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Pro Senectute
Sinds 1922 biedt Pro Senectute huisvesting en 

zorg aan ouderen met een brede maatschappelijke 

en culturele interesse. Op dit moment exploiteert 

Pro Senectute fraaie zorg- en woonlocaties ver-

deeld over Nederland. In deze woon- en zorg-

locaties biedt Pro Senectute hoogwaardige dienst- 

en zorgverlening.

Over Wildstaete 
Wildstaete bestaat uit 49 service-appartementen 

waar ouderen zelfstandig wonen. Voor Wildstaete 

hoeft u geen zorgindicatie te hebben; hier staat 

wonen centraal. Pro Senectute richt zich bij de 

verhuur op senioren met een brede maatschap-

pelijke en culturele belangstelling en een levens-

houding gebaseerd op goede omgangsvormen.  

In de vorm van een welzijnsarrangement bieden 

we de huurders van Wildstaete een lichte vorm 

van zorg. Dankzij de levensloopbestendige inrich-

ting van het gebouw en het welzijnsarrangement 

vormt Wildstaete een veilig thuis voor ouderen  

die net iets meer beschutting zoeken. 

In de aangrenzende vleugel is onze zorglocatie 

Wildhoef gevestigd. In Wildhoef wonen uitsluitend 

mensen met een zorgindicatie 5 of hoger.

Levensloopbestendig wonen in Wildstaete 
De afgelopen jaren is de vraag naar levensloop-

bestendig wonen sterk toegenomen. Deels is  

dat het gevolg van het overheidsbeleid: mensen 

komen minder snel in aanmerking voor een plek  

in een verpleeghuis. Daarnaast vinden veel 

 mensen het ook gewoon fijn om in hun eigen huis 

ouder te worden en – soms met een lichte zorg-

vraag – zelfstandig te blijven wonen. In Wildstaete 

kan dat. In de appartementen bent u voorbereid 

op alle levensfasen. U kunt hier uw hele leven 

 blijven wonen. Alleen als er sprake is van een 

onveilige situatie in verband met fysieke of cogni-

tieve  problemen, is wonen in Wildstaete niet meer 

mogelijk.

In en om Wildstaete 
Wildstaete is gevestigd aan de Donkerelaan 285A 

in Bloemendaal. In het pand vindt u onder meer 

een fitnessruimte, een bibliotheek, een restaurant, 

een vergaderruimte en een kapsalon. Aan de oost-

kant van het gebouw ligt een prachtig park. Als u 

het terrein afloopt, staat u vrijwel meteen in het 

centrum van Bloemendaal met winkels, restau-

rants en sfeervolle terrasjes. En vlakbij zijn de zee 

en de duinen! 

Over het gebouw 

Als u tien mensen vraagt wat ze van Wildstaete 

vinden, is de kans groot dat u tien keer als ant-

woord krijgt: ‘Het is zo’n bijzonder gebouw’.  

Maar wát maakt het gebouw zo bijzonder?  

En met welke achterliggende gedachte is het 

 ontworpen? U leest het in een interview Ernst 

René van Tatenhove, architect van Wildstaete en 

directeur bij Oomen Architecten. U vindt het 

 interview op pagina 10 van deze brochure. 
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Over duurzaamheid 

Op de daken van Wildhoef en Wildstaete staan 

zonnepanelen en in het pand wordt geen gebruik-

gemaakt van gas. Warmte Koude Opslag (WKO) 

en een warmtepomp zorgen voor warm water, 

verwarming en verkoeling. Niet alleen bij de bouw, 

maar ook in het dagelijks leven heeft Wildstaete 

duurzaamheid hoog in het vaandel. De locatie is 

aangesloten bij Green Deals. Facilitair manager 

van Pro Senectute Harm Okker zegt hierover: 

‘Duurzaam ondernemen zit ‘m in grote en in kleine 

dingen. Het gaat over het gebouw en de facilitei-

ten, maar ook over het gedrag van medewerkers 

en huurders.’ Op pagina 8 van deze brochure vindt 

u een interview met Harm Okker. 

Huren in Wildstaete 
Als u een appartement huurt in Wildstaete  

sluit u met Pro Senectute een huur- en service- 

overeenkomst af. Deze overeenkomst gaat  

in op het moment dat u de sleutel ontvangt. 

