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Roozen van Hoppe besteedt in haar projecten 
volop aandacht aan duurzaamheid - in de meest 
brede zin van het woord. En dat geldt zeker voor de 
zorgprojecten waar het familiebedrijf uit Brabant bij 
betrokken is. Voorbeelden die de afgelopen tijd al in 
VG Visie zijn belicht - zoals de Living-Inn formule 
voor seniorenhuisvesting en het Work-Inn-concept 
voor arbeidsmigranten - illustreren dat de sociale 
component hier nadrukkelijk onderdeel van uitmaakt. 
Hoe kunnen mensen menswaardig leven, wonen 
en werken in een omgeving die op hun behoeften 
is toegesneden? De kwaliteit en ‘houdbaarheid’ van 
die omgeving speelt in twee recente initiatieven van 

Roozen van Hoppe een hoofdrol, zo legt CEO Hendrik 
Roozen uit. Aan zijn zijde heeft hij ditmaal Desiree 
Curfs, die per 1 januari 2021 de organisatie kwam 
versterken en zich met name met het succesvolle 
Living Inn-concept bezig houdt. Hiervoor werkte 
ze bij het participatiebedrijf Stroomopwaarts in de 
Nieuwe Waterweg-gemeenten Maassluis, Vlaardingen 
en Schiedam. Wat mensen drijft, is haar dus bepaald 
niet vreemd.

Wereld klein beetje beter maken
Het eerste project dat we bij de kop pakken is 

het plan voor Upcycle Village, gesitueerd aan de 

De zorg voor 
aarDe en 
mensheiD   Veel ontwikkelaars hebben oog voor duurzaamheid en de 

belangen van huidige én toekomstige generaties. Maar 
hoe kom je van ambitie naar actie? Roozen van Hoppe, 
vastgoedontwikkelaar en bouwpartner, geeft daar heel 
concreet invulling aan - in Nederland en ver daarbuiten. 
Hendrik Roozen en Desiree Curfs lichten twee bijzondere 
plannen toe, met als rode draad de toekomstbestendige 
inrichting van onze planeet.

Upcycle Village
Sustainable &Maatschappelijk
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zuidwestkant van Tilburg - in de oksel van de A58 
en de N369. Een locatie die in beeld is gekomen 
als de plek voor de nieuwe huisvesting van zowel 
Roozen van Hoppe Groep als Reyrink, een bedrijf 
dat gespecialiseerd is in recycling en bouwstoffen. 
Hendrik Roozen legt uit: ‘We zijn buren van elkaar 
en onze bedrijven werken al een lange tijd samen. 
Ons beider ambitie is om de wereld een beetje beter 
te maken door het hergebruik van waardevolle 
grondstoffen. Recycling is dus geen onbekend begrip 
voor ons en dat brengen we nu op een nieuw niveau 
met upcycling. Dus bijvoorbeeld niet alleen slopen, 
beton breken en weer nieuw beton ervan maken, 
zoals we onder meer bij onze woonzorgprojecten 
in Tilburg en Groningen hebben toegepast, maar 
ook allerlei bouwmaterialen in een nieuwe setting 
toepassen. Denk aan kozijnen, gevelelementen 

maar ook meubels.’ De conceptontwikkeling voor 
een compleet dorp rondom upcycling kreeg een 
push toen de mogelijkheid zich aandiende voor een 
nieuwe bedrijfsomgeving, zo geeft Desiree Curfs 
aan: ‘Wij waren beide uit ons jasje gegroeid op onze 
huidige locaties. Daarop zijn we gaan zoeken naar 
een nieuwe plek waar we en passant onze ideeën - in 
combinatie met andere specialisten in hout- en plastic 
re- en upcycling - konden vormgeven. In overleg 
met de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle en Tilburg, 
de provincie en het waterschap kwamen we op deze 
locatie uit.’

maximale duurzaamheid
Allerlei doelstellingen komen samen in het concept 

voor het Upcycle Village zoals dat de afgelopen tijd is 
ontwikkeld, in nauw overleg met eerdergenoemde 

