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Geachte heer, mevrouw,  

 

Uw naaste heeft aanvullende (specialistische) zorg en verblijf nodig en is om die reden aangemeld  

voor de wachtlijst van De Waalboog. Als mogelijke aankomende cliënt van De Waalboog willen wij u 

graag goed informeren over belangrijke ontwikkelingen bij De Waalboog, waar ook u mogelijk mee te 

maken kunt krijgen. De Waalboog is momenteel op grote schaal bezig met het verbeteren en 

vernieuwen van het woningaanbod om hoogwaardige zorg te kunnen blijven bieden aan kwetsbare 

ouderen en jongere mensen met ouderdomsproblemen. In deze brief leggen we u op hoofdlijnen 

onze bouwactiviteiten uit. Lees ook onze recente Bouwkrant. Die kunt u hier online lezen.  

 

Nieuwbouwontwikkelingen 

Op meerdere plekken in Nijmegen werkt De Waalboog momenteel aan nieuwbouw. Dat doen we op 

bestaande en op nieuwe locaties in Nijmegen. Zo willen we ons woningaanbod aan laten sluiten bij 

de wensen en behoeften van bewoners én hun naasten. En om toekomstgerichte en kleinschalige 

zorg te kunnen bieden in een duurzame omgeving.  

Door al die bouwontwikkelingen kan het ook zijn dat uw naaste op termijn gaat verhuizen en in één 

van die nieuwe gebouwen komt te wonen. Zodra bekend is voor welke locatie uw naaste wordt 

aangemeld ontvangt u specifieke informatie als de nieuwe woonomgeving van uw naaste inderdaad 

op termijn gaat verhuizen.   

 

Kleinschalig en persoonsgericht 

Mocht een verhuizing voor uw naaste aan de orde zijn, dan is het goed te weten dat we het principe 

hanteren dat de bewonersgroep èn het zorgteam zo veel mogelijk bij elkaar houden. Dat is de 

vertrouwde basis. Ook streven we ernaar dat iedereen maar één keer hoeft te verhuizen.  
Voor al onze nieuwbouw geldt dat we kleinschalige woongroepen ontwikkelen. Dit betekent dat uw 

naaste komt te wonen in een woning waar afhankelijk van de locatie plaats is voor 7 tot maximaal 10 

bewoners. Elke woning heeft een eigen huiskamer waar we dagelijks vers koken. De medewerkers 

hebben door de kleine ‘huishoudens’ meer ruimte om de bewoners beter te leren kennen en zo een 

passend vervolg op hun leven te bieden De nieuwbouw betekent bovendien een boost voor de 

gelijkwaardige samenwerking met naasten, die als informele zorgpartner zo hard nodig zijn voor het 

welbevinden van bewoners. 

 
  

https://www.waalboog.nl/resources/uploads/2022/03/Bouwkrant_De-Waalboog_2022.pdf


 
Meer bewegingsvrijheid 

In de nieuwbouw werken we met persoonlijke leefcirkels voor iedere bewoner. Kunnen bewoners 

nog veilig de trap op en af? Dan krijgen ze toegang tot het trappenhuis. Heeft iemand buiten geen 

begeleider nodig? Dan ontgrendelen de buitendeur en de tuinpoortjes automatisch als de bewoner 

ervoor staat. De bewoners dragen polsbandjes waarin hun persoonlijke leefcirkel is ingesteld, altijd in 

nauw overleg met henzelf en/of hun naasten. De polsbandjes zorgen dat deuren open blijven als dat 

kan, terwijl ze dicht gaan als dat nodig is. We werken bovendien met GPS-trackers, voor bewoners 

die (verkeers)veilig het terrein afkunnen, maar zouden kunnen verdwalen. 

 

Nadere kennismaking met de nieuwe gebouwen 

 

Joachim en Anna  

Het terrein van Joachim en Anna ondergaat een enorme metamorfose. De eerste nieuwe gebouwen 

op het terrein hebben we 2022 in gebruik genomen:  

- Wingerd: voor ouderen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag 

- Magnolia: voor cliënten met ouderdomsproblemen en psychiatrische problemen 

(gerontopsychiatrie)   

 

In het najaar van 2023 nemen we twee nieuwe gebouwen in gebruik:  

- Hazelaar: voor ouderen met dementie. Op de eerste etage komt onze observatie-afdeling en 

de afdeling voor herstelzorg.   

- Esdoorn: hier komt ons hospice en op de andere woonlaag komen ouderen met dementie. 

 

In 2024 bouwen we de laatste twee gebouwen:  

- Zilverspar: o.a. voor ouderen die complexe lichamelijke zorg nodig hebben en voor mensen 

die palliatieve zorg nodig hebben.  

- Brink: o.a. voor cliënten van de dagbehandeling Boog (voor jonge mensen met dementie), 

de brasserie en behandelruimten voor de behandelaren.  

 

Bekijk onze website voor aanvullende informatie over de locatie: Joachim en Anna. 

 

 
 
  

https://www.waalboog.nl/goed-wonen/nieuwbouw-joachim-en-anna/


 
St. Agnetenweg 

De nieuwbouw aan de St. Agnetenweg ligt in de Nijmeegse wijk Lindenholt en biedt ruimte aan 45 

bewoners, verdeeld over 3 woonlagen. De woningen zijn ruime twee-kamer-appartementen. Hier 

komen zowel bewoners met dementie als bewoners die somatische zorg nodig hebben. Het pand is 

in eerste instantie voor bewoners die al bij De Waalboog verblijven. In tweede instantie kunnen hier 

ook zorgbehoevende ouderen uit de wijk Lindenholt komen wonen.   

In het pand komt ook een buurtkamer waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar 

activiteiten georganiseerd worden. Het is fraai gelegen aan de rand van de wijk in een groene 

omgeving met een fijne eigen tuin en enkele winkels binnen handbereik. Op loopafstand ligt het 

Maas-Waalkanaal. Naar verwachting nemen we dit pand na de zomer van 2023 in gebruik. 

Bekijk onze website voor aanvullende informatie over de locatie: St. Agnetenweg.  

 

Living-Inn 

De nieuwbouw Living-Inn in Nijmegen-Noord biedt 78 zorgappartementen. Het maakt onderdeel uit 

van een groter complex waar ook nog zelfstandige ouderen en jongeren samen wonen en naar elkaar 

omkijken. Momenteel wordt er nog volop gebouwd. Naar verwachting is het voor de zomer van 2024 

gereed. Hier komen 78 ouderen met dementie te wonen, verdeeld over vier verdiepingen en acht 

woongroepen. Daar komen de bewoners van de hoogbouw van Nijevelt te wonen.   

Bekijk onze website voor aanvullende informatie over de locatie: Living Inn. 

  

 
 

De verhuizing 

Verhuizen is een intensieve gebeurtenis, zeker voor ouderen op leeftijd. Maar we hebben er het volle 

vertrouwen in dat we met deze ontwikkelingen voor u en uw naaste een fijne passende 

leefomgeving kunnen bieden en voor de medewerkers een prettige werkplek.  

 

We hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen over nieuwbouwzaken 

kunt u altijd mailen naar goedwonen@waalboog.nl  

  

We zetten ons er volledig voor in dat zowel uw naaste als u een warm thuis vinden op onze locaties! 

 

  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 Rita Arts , bestuurder 
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