In Wildstaete bieden we u een totaalpakket aan. 

Dit bestaat uit:

•  De huurovereenkomst 

•  Het servciepakket  

•  Het welzijnsarrangement

De huurprijs is afhankelijk van de ligging, de 

 verdieping en de grootte van uw appartement. 

Voor de actuele prijzen van de huur, de service-

kosten en het welzijnsarrangement verwijzen  

wij u naar de pagina over Wildstaete op  

www.pro-senectute.nl. 

Het servicepakket 

Het servicepakket omvat onder meer: 

•  Elektriciteit algemene ruimten, verwarming  

en warm water in het appartement

•  Kosten onderhoud algemene ruimten

•  Schoonmaakkosten algemene ruimten

•  Huismeester algemene ruimten

•  Stoffering en inrichting algemene ruimten

•  Tuin- en terreinonderhoud (inclusief parkeer-

gelegenheid)

•  Opstal- en glasverzekering

•  Brandmeldcentrale totaaldetectie en alarm-

opvolging brandweer

•  Sociale alarmering

•  Glazenwassen buiten (4x per jaar)

•  Domotica-systeem

Een deel van de servicekosten is nacalculeerbaar. 

Op basis van de feitelijke kosten krijgt u terug-

betaald of moet u bijbetalen. 

Het welzijnsarrangement

Met ons welzijnsarrangement bieden we u een 

lichte vorm van zorg. Deze bestaat uit drie diensten:

•  Een gastvrouw of gastheer. Hij/zij is dagelijks 

aanwezig in het restaurant en zorgt voor de 

gastvrije ontvangst, schenkt koffie/thee, beant-

woordt  vragen van huurders. Daarnaast kunt u 

bij hem of haar terecht met vragen over onder-

houd van het gebouw en advies over (thuis)zorg 

en (huishoudelijke) hulp. De gastvrouw of gast-

heer volgt eveneens sociale alarmmeldingen op, 
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doet reserveringen voor het restaurant en even-

tueel voor feesten en partijen en faciliteert activi-

teiten. 

•  Het restaurant. Hier kunt u uw warme maaltijd 

gebruiken. U kunt de maaltijd ook laten bezor-

gen in uw appartement. Als u gebruikmaakt  

van het restaurant rekent u dit apart af. 

•  Sociale alarmering: 24/7 is er iemand bereikbaar 

voor de (sociale) alarmopvolging. Zij/hij kan 

 eerste hulp verlenen en beoordeelt of er hulp 

van buitenaf ingeschakeld moet worden of dat 

uw contactpersoon gebeld moet worden. 

Verhuizen naar Wildstaete
Als u verhuist naar Wildstaete wordt dit uw 

 nieuwe adres: Donkerelaan 285A (met daarachter 

uw appartementnummer), 2061 JZ Bloemendaal. 

Dit huisnummer staat ook op uw postvakje bij de 

hoofd entree. Het telefoonnummer van Wildstaete 

is: 088 6668300 

Verder is van belang om te weten: 

•  U maakt uw appartement zelf bewoonbaar met 

vloeren, behang/schilderwerk en raambedekking. 

In sommige gevallen kunt u indien gewenst van 

de vorige bewoner(s) stoffering overnemen.

•  De keuken is in alle appartementen uitgerust 

met een koelkast met vriesvak, combi- 

magnetron, kleine afwasmachine, inductie-

kookplaat en afzuigkap.

•  U sluit zelf de door u gewenste verzekeringen  

af voor uw eigen woning, zoals een inboedel- en 

aansprakelijkheidsverzekering.

•  Water en elektriciteit zijn bemeterd per apparte-

ment. De elektriciteit voor uw verwarming zit al 

in de servicekosten.

•  Als huurder betaalt u zelf uw WOZ-bijdrage en 

afvalstoffenheffing aan de gemeente.

•  U zorgt zelf (desgewenst) voor een tv-, internet- 

en telefoonaansluiting. 

Wonen in Wildstaete

Fietsenstalling en parkeren 

U kunt uw fiets of scootmobiel parkeren in de 

 fietsenstalling. In de stalling is een oplaadpunt. 

