
Ouderen uit Herveld verhuizen naar pareltje 
in de zorgwereld: ‘Wat mooi, geweldig’ 
 

HERVELD/ ANDELST - Ze lopen of rijden in en uit: de vaak op hoge leeftijd 

zijnde bewoners van verpleeghuis De Hoge Hof in Herveld, die over twee maanden 

verhuizen naar hun nieuwe onderkomen Andalhof in Andelst. Doorgaans samen 

met hun kinderen, om alvast te kijken naar hun nieuwe thuis. En dat is een 

waarlijk pareltje in de regionale zorgwereld geworden. 

 
Bernardo van Hal 16-04-21 
  
,,Ja dat is best spannend: ben je 90 ga je toch nog een keertje in je al lange leven 
verhuizen”, zegt Jeanette Horlings, directeur-bestuurder van Stichting Samen Zorgen die 
het complex heeft laten bouwen en de ongeveer veertig bewoners straks ondersteunt. 
Daarom zijn ze deze week, na de onthulling van de nieuwe naam en de sleuteloverdracht, 
allemaal al even komen kijken.  
 
‘Wat mooi’ 
Horlings: ,,Eén van de bewoonsters liep terug en kon alleen maar meermaals de termen 
‘wat mooi’, ‘geweldig’ en ‘fantastisch’ uitbrengen.” De komende weken mogen – vanwege 
corona alleen op afspraak en in tijdsblokken – omwonenden de nieuwbouw bewonderen. 
,,En we hopen in september corona zover onder controle te hebben dat we een echte 
open dag kunnen houden.” 
 

 
Het aanzicht van Andalhof, aan de Hoofdstraatzijde. © Erik van 't Hullenaar 

 
Van de vijftig Hoge Hofbewoners verhuizen er veertig in de derde week van juni naar 
Andalhof. De andere tien komen naar verwachting over anderhalf jaar te wonen in de nog 
te bouwen Virehof in Driel, die geschikt is voor mensen met dementie. Horlings: ,,Maar het 
is de bedoeling dat zij nog voor de kerst verhuizen naar een tijdelijke locatie.” 



 

Ja, er blijven altijd wachtlijsten. Zeker voor zo'n mooi en nieuw gebouw 
Jeanette Horlings 

 
Sloop volgend voorjaar 
De in het midden van de jaren zeventig als bejaardenhuis gebouwde Hoge Hof kan dan 
volgend voorjaar gesloopt worden. Er komen seniorenappartementen, rijtjeswoningen en 
zorgwoningen voor jongeren voor de in de plaats. 
In Andalhof komen vijf appartementen die geschikt zijn voor stellen, om te voorkomen dat 
echtgenoten gescheiden moeten leven zodra één van hen moet verhuizen naar een 
verpleeghuis. Horlings: ,,En ja, er blijven altijd wachtlijsten. Zeker voor zo'n mooi en nieuw 
gebouw.”  
 
Bouwplek gevonden door rondje te rijden 
Ergens op de grens van 2016 met 2017 werd voor Samen Zorgen helder dat opknap van 
de bestaande Hoge Hof geen optie meer was. ,,Er is toen een nieuwbouwlocatie 
gevonden door simpelweg met toenmalige wethouder Jan van Baal rond te rijden en 
potentiële plekken te bekijken”, zegt Samen Zorgendirecteur Jeanette Horlings. Die plek 
werd dichtbij gevonden: op hemelsbreed dik 100 meter van het 45 jaar oude complex.  
 
Een kleine grenswijziging zorgde ervoor dat Andalhof formeel helemaal op Andelst’ 
grondgebied komt te liggen, anders had de hoofdentree nog in Herveld gestaan. De 
nieuwbouw heeft zo’n 8 miljoen euro gekost. En daarvoor staat een duurzaam complex: 
het dak ligt vol zonnepanelen en er zitten warmtepompen in, zodat geen aardgas verstookt 
hoeft te worden. De keukens zijn zelfs ‘biobased’: van goeddeels herbruikte materialen. 
 

 
Jeanette Horlings, voor een afbeelding van 'zustercomplex' in Heteren. ,,Daar heeft een aantal 
bewoners ook een link mee." © Erik van 't Hullenaar 

 
Steuntjes in de gang als fysiohulp 
Een blanco vel voor een nieuw verpleeghuis: hoe breed maak je bijvoorbeeld de deuren 
en gangen? ,,Zo breed dat er een bed doorheen past, dat is de maat", zegt Horlings. 
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,,Iemand die afhankelijk van het bed is, moet ook naar de buurtkamer kunnen komen.”  
 
Beide verdiepingen hebben zo’n gemeenschappelijke woonruimte. In de gang op diverse 
plekken houten steunbalkjes, maar met een andere bedoeling: ,,Zodat fysio-oefeningen 
ook hier gedaan kunnen worden, met uitzicht op een levensgrote afbeelding van bloesem 
of de molen op de muur; en zelfs eentje van onze tweede locatie Liefkenshoek in 
Heteren.” 
 
De eenpersoonsappartementen zijn twee keer zo groot als de huidige, oude woonruimtes 
in De Hoge Hof; vooral omdat er een aparte slaapkamer is, zodat het bed niet meer de 
klok rond in het zicht staat. Desgewenst kan er zelfs een eigen wasmachine in de 
badkamer.  
 
Bomen erg geliefd en dus verpoot 
 
Niet alleen het gebouw is in de ogen van Horlings een pronkstuk: ,,De tuin, die gaat zó 
mooi worden.” Met kweekbakken voor moestuintjes op hoogte, zodat elke bewoner erbij 
kan en niemand op de hurken hoeft. De bomen rond De Hoge Hof hebben voor de 
bewoners grote waarde. ,,Daarom hebben we er acht uitgegraven en overgepoot. Inclusief 
een boom die we ooit als wens van een cliënt geschonken hebben gekregen.” 
 
Bewoners kunnen ook wat ‘eigen tuin’ binnenhalen: in de gang zijn bij elke voordeur 
plankjes gehangen. ,,We merken dat bewoners graag iets van zichzelf bij de voordeur 
willen: een plantje, een beeldje.” Wat Andalhof níet meer heeft? ,,Een eigen kapper en 
winkeltje.” Daarvoor mogen ze 300 meter naar het dorpshart, of kapper en boodschappen 
komen aan de deur.  
 

 
De tuin met wandelroutes en wadi moet nog groen worden. © Erik van 't Hullenaar 
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