Noem eeN voordeel eN Nadeel 

voor Zorgvastgoed door 

covid-19: 

covid-19 heeft inzichtelijk gemaakt in 

Zorgvastgoed dat compartimenteren 

van belang is. daarnaast moeten 

we goed nadenken hoe we tijdens 

een pandemie toch contact met de 

buitenwereld op een veilige manier 

mogelijk maken, door bijvoorbeeld 

domotica

Welke discussie is relevaNt op 

het gebied vaN Zorgvastgoed:

er is een enorm tekort aan pg bedden 

in Nederland. maar minstens net 

zo belangrijk is de vraag hoe we tot 

woonzorgoplossingen komen die 

noodzakelijk scheiden van echtparen 

voorkomt in de meest cruciale fase. 

betaalbare oplossingen waarbij 

mensen niet afgescheiden worden van 

de samenleving is de opgave voor de 

toekomst

Wat is een mooi voorbeeld van een 

geslaagd zorgwoonproject met de 

juiste mix: 

een zorgwoonproject waarbij meerdere 

generaties gemixt door elkaar wonen 

en waar een natuurlijke overgang 

mogelijk is van lichte extramurale zorg 

naar zware intramurale zorg

is er eeN veraNdereNde vraag 

mbt WooN/leef producteN 

gekomeN door covid-19 ivm 

geZoNdheidspriNcipes: 

Zeker, er zal kritischer gekeken 

moeten worden hoe we voorkomen 

dat mensen afgesloten worden van 

de samenleving/ hun familie op een 

verantwoorde wijze. gebleken is dat 

het effect op de gezondheid door het 

verstoken blijven van intermenselijk 

contact wellicht net zo schadelijk is 

dan de pandemie zelf

hoe belaNgrijk is de rol vaN de 

overheid om Zorgvastgoed oN 

top of miNd te krijgeN:

gezien de demografische ontwikkeling, 

de enorme vergrijzing en de langere 

levensverwachting moet dit beslist 

top of mind worden. het huidig 

woonaanbod sluit hier niet op aan

Wat Wordt het belaNgrijkste 

keNmerk vaN deZe sector iN de 

toekomst: 

betaalbare oplossingen die midden in 

de samenleving staan

Wat is de grootste uitdagiNg:

betaalbaar grootschalig kunnen 

bouwen voor deze opgave in een 

dynamische (stads) omgeving

Wat ZoudeN marktpartijeN 

op de NederlaNdse 

Zorgvastgoedmarkt aNders eN 

beter kuNNeN doeN: 

er zou een intensievere samenwerking 

hendrik roozen en 
ruud reyrink

kunnen worden gezocht door publieke 

en particuliere initiatieven. Nu hebben 

zorginstellingen vaak ongewild 

vastgoed op de balans en lukt het 

particuliere initiatieven niet om 

totaalconcepten goed uit te rollen

Wat valt op als het gaat om de 

WooN/leefWeNseN iN relatie tot 

het vastgoed: 

We willen allemaal graag op dezelfde 

plek ontwikkelen. initiatieven met een 

maatschappelijke intentie zouden 

onderspit kunnen delven door te dure 

grondprijzen. gemeenten kunnen daar 

het verschil in maken

Welke iNNovaties gaaN of 

kuNNeN het verschil makeN: 

innovaties in vastgoed die hergebruik 

van panden eenvoudig mogelijk 

maken. We moeten duurzame flexibele 

oplossingen kiezen die aanpassen 

op nieuwe ontwikkelingen snel 

mogelijk maken. We hebben nu te veel 

vastgoed dat niet aansluit op huidige 

woonwensen en herbestemming niet 

eenvoudig is

Wat ZijN je top vijf 

ZorgvastgoedprojecteN iN 

NederlaNd of iN het buiteNlaNd: 

eigenlijk zijn alle initiatieven op 

het gebied van zorg vastgoed 

onderscheidend. het is een bijzonder 

vraagstuk en dat verdient alle 

aandacht. er is nog wel een weg 

te gaan want de ontwikkeling gaat 

niet snel genoeg bij de opgave. 

