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LAARSTEDE VAN START!
Het laatste Bouwbulletin dateert alweer van een jaar geleden. In juli
2021 meldden we dat de realisatie- en nazorgfase in februari 2022 zou
starten. Sindsdien is er in de wereld veel gebeurd en moest er achter de
schermen nog harder gewerkt worden om de nieuwbouw haalbaar te
maken, zonder daarbij in te moeten leveren op de kwaliteit van wonen
voor de toekomstige Laarstedebewoners. Eindelijk kunnen we nu
starten met de bouw.

Bestuurder Lonneke de Haan van Het Laar en directeur Peter
Kamermans van Heerkens van Bavel Bouw B.V. tekenden op 27 juli de
aanneemovereenkomst.
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De ondertekening is het startsein voor de realisatiefase van Laarstede.
De nieuwbouw wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024
opgeleverd. Dit bouwbulletin maakt inzichtelijk wat er het afgelopen
jaar aan werk is verzet om zover te komen.
Joris Truijen, projectmanager Laarstede

Het Tilburgse Heerkens van
Bavel Bouw B.V. gaat de
nieuwbouw van Laarstede
realiseren. De afgelopen
periode zijn de puntjes op de i
gezet en werd de
aanneemovereenkomst
ondertekend. Een belangrijke
mijlpaal! Heerkens van Bavel
Bouw B.V. heeft, net als Het
Laar, echte Tilburgse roots. Dit
jaar vierde het bouwbedrijf
zelfs het 120-jarige bestaan.

KENNIS
MAKEN
MET…

Op veel plaatsen in Tilburg staan dan ook woonwijken en markante gebouwen, door
Heerkens van Bavel Bouw B.V. gerealiseerd. Zoals het station, een deel van Fontys op
Stappegoor en Toren H aan de Piushaven. Directeur Peter Kamermans, projectmanager
Jeroen van Eijk en calculator Wouter de Jong speelden elk een grote rol in de voorbereiding
van Laarstede. Ze blijven ook de komende tijd betrokken. Bouwen voor de zorg is een van
de specialiteiten van de Tilburgse bouwer. Directeur Peter Kamermans: “Van complexe
nieuwbouw tot renovatie, van gastvrije ontmoetingsruimtes tot ultramoderne
operatiekamers. Ook de renovatie van het gebouw Laarzicht in 2016 en 2017 voerden wij
uit. In onze aanpak staat veiligheid voorop. Dat is een uitdaging, vooral bij bouwen in een
omgeving waar de zorg gewoon doorgaat. We hebben er vertrouwen in dat Laarstede een
prachtig en hoogwaardig gebouw wordt dat past bij de missie ‘Aangenaam leven met Het
Laar’. We zijn er trots op dat we zo’n waardevolle woonvoorziening voor ouderen aan ‘ons’
Tilburg kunnen toevoegen.” Als de bouwplaats straks ingericht wordt, neemt een
hoofduitvoerder van Heerkens van Bavel Bouw B.V. vanuit de bouwkeet de dagelijkse
leiding op zich. Hij zal zich in het volgende bulletin voorstellen.

2

bouwbulletin Laarstede

FASE EN PLANNING NIEUWBOUW
De initiatieffase:

De ontwerp-, besteken prijsvormingsfase

De realisatie- en
nazorgfase:

De exploitatiefase:

vanaf augustus 2022
tot medio 2024

vanaf maart 2024

AFRONDING VAN DE ONTWERP-, BESTEK- EN PRIJSVORMINGSFASE
Keuze aannemer
Bij de aanbesteding van het project hebben we diverse aannemers gevraagd in te schrijven
voor de uitvoer van de bouw van Laarstede. Met Heerkens van Bavel Bouw B.V. zijn we nader
in gesprek gegaan. Door de veranderingen in de wereld ontstond er een financiële uitdaging.
Na de inval van Rusland in Oekraïne zijn bijvoorbeeld de prijzen van staal en andere materialen
waar olie voor nodig is schrikbarend gestegen. De ontwikkeling van Laarstede kwam daarmee
onder druk. Daardoor moest er gesleuteld worden aan het ontwerp.
Bouwteam
In december 2021 is daarom een bouwteam opgestart. Hierin participeren alle adviseurs, de
(beoogde) aannemer, de architect, de bouwkundige projectmanager en de projectmanager van
Het Laar. De opdracht aan dit team was om binnen het vastgesteld financieel kader een
gebouw te ontwerpen zonder dat daarbij afbreuk gedaan zou worden aan de kwaliteit van
wonen voor onze toekomstige bewoners en kwaliteit van werken voor onze medewerkers. Er is
met name gezocht naar oplossingen aan de buitenkant van het gebouw, die passen binnen de
kernwaarden stijlvol, bruisend en verzorgd.
Gemeente en definitieve ontwerp en bestek
We presenteerden aan de welstandscommissie van de gemeente ons herziene plan. Met een
enkele aanpassing werd ook het nieuwe plan goedgekeurd en kon het bouwteam weer verder
met de definitieve invulling. Het definitieve ontwerp met de technische beschrijving is
inmiddels gereed en gedeeld met de welstandscommissie.
Werkgroepen
Diverse werkgroepen zijn betrokken geweest om invulling te geven aan de
afwerkingsmaterialen die in het pand worden gebruikt. Denk hierbij aan afwerking van vloeren,
wanden en plafonds. Ook de ICT-infrastructuur, gebaseerd op de nieuwe zorgdomotica zoals
toegepast in Laarhoven en Laarakker en de inrichting van de keukens in de diverse
ontmoetingsruimtes zijn onderwerp van gesprek. De werkgroepen krijgen in het najaar een
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vervolg. Ook wordt er in het najaar bekeken wanneer en hoe de verhuizing geregeld wordt en
wat de samenstelling van de teams die in Laarstede gaan werken zal zijn.

BESTEMMINGSPLANWIJZIGING EN AANKOOP GEMEENTELIJKE GROND
Eind 2021 is het bestemmingsplan voor de grond voor Laarstede definitief
door de gemeente Tilburg gewijzigd. Na het bouwrijp maken kocht Het Laar
2.751 m2 grond van de gemeente. Op 24 juni 2022 verliep de
bezwaarmogelijkheid voor de omgevingsvergunning voor de bouw van
Laarstede. Van deze mogelijkheid is door belanghebbenden geen gebruik
gemaakt. Zodoende kan worden gestart met de bouw van Laarstede.
MEER INFORMATIE?
Informatie over Laarstede vindt u op de website van Het Laar: www.hetlaar.nl/nieuwbouwlaarstede/. Daar is dit bulletin ook te lezen. In Het Laar zullen via een (nog) in te richten
informatiepunt de laatste ontwikkelingen te volgen zijn. Meer informatie daarover zal te lezen
zijn in bulletin 4 dat dit najaar verschijnt. Nieuwsberichten van Het Laar zijn ook te volgen via
sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Instagram.

HET VOLGENDE BOUWBULLETIN
De start van de bouw staat nu gepland in oktober, in het volgende bulletin
leest u de exacte datums. Ook leest u hoe de aan- en afvoer van bouwmaterialen zal gaan plaatsvinden. Van de inrichting van Laarstede, de algemene
ruimtes en de individuele appartementen zijn dan ook meer details bekend.
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Voor meer informatie www.hetlaar.nl
Reacties naar info@hetlaar.nl
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