
 

Monnikenheide wil uitmunten in warme én professionele dienstverlening aan personen met een verstandelij-

ke handicap en hun gezin. 

 

In de loop van de voorbije 42 jaar groeide Monnikenheide uit tot een dienstverlener aan 141 personen met 

een verstandelijke handicap in diverse werkvormen. Een groep van 179 medewerkers maakt dit waar, dag in 

dag uit. 

Projectfiche RODE ROOS 



Z org met baksteen in de maag 

 

Monnikenheide ontving de voorbije jaren erkenning en diverse prijzen voor de manier waarop zij hedendaagse architectuur inzet 

om kwaliteitsvolle en aangepaste woningen te creëren voor mensen met een verstandelijke handicap. Heel recent nog werd het 

Huis aan ’t laar opgenomen in het jaarboek 2013 van het Vlaams Architectuur Instituut (VAi). 

Huis aan ‘t laar - 2012 

Sinds 2000 realiseerde Monnikenheide zes bouwprojecten. Steeds is onze visie een aangename hedendaagse woon- en werkplek 

te creëren, waarbij volgende elementen belangrijk zijn: de zorgvuldige selectie van een goede architect en van een degelijk en 

betaalbaar bouwteam, het samenbrengen van de financiële middelen, de nauwe opvolging van de realisatie en de begeleiding 

van de nieuwe bewoners, parallel aan het bouwproces. Het resultaat is zichtbaar: Monnikenheide kan nu meer personen met een 

verstandelijke beperking helpen en de plek waar ze wonen, zorgt er mee voor dat ze zich goed voelen.   

 

P uzzelen aan de toekomst 

 

Monnikenheide heeft de voorbije jaren een groot deel van de puzzel gelegd, maar enkele stukken ontbreken nog: 

 De woning Rode Roos werd opgericht begin jaren ’70. Het is het oudste gebouw op het domein.  

 Het gebouw Monnikenbos opende haar deuren in 1980 toen de eerste 20 permanente bewoners hun intrek namen. Na 35 

jaar dringen vernieuwingen en herstellingen zich op. 



 

Rode Roos - 1975 

 

Monnikenheide wil beide gebouwen aanpakken en daarbij het woonaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking op 

het domein met drie plaatsen uitbreiden.  

Als de beide gebouwen opnieuw in topvorm zijn, is de volledige puzzel gelegd en is Monnikenheide in “topconditie” voor vele 

bewoners en gasten, voor vele volgende jaren. 

 

E en nieuw puzzelstuk 

 

Het voorlaatste puzzelstuk dat we willen leggen is dat voor een nieuwe woning ter vervanging van de Rode Roos. Meer dan 40 

jaar geleden werd deze woning als personeelsgebouw opgetrokken met prefab-elementen. Begeleiders woonden er tijdens hun 

werkperiode.  

De woning kreeg daarna een tweede leven als De Wei, een woning voor de oudere bewoners met een hogere zorgvraag. In 2003 

werd ze herdoopt als De Rode Roos, voor acht bewoners die toen het meest actief waren.  

Het gebouw heeft haar diensten bewezen maar is nu helaas uitgewoond en versleten. We moeten dringend actie ondernemen! 

Samen met de architecten en de adviseurs van de Vlaamse Overheid hebben we zorgvuldig de afweging gemaakt om de woning 

opnieuw te bouwen in plaats van te verbouwen. Een nieuwe woning kunnen we beter aanpassen  aan de bewoners en kost ons 

over de hele levensduur minder dan een verbouwing. 



M et een schone lei beginnen 

 

De keuze voor nieuwbouw is niet alleen de beste keuze voor de bewoners en het budget, met een schone lei beginnen geeft ook 

kansen op andere vlakken: 

 De architecten zagen een kans om de relatie tussen de parking en het domein open te trekken en te verbeteren. Ze tekenden 

de nieuwe woning in het verlengde en het ritme van het hoofdgebouw. Dit ontsluit de parking en geeft Monnikenheide  een 

heel nieuw aanzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Duurzaamheid en energiezuinigheid staan voorop bij de technische realisatie. De nieuwe woning zal een echte laag-

energiewoning kunnen worden (K-peil 38) 

 Als de nieuwe woning er staat, kan de Rode Roos nog even dienst doen als wisselwoning voor de verbouwing van Monniken-

bos. Bewoners kunnen op die manier altijd op het domein blijven wonen. 

