
In augustus 2018 schreven we over de droevige historie van 
het complex (bouwjaar 1973). Tot dat jaar was er nauwelijks 
iets aan het onderhoud gedaan. Appartementen gingen 
voor 10.000 euro (en een enkele keer voor nog minder) van 
de hand. De bewoners die bleven, hadden het koud en ze 
hadden last van vochtproblemen. En nog meer van het feit 
dat er slordig met hun belangen werd omgesprongen. Sinds 
begin 2016 is de renovatie van het complex, dat uit acht 
woonblokken bestaat, met grote voortvarendheid ter hand 
genomen.

‘Een heel nieuw Park Boswijk’
Bert van der Laan: “De daken van de woonblokken zijn
geïsoleerd met 20 cm isolatiemateriaal, het buitenspouw-
blad van de kopgevels is vervangen door een gestucte gevel 
met eveneens 20 cm isolatie. Overal zijn kunststof kozijnen, 
gecombineerd met triple glas, aangebracht, waardoor de 
vocht- en koudeproblemen opgelost zijn. Als onderdeel 
van de zogenaamde ZEP-isolatie zijn ook CO2-gestuurde 
ventilatievoorzieningen aangebracht. Als straks het hele 

project is afgerond, staat er een heel nieuw Park Boswijk. 
In 2018 zei toenmalig extern voorzitter Hans Davids al 
dat de prijzen van de woningen zouden stijgen. Hij heeft 
gelijk gekregen: onlangs werd een dubbel appartement 
op de bovenste etage verkocht voor 220.000 euro. De 
grond is daarin niet meegenomen: die is eigendom van 
Woongoed Zeist, een van de grooteigenaars.”

Boeiend leerproces
Brigitte Vink: “Zoals ik vorige keer al vertelde, betekent 
dit een boeiend leerproces voor een VvE-manager. We 
hebben zeer regelmatig contact en we ondersteunen de 
gedelegeerd opdrachtgever waar nodig. De renovatie is 
een intensief traject met tal van technische uitdagingen 
en het vergt ook de nodige ondersteuning in het 
besluitvormingstraject. Er moeten ook geregeld zaken 
worden bijgestuurd, aangeleverd of gecommuniceerd. 
Ook met het VvE-bestuur is er veel contact. We komen 
minimaal eenmaal per maand bij elkaar. En inmiddels ken 
ik ook heel wat eigenaars persoonlijk! 

Je wordt elke keer weer geconfronteerd met het feit 
dat een servicecomplex toch wel een heel bijzondere 
organisatie kent. Er komt veel meer bij kijken dan bij een 
‘gewone’ VvE. VvE Metea vierde vorig jaar het 25-jarig 
bestaan en in die tijd hebben we veel ervaring opgedaan 
met het beheer van serviceflats. We zijn dan ook bezig met 
het ontwikkelen van een speciaal beheerpakket ‘Servira’ 
voor deze VvE’s. Wij verzorgen voor VvE Park Boswijk 
de volledige administratie en sinds anderhalf jaar ook de 
registratie en aansturing van alle technische meldingen, 
klachten en storingen.”

Investering
Voor de renovatie is een lening van 2,9 miljoen aange-
vraagd bij het Nationaal Warmtefonds (toen nog Nationaal 
Energiebespaar Fonds) en de VvE heeft ook gebruik 
gemaakt van de SEEH-subsidie. 
In totaal ging het om een investering van ca. 28.000 euro 
per appartementsrecht, vertelt Van der Laan. “Een aantal 
van de 500 appartementsrechten zijn samengevoegd, 
waardoor die eigenaars een dubbel appartement bezitten. 
Daardoor was het investeringsbedrag per eigenaar natuurlijk 
fors. Sommige eigenaars hebben het bedrag in één keer 
betaald; voor de overige hebben we de lening aangevraagd.
Al snel bleek dat we er met dat bedrag niet waren: in totaal 
moest er per appartementsrecht nog eens 5.000 euro 
betaald worden voor de renovatie van de Brink en het park. 
Het mooie is dat het draagvlak gaandeweg groeide. We 
hebben heel veel tijd besteed aan de communicatie, want 
die is veel belangrijker dan de technische vraagstukken. De 
bewoners zagen dat er nu eindelijk iets gebeurde. Daardoor 
werden voorstellen relatief eenvoudig aangenomen.”