Rondom Wildstaete is (gratis) parkeergelegenheid 

voor u en uw bezoekers. Op de parkeerplaats 

komen twee oplaadpunten voor elektrische auto’s.



6

Privacy en veiligheid

Bij vertrek uit uw woning valt uw voordeur auto-

matisch in het slot. U doet de deur weer open 

met uw persoonlijke tag. Iedere huurder krijgt een 

tag. U kunt extra tags bestellen, bijvoorbeeld voor 

familie of buren. Vanwege verlies en/of diefstal 

registreren we alle tags. Medewerkers van 

Wildstaete gaan uitsluitend uw appartement 

 binnen in noodgevallen. Dat kan een brandmelding 

zijn of een andere noodsituatie zoals stroomuitval 

of een overstroming. Ze mogen ook binnenkomen 

als u uw sociale alarm heeft gebruikt. Dit kan 

alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven. 

Een tag is gekoppeld aan een persoon. U kunt dus 

altijd zien wie er in geval van een calamiteit in uw 

appartement is geweest. 

Aanpassen woning 

In Wildstaete heeft u geen toestemming nodig 

voor aanpassingen aan het appartement die 

 zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan 

gemaakt kunnen worden en die geen gevaar, 

overlast of hinder voor anderen opleveren.  

Voor andere aanpassingen (installatietechnisch  

of bouwkundig) is wel toestemming nodig.  

U kunt hiervoor schriftelijk toestemming 

 aan vragen bij de gastvrouw. In dit verband  

is het  handig om te weten: 

•  U mag deuren niet inkorten of verwijderen. 

•  Boren in het plafond mag in principe niet.  

Voor raambekleding (vitrage, luxaflex, gordijnen) 

geldt een uitzondering. Wilt u daarnaast iets 

ophangen aan uw plafond waarvoor u moet 
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boren? Dat moet u dit via het toestemmings-

formulier aanvragen. 

•  Voor aanpassingen in de badkamer geldt in  

het algemeen: boren is alleen toegestaan in de 

voegen. Het bevestigen van hulpmiddelen zoals 

toiletbeugels en douchestoelen vormen een 

 uitzondering op deze regel. Bij de hulp middelen 

geldt dat deze ook moeten steunen op de grond.

•  De verhuurder ontvangt foto’s van de aanpas-

singen. 

•  Als de volgende huurder uw aanpassingen niet 

wil overnemen, moet u het appartement terug-

brengen in de oorspronkelijke staat. 

Bewonerscommissie

Iedere woonlocatie van Pro Senectute kent een 

eigen bewonerscommissie. Hierin nemen, door de 

bewoners gekozen, leden zitting. Deze commissie 

behartigt de belangen van de bewoners als het 

gaat om collectieve zaken zoals wonen, service, 

algemene dienstverlening, onderhoud, et cetera. 

De commissie vergadert periodiek met de locatie-

manager. 

Zelfstandig wonen in Wildstaete 

Sociale alarmering 

Alle appartementen zijn voorzien van een sociaal 

alarmeringssysteem, waarmee u kunt alarmeren 

bij calamiteiten. Als u alarm slaat, bellen we u of 

komen we meteen bij u langs. Wanneer u niet 

reageert, heeft de alarmwacht een tag om bij 

 calamiteiten uw woning in te kunnen. Afhankelijk 

van de situatie wordt er gehandeld. Als u in 

Wildstaete komt wonen, geeft u toestemming 

voor het gebruik van deze tag. Tevens laat u ons 

weten wie wij, indien nodig, kunnen bellen uit uw 

netwerk.

Hulp en zorg regelen 

Als u zorg nodig hebt, kunt u zelf thuiszorg inscha-

kelen of een afspraak maken met een fysiothera-

peut of ergotherapeut. U kiest (of houdt) gewoon 

uw eigen huisarts. Ook huishoudelijke hulp regelt 

u zelf, eventueel via het WMO-loket van de 

gemeente. Desgewenst kan onze gastheer of 

gastvrouw u helpen bij het vinden van het goede 

loket of de juiste zorg. 

Feedback en klachten 
Bij Pro Senectute hechten we veel waarde aan  

de kwaliteit van zorg en diensten die we bieden. 

Met feedback van onze huurders en hun omge-

ving kunnen we onze zorg- en dienstverlening 

 verbeteren en waar nodig uitbreiden. 

Heeft u een klacht?

Onze medewerkers doen hun uiterste best om 

ervoor te zorgen dat u fijn woont in Wildstaete. 

Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden 

over bent. In dat geval horen we dit graag zo snel 

mogelijk van u. U kunt het beste eerst contact 

opnemen met de medewerker in kwestie.  

Vindt u dat niet prettig of komt u er samen niet 

uit? Aarzel dan niet om uw klacht te bespreken 

met de locatiemanager. Als de onvrede blijft,  

kunt u een officiële klacht indienen. Op www.

pro-senectute.nl leest u meer over dit onderwerp.
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1. Hoe onderscheiden Wildhoef en 
Wildstaete zich van andere soortgelijke 
locaties?
‘De vorm van het gebouw is heel bijzonder.  

De architecten wilden er vooral geen instelling van 

maken. Zowel de zorgvleugel als de servicevleugel 

hebben hotel-achtige uitstraling gekregen. Niet 

alleen van buiten, maar ook van binnen oogt de 

locatie smaakvol en gastvrij. Daarnaast is bij de 

bouw op allerlei manieren rekening gehouden  

met duurzaamheid.’

2. Hoe zie je die duurzaamheid terug  
in het gebouw? 
‘Op het dak staan zonnepanelen en het pand is 

volledig gasvrij. Voor cv en warm water is dus 

geen gasleiding aangelegd. We maken gebruiken 

van een WKO, ofwel een Warmte Koude Opslag. 

Dat betekent dat we warmte en kou uit de grond 

halen. Als extraatje staat er nog een warmtepomp 

bovenop het dak die aanslaat als de WKO het niet 

aankan. Daarbij moet je vooral denken aan  

de  wintermaanden, als het hard vriest.’

3. Waarom is hiervoor gekozen?
‘Wat je nodig hebt, haal je grotendeels uit de 

grond. Dat is duurzaam en voordelig. Overigens 

mag een WKO niet overal. In Lochem, waar  

Pro Senectute ook een locatie heeft, is het 

 bijvoorbeeld niet toegestaan omdat dit een water-

wingebied is. Een warmtepomp op het dak mag 

wél overal, maar de eerlijkheid gebiedt mij te 

 zeggen dat zo’n pomp meer lawaai maakt dan we 

ons vooraf hadden gerealiseerd. Om te voorkomen 

INTERVIEW

Harm Okker, facilitair manager bij Pro Senectute: 

‘ Duurzaamheid zit ‘m in grote  
én in kleine dingen’

Harm Okker (59) was intensief betrokken bij de bouw  

van Wildstaete. Zijn taak zit er niet op nu het gebouw  

er staat. Met name projecten op het gebied van duurzaam-

heid  kunnen ook in de toekomst rekenen op zijn inzet.  

We stellen Harm Okker 8 vragen. 



dat mensen in de omgeving last hebben van dit 

lawaai heeft Pro Senectute geïnvesteerd in extra 

isolatiewanden.’

4. In Wildstaete heeft u Green Deals 
 geïntroduceerd. Wat houdt dit in? 
‘Bij Pro Senectute moeten we ons houden  

aan de zogenaamde EED-verplichting. Dat is  

een Europese richtlijn die bedrijven en instellingen 

bewust maakt van hun energieverbruik en van  

de mogelijkheden om hierop te besparen en te 

verduurzamen. Eens in de zoveel tijd word je 

daarop door de overheid gecontroleerd. Ik heb 

destijds de bestuurder geadviseerd om er een 

schepje bovenop te doen en te tekenen voor 

Green Deals. Met Green Deals ga je een stapje 

verder in duurzaam ondernemen en energie-

besparing.’

5. Kunt u concrete voorbeelden geven? 
‘Duurzaam ondernemen zit ‘m in grote en in kleine 

dingen. Hoe duurzaam is het gebouw? Hoe ga je 

om met afval? Hoeveel water gebruikt een toilet 

als je doortrekt? Maar ook: zijn er laadpalen voor 

elektrische auto’s en elektrische fietsen? Maak je 

in het pand gebruik van bewegingssensoren voor 

verlichting? Het gaat dus over het gebouw en de 

faciliteiten, en ook over het gedrag van medewer-

kers en bewoners.’

6. Wat bedoelt u daarmee? 
‘Bij Green Deals is het de bedoeling dat je mede-

werkers en bewoners actief meeneemt in het 

 proces. In de locaties waar we werken met Green 

Deals is een milieucommissie. In Wildstaete wil ik 

graag dat hierin ook een bewoner zitting neemt. 

De milieucommissie formuleert ieder jaar een paar 

doelstellingen die passen binnen de uitgangspun-

ten van Green Deals. Bijvoorbeeld: komend jaar 

gaan we op deze locatie het afval scheiden. En: 

we gaan de bewoners adviseren op het gebied 

van energiezuinige verlichting. Een externe auditer 

controleert vervolgens of je je doelstellingen hebt 

behaald en kent punten toe. Bij voldoende punten 

krijg je uiteindelijk een certificaat. Jaarlijks wordt 

gecontroleerd of je dit certificaat nog verdient.’

7. Lukt het om mensen te enthousiasme-
ren voor Green Deals? 
‘Het heeft tijd nodig. Mensen realiseren zich niet 

altijd dat je met duurzaam ondernemen niet alleen 

goed bent voor het milieu, maar ook voor je porto-

monnee. Op Oranjestein, ook een locatie van Pro 

Senectute, hebben we al een paar jaar een certifi-

caat. De technische dienst gaat daar heel bewust 

om met energieverbruik. Dat heeft echt een 

enorme besparing opgeleverd.’

8. Slotvraag. Stel, u komt later in 
Wildstaete te wonen, neemt u dan zitting 
in de milieucommissie? 
‘Maar natuurlijk! En ik zou ook graag een apparte-

ment willen vanwaaruit ik de zonnepanelen goed 

kan zien. Dat lijkt me een fantastisch uitzicht!’

‘ Mensen realiseren zich niet altijd dat je met 
duurzaam ondernemen niet alleen goed bent 
voor het milieu, maar ook voor je portomonnee.’

9
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1. Wanneer en hoe raakte u betrokken 
bij het nieuwbouwproject?
‘Een jaar of negen geleden lag er al een plan klaar 

voor de nieuwbouw. Bij Pro Senectute vonden ze 

dat ontwerp te strak en te hoekig. Vanwege onze 

ervaring in de sector zijn wij gevraagd een nieuw 

plan te ontwerpen. Onze visie op de locatie viel in 

goede aarde; we kregen de opdracht.’

2. Hoe zou u die visie willen omschrijven? 
‘Het moest een gebouw worden met respect voor 

het prachtige, parkachtige tuinen eromheen – het 

moest zich als het ware voegen in het landgoed. 

Uiteraard wilden we geen bomen kappen; het 

momumentale groen bleef behouden. Daarnaast 

wilden we voor de bewoners een leefomgeving 

creëren die aansluit bij de identiteit en uitstraling 

van Pro Senectute. In z’n detaillering en uitstraling 

moest het een chic gebouw worden waarin 

 mensen met een gemeenschappelijke interesse 

zich thuisvoelen.’

3. Om te beginnen bij het eerste: hoe zorg 
je dat een gebouw aansluit bij de natuur-
lijke omgeving? 
‘Doordat het gebouw zachte, ronde vormen heeft, 

gaat het op in de romantische parktuin rondom. 

Die tuin is destijds aangelegd in een oud duinland-

schap. Naarmate je dichterbij de zee komt, wordt 

dat landschap steeds duinachtiger. Daarom heb-

ben we gekozen voor een lichte, zandkleurige 

steen. Dat sluit mooi aan bij het zonnige strand-

INTERVIEW

Ernst René van Tatenhove, architect en directeur bij Oomen architecten:

‘ Ik kan geen gebouw ontwerpen 
waar ik zelf niet zou willen wonen’

Ernst René van Tatenhove (55) is verantwoordelijk voor 

het ontwerp van Wildstaete. Twee dingen wist hij vanaf 

het begin af aan zeker: het gebouw moest zowel de 

 toekomstige bewoners als de prachtige omgeving eer 

 aandoen. We stellen Ernst René van Tatenhove 8 vragen. 
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karakter van Bloemendaal. Leuk om te weten:  

in Lochem hebben we onlangs het kleinere zusje 

van Wildstaete opgeleverd: Tusselerstaete, ook 

een locatie van Pro Senectute. Daar hebben we 

gekozen voor een donkere, roodbruine steen die 

aansluit bij de bosrijke omgeving van Lochem.’ 

