
Herontwikkeling Rozenhof
Bijeenkomst buurtbewoners 26 januari 2022



Praktisch

• Een digitale, coronaproof 
bijeenkomst

• Uw vragen stellen:
– Chatvenster
– 1-op-1 antwoord of in de 

bijeenkomst
– Vraag- en antwoordlijst komt 

op de website 

• Technische problemen? 
– Ververs de pagina
– Sluit opnieuw aan via de link



Welkom

• Introductie en praktische zaken

• Betrokkenen 

• Visie Careyn

• Huidig Rozenhof

• Herontwikkeling Rozenhof

• Vervolgstappen 

• Afsluiting



Even voorstellen

• Petra van Dijk , manager zorg Rozenhof

• Candice de Rooij, architect en stedenbouwkundige KAW

• Charlotte Puister, adviseur en communicatiespecialist bij KAW 



Wie zijn er bij betrokken?

• Careyn

• STAAT. Bouwmanagement BV

• Architectenbureau KAW

• Borgdorff makelaars

• Gemeente Westland

• Diverse adviseurs



Visie Careyn



Huidig Rozenhof

• Huidig Rozenhof is gebouwd 
in 1969

• Het pand is nu sterk 
verouderd

• Huidig Rozenhof sluit 
daardoor niet (meer) aan bij 
wensen en eisen van 
bewoners met dementie



Herontwikkeling Rozenhof 

• Onderzoek herontwikkeling

o Renovatie

o Nieuwbouw elders

o Nieuwbouw op huidige locatie



Nieuw Rozenhof, uitgangspunten

• Van 60 (26) naar 64 plaatsen

• Geschikt voor bewoners met 
dementie

• Kleine leefgroepen van ca. 
8-10 bewoners

• Ruimere kamers met voor 
alle bewoners eigen sanitair 
met ruimte voor rolstoel



Nieuw Rozenhof, uitgangspunten

• Leefcirkels waardoor er veel bewegingsvrijheid is

• Belevingsgerichte zorg op kleinschalige wijze georganiseerd 

• Buitenruimte waar bewoners zelfstandig heen kunnen

• Gebruik van domotica en andere innovaties



Locatie Rozenhof – centrale ligging



Locatie Rozenhof 

GEZINSWONINGEN AAN ROZENSTRAAT APPARTEMENTEN  AAN KRUISBROEKWEG INKIJK ANJERLAAN



Locatie Rozenhof

ROMMELIGE VOORZIJDE/ ACHTERKANT GEZIEN 
VANUIT HOEK ROZENSTRAAT EN KRUISBROEKWEG

AANSLUITING OP HOOGTE APPARTEMENTEN 
MOGELIJK AAN OOSTZIJDE KRUISBROEKWEG



Locatie Rozenhof

HOOFDENTREE ROZENHOF AAN ANJERLAAN
BENAUWDE PLEK EN ACHTERZIJDE

RUIMTE EN LUCHT CREËREN ALS 
NAASTGELEGEN APPARTEMENTEN 

DOORKIJK ALS THEMA

AANSLUITING BESTAANDE WONINGBOUW



Locatie Rozenhof – inpassing omgeving 



Uitstraling en openheid



Programma



Huidig Rozenhof

 Entree aan Anjerlaan

 Tuin aan Kruisbroekweg en 
Rozenstraat

 Geen parkeren op de 
eigen locatie

 Parkeren in de omgeving



Nieuw Rozenhof - Schetsplan

 Sterk gezicht naar de 
Kruisbroekweg

 Representatieve entrees

 Hof als verbindend 
element, beschermend en 
op menselijke schaal

 Groene doorkijken 
creëren naar de Anjerlaan 
en het kerkgebouw

 Het Nieuw Rozenhof is 
een plek in en voor de 
buurt



Nieuw Rozenhof - Begane grond

WOONZORGCENTRUM

5 bouwlagen – 64 studio’s voor 
mensen met dementie

Algemene voorzieningen en een 
ontmoetingsruimte op begane 
grond

WOONGEBOUW

40 woningen 
8 bouwlagen

PARKEREN
Overdekt parkeren onder 
gebouw en onder daktuin
68 parkeerplaatsen



Nieuw Rozenhof - Eerste verdieping

WOONZORGCENTRUM

2 woongroepen van 8 
bewoners per verdieping

2 woonkamers gelegen aan de 
gemeenschappelijke daktuin

WOONGEBOUW

6 appartementen met balkon 
per verdieping

Verschillende woningtypes
Verschillende prijscategorieën



Nieuw Rozenhof - Doorsnede

Rozenstraat AnjerhofNieuw Rozenhof



Huidig Rozenhof



Nieuw Rozenhof - Impressie schetsplan



Bezonning



Fasering: sloop - nieuwbouw in twee stappen



Groen en ontmoetingsplekken

entreeplein

beweegzone

groen dek
terras

groene voortuin



Groen en klimaat

Pv panelen
- zonne-energie

Groen dak en dek 
- tegen hitte stress
- waterretentie

Natuurinclusief 
ontwerpen
- Insecten en vlinders
- Vogelkasten

Waterberging
- Halfverharding
- Infiltratiekratten



Nieuw Rozenhof



Vervolgstappen (onder voorbehoud)

2022

2023

2024

2025

• Informeren en betrekken bewoners en omwonenden
• Uitwerken stedenbouwkundig plan
• Eerste ontwerp nieuw woonzorgcentrum Rozenhof
• Gedurende het jaar afstemmen met bewoners en omwonenden
• Opstarten procedures bestemmingsplan

• Instemming bewoners, omwonenden en gemeente
• Definitief ontwerp nieuw woonzorgcentrum Rozenhof
• Procedure omgevingsvergunning nieuw woonzorgcentrum
• Sloop eerste deel huidige Rozenhof

• Informeren bewoners en omwonenden over bouw
• Start bouw nieuw Rozenhof

• Afronding sloop - nieuwbouw traject Nieuw Rozenhof
• Verkoop grond aan ontwikkelaar
• Bouw woongebouw locatie Rozenhof



Wilt u meedenken?

• We richten een klankbordgroep in voor omwonenden. De 
klankbordgroep:
o Bestaat uit 8 omwonenden uit verschillende delen van de buurt
o Ook Careyn en de gemeente Westland nemen deel 
o Komt het komende halfjaar ongeveer 4 keer bijeen
o Denkt mee over verschillende onderwerpen

• Wilt u meedenken?
o Meldt u dan aan voor de klankbordgroep via 

www.nieuwrozenhof.nl/klankbordgroep
o Doe dit voor 14 februari 2022
o Meer informatie leest u op de website

http://www.nieuwrozenhof.nl/klankbordgroep


Afsluiting

Heeft u nog vragen? Stel deze vanavond via de chat

U kunt vragen na vanavond stellen via info.rozenhof@careyn.nl

mailto:info.rozenhof@careyn.nl
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