Diensten
In Park Boswijk is 24/7 een zorgpost. De kosten daarvoor 
zijn opgenomen in de bijdrage van de dienstverlener, 
Stichting Park Boswijk. Daarnaast zijn er nog facultatieve 
diensten, zoals het restaurant (straks à la carte én front 
cooking!), de fysiotherapie, de kapper, de pedicure, de 
wasserette, logeerkamers etc. Het complex beschikt 
ook over een winkel, een kerkzaal en een hobbyruimte. 
Alle ruimtes worden zó opgeknapt dat ze straks onher-
kenbaar zijn veranderd. Vanzelfsprekend heeft elk 
appartement een eigen keuken, dus wie liever zelf
kookt, kan dat gewoon doen.

Inmiddels is contact gelegd met Greenwheels. Op het 
terrein komen twee deelauto’s, die door de bewoners 
gebruikt kunnen worden. De VvE staat daarbuiten. 
Van der Laan: “Veel mensen gebruiken hun auto alleen 
om eenmaal per week naar de supermarkt te rijden. 
En omdat we nog niet weten hoeveel parkeerruimte we 
overhouden, is het handig als er zo weinig mogelijk ‘blik’ 
op het terrein staat.”

‘Personele unie’
In oktober jl. werden de bewoners in vijf groepen (corona!) 
voorgelicht over de plannen om een ‘personele unie’ te 
vormen tussen de besturen van de VvE en Stichting Park 
Boswijk.
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Renovatie Seniorenresidentie Park Boswijk

Er is veel gebeurd sinds we tweeëneenhalf jaar geleden bij Seniorenresidentie Park Boswijk in Doorn 

waren. Destijds waren de plannen voor een complete renovatie in een vergevorderd stadium en was de 

renovatie van één blok appartementen afgerond. Wie nu Park Boswijk bezoekt, ziet een heel ander beeld: 

alle 364 appartementen zijn inmiddels gerenoveerd met een ‘Zeer Energiezuinig Energiepakket’ (ZEP). Het 

park rondom het complex gaat er steeds mooier uitzien. Dienstencentrum de Brink, het kloppend hart van 

Park Boswijk, wordt compleet vernieuwd. Op 28 mei a.s. is de oplevering van het hele project. Bert van der 

Laan, gedelegeerd opdrachtgever en Brigitte Vink, VvE-manager bij VvE Metea, vertellen over het succes 

van Park Boswijk.

De finale van een intensief proces is in zicht

De bewoners 
zagen dat er nu 
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Van der Laan: “De stichting verzorgt de zorg- en dienst-
verlening. Het VvE-bestuur bestaat uit vertegenwoordigers 
van de grooteigenaar Woongoed Zeist, ABC Park Boswijk 
en de individuele eigenaars. Beide organen hebben hun 
eigen budget en begroting. Er is vaak onduidelijkheid over 
de verdeling van de kosten, bijvoorbeeld van reparaties. 
We willen nu proberen om de besturen van beide organen 
‘in elkaar te schuiven’. Dat zal de communicatie zeker 
vereenvoudigen.

Er is ook een werkgroep gevormd die zich bezighoudt 
met een nieuwe splitsingsakte en een dito huishoudelijk 
reglement, want die zijn beide zwaar verouderd. Je ziet het: 
we zijn er nog niet, maar de finale is in zicht!”  

BERT VAN DER LAAN EN BRIGITTE VINK 


