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De beelden zijn drie jaar oud, maar staan veel betrok-
kenen nog duidelijk op het netvlies: bewoners van 
Park Boswijk die in de media klaagden dat er zo 
slecht met hun belangen werd omgegaan. De toe-
komst zag er voor hen dan ook somber uit. Immers: 
het complex was zó verouderd dat alleen een grote 
- en dure - renovatie uitkomst kon bieden. Het alter-
natief was slopen en nieuwbouw. In alle gevallen 
zouden de woonlasten voor de bewoners (eigenaren 
en huurders) sterk worden verhoogd. Dus vloeiden 
er tranen, maar nam niemand de moeite om zich af 
te vragen hoe de situatie zo uit de hand had kunnen 
lopen. Ofwel: of er wellicht niet wat al te laks was 
omgegaan met het onderhoud. De houten gevels, de 
lekke dakbedekking, de lucht- en waterdichtheid van 
de appartementen, de vochtproblemen en de slechte 
warmte-isolatie waren de belangrijkste problemen. 
De bewoners zaten in de winter vaak in de kou. Veel 
bouwdelen waren simpelweg aan het eind van hun 
levensduur. Goede raad was duur.

Veranderingen
“Klopt”, zegt Hans Davids, die zich sinds mei 2016 
met veel energie bezighoudt met de toekomst van 
het schitterend gelegen complex dat uit acht woon-
blokken bestaat (met maar liefst 42 woningtypes). 
“Dat er in 45 jaar nogal wat verandert als het gaat om 
wooncomfort, toegankelijkheid, energieverbruik en 
facilitaire voorzieningen; daar had eigenlijk niemand 
bij stilgestaan. Door achterstallig onderhoud en 
niet-renoveren kwamen we terecht in een vicieuze 
cirkel van achteruitgang en leegstand. Dat maakte 
het er allemaal niet beter op. 

Park Boswijk werd een complex waar je liever niet 
wilde wonen. Appartementen gingen voor 10.000 
euro van de hand omdat erfgenamen snel van de 
hoge lasten af wilden. Mijn ambitie is om een situatie 
te creëren waarin bewoners met trots zeggen dat ze 
in dat mooie Park Boswijk wonen. Het begin is er: 
we zijn gestart met de renovatie en verduurzaming. 

Appartementen brengen nu weer ca. 40.000 euro op. 
En die prijzen gaan zeker nog stijgen. Daar ben ik best 
trots op!”

Complexe eigendomssituatie
In 2015 was toenmalig Tweede Kamerlid Jacques 
Monasch op bezoek bij Park Boswijk. Later noemde 
minister Blok van Wonen het seniorencomplex een 
‘schoolvoorbeeld van gespikkeld bezit’. Dat is een under-
statement als we horen hoe ingewikkeld de eigendomssi-
tuatie is. De eigenaar-bewoners hebben een VvE-bestuur 
dat het bewind voert over de renovatie en de investerin-
gen. Ook zijn er in deze VvE nog eigenaar-verhuurders, 
commerciële eigenaren  (Woongoed Zeist en ABC Park 
Boswijk) en erven. Er functioneert een bewonerscommis-
sie die bijeenkomt in bewonersvergaderingen. Die gaat 
over de exploitatie en het budget voor de dienstverlening. 
Stichting Park Boswijk verzorgt de zorg- en dienstverle-
ning, waarbij zij wordt geadviseerd door de bewoners-
commissie. Een ‘zusterstichting’ beheert het vermogen 
waarmee de inventaris wordt bekostigd om deze dienst-
verlening mogelijk te maken.

Dat de 500 oorspronkelijke appartementsrechten inmid-
dels door samenvoeging zijn verdeeld over 364 appar-
tementen, is binnen dat gecompliceerde verhaal slechts 
een detail. Veel belangrijker is dat de beide commerciële 
grooteigenaren samen over twee derde van de stemmen 
beschikken. Dat maakt besluitvorming lastig. 
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Serviceresidentie Park Boswijk in Doorn wordt grootscheeps gerenoveerd. Dat was ook hard nodig, want de situatie 
was nijpend. Twee jaar geleden stond de helft van de appartementen leeg. Het complex, dat dateert uit 1973, was 
zwaar verouderd; er was  veel achterstallig onderhoud en eigenaren (vaak erfgenamen) zaten met de handen in het 
haar. Hoe verkoop je een onverkoopbaar appartement in een complex dat zo ongeveer model staat voor slechte 
seniorenhuisvesting? Met de komst van Hans Davids als (extern) voorzitter van het VvE-bestuur is veel veranderd. 
Samen met Brigitte Vink, VvE-manager bij VvE Metea, vertelt hij hoe het veranderingsproces verloopt.

