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Mooiland Maasland leverde begin dit jaar de 
eerste dertien huurappartementen op in het 
nieuwbouwproject Cuijkse Cantheelen. Deze 
appartementen bevinden zich op de hoek 
Vorstendom en de Deken van de Ackerhof. Op 
12 maart was er een feestelijke ontmoeting 
met de nieuwe bewoners. 

Mooiland Maasland en Radius ontvingen de 
nieuwe bewoners in het Jongerencentrum 
in Cuijk. De opkomst was groot. Twintig 
bewoners, partners en introducés gaven 
gehoor aan de oproep om kennis met elkaar 
te maken. Naast kletsen met tafelgenoten 
onder het genot van koffie, thee en taart, 
kon de liefhebber meedoen met het project 
DwarsDeurCuijk. 

Nieuwe bewoners Cuijkse 

Cantheelen ontmoeten elkaar



Project DwarsDeurCuijk

Ontmoeten, creëren, hergebruiken en 
letterlijk een kijkje nemen achter elkaars 
voordeur. Dat is wat de Stichting Cultureel 
Hart Cuijk beoogt met het project 
DwarsDeurCuijk. Het project startte in 
januari 2012 met medewerking van de 
Cuijkse kunstenares Mirjam Verheijen. 
Inwoners van de gemeente Cuijk kunnen 
zich alleen of samen opgeven om mee 
te doen. Oude deuren, afkomstig uit 
sloopwoningen van Mooiland Maasland 
aan de Goudenrijderstede, worden zo 
bewerkt dat ze een kunstwerk vormen. 
Verschillende deuren worden uiteindelijk 
met scharnieren aan elkaar gemaakt tot 
meerdere kamerschermen. Binnenkort 
zijn de kunstdeuren te bewonderen in de 
hal van het gemeentehuis en op verschil-
lende locaties in Cuijk. Zo wordt het 
resultaat van de bewoners van de Cuijkse 
Cantheelen tentoongesteld in de nog te 
verhuren commerciële ruimte aan de 
Vorstendom. Zij bevestigden fotolijstjes 
met herinneringen aan het oude huis of 
verwachtingen van het nieuwe huis op de 
oude deuren.

Fase 2
Het terrein van fase 2 (hof 2 en 3) wordt 
op dit moment bouwrijp gemaakt. Er 
worden onderzoeken gedaan op gebied 
van milieu en archeologie. De verwach-
ting is dat deze werkzaamheden voor de 
zomer van 2012 zijn afgerond. 

De architecten, constructeur, installatie-
adviseur en bouwkundig tekenaars 
werken samen met Mooiland Maasland, 
Zorgcentra Pantein en gemeente Cuijk aan 
het definitief ontwerp van hof 2 en hof 3. 
Hier komen woningen voor Zorgcentra 
Pantein, Mooiland Maasland en voorzie-
ningen zoals een multifunctionele accom-
modatie. We bouwen de volgende sociale 
huur-woningen: tien eengezinswoningen,

De commerciële ruimten in fase 1 zijn nog te huur. Kijk 

voor meer informatie op www.cuijksecantheelen.nl.

vier stadsappartementen en acht grond-
gebonden appartementen. Daarnaast 
bouwen we 34 koop- en huur (vrije sector) 
appartementen. In twee torens komen  
in totaal twee penthouses,  20 koop- en  
12 huur appartementen.

Fase 1
Afgelopen januari zijn de bewoners van de 
13 appartementen aan de Vorstendom/ 
de Deken van de Ackerhof in hun 
woningen getrokken. De bewoners 
en medewerkers van zorgcentrum 
Maartenshof heetten de nieuwe buurt-
bewoners welkom met een zelfgemaakt 
welkomstbord.

Het openbaar gebied rondom de appar-
tementen is ingericht en de beplanting is 
aangebracht.

Zelfgemaakt welkomstbord buurtbewoners.

Project DwarsDeurCuijk

Op maandag 11 juni 2012 is iedereen 
die interesse heeft in een huur- of koop-
woning in de wijk Cuijkse Cantheelen van 
harte welkom tijdens de speciale inloop-
bijeenkomst: tussen 16.00 – 19.00 uur 
kunt u stands bezoeken en informatie 
inwinnen over wonen, zorg en welzijn in 

Inloopbijeenkomst: Wonen in de Cuijkse Cantheelen

de Cuijkse Cantheelen. De architect  
zal om 16.30, 17.30 en 18.30 uur een  
toelichting op het plan geven. De in-
loopbijeenkomst vindt plaats in de 
Schouwburg Cuijk, Grotestraat  62  
in Cuijk.

Stand van zaken Cuijkse Cantheelen

Kom langs op 11 juni van 16.00-19.00 uur!



‘Een veilig en sterk gebouw, dat is waar wij 
voor staan’ 

In de aanloop naar de bouw van de Cuijkse 
Cantheelen is een belangrijke taak weggelegd 
voor de constructeur. Die zorgt er namelijk 
voor dat het ontwerp van de architect wordt 
vertaald naar een sterk gebouw met een 
lange levensduur waarin de bewoners fijn 
maar ook veilig kunnen wonen. 

