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Bouw woon- en leefproject Triamant Geluwe van start
Triamant biedt drempelloze alles-onder-één-dakformule
GELUWE – De bouwwerken voor het nieuwe woon- en leefproject Triamant Geluwe aan de Wervikstraat in Geluwe
zijn zopas gestart. De opdrachtgever, woonzorginnovator Triamant, gaat de komende maanden aan de slag om er
120 wooneenheden te realiseren voor zowel gezonde als zorgbehoevende mensen. Hoewel de focus in eerste
instantie op ouderen ligt, mikt Triamant met haar flats en studio’s op een gevarieerde mix van leeftijdsgroepen.
Triamant Geluwe, de naam van de site, zal bestaan uit duurzame, energie-efficiënte flats en studio’s, een aantal praktische
comfortdiensten en professionele zorg- en dienstverlening op maat van de bewoners. Het ontwerp van de site is van de hand
van architectenbureau BURO II & ARCHI+I, dat eerder al de plannen realiseerde voor Triamant Haspengouw in Velm, bij
Sint-Truiden.
Triamant biedt een uniek woonzorgconcept, een stap voorbij de traditionele assistentiewoningen en rusthuizen. ‘Bij Triamant
denken we over de generaties heen’, zegt Jo Robrechts, uitvoerend voorzitter van Triamant. ‘Vandaag willen mensen een
praktische en comfortabele leefomgeving die klaar is voor hun toekomstige noden en die meegroeit met hun behoeften.
Triamant komt aan die wensen tegemoet. Bovendien zijn onze uitgebouwde zorgteams 24 op 7 beschikbaar. Die
verpleegkundige permanentie is voor velen een hele geruststelling.’
De totale investering bedraagt ruim 15 miljoen euro. Het voorbije jaar werd er hard gewerkt om de financiering voor het
project rond te krijgen. Nu het financieringscontract definitief is, kan de bouw daadwerkelijk van start.
Met Triamant Geluwe is het bedrijf niet aan haar proefstuk toe. Een gelijkaardige site met 195 wooneenheden, Triamant
Haspengouw, werd reeds succesvol gerealiseerd in Velm, bij Sint-Truiden. In Ronse betekenden de sloopwerken van de
verkrotte, voormalige verpleegstersschool in januari van dit jaar het startschot voor de bouwvoorbereidingen van een derde
Triamantsite. Daarnaast zijn er nog plannen voor een vierde site in Sint-Maria-Oudenhove. Deze bevinden zich in de
voorbereidende fase voor de start der werken.
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OVER TRIAMANT
Triamant is een baanbrekend en trendsettend woonzorgconcept voor verschillende generaties. Met een aantrekkelijke en volledig aangepaste
infrastructuur en een breed à la carte aanbod aan zorg en diensten biedt Triamant betaalbaar wonen aan voor de doorsnee Vlaming op zoek naar
zekerheid in het stapsgewijs ouder worden. Vanuit de gedachte van autonomie wordt de klant-bewoner controle gegeven over de eigen levenskwaliteit
met het oog op een zo lang mogelijk vitaal en gelukkig leven. Triamant is een duurzaam impactbedrijf dat geïntegreerde buurtrealisatie nastreeft. De
groep Triamant kent de laatste 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse groei van 70% in omzet en 65% in jobcreatie. In totaal zijn er 90 medewerkers betrokken
bij de conceptontwikkeling, realisatie en operationele werking van Triamant. Voor bijkomende info: www.triamant.be