enkele charmante initiatieven: 

de knarrenhofjes, het icare 

vegetarisch centrum van espria, de 

mariakerk in tilburg omgebouwd tot 

zorgappartementen

desiree curfs en hendrik roozen
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publieke partijen. Curfs: ‘De techniek is uiteraard 
prominent aanwezig, met de verwerking van allerlei 
stoffen. In de Milieustraat - die landschappelijk 
zorgvuldig wordt ingepast - komt dat allemaal samen. 
Hier komen alle lokale reststromen binnen waarna de 
re- dan wel upcycling plaatsvindt. Dit vergt het nodige 
sorteerwerk en daar gaan we mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt voor inzetten. Zo streven we naar 
maximale duurzaamheid, ook in sociaal opzicht.’ 
De gemeenten in de omgeving denken nog na over 
participatie in deze aanpak: ‘Daarmee zouden we echt 
een volumesprong kunnen maken.’

Een bijzonder tweede aspect aan de 
planontwikkeling is de inrichting van het omliggende 
gebied. Hendrik Roozen hierover: ‘We hebben hier 
met een retentiegebied te maken. Water vasthouden 
wordt steeds belangrijker en dat geldt ook hier. 
We hebben nu een plan gemaakt om deze gehele 
landgoederenzone te herontwikkelen tot een 
“groenblauwe drager”. Oftewel een gebied waar 
straks natuurontwikkeling, circulaire economie en 
duurzaamheid samengaan. En dat volop uitnodigt aan 
de mensen in de omgeving om hier een bezoekje te 
brengen.’ 

Desiree Curfs

Waar beN je graag als je eveN 

tijd voor jeZelf Nodig hebt:

Wandelen met mijn hond in het bos of 

langs het strand

passie voor: 

eten en drinken

grootste iNspiratie: 

mijn 89 jarige vader die me heeft 

geleerd om te kijken naar je medemens 

en altijd het leven van de zonnige kant 

te bekijken

dit raakt mij persooNlijk: 

dat we kwetsbare mensen uitsluiten 

van de samenleving

topserie Netflix: 

montelbano

favoriet vervoersmiddel: 

de auto 

ultieme oNtspaNNiNg: 

op een strandbedje met een boekje en 

een glaasje

beste sportprestatie: 

dagelijks een ommetje om de hersenen 

fris te houden

guilty pleasure: 

limburgse carnavalsmuziek het gehele 

jaar op mijn playlist

beste advies: 

durf te springen. angst voor het 

onbekende zorgt dat je de mooiste 

ervaringen in je leven mist

Coöperatieve gedachte
Een minstens even opmerkelijke samenwerking 

op het gebied van natuur, economie en duurzaamheid 
treffen we aan in het project ‘The Baloë Company’. 
Een samentrekking van Bali en Aloë Vera, de bekende 
geneeskrachtige vetplant waar tal van producten 
worden gemaakt. Een van de zakenpartners van 
Hendrik Roozen, staalfabrikant Henk Swanenberg, 
kwam hier in 2002 terecht op het eiland. ‘Hij zag 
de kansen om de wereld daar een beetje beter te 
maken, door grond te kopen en te starten met de 
verbouw van de planten. Dat zou werkgelegenheid 
verschaffen voor de mensen in de dorpen.’ Zo gezegd 
zo gedaan en in korte tijd realiseerde Swanenberg 
met de hulp van een aantal plaatselijke corporaties 
een plantage van 20 hectare groot. ‘Het was nog voor 
de tijd van Fair Trade maar de ambitie en aanpak zijn 
vergelijkbaar. Het stoelt allemaal op de coöperatieve 
gedachte. De boeren brengen de grond in, Henk de 
planten - die vervolgens samen bij de fabriek worden 
afgeleverd. Maar omdat Henk Swanenberg inmiddels 
83 is, zocht hij opvolging.’ Curfs: ‘Waarop Hendrik is 
afgereisd naar Bali. De heren kenden elkaar al goed 
vanuit het vastgoed en ze zijn inmiddels een soort 
vader en zoon. De zoon van Hendrik verricht nu zijn 
afstudeeronderzoek ter plekke. Het is dus ook weer 
een familiebedrijf aan het worden.’ 

