DE ZORGKAS

Glazen ‘zorggebouwen’
van EdenParks: gezonder,
voordeliger en groener

BETERE ZORG DOOR DAGLICHT
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Hoe ziet een optimale activiteitenlocatie of dagbestedingsruimte eruit
in de zorgsector? De vraag is actueel en gelukkig wordt bij het antwoord
steeds vaker de factor ‘licht’ genoemd. Daglicht is namelijk gezond en
werkt helend. Het is wetenschappelijk bewezen dat bijvoorbeeld depressies afnemen en dementie wordt afgeremd. Bovendien is het vrij beschikbaar! Zodoende is de trend van glazen gebouwen als zorgomgeving
eenvoudig te verklaren: naast de vele positieve effecten van daglicht op
de gezondheid en geluksbeleving, is een glazen omgeving voordeliger,
‘groener’ en flexibeler dan traditionele bouw.

POSITIEVE ERVARING
In toenemende mate weten zorgdirecties ons te vinden voor het ontwerp,
de engineering, constructie en realisatie van glazen gebouwen voor dagbesteding, zorgverlening of verblijf. We maken al zo’n 45 jaar maatwerk
glasconstructies waarbinnen gecontroleerd daglicht en klimaatbeheersing
een belangrijke rol speelt. Dit zijn altijd unieke gebouwen waarbij we het
energieverbruik zeer ver kunnen terugdringen.
Het is opvallend dat we de laatste jaren meerdere zorggerelateerde projecten bouwden zoals bijvoorbeeld voor Stichting de Zuidwester, Stichting
IPSE, Pieter van Foreest en Middin. We merken dat er echt gezocht wordt
naar oplossingen die de kwaliteit van de zorg veraangenamen en dat is
precies wat de zorgkas doet. De bijkomende voordelen van snelle bouw en
de gunstige exploitatie voor de zorginstelling zijn natuurlijk leuke extra’s,
zeker nu de middelen beperkt zijn. We krijgen enorm goede feedback van
zowel de zorgverleners en vrijwilligers als de zorggebruikers.

Toegankelijk toilet

Activiteitenruimte

INNOVATIEF EN HOOGWAARDIG
De glazen gebouwen zijn innovatieve hoogstandjes op het gebied van klimaat en energie. Niet alleen glas, maar uiteenlopende materialen kunnen
worden toegepast waardoor niet alleen hoge isolatiewaarden gehaald kunnen worden maar ook een visueel aantrekkelijke beeld ontstaat.
In de binnenruimte kunnen verschillende zones (kantoor, horeca, sanitair,
winkel, expositie, installaties) gedefinieerd worden met ieder gewenst materiaal: hout, steen, glas. Zo zijn de ‘zorgkassen’ van EdenParks volwaardige
gebouwen met minimale ecologische footprints… waar mensen graag verblijven en zich goed voelen, beter voelen.

Daglicht is gezond
Mensen houden van groen, groen houdt van licht
Het buitengevoel, maar dan binnen
De zorgkas is makkelijk aanpasbaar
De zorgkas is duurzaam
De zorgkas is snel te realiseren
De zorgkas is betaalbaar
En heeft lage onderhoudskosten

Groene entree

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Werken met groen

Winkel
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Activiteitenruimte
Specialistische dagbesteding
Revalidatie & herstel
Zorgboerderij
Therapie
Psychogeriatrische zorg

BETAALBAAR
Vergeleken met de kosten van traditionele
bouw is de zorgkas ook met een beperkt
budget te realiseren. De systeembouw houdt
de productiekosten laag en bouwfouten
worden vermeden. De bouwperiode is kort
waardoor de bouwplaatskosten laag blijven.
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden en kosten van een zorgkas in uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact met
ons op. Wij denken graag met u mee.

Dagbestedingsruimte, Zuidwester

Specialistische dagbesteding, Ipse de Bruggen

Bij ouderen met dementie die in een
verzorgingshuis aan helder licht werden
blootgesteld, verminderden de
achteruitgang van het oriëntatievermogen
en het geheugen met zo’n 5%.
De verschijnselen van depressie namen
met 19% af. De snelheid waarmee je
functionele beperkingen
krijgt, nam met 53% af.
Professor Eus van Someren, dementieonderzoeker.
Bron: Lichtvoorlater.nl

DE ZORGKAS IS
DUURZAAM
Bij EdenParks is duurzaam ondernemen de
norm. Onze gebouwen zijn IFD. IFD staat voor
Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen;
IFD bouwtechniek is een geïntegreerde benadering van modulair ontwerpen en bouwen.
De zorgkas is grotendeels geprefabriceerd en
wordt vrijwel zonder afval geproduceerd en
gebouwd. Daarnaast zijn de componenten
opnieuw te gebruiken en de materialen recyclebaar.
De zorgkas kent vier bouwstenen: het casco,
de schil, de installaties en de afbouw. Hierdoor is het gebouw beter aanpasbaar aan
veranderende wensen en eisen. Onderdelen
met verschillende levensduur kunnen eenvoudig worden vervangen, waardoor de totale levensduur van het gebouw in principe
oneindig is.
De kas zet zonlicht om in warmte. Een klein
winterzonnetje scheelt al aanzienlijk in de
stookkosten. Overtollige warmte in de zomer
wordt gecontroleerd door een gebalanceerd
systeem van zonwering en ventilatie, en kan
opgeslagen worden in de bodem voor gebruik in de winter. En niet alleen glas, maar
uiteenlopende materialen kunnen worden
toegepast waardoor hoge isolatiewaarden
gehaald kunnen worden.

COMPLEET AANBOD
Edenparks is onderdeel van Smiemans Projecten.
Door onze lange ervaring met technische installaties (verwarming,
klimaatcontrole, energiebesparende scherminstallaties, zonnepanelen
enz.) bouwen we onze meeste projecten op turnkey basis.
Ook verzorgen wij de bouw van kantoren en sanitair, en de inrichting
van verkoopruimtes, fraai afgewerkt in hout en andere duurzame
materialen.
Bij het aanbieden en uitwerken van speciale entreepartijen,
(vlies)gevels, deuren en kozijnen, werkt EdenParks nauw samen met
drie zelfstandige zusterbedrijven binnen de Smiemans Groep:
•
•
•
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