 

E en nieuwe woning als een kam 

 

Het ontwerp spaart de oude eiken op de bouwplek zo veel mogelijk. De nieuwe woning wordt er als het ware rond gebouwd. De 

link met de mooie bosomgeving is zo nog directer. Het grondplan van de woning toont zich als een kam die als het ware zorg-

zaam de blaadjes van de bomen kamt. 

Binnenin staat het zorgzame ook centraal. Voor elk van de 8 bewoners is er een ruime kamer met een eigen wastafel, zicht naar 

buiten toe en de mogelijkheid om een eigen terrasje te maken. Aan de uiteinden van de woning is er telkens een optimaal aan-

gepaste badkamer. Midden in de woning is er een ruime leefruimte met open keuken. Een brede tussenruimte sluit de woning 

aan op het hoofdgebouw en een beschut terras. 
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E en spade in de grond 

 

Monnikenheide is al een tijdje met het puzzelstuk van de nieuwe woning in de weer. UR Architects ontwierp de nieuwe woning 

en stelde in het najaar van 2013 de plannen voor aan families en medewerkers. De Vlaamse Overheid gaf haar toestemming om 

te bouwen, maar hield de beslissing tot subsidiëren nog even in beraad. Midden september 2014 verleende de gemeente Zoersel 

de bouwvergunning voor het project. Momenteel onderhandelen we met drie kandidaat-aannemers. Tijdens de zomermaanden 

zullen we de aannemer van onze keuze aanstellen, zodat die in het najaar van 2015 de spade in de grond zal steken voor de 

nieuwe woning. In 2016 zullen de acht bewoners dan hun intrek kunnen nemen. 

P uzzelen met Euro’s 

 

De bouw van deze nieuwe woning financieel rond krijgen is een puzzel op zich; elk stukje – hoe klein ook – is belangrijk.   

Op basis van de prijsvoorstellen van aannemers kunnen we de nieuwe woning bouwen voor een totaalbudget van 821.000 euro. 

Hierin is alles inbegrepen: de aannemingsprijs, BTW, de erelonen, bodemonderzoek, omgevingsaanleg, gordijnen, inrichting,…  

 

In het verleden subsidieerde de Vlaamse Overheid steeds ruim de helft van de projectkosten. Op dit moment echter kent  de 

Vlaamse Overheid voorlopig geen bouwsubsidies toe. Het krappe overheidsbudget is hiervan de oorzaak. Of en in welke mate de 

subsidie toch zal worden toegekend, is nog onzeker. We willen onze bewoners echter niet laten wachten. De toestand van de 

huidige woning vraagt om directe actie. 



 

Monnikenheide zet zich voor de opdracht om minstens de helft zelf te verzamelen. Hierbij is alle hulp en elke bijdrage meer dan 

welkom.  

Hoe kan je concreet helpen? 

 Stort op projectrekening Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg, rekening BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 van de Ko-

ning Boudewijnstichting met gestructureerde mededeling ***128/2788/00054***. De Koning Boudewijnstichting verleent 

haar medewerking aan het project.  De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 145/33 WIB). 

 Kom mee feesten, joggen, kwissen,… 

 Sta een renteloze lening toe voor dit project 

 Neem Monnikenheide op in je testament 

Op www.monnikenheide.be/nl/steunen/hoe-steunen vind je meer info over deze manieren van steunen.  

Op www.monnikenheide.be/nl/steunen/huidig-project kan je de actuele stand van dit project steeds volgen.  

Met vragen over dit project kan je contact opnemen met kris.de.koninck@monnikenheide.be, financieel & administratief direc-

teur. 

 

 

Onze bewoners en gasten danken je voor elk stukje van de puzzel dat je mee helpt leggen! 

http://www.monnikenheide.be/nl/steunen/hoe-steunen
http://www.monnikenheide.be/nl/steunen/huidig-project
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