De Ulenpas

Vastbouw partner in advies en uitvoering

Groot onderhoud Wooncentrum
“De Ulenpas” houdt senioren jong
De Humanistische Stichting Huisvesting voor Ouderen (H.S.H.O.) “De Ulenpas” is een wooncentrum voor
zelfstandig wonende senioren in het Gelderse dorp Velp. De stichting, opgericht in 1973, bleef door de
jaren niet stilstaan en ging voortdurend mee met de tijd waardoor het wooncentrum haar zeer eigentijdse
uitstraling behield. Niettemin was het stichtingsbestuur van “De Ulenpas” in 2016 op zoek naar een bouwkundig adviseur. Vastbouw uit Rijssen presenteerde zich als partner voor advies en kreeg de opdracht in
handen. Door: Jolanda Groothuis
Gerhard Kanis is projectleider
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doen we er alles aan om dit zoveel

keuzes werden in het voorjaar van

mogelijk te beperken. Om de

2018 verder uitgewerkt naar een

overlast van bouwvakkers in de

contract, waarna de voorbereiding

woning te minimaliseren is aan

startte.

de kopgevel een omloopsteiger
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nieuwe aluminium kozijnen;

• De gevels worden geschilderd

Hoe staat u als uitvoerende

• De smalle balkons met 0,9 meter

met een isolerende coating;

partij tegenover dit project?

diepte zijn vervangen door balkons

• Permanente dakrandbeveiliging

“De gemiddelde leeftijd van de

van 1,8 meter diep, bij 6,5 meter

van de hoogbouw;

ruim 300 bewoners is 79 jaar.

(woningbreedte);
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• Het aanwezige asbest in de

van de tussenbouw wordt

Het is fantastisch mee te mogen

puien is verwijderd;
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• Nieuw intercom- en

leefbaarheid van deze senioren.
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alarmsysteem ten behoeve van

Van ditzelfde gebouwtype staan er
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24-uurs alarmbewaking;

ongeveer 40 in Nederland.
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• Aarding elektrische installatie;

• Nieuwe privacy schermen

• Vervangen alle verdeelkasten;

Het zou mooi zijn als Vastbouw
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• Gedeeltelijk nieuwe radiatoren;

de opgedane ervaring bij andere

met de bredere balkons;

• Warmtepomp voor
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elektrisch bedienbare screens;

• Verbetering CV installatie;
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• Aanbrengen zonnepanelen.

nageïsoleerd en extra spouwankers
worden aangebracht;

“De Ulenpas” over het groot onderhoud aan het wooncentrum
“De bewoners zijn unaniem enthousiast over de bredere balkons en de nieuwe puien, zéker
omdat ze nu de ruimte hebben om écht gebruik te kunnen maken van het balkon. In onze optiek
is een dergelijk groot en gebruiksvriendelijk balkon een voorwaarde voor het wonen in een
wooncentrum. Temeer omdat de meeste bewoners uit een grondgebonden woning komen waar
zij vele jaren hebben gewoond. Met het klimmen van de jaren wordt er vaak bewust verhuisd naar
een wooncentrum. Qua ruimte is dat dikwijls wennen en het gemis aan een tuin kan groot zijn. Een
gezellig balkon met mooi uitzicht e n een zitje dat naar eigen smaak ingericht kan worden levert
een belangrijke bijdrage aan het dagelijks welbevinden van de bewoners. Bovendien hebben de
verbeteringen aan de woningen een sterk aanzuigende werking. We worden dagelijks gebeld door
mensen die zich willen laten inschrijven en bij bezichtiging van een woning zijn de reacties altijd zeer
positief. Dat is ons uitgangspunt, immers daar doen we het voor!”
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