
Kwal dol op
onze kust
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ONBEMIND

Kwallen, ze hebben
hun naam niet
mee, laat staan hun
uiterlijk. Glibberig
en sommige steken
nog ook. Toch ver-
dienen ze beter.

In de eerste week van november
heeft het kabinet een nieuw ’weeg-
moment’ voorzien voor de overge-
bleven coronamaatregelen. Daarvan
is de coronapas de belangrijkste.
Met de pas, een QR-code op de
smartphone of afgedrukt op papier,
bewijzen bezoekers dat ze zijn ge-
vaccineerd, negatief getest of gene-
zen van corona. Het toegangsbewijs
geldt in de horeca, theaters en bij
sportwedstrijden. 

Verder geldt nog de mondkapjes-
plicht in het openbaar vervoer, de
beperkte openingstijd voor de hore-
ca tot middernacht en de maximale
bezetting voor overdekte evene-
mentenlocaties en concertzalen
zonder vaste zitplaatsen tot drie-
kwart van de capaciteit. Het kabinet
overweegt een bescheiden versoepe-
ling op dit laatste vlak, zodat evene-
mentenlocaties als Ahoy en Ziggo
Dome weer hun zalen kunnen uit-

verkopen. Mochten de cijfers er flo-
rissant voorstaan, dan kunnen ook
de beperkte sluitingstijden voor de
horeca worden losgelaten, zodat
nachtclubs na anderhalf jaar slui-
ting ook weer volledig kunnen
draaien. 

De coronapas helemaal schrap-
pen, vindt het kabinet onder de hui-
dige omstandigheden te ver gaan,
zo melden betrokkenen. De situatie
in de ziekenhuizen, het seizoensef-
fect en de restgroep ongevaccineer-
den - 17 procent van de volwassenen
is niet geprikt - zouden daarvoor
nog te onzeker zijn. Bovendien kun
je er niet meer naar teruggrijpen als
de pas eenmaal is afgeschaft en de
ziekenhuizen alsnog worden over-
laden met coronapatiënten. 

Het besluit hangt nog af van wat
het Outbreak Management Team
(OMT) adviseert. Het team van me-
dische wetenschappers komt van-
daag bijeen.

Verwacht
Dat het aantal positieve tests zou
oplopen, was verwacht. Donderdag
zijn 2.760 positieve coronatests ge-
registreerd. Dat is het hoogste aan-
tal sinds 8 september. Voor een deel
komt dat door een eerdere storing.
De meldingen die woensdagoch-
tend niet op tijd binnenkwamen,
zijn nu alsnog verwerkt.

Het leidt voorlopig nog niet tot
een toenemende druk op de zorg.
Momenteel liggen er nog 469 coro-
napatiënten in de ziekenhuizen -
twaalf minder dan dinsdag. Op de
intensive care liggen 128 patiënten
(zes minder dan een etmaal eerder).
Toch zijn OMT-leden er nog niet ge-
rust op dat dit zo blijft. 

Intussen levert de CoronaCheck-
app volgens het ministerie van
Volksgezondheid geen grote pro-
blemen op, al heeft de gedragsunit
van het RIVM nog geen onderzoek
gedaan naar ervaringen en steun
voor de maatregel. „Voor de meeste
mensen werkt de app vlekkeloos”,
zegt een woordvoerder.

November ’te vroeg’ voor afschaffen toegangsbewijs

QR-code blijft
voorlopig nodig
Niels Rigter

❜❜Voor de meeste
mensen werkt

de app
vlekkeloos

Den Haag ■ Het coronatoe-
gangsbewijs blijft waarschijnlijk
langer verplicht. Begin novem-
ber komt nog te vroeg om de pas
af te schaffen, verwachten bron-
nen rond het demissionaire kabi-
net.

Miljarden
voor gasnota

➔ voorop  2-3

ENERGIECRISIS

Het kabinet wil de 
explosief stijgende
energienota in toom
houden met miljarden
aan steun. Ook geza-
menlijke inkoop met de
EU is een optie.
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Toekomstige
Trappenberg

➔ regio  10-11

Binnen enkele jaren
een van de grootste  

woonzorgcomplexen
van heel Nederland

Plein achter
spoor wordt
’bruisend hart’

➔ regio  1

HILVERSUM-OOST

De plannen om van
het Oosterspoorplein
en omgeving het
bruisend hart van 
Hilversum-Oost te
maken zijn woens-
dagavond door de
gemeenteraad goed-
gekeurd. Wel zijn er
wat zorgen, waar in
een later stadium
wellicht nog actie
voor ondernomen
wordt. Het gaat dan
vooral om bouwhoog-
te, voldoende groen
en de verkeerssitu-
atie.
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Huizen ■ Een paar jaar geleden
stonden de kopers in de rij. Na de
verhuizing van het revalidatiecen-
trum en de mytylschool naar de
Monnikenberg in Hilversum zou
er dan ook een aantrekkelijk ter-
rein vrij komen. Bij elkaar zo’n 7,5
hectare groot, gelegen nabij de A1,
maar omringd door beschermd
natuurgebied. Eigenaar Merem
(waarin Behandelcentrum Heide-
heuvel en Revalidatiecentrum De
Trappenberg waren opgegaan) had
de grond en de gebouwen (17.390
m2 bruto vloeroppervlak) in okto-
ber 2017 te koop gezet, waarna
uiteindelijk zeven serieuze gega-
digden hun plannen indienden.
Daarna bleef het stil. Zó lang dat
omwonenden en politici in Huizen
zich zorgen begonnen te maken. 

