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Triamant koopt domein Gerkenberg in Bree
Woonzorginnovator valt opnieuw voor plek met een ziel
BREE – Het domein Gerkenberg in Bree is verkocht. Triamant is de nieuwe eigenaar van het leegstaande
kloostergebouw met neogotische kloosterkerk en de achterliggende gronden. Triamant plant op deze site van 3 ha
een woon- en leefproject voor jong en oud.
Woonzorginnovator Triamant heeft het domein Gerkenberg aan de Meeuwerkiezel in Bree gekocht. Triamant heeft de ambitie
er een uniek woon- en leefproject voor jong en oud te realiseren. ‘We zijn enorm blij met deze parel, en zijn dan ook
vastberaden de charmante ziel van deze bijzondere plek te behouden’, zegt Dirk De Baets, gedelegeerd bestuurder van
Triamant. ‘Tegelijkertijd willen we de site nieuw leven inblazen. We maken er een gastvrije, levende buurt van. Een fijn
stadsdeel waar jong en oud aangenaam kunnen vertoeven.’
Het creëren en aansturen van nieuw dorp- of stadsdelen, zo goed mogelijk geïntegreerd in de omgeving, dat is wat Triamant
doet. ‘We trachten onze projecten telkens stevig te verankeren in de omgeving,’ legt Dirk De Baets uit. ‘Daarbij streven we
telkens naar warme contacten met de ruimere buurt, en nauwe samenwerking met het lokale bestuur en plaatselijke zorgen dienstverleners.’
Ook op andere locaties in Vlaanderen bouwt Triamant aan vernieuwende woon- en leefprojecten die leeftijd en gezinssituatie
overschrijden. ‘Bij Triamant denken we over de generaties heen,’ klinkt het. ‘Van actieve senioren en ouderen met een grote
zorgbehoefte tot jonge koppels en alleenstaanden: Triamant is er voor iedereen. In de Triamant buurt is levenslang wonen
mogelijk voor jong en oud, ligt de focus op autonomie en vitaliteit, en is professionele zorg op maat 24/7 beschikbaar.
Uitgangspunt is telkens: tot je laatste dag kunnen leven zoals je dat zelf wenst.’
Met de aankoop van domein Gerkenberg verstevigt Triamant haar positie in Limburg. Triamant Haspengouw op het
voormalige kasteeldomein Peten in Velm is Triamants vlaggenschip. De site bestaat inmiddels 5 jaar en gooide van bij de
start hoge ogen. Het werd genomineerd voor tal van prijzen binnen de zorgsector, en kreeg ook erkenning voor zijn
architectuur met de Prijs Vlaams Bouwmeester 2012. Elders in Vlaanderen bouwt Triamant momenteel aan een nieuwe site
in Geluwe (bij Ieper). Voor bijkomende sites in Ronse en Zottegem zijn de bouwvoorbereidingen gestart.
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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.

