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Beste lezer,
e

Dit is de 1 nieuwsbrief ten behoeve van de bouw van Landgoed Beukenstein, locatie van De Brug. Via deze
nieuwsbrief houden wij omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen tijdens de
bouw van onze nieuwe locatie.
Wilt u up tot date blijven van alle bouwontwikkelingen? Volg dan ook onze Facebookpagina:

en zoek op ‘De Brug bouwt Landgoed Beukenstein’
Hier vindt u ook sfeerimpressies en fotoalbums.
Heeft u naar aanleiding van de nieuwsbrief nog vragen? Dan kunt u deze stellen via e-mail
bouwbeukenstein@iszdebrug.nl.

Stand van zaken
Woensdag 18 oktober werd de
bouwovereenkomst (formeel:
aannemingsovereenkomst) getekend
door Bouwbedrijf van de Ven, BAM Bouw
en Techniek en De Brug. Daarmee werd
de bouw van een nieuw Landgoed
Beukenstein bevestigd. Onderstaand
vindt u het persbericht.
Op dit moment zitten de verschillende
partijen met elkaar om de tafel om de
bouwplanning op te stellen. De verwachte
start is begin januari 2018. In een
volgende nieuwsbrief wordt u hierover
verder geïnformeerd.

- Persbericht-

Bouwovereenkomst getekend:
Bouw Landgoed Beukenstein gaat van start!
Al enige jaren geleden werd men geïnformeerd over de komst van een nieuw woon-zorgcomplex ‘Landgoed
Beukenstein’ aan de Hoofdstraat 57 in Driebergen. Ondanks de zichtbare voorbereidingen, waaronder de sloop
van het oude pand, liet de start van de nieuwbouw op zich wachten. Aan deze onzekerheid werd woensdag 18
oktober een eind gemaakt. Met de ondertekening van de bouwovereenkomst door Bouwbedrijf van de Ven, BAM
Bouw en Techniek en De Brug werd de bouw van een nieuw Landgoed Beukenstein bevestigd.
“Ik ben verheugd te kunnen vertellen dat alle procedures die bij een bouwproject als deze horen, positief zijn
verlopen en we in januari 2018 willen starten met de bouw”, laat Harm Hoekstra, directeur van De Brug weten.
“Natuurlijk hou ik een slag om de arm, maar het is onze ambitie in het voorjaar van 2019 het nieuwe Landgoed
Beukenstein in gebruik te kunnen nemen. Betrokken partijen zitten met elkaar om de tafel om tot een goede
bouwplanning te komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij straks een fantastisch toekomstbestendige woon- en
zorgvoorziening kunnen bieden aan kwetsbare ouderen, zoals mensen met dementie en andere zorgvragen
waarvoor een indicatie en zorg met verblijf nodig is.”
Wonen in een 24-uurs zorgvoorziening
Landgoed Beukenstein biedt straks ruimte aan ongeveer 108 mensen. Zo worden er 10 woningen gerealiseerd
waar mensen met dementie in kleine groepen van 7 á 8 personen kunnen wonen. Dit kleinschalig wonen concept
richt zich op het leven in een huishouden, net als thuis, met een gemeenschappelijke huiskamer en buitenruimte
(tuin of terras). Elke bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer en eigen badkamer. Daarnaast worden er 30
zogenaamde hofwoningen gebouwd: dit zijn één en enkele twee kamer appartementen.
Landgoed Beukenstein bestaat straks uit drie aparte gebouwen en wordt geheel in landhuisstijl uitgevoerd. Naast
de kleinschalige woningen en appartementen worden er ruimtes gerealiseerd voor ontmoeting en lekker eten en
drinken waaronder het restaurant op de begane grond. “Met de bouw van dit woon-zorg complex kunnen wij
kwetsbare ouderen een combinatie bieden van prettig wonen, comfort en zorg dichtbij, in de prachtige omgeving
van het historisch park Beukenstein”, zegt Harm Hoekstra. “En dat is wat wij, De Brug, graag doen!”
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De ondertekening van de officiële documenten.

De voorbereidingen.. de bouwhelm is aanwezig

Beukenstein 3.0 komt eraan

De nieuwsbrief De Brug bouwt Landgoed Beukenstein is een uitgave van De Brug en verschijnt wanneer er nieuwe
ontwikkelingen of andere belangrijke zaken te melden zijn met betrekking tot de bouw van Landgoed Beukenstein.
Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar info@iszdebrug.nl, o.v.v. Bouw
Landgoed Beukenstein.
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