Wat gebeurde er achter de scher-
men? Hoe zat het met het gemeen-
telijke wensenpakket? Was het
terrein al verkocht? Bleef de (maat-
schappelijke) bestemming wel
onaangetast? Werd het terrein
volgebouwd met woningen? 

Verkocht
In oktober 2018 kon iedereen in
deze krant lezen dat de Trappen-
berg was verkocht. Voor 11.750.000
euro. Aan de Amsterdamse inves-
teerder/ontwikkelaar Waterland
Real Estate van Feike Siewertsz van
Reesema. Een maand later lichtte
de Hilversummer in deze krant een
tipje van de sluier op. Samen met
Amvest werkte hij aan Trappen-
berg Vitaal, een ’park met een keur
aan mogelijkheden voor wonen
met zorg, gezondheid en recreatie’.

Zorgappartementen en ’gasten-
huizen’ voor ’enkele honderden
vaste bewoners’ zouden de kern
van dit zorgpark gaan vormen.
Waarbij het uit 1911 daterende,
monumentale hoofdgebouw van
het voormalige Gooisch Kindersa-
natorium behouden bleef. De rest
van de bebouwing zou tegen de
vlakte gaan. 

De Wipneus
Merem beëindigde alle huurcon-
tracten met de gebruikers. Sherpa
mocht (voorlopig) gebruik blijven
maken van de drie ’logeerhuizen’.
En kinderdagverblijf De Wipneus
bleef in ieder geval op het terrein. 

Als alles volgens plan verliep,
kon in het tweede kwartaal van
2020 worden begonnen met de
sloopwerkzaamheden en de bouw
van het zorgpark. In het vierde
kwartaal van 2021 kon dan de eer-
ste fase van de nieuwbouw worden
opgeleverd.

Na het vertrek van het revalida-
tiecentrum en de mytylschool naar
Hilversum lag het Trappenbergter-
rein er een tijd verlaten bij. Totdat
een groot aantal tijdelijke gebrui-
kers zich in het complex vestigde.
Dat varieerde van een hardloop-
club, acupuncturist en massage-
praktijk tot beeldend kunstenaars,
een paaldanseres en evenementen-
bureau. Later vond ook de Dr.
Maria Montessorischool uit Hui-
zen tijdelijk, tijdens de vernieuw-
bouw van haar pand aan de Van
der Duyn van Maasdamlaan, on-
derdak in de voormalige mytyl-
school op het terrein.

Startschot
Het heeft langer geduurd dan
gedacht, maar zaterdag wordt dan
toch het startschot gelost voor het
nieuwe woonzorgpark. Dat ge-
beurt met een open dag op het
terrein aan de Crailoseweg.

In aanloop daarna willen Susan
van de Koppel (Amvest/Living and
Care Fund), Olga Wagenaar (Am-
vest) en Feike Siewertsz van Reese-
ma (Waterland Real Estate) al wat
meer vertellen over hun plannen
voor het groene zorgpark. Dat die
plannen wat meer voeten in de
aarde hadden dan gedacht, heeft
onder meer te maken met het feit
dat er meer partijen bij betrokken
zijn. Dat de zorg goed geregeld
moest worden. En dat er gekozen
is om helemaal binnen de lijnen
van het bestaande bestemmings-
plan te blijven. ,,Het is een groot
project”, benadrukt Siewertsz van
Reesema. ,,Ook voor de gemeente
Huizen. Maar wij zijn ervan over-
tuigd, dat ons plan helemaal aan-
sluit bij de wensen en gedachten
van álle betrokken.”

Een van belangrijke voorwaar-
den vanuit de gemeente is respect
voor het omliggende groen. Daar-
over hebben de ontwikkelaars naar
eigen zeggen goed contact met het
Goois Natuurreservaat. Door veel
bebouwing en asfalt weg te halen
sluit het terrein in de toekomst
veel beter aan bij de omringende
natuur, zo wordt beloofd.

Een tweede eis vanuit de ge-
meente is het behoud van het
hoofdgebouw, geen beschermd
monument, maar wel een monu-
mentaal, karakteristiek pand. ,,Wij
gaan het helemaal renoveren”,
melden de initiatiefnemers. Ook
wordt aan de voorzijde een vijver-
partij aangelegd. Het hoofdgebouw
wordt het kloppend hart van het
zorgpark en gaat onderdak bieden
aan allerlei faciliteiten. Van eerste-
en tweedelijns zorg (zoals apo-
theek, medisch dienstencentrum

en fysiotherapie) tot een restau-
rant. 

