oktober ver-
schijnt. Nieuwsberichten 
van Het Laar zijn ook te 
volgen via sociale media 
zoals Facebook, Insta-
gram en LinkedIn. 
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KENMERKEN LAARSTEDE 

 Laarstede telt zes bouwlagen en huisvest 68 privéappartementen.  

 De appartementen hebben een gemiddelde oppervlakte van 49 m2; er kan alleen of 
samen met de partner gewoond worden. 

 Elk appartement bevat een keuken, woon- en slaapkamer, eigen toilet en badkamer.  

 Elk appartement is geschikt voor ouderen met behoefte aan 24-uurs toezicht en zorg. 

 Laarstede heeft zeven ontmoetingsruimtes, een grand café en diverse terrassen. 

 Uiteraard is het mogelijk om in het appartement bezoek te ontvangen. 
 

 

 

 

 
 

KENNIS 

MAKEN 

MET… 

Diverse partijen zijn betrokken 
bij Laarstede. Het bouwen van 
een woonzorggebouw is geen 
dagelijkse activiteit voor Het 
Laar. Tussen het eerste plan  
en de ingebruikname van 
Laarstede moeten veel 
besluiten genomen worden. 
Het begeleiden en ontzorgen 
van Het Laar in dit proces 
wordt verzorgd door Buster 
Bouwcontrol. Dit bouwmanage-
mentbureau bestaat sinds 2010 
en is gevestigd in Tilburg.

 

 

Diverse partijen zijn 
betrokken bij Laarstede. Het 
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Buster Bouwcontrol heeft veel ervaring met projecten van grote omvang en met 
bijzondere locaties zoals woonzorgcentra, musea, stadions, zwembaden en industrie. 
Voor Laarstede bestaat het team van Buster Bouwcontrol uit eigenaar en projectmanager 
Jimmy Buster, opzichter en directievoerder Peter Meeuwissen en projectmanager Maurits 
van Buijtenen. Ze zeggen het volgende over de aanpak van het project: “Bouwen betekent 
samenwerken. Voor Laarstede zitten wij aan tafel met Het Laar, adviseurs en uitvoerende 
partijen om mee te denken, te adviseren en te begeleiden. Wij zijn ervan overtuigd dat 
prettige en heldere communicatie tussen alle belanghebbenden het beste resultaat geeft. 
We bewaken de belangrijke kaders zoals kwaliteit, financiën en planning. Daarnaast 
verzorgen we het risicomanagement. Om de bouw in goede banen te leiden staan wij ook 
op de bouwplaats. Daar is het, wanneer de realisatie start, een komen en gaan van 
uitvoerende bedrijven en vaklui. We houden het overzicht en bewaken de algehele 
kwaliteit. Uiteraard staan de belangen van Het Laar, in alles wat wij doen, centraal.” 
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FASE EN PLANNING NIEUWBOUW 
 

De initiatieffase: De ontwerp-, 
bestek- en 
prijsvormingsfase: 

De realisatie- en 
nazorgfase:  

De exploitatie-
fase: 

 vanaf april 2020 tot 
januari 2022 

vanaf februari 2022 
tot eind 2023 

vanaf medio 2023 

 

DE ONTWERP- EN PRIJSVORMINGSFASE 

Het Laar bevindt zich nu in de ontwerp-, bestek- en prijsvormingsfase. In deze fase kijken we 

kritisch naar de definitieve vormgeving van Laarstede, de functies van het gebouw en de 

werkwijzen en processen. Vertegenwoordigers van toekomstige gebruikers, waaronder 

bewoners en medewerkers, overleggen met de architect en de diverse adviseurs. We 

zoomen in op de afwerkingsmaterialen voor de diverse ruimten zoals het grand café, de 

gangen, de ontmoetingsruimten en de appartementen. Er wordt bepaald welk type wand-, 

vloer- en plafondafwerking zal worden toegepast. Per ruimte wordt nagegaan wat de 

wensen zijn kijkend naar bijvoorbeeld keukenapparatuur, meubilair, opslagruimten en zaken 

als indeling en logistiek. Met deze informatie kan het bestek worden geschreven, om 

vervolgens bij aannemers in oktober 2021 prijzen op te gaan vragen. 

                            

               

APPARTEMENT  
 49 m2 

 Zitkamer/keuken met 
inbouwapparatuur 

 Slaapkamer 

 Badkamer met 
wastafel, douche en toilet 

 Balkon 

 Vloerverwarming/ 
vloerkoeling 
 
(tekening is onder 
voorbehoud) 
Meer informatie op 
www.hetlaar.nl 
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COLOFON 
Redactie: Myriam Krol, Joris Truijen, Hubert-Jan van Berkel 
Vormgeving: Karin Caron - Idefix VC, DZA ict-services 
Beeldmateriaal: BiermanHenket, Buster Bouwcontrol 
   
Voor meer informatie www.hetlaar.nl 
Reacties naar info@hetlaar.nl    4 

 

FAQ Vraag: Verhuizen alle zorgbewoners van Laarzicht naar Laarstede als het klaar is? 
Antwoord: Bewoners met zorgzwaartepakket 5VV, kunnen in overleg met Het Laar 
verhuizen naar Laarstede; er geldt geen verplichting om te verhuizen. 
 
Vraag: Ik sta ingeschreven voor een huurwoning, kan het zijn dat ik in Laarstede kom? 
Antwoord: Dat is niet waarschijnlijk. Appartementen in Laarstede zijn bestemd voor 
wonen met zorg voor mensen met een zorgzwaartepakket 5VV of hoger. 
 
Vraag: Ik sta op de wachtlijst voor wonen met zorg en wil naar Laarstede, kan dat? 
Antwoord: We zullen zeer zorgvuldig kijken naar onze wachtlijst en gesprekken 
voeren met potentiële bewoners om op basis van woon- en zorgbehoeften na te gaan 
of Laarstede de meest passende en prettige woonomgeving is.  
 
Vraag: Zijn er wel genoeg parkeerplaatsen na deze uitbreiding met Laarstede? 
Antwoord: Een parkeeronderzoek en een scan van de gemiddelde parkeerplaatsen-
bezetting wijst uit dat de parkeerfaciliteit in principe toereikend is.  
 
Vraag: Wanneer kan het modelappartement worden bezichtigd? 
Antwoord: Het modelappartement dat op de parkeerplaats van Het Laar staat, is op 
21, 22, 23 en 26 juli van 14.00 uur tot 16.30 uur opengesteld voor bezichtiging.   
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