
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Projectkaart 
 

Project: 

Nieuwbouw zorgcentrum de Rotonde te Heerhugowaard 

 
Oplevering: 

Start maart 2021 – oplevering juli 2022 

 
Projectomschrijving: 
Woonwaard en Esdégé-Reigersdaal werken jarenlang samen om 
specifieke huisvesting te ontwikkelen voor de cliënten van het huidige 
complex ‘’Reigersdaal’’ in Heerhugowaard. De cliënten van 
Reigersdaal vallen onder de zware zorgcategorieën, ZZP 5 t/m 8. 
Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige 
beperking. De huidige huisvesting op ‘‘Reigersdaal’’ is verouderd en 
moet worden vervangen. 

Het totale programma voor de nieuwbouw bestaat uit 144 
zorgwoningen met daarnaast ook reguliere huurwoningen voor 
Woonwaard. Dit programma is verdeeld over locaties binnen De 
Draai, en één locatie erbuiten. Een van de projecten uit dit totale 
programma aan zorgwoningen betreft nieuwbouwproject zorgcentrum 
de Rotonde te Heerhugowaard. 

Zorgcentrum de Rotonde ook gelegen aan de Krusemanlaan te 
Heerhugowaard bestaat uit 1 verzamelgebouw met hierin 24 studio’s. 
De zorgeenheden zijn uitgerust met een eigen woonkamer, 
slaapkamer, badkamer, toilet met MIVA voorzieningen en 
keukenblok. Naast de appartementen zijn er voorzieningen voor 
therapeutische dagbesteding, groepstrainingen, één op één 
vaktherapie en een grote sportzaal. Daarnaast zijn er diverse 
centrale voorzieningen zoals een familiekamer, gezamenlijke 
huiskamers, keuken, wellness en kantoren/spreekkamers voor het 
zorgpersoneel.  
 
De Rotonde is gespecialiseerd in klinische behandelingen, 
crisisopvang en tijdelijk verblijf voor volwassenen vanaf 18 jaar met 
een lichte verstandelijke beperking in combinatie met 
psychopathologie.  

 

De Klaver Giant groep heeft opdracht gekregen van Kesselaar&Zn 
om de E en W installaties bij dit project te realiseren. Alle 
zorgeenheden worden verwarmd met warmtepompen en elektra 
wordt opgewekt door zonnepanelen. 

Klaver Giant Groep: 
- Verdeelinrichtingen 
- Licht- en krachtinstallatie  
- Verlichtingsarmaturen 
- Data- en telefooninstallaties in samenwerking met derden 
- Brandmeldinstallatie in samenwerking met derden 
- Zorg installatie in samenwerking met derden 
- WIFI/dect installatie in samen werking met derden 
- Toegangscontrole installatie in samenwerking met derden 
- Persoonsbeveiliging installatie in samenwerking met derden 
- Intercom installatie 
- Kanalisatie installatie 
- Miva installatie 
- PV – panelen 
- Verwarmingsinstallatie 
- Ventilatie installatie 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 

 


