Verpleeghuis Valkenheim in Valkenburg bouwt
voor de volgende generatie ouderen: ‘Zelfs
aanvragen van buiten Limburg’
Vandaag om 10:30 door René Willems

De nieuwbouw komt na een vertraagde start inmiddels op stoom.
Afbeelding: De Limburger

In Valkenburg wordt maandag de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw bij
verpleeghuis Valkenheim. Er komen achtendertig éénpersoonskamers bij. „Voor de
volgende generatie”, legt zorgmanager Nicole Winkel van Sevagram uit.
Door corona heeft het allemaal wat langer geduurd dan de bedoeling was. Maar er wordt
nu dan toch volop gebouwd bij verpleeghuis Valkenheim in Valkenburg. „Uiteindelijk
valt het bij ons nog mee”, zegt zorgmanager Nicole Winkel. „Ik denk dat we zo’n twee
maanden vertraging hebben opgelopen. Ik ken zorgcentra waar ze meer dan een jaar
hebben moeten wachten.”
Uitbreiding
Achter de bestaande paviljoens van Valkenheim verrijst een nieuwe vleugel met 38
bedden. De totale capaciteit van het verpleeghuis komt daarmee op 120. De uitbreiding
is nodig om straks te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar verpleeghuisbedden
f
”

in de regio Valkenburg. „We bouwen nu in feite voor de volgende generatie”, legt
Winkel uit.
De vraag naar zorg blijft in Valkenburg onverminderd groot. „We krijgen ook aanvragen
van mensen buiten Limburg”, aldus Winkel. „Vaak mensen van wie de kinderen hier
wonen. Maar ik merk dat Valkenheim ook zo al goed in de markt ligt. We zitten dicht bij
het centrum, maar ook vlak bij de natuur: vanuit ons huis wandel je zo het Geuldal in.”
Lees ook: Duoﬁets brengt bewoners van Valkenburgs verpleeghuis weer onder de
mensen (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190725_00116000)
De nieuwbouw wordt drie verdiepingen hoog. Het liefst had zorgorganisatie Sevagram
ook hier alles gelijkvloers willen houden, net als bij de bestaande vleugels, maar daar
ontbreekt de ruimte voor. „We proberen de kamers en de centrale ruimtes wel zo in te
richten dat de bewoners het gevoel hebben dat ze in Valkenburg wonen”, benadrukt
Winkel.
Zeker voor ouderen met dementie is het volgens haar belangrijk dat het contact met de
buitenwereld intact blijft. Voor de sportliefhebbers is de haag achter het restaurant
weggehaald, zodat zij vanuit die ‘gasterij’ vrij zicht hebben op de voetbalvelden van
Walram. Die eigen ‘skybox’ doet het volgens Winkel vooral bij de mannen goed.
Bouw
Winkel probeert de bewoners ook zo veel mogelijk te betrekken bij alles wat in
Valkenheim gebeurt, waarbij ze uiteraard wel in de gaten houdt dat mensen niet
overprikkeld raken. Ze wil de eerste steen volgende week graag laten leggen door een
bewoner die altijd in de bouw heeft gewerkt en de nieuwbouw op de voet volgt. „Ik zou
het geweldig vinden als dat lukt”, zegt ze.
De aannemer is al een paar maanden bezig met de nieuwbouw. Nadat de eerste steen is
gelegd, volgt al vrij snel het volgende feestje: eind juni bereikt de bouw het hoogste
punt. In februari moet de nieuwe vleugel klaar zijn. Daarna staat de renovatie van de
bestaande paviljoens op de planning. „Maar daar hebben we net pas de eerste
vergadering over gehad”, benadrukt Winkel.

Dagopvang verhuisd naar Schin op Geul
Om ruimte te creëren voor de nieuwbouw bij Valkenheim is de dagopvang voor
ouderen van buiten het verpleeghuis verhuisd. De ouderen zitten al enige tijd in
gemeenschapshuis ’t Geboew in Schin op Geul. Het is de bedoeling dat die dagopvang
daar ook blijft, legt zorgmanager Nicole Winkel uit: „Het is voor die mensen een
prettiger idee om naar een gemeenschapshuis te gaan dan naar een verpleeghuis.”