4. Zijn er naast de vorm en kleur van het 
gebouw nog meer dingen die aansluiten 
bij de omgeving?
‘Zeker. Het oude gebouw was compleet introvert; 

het ging totaal geen relatie aan met de prachtige 

plek waarop het stond. Wij vonden het heel 

belangrijk dat leefruimten op een natuurlijke, 

 vanzelfsprekende manier overgaan in het land-

schap. In veel appartementen komen de ramen 

tot de grond en het gebouw stopt niet bij de 

gevel; de woningen hebben mooie, uitdragende 

balkons. Op die manier hebben we zoveel moge-

lijk interactie gecreëerd met de tuin.’

 

5. U wilde ook dat het gebouw goed 
 aansloot bij zijn bewoners. Wat bedoelt  
u daarmee? 
‘Het gebouw moest niet de uitstraling hebben van 

een traditionele zorginstelling, maar van een chic 

appartementencomplex, waar je gewoon fijn kunt 

wonen. Uiteraard kunnen mensen ook in Wild-

staete komen wonen als ze een lichte vorm van 

zorg nodig hebben. En ze kunnen er blijven wonen 

als ze, naarmate de tijd verstrijkt, misschien meer 

zorg nodig hebben. Alleen wanneer sprake is van 

ernstige dementie is wonen in Wildstaete niet 

meer mogelijk. In veel gevallen kan iemand dan 

verhuizen naar de naastgelegen zorglocatie 

Wildhoef.’ 

6. Hoe is bij het ontwerp rekening 
 gehouden met een eventuele toename 
van zorgbehoefte? 
‘In de appartementen zijn geen drempels en is 

overal rekening gehouden met rolstoeltoeganke-

lijkheid. Direct aan de slaapkamer grenst de bad-

kamer waarin indien nodig hulpmiddelen aange-

bracht kunnen worden.’ 

7. Waarin onderscheidt het gebouw zich 
nog meer?
‘Het vorige gebouw kenmerkte zich door lange, 

donkere gangen waar de hele dag het licht aan 

moest. Dat is niet bevorderlijk voor het dag- en 

nachtritme van mensen. Het is fijn én gezond om 

te ervaren dat het ’s avonds gaat schemeren en  

’s ochtends weer licht wordt. Het gebouw is dus 

licht en heel belangrijk: het stimuleert de sociale 

interactie. Voor veel ouderen vormt eenzaamheid 

een groot gevaar. Het ontwerp van Wildstaete is 

gericht op ontmoeting en samenzijn. Dankzij de 

vides kun je elkaar op iedere verdieping zien.  

Als je op de derde verdieping staat, kun je dus 

zien hoe je onderbuurvrouw met wie je bevriend 

bent haar deur uitkomt en haar vragen: “Zullen  

we zo samen in het restaurant even een kopje 

koffie samen?” In Wildstaete kun je uitgaan in 

eigen huis.’ 

8. Tot slot: zou u zelf in Wildstaete willen 
wonen?
‘Jazeker! Sterker nog: ik kan geen gebouw 

 ontwerpen waarin ik niet zelf zou willen wonen. 

Het doel is altijd: me verplaatsen in de mensen 

die er gaan wonen en daarbij is mijn eerste crite-

rium: wil ik er zelf wonen? Als je daar “nee” op 

moet antwoorden, dan klopt er iets niet.’ 

‘ Wij vonden het heel belangrijk dat leefruimten 
op een natuurlijke, vanzelfsprekende manier 
overgaan in het landschap.’



Deze brochure is met veel zorg samengesteld, maar uiteraard kunnen er in de loop van  

de tijd wijzigingen plaatsvinden. Aan de informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen. 

Woonlocatie Wildstaete

Donkerelaan 285A

2061 JZ Bloemendaal 

Telefoon: 088 666 8300

www.pro-senectute.nl


