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Buitengewoon

Parc Imstenrade

Residentieel wooncomplex Vitalis Parc Imstenrade ligt midden in een gastvrije, parkachtige omgeving. 

Het appartementencomplex biedt ruimte voor een goed en eigen leven. U blijft de dingen doen die tot uw 

vertrouwde leefsfeer behoren, of het nu reizen, lezen of cultuur ontdekken en beleven is. 

Parc Imstenrade als buitengewone woon- en leefomgeving. 

Wooncomfort 

In Parc Imstenrade staat wooncomfort voorop. De huurappartementen 

zijn ruim van opzet en standaard voorzien van alle eigentijdse comfort. 

Daarnaast staat voor alle bewoners een uitgebreid service- en 

voorzieningenpakket ter beschikking en is zorg op maat dichtbij.

Naast sfeervol ingerichte gebouwen met bijzondere kunst biedt Parc 

Imstenrade een waaier aan culturele activiteiten, van tentoonstellingen, 

concerten, lezingen tot bridgemiddagen en schilderlessen. 

Doordachte keuze

Voor wie Parc Imstenrade bedoeld is? Nou, voor vrijwel iedereen. 

Voor mensen die comfortabel willen wonen en nog veel kunnen en 

willen. Voor mensen die werken en het gemak van een met service 

omringd appartement waarderen. En voor hen die meer zorg behoeven. 

Groot voordeel is dat u hier kunt wonen zoals ú dat wenst. Of u nu 

gesteld bent op privacy of juist het ontmoeten van anderen, in Parc 

Imstenrade kan het allemaal!

In deze brochure vindt u alles wat u over Parc Imstenrade wilt weten. 

Komt u liever persoonlijk langs om te proeven van de prachtige 

ambiance? U bent van harte welkom! Op onze website vindt u 

uitgebreide informatie. 

Léon Savelkoul

Directeur 

www.parc imstenrade.n l
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Woningtypen
 

Parc Imstenrade biedt voor elk wat wils. Of u nu alleen woont 

of samen met uw partner. We hebben kleinere en grotere 

appartementen, zelfs penthouses; van sociaal huursegment tot 

residentiële woningen.

De overeenkomst is dat ze allemaal een heerlijk uitzicht hebben op 

het bos, de vijvers of de prachtige villa. Ze bieden stuk voor stuk 

veel leefruimte, het merendeel heeft een royaal balkon of loggia en 

sommige hebben rechtstreeks contact met de tuin. 

U kunt kiezen voor een sfeervol appartement met oude ornamenten 

en hoge plafonds of juist voor een moderne nieuwbouwwoning. 

Bent u geïnteresseerd in een van onze woningtypen, neem dan 

vrijblijvend contact op met onze verhuurconsulenten van de Service 

Corner. De contactgegevens vindt u op het achterblad. 

Vitalis WoonZorg Groep

De Vitalis WoonZorg Groep is de beheerder van alle huurwoningen in 

Parc Imstenrade. Het Vitalisconcept rust op de visie verantwoord, 

veilig en vertrouwd wonen.

Het permanent bevorderen van de deskundigheid van zorg- en niet-

zorgpersoneel door toegesneden scholings- en trainingsprogramma’s 

is ingebed in ons beleid. Daarnaast is het een geruststellende 

gedachte dat zorgmedewerkers 24-uur aanwezig zijn en de 

gebouwen een beveiligd toegangssysteem kennen.

U zet op eigen wijze uw vertrouwde leven voort, wetende dat wonen, 

zorg- en dienstverlening onder één dak gehuisvest zijn. 

Daarnaast heeft de Vitalis WoonZorg Groep zich verbonden aan de 

kernwaarden ertoe doen – meedoen – zelf doen. 

Daarbij staat u als bewoner centraal, uw vraag is maatgevend. 

U regelt zelf hoe u wilt leven en in welke mate wij daarbij betrokken zijn 

of hieraan bijdragen.

onze 

Het karakteristieke hart, de stijlvolle architectuur en het bosrijke natuurgebied maken Parc Imstenrade tot een unieke 

locatie. Op het terrein tellen we vijf statige woongebouwen, waarover de appartementen verdeeld zijn: Aronskelk, 

Bosanamoon, Clematis, Daslook en Eenbes. 

woningen

www.parc imstenrade.n l



W kWoonkamer
45,6 m2

Balkon
13,3 m2

Keuken
6,1 m2 Berging 2

6,1 m2

Slaapkamer 2
Studie
10,4 m2

Hal
6,8 m2 Berging 1

4,3 m2

Badkamer
6,3 m

Toilet

Slaapkamer 1
19,3 m2

Dit is enkel  een voorbeeldappartement (niet op schaal). 
Er zijn diverse indelingen. 
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Gemak dient de mens

We willen dat u in Parc Imstenrade volop kunt genieten 

van het leven. Daarom zorgen we voor gemak en comfort. 

De appartementen beschikken over alle denkbare 

moderne voorzieningen. Zo kunt u ontspannen in een 

luxe badkamer, eventueel met ligbad. Uw keuken heeft 

standaard alle moderne apparaten, na overleg uit te