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Nieuw woonzorgcentrum Coralia speelt in 
op de zorgvraag in Kontich-Waarloos
KONTICH-WAARLOOS - In het voorjaar van 2022 zal het nieuwe 
woon- en zorgcentrum Coralia, dat gebouwd wordt in Kontich- 
Waarloos, zijn deuren openen. WZC Coralia wil zijn toekomsti-
ge bewoners een comfortabele vervangende thuis aanbieden in 
combinatie met een uitgebreide en professionele zorgverlening. 
Het nieuwe woon- en zorgcentrum is een initiatief van de vzw 
Compostela. Die maakt deel uit van het WoonZorgCollectief, een 
samenwerkingsverband van 10 zorgvoorzieningen in Antwerpen. 
Het aantal 85-plussers in Kontich zal van 2015 tot 2025 stijgen 
met 69%. De nood aan een verdere uitbouw van het zorgaanbod 
voor ouderen zal daardoor sterk toenemen. Woon- en zorgcen-
trum Coralia wil concreet inspelen op deze zorgvraag. 

Het WoonZorgCollectief biedt in de regio al een thuis aan ouderen 
in onder andere WZC Compostela in Borsbeek, WZC Cleo in Ber-
chem en WZC Cantershof in Hove. Op 7 januari werden de plannen 
voor het nieuwe WZC in Kontich-Waarloos al aan de buurtbewo-
ners voorgesteld tijdens een infomoment. In het najaar van 2019 
zullen de ruwbouwwerken in de Beekboshoek van start gaan. 

In het nieuwe woon- en zorgcentrum zullen zes kleine leefgroe-
pen van 12 tot 15 bewoners gecreëerd worden, elk met hun eigen 
leef- en eetruimte. “Het werken met dergelijke leefgroepen wordt 
steeds gebruikelijker”, aldus Bert Schonenberg, directeur van 
WZC Cocoon in Antwerpen, al gaat het in vele woonzorgcentra om 
iets grotere groepen van 25 à 35 inwoners. “Men spreekt dan over 
‘geclusterde kleinschaligheid’ en die kleinschaligheid zorgt ervoor 
dat er beter gedifferentieerd kan worden, bijvoorbeeld naargelang 
zorgbehoevendheid.”

Er zullen twee mooie binnentuinen en een kleine wandeltuin aan-
gelegd worden voor de bewoners. Ondergronds wordt voldoende 
parkeergelegenheid voorzien, zodat er geen extra parkeerdruk in 
de omgeving zal ontstaan. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiteraard blijft het hoofddoel om een aangenaam huis te bouwen 
voor de ouderen uit de omgeving. Dit op een centrale plek, om 
hen te kunnen blijven betrekken bij het sociale weefsel. Boven-
dien biedt het nieuwe complex ook opportuniteiten op het vlak 
van werkgelegenheid. In het WZC zullen 70 à 80 mensen tewerk-
gesteld worden. Een aantal daarvan zullen werknemers zijn die al 
in de andere centra van het WoonZorgCollectief aan de slag waren, 
maar er zal ook een grote behoefte zijn aan nieuwe werknemers. 
“We zijn altijd op zoek naar een gezonde mix van mensen met er-
varing binnen de groep en nieuwe krachten. We trachten er trou-
wens ook voor te zorgen dat een kwart van de personeelsleden 
woont in de gemeente waarin het WZC gevestigd is”, benadrukt 
Schonenberg. Het WZC Coralia hoopt aldus een leuke dynamiek te 
kunnen doen ontstaan met de buurt.
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Professioneel team met kennis van zaken
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