Hans Davids: “Alles draait ook hier om goede communicatie” 

Een zonnige toekomst voor de bewoners

De renovatie van het eerste woonblok is bijna klaar 
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Ondersteuning
VvE Metea is sinds januari 2016 betrokken bij Park Boswijk. 
In die tijd was er nauwelijks contact tussen de diverse 
eigenaren. Gesprekken verliepen in een ruzieachtige 
sfeer. Brigitte Vink ondersteunt als VvE-manager het 
VvE-bestuur bij de financiële administratie, maar ook bij de 
voorbereiding en de verslaglegging van de vergaderingen. 
Ze is bij veel van de - vaak moeizame - gesprekken aan-
wezig. “Voor mij is dit een interessant leerproject”, zegt ze. 
“Een situatie als deze - met zo veel belangen - kom je als 
VvE-beheerder niet vaak tegen. Het is aan Hans Davids te 
danken dat de gesprekken op een constructieve manier 
tot stand kwamen. Hij hamerde erop dat het ging om de 
inhoud en hij heeft altijd open kaart gespeeld. Hans is 
erin geslaagd om de nadruk te leggen op de belangen 
die de diverse groepen hebben. Die belangen heeft hij als 
‘hefboom’ gebruikt om het proces op gang te brengen. 
Communicatie is daarbij het centrale begrip.”

Davids hoort de loftuitingen met zichtbaar plezier aan. Hij 
is trots op het - voorlopige - resultaat: “Het management 
van zo’n enorm project is onmogelijk zonder grootscha-
lige ondersteuning door een goede beheerder”, zegt hij. 
“Voor het eerst staan nu alle neuzen dezelfde kant op. 
Dat betekent dat we kunnen sturen op rendement en op 
prijs-kwaliteitsverhouding. Bovendien hebben de groot-
eigenaren geen meerderheid meer in het VvE-bestuur. 
Maar we zijn er nog lang niet. Zo werken we bijvoorbeeld 
nog aan het proces om alle overhead onder te brengen 
bij één instantie. Dat moet de efficiëntie verbeteren.”

VvE Energiebespaarlening
De renovatie gaat ca. 15 miljoen euro kosten. De VvE is 
verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan dak, gevels, 
installaties en de algemene ruimtes. Die gaan dus in elk 
geval door: de ALV heeft dat besloten. Eigenaar-bewoners 
mogen zelf kiezen of ze ook hun appartement ‘achter de 
voordeur’ laten renoveren. Woongoed Zeist en ABC Park 
Boswijk hebben al aangegeven ook de leegstaande appar-
tementen te gaan aanpakken. Zittende huurders kunnen 
zelf besluiten of ze meedoen.

Omdat de grooteigenaren zelf de kosten betalen van de 
renovatie, heeft de VvE bij het Nationaal Energiebespaar 
Fonds een VvE Energiebespaarlening aangevraagd ter 
hoogte van 4 miljoen euro. Ook de Subsidie Energiebe-
sparing Eigen Huis (SEEH) wordt ingezet. De ALV heeft 
daarin toegestemd. Het geld wordt uitgegeven aan dak-, 
vloer- en kopgevelisolatie. Ook komen er kunststof puien 
met triple glas. De renovatie maakt het ophogen van de 
galerijen noodzakelijk en daardoor komen er ook nieuwe 
balustrades.

De start
Inmiddels is (dankzij een voorschot van de grooteigenaren 
en een onttrekking aan het reservefonds) de renovatie van 
één woonblok bijna afgerond. Als de lening wordt toege-
kend (de aanvraag neemt veel tijd in beslag), kan ook een 
begin worden gemaakt met de zeven andere woonblok-
ken. De verwarming is geen onderdeel van de renovatie. 
De appartementen zijn voorzien van accumulatiekachels. 
Bewoners krijgen de mogelijkheid om te kiezen voor een 
andere elektrische kachel. Heel Park Boswijk is al gasloos.

In de plannen wordt verduurzaming van de facilitaire 
voorzieningen, zoals het restaurant en de winkelruimtes 
niet meegenomen. Het lijkt momenteel niet zinvol om 
die ruimtes vérgaand te verduurzamen. De plannen voor 
renovatie en nieuwe inrichting zullen hier in gezamenlijk-
heid worden uitgevoerd.

Nóg een belangrijke ontwikkeling: de ALV heeft ingestemd 
met een wijziging/modernisering van de akte van splitsing.
Het Modelreglement 2017 is daarbij leidend. Dat zal zorgen 
voor meer slagkracht van de VvE. Ook hierbij is de onder-
steuning van VvE Metea van groot belang.

Brigitte Vink verwoordt het kernachtig: “Er heerst nu een 
positieve stemming. Alle partijen overleggen met elkaar. 
We zien de waarde van de appartementen stijgen. Mensen 
geloven weer in de toekomst van Park Boswijk!”  

TECHEM
UW PARTNER IN BLOKVERWARMING.

U wilt:
- verbruiken online inzien zodat u ziet waar u kunt besparen;
- betrouwbare meetapparatuur voor nauwkeurige meting;
- de afrekening energiekosten binnen 4 weken;
- meer dan 60 jaar ervaring.

Bezoek ons dan op de informatiedagen van VvE Belang!
Alvast meer weten? Bel 076 57 25 800 of mail naar info@techem.nl.

“DAT ER IN 45 JAAR VEEL 
VERANDERT; DAAR HAD 

NIEMAND BIJ STILGESTAAN”