Voor de Cuijkse Cantheelen is Ingenieurs-
buro Ulehake verantwoordelijk voor deze 
belangrijke klus; het constructief ontwerp. 
Dit bureau uit Oss is al vijftig jaar een 
begrip in de regio als het gaat om advies 
over de constructie, bouwfysica, installatie 
en brandveiligheid van bouwwerken.

Namens Ulehake werkt er een ontwerp-
team aan het constructief ontwerp van dit 
Cuijks project. Dit team bestaat uit een 
projectleider/constructeur, een construc-
teur en twee tekenaars. Als project-leider/
constructeur is Robbert-Jan Schakenraad 
eindverantwoordelijk voor het werk van 
dit team. Hij staat geregistreerd in het 
Constructeursregister Nederland, een 
kwaliteitskeurmerk voor constructeurs.

Schakenraad vindt het een mooie uitda-
ging om aan de Cuijkse Cantheelen een 
bijdrage te mogen leveren. “Het is een 
divers en complex gebouw dat gevestigd 
wordt op een prachtige plek aan de Maas. 
De binnenhoven spelen een belangrijke rol 
in het project, ze vormen een natuurlijke 
overgang tussen de dijk en de bebouwde 
omgeving.”

Projectleider/constructeur Robbert-Jan Schakenraad.

Interessant
De constructeur spreekt daarnaast over 
een ‘constructief interessant’ gebouw: 
“Het project heeft alles in zich; hoogbouw, 
laagbouw en een parkeergarage. 
Daarnaast maakt het toekomstige gebruik 
(zorg-, huur- en koopwoningen) ervoor  
dat het voor ons een mooie opdracht is. 
We zijn er trots op om voor onze op-
drachtgever Mooiland Maasland zo’n  
plan te realiseren.”

Teamprestatie
Het ontwerpteam is nu bezig met de 
realisatie van het definitief ontwerp. Dit 
betekent dat het gebouw constructief in 
hoofdlijnen ontworpen en doorgerekend 
is. Momenteel worden alle afmetingen 
van de hoofddraagconstructie op teke-
ning verwerkt. Hiermee wordt het gebouw 
van grof naar steeds gedetailleerder 
uitgewerkt. Wanneer het constructief team 
ziet dat er aanpassingen op het ontwerp 
nodig zijn, wordt dit besproken met de 
architect. Er wordt dan samen gezocht 
naar een oplossing.  Schakenraad: “Deze 
samenwerking met het projectteam is erg 
belangrijk. De realisatie van dit gebouw is 
een teamprestatie.”

Ook tijdens bouw betrokken
Niet alleen tijdens ontwerp maar ook 
tijdens de bouwfase blijft het constructief 
team bij het gebouw betrokken. Zo wordt 
bijvoorbeeld straks op de bouwplaats 
gecontroleerd of de wapening wordt uitge-
voerd zoals door de constructeur is gete-
kend. Constructeur Schakenraad: “Om de 
kwaliteit van het gebouw te waarborgen, is 
het belangrijk dat wij ook tijdens de bouw 
steeds ‘vinger aan de pols’ houden. Een 
veilig en sterk gebouw, dat is waar wij voor 
staan.”

‘Een veilig en sterk gebouw, 
dat is waar wij voor staan’ 

Interview Constructeur Robbert-Jan Schakenraad



www.cuijksecantheelen.nl
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Ontwerp: Di-visie Cuijk

Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief 
nog vragen? Kijk dan op de website 
www.cuijksecantheelen.nl of neem 
telefonisch contact op met één van de 
volgende personen:
  als bewoner van Zorgcentra Pantein 
met Annemiek van de Rijdt, 

 telefoon 0485 312 557
  als huurder bij Mooiland Maasland 
met Marjan Hendriks, 

 telefoon 0486 439 900
  met algemene vragen voor de 
gemeente met Ljubo Sijakovic, 
telefoon 0485 396 663

Contactinfo:

Heeft u interesse in een huur- of koopwo-
ning in de Cuijkse Cantheelen? Dan kunt 
u vanaf heden op een speciale website 
terecht: www.wonenindecantheelen.nl De 
website levert een schat aan informatie 
over zowel de huur- als koopwoningen: van 
informatie over de huurprijs tot plattegrond 
en van verkoopfolder tot planning. Via de 
website kunt u direct uw interesse voor een 
bepaalde woning bij Mooiland Maasland 
kenbaar maken.  Zij verzorgen de verhuur  
en verkoop van de woningen.

Het project Cuijkse Cantheelen 
wordt tot 2021 in fases uitgewerkt.  

Projectontwikkelaar Maurice van Nistelrooij 
van Mooiland Maasland vertelt: “De vraag 
op de woningmarkt is aan verandering 
onderhevig en we willen daar zo goed 
mogelijk bij aansluiten. Om die reden zijn 
de latere fases van het project nog niet 
gedetailleerd uitgewerkt en op de website 
zichtbaar.“ 

De website www.wonenindecantheelen.
nl is gekoppeld aan de website www.
cuijksecantheelen.nl Hier vindt u alge-
mene informatie over het project Cuijkse 
Cantheelen, zoals het laatste nieuws en 
achtergrondinformatie.

Speciale website over huur- en koopwoningen

www.wonenindecantheelen.nl