Huizen wil ook dat het voorma-
lige Trappenberg-terrein een lokale
en regionale ’trekker’ blijft, en dus
een substantiële hoeveelheid banen
oplevert. Met die werkgelegenheid
komt het goed. In de toekomst
werken dagelijks naar verwachting
tachtig tot 120 mensen in het
hoofdgebouw en de circa 270 ap-
partementen met lichte tot zware
zorg. ,,Het wordt een van de groot-
se woonzorglocaties in Nederland.
En dan ook nog op een hele mooie
plek.”

Het plan past volgens Van de
Koppel uitstekend in de portefeuil-
le van het Living and Care Fund,
het zorgvastgoedfonds van Amvest,
investeerder en ontwikkelaar van
woningen. Dit in 2013 opgerichte
zorgvastgoedfonds is onlangs
uitgeroepen tot het meest duurza-
me ter wereld, meldt Van de Kop-
pel met gepaste trots. ,,Wij hebben
zo’n zeventig projecten in onze
portefeuille.”

Dementie
Op diverse plekken wordt samen-
gewerkt met Het Gastenhuis, dat
gespecialiseerd is in 24-uurs klein-
schalige verpleeghuiszorg. Dat gaat
ook weer gebeuren op de Trappen-
berg, waar veertig plekken komen
voor met name mensen met de-
mentie. Die plekken worden ver-
deeld over twee nieuwe gebouwen
(links en achter het hoofdgebouw)
met in totaal zo’n 270 ’assisted
living’-appartementen, in opper-
vlakte variërend van 60 tot 80 m2. 

Er is een toenemende vraag naar
dit soort woonruimte ’tussen thuis
en verpleeghuis’, benadrukt het
drietal. Mensen die nog vitaal zijn
maar wel zorg nodig hebben vor-
men de doelgroep. Het nieuwe
zorgpark biedt deze groep betaal-
baar wonen. Met huren tot circa
1500 euro per maand (exclusief
servicekosten). ,,Daar bereiken we

een enorme doelgroep mee”, stelt
Siewertsz van Reesema. ,,Op anders
zorglocaties in het Gooi betaal je
zo het drievoudige.”

Naast de voorzieningen in het
hoofdgebouw, het ’verzorgd wo-
nen’ en de verpleeghuiszorg is er
nog een vierde pijler onder het
plan. Achter het hoofdgebouw
komt een zorgpension-shortstay te
staan. Daar wordt tijdelijke zorg
geboden aan bijvoorbeeld mensen
die uit het ziekenhuis komen maar
nog niet naar hun eigen huis terug
kunnen.

Van de Koppel wijst erop dat het
efficiënt is om voorzieningen te
clusteren. ,,Er is een tekort aan
zorgpersoneel. De zorgkosten
stijgen, onder meer door eenzaam-

heid. Wij willen ons steentje bij-
dragen aan de oplossing van dat
maatschappelijke probleem. Wij
hopen dat we mensen nog een
ontzettend fijn leven kunnen bie-
den.”

Diversiteit
De toekomstige bewoners komen
in principe uit de regio. Bij de
selectie wordt uiteraard gekeken
naar de zorgbehoefte van de be-
langstellenden. ,,Wij zoeken naar
diversiteit in de bewonersgroep.
Verder vinden we een bijdrage aan
de community heel belangrijk. Er
moet wel enige commitment zijn.
We zoeken mensen die de behoefte
hebben om samen te wonen, naar
elkaar om te kijken.” 

Het is de bedoeling dat - na
groen licht vanuit het Huizer ge-
meentehuis - in het eerste kwartaal
begonnen wordt met de sloop van
alle gebouwen op het terrein. Al-
leen het hoofdgebouw en het on-
derkomen van het kinderdagver-
blijf blijven behouden. De zend-
mast wordt verplaatst. Het voor-
malige theehuis T-berg krijgt
elders een nieuw leven.

Na de sloopklus verrijzen de drie
woonpaviljoens inclusief gasten-
huizen en voorzieningen, die me-
dio 2024 moeten worden opgele-
verd - Door het oprollen van een
ruim een kwart van het asfalt (we-
gen en parkeerplekken) komt er
ruimte voor veel extra groen en
wandelpaden. 

WON EN Open dag groen woonzorgpark in Huizen

Startschot voor 
toekomstige 
Trappenberg
Het voormalige Trappenberg-terrein aan de Crailo-
seweg in Huizen verandert de komende jaren in een
van de grootste woonzorglocaties van Nederland. 

Eddie de Paepe

❜❜Wij zijn ervan
overtuigd, dat

ons plan
helemaal

aansluit bij de
wensen en

gedachten van
álle betrokken

Susan van de Koppel, Feike Siewertsz van Reesema en Olga Wagenaar voor de hoofdingang van het hoofdgebouw. FOTO: MARJOLIJN LAMME

Het nieuwe woonzorgcomplex in vogelvlucht. 

Zicht op de paviljoens.

De moderne entree.
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❜❜De zorgkosten
stijgen, onder

meer door
eenzaamheid.
Wij willen ons

steentje
bijdragen aan 
de oplossing

van dat
maatschappelijk

probleem

❜❜Het wordt een
van de grootse

woonzorg-
locaties in
Nederland