Eerlijke prijs
De komende tijd richt Roozen zich met name op 

de opzet van de Aloë Vera-productenlijn van The 
Baloë Company in Nederland en Europa. Hij vindt 
het belangrijk dat de boeren op Bali een eerlijke prijs 
krijgen voor hun product. ‘En daarnaast spreekt de 
duurzaamheidsgedachte me enorm aan. 40 procent 
van de oogst wordt gebruikt voor allerlei natuurlijke 
geneesmiddelen en cosmetische producten, de 
andere 60 procent kan worden ingezet als 100 
procent biologische meststof en als 100 procent 
biologisch bestrijdingsmiddel voor de landbouw. 
Zo voorkomen we dat zoals nu gebruikelijk allerlei 
pesticiden worden ingezet die slecht zijn voor de 
biodiversiteit en de gezondheid. Ik ben van mening 
dat deze “restproducten” ook in Nederland een goede 
toepassing kunnen bieden. Het wordt echt tijd dat we 
glyfosaat en andere rommel uit onze leefomgeving 
verwijderen.’

Waaruit bestaat eeN perfecte 

dag voor jou: 

als ik leuke ontmoetingen heb gehad

voor Wat iN het leveN beN je het 

meest daNkbaar: 

dat een goede chirurg in de 

maartenskliniek me na een aantal 

operaties weer op de been kreeg

is er iets Waar je al heel laNg 

vaN droomt:

gelukkig kan ik tot nu toe heel vaak 

mijn wensen laten uitkomen

als je morgeN Zou kuNNeN 

Wakker WordeN met eeN goede 

eigeNschap of taleNt erbij, Wat 

Zou dat ZijN: 

meer geduld

Wat maakt de stad slim: 

als inwoners de ruimte krijgen de stad 

mooier te maken

post covid-19, Waar kijk je het 

meest Naar uit: 

Weer mensen te kunnen omhelzen

 

Hendrik Roozen
 

Waar beN je graag als je eveN 

tijd voor jeZelf Nodig hebt:

dan zijn we graag buiten op de hoeve 

bij mijn schotse hooglanders en de 

hangbuikzwijntjes

passie voor:

mooie woonoplossingen realiseren 

met ons team en het geven van een 

nieuwe bestemming aan cultureel 

erfgoed, zodat dit behouden blijft

grootste iNspiratie: 

vakmensen met passie inspireren me

dit raakt mij persooNlijk:

dat ouderen noodgedwongen 

gescheiden moeten leven als de 

zorgvraag te groot wordt. daarom zijn 

we gestart met het ontwikkelen van 

woonzorglandschappen

topserie Netflix: 

better call saul

favoriet vervoersmiddel: 

de auto

ultieme oNtspaNNiNg:

samen zijn met familie en vrienden

beste sportprestatie:

trainer en coach van het 

vriendenvoetbalteam van onze zoons

guilty pleasure:

jiskefet

beste advies: 

alles komt goed!

Waaruit bestaat eeN perfecte 

dag voor jou:

als we met ons team weer iets moois 

gerealiseerd hebben

voor Wat iN het leveN beN je het 

meest daNkbaar:

We zijn voor veel dankbaar, maar met 

name dat we twee prachtige zonen 

hebben gekregen

is er iets Waar je al heel laNg 

vaN droomt:

ik ben meer een doener dan een 

dromer

als je morgeN Zou kuNNeN 

Wakker WordeN met eeN goede 

eigeNschap of taleNt erbij, Wat 

Zou dat ZijN:

meer tijd nemen om te ontspannen

Wat maakt de stad slim: 

als gemeenten en ontwikkelaars echt 

samen werken dan komen er mooie 

dingen tot stand

post covid-19, Waar kijk je het 

meest Naar uit:

Weer echt samen kunnen zijn, met 

familie, vrienden en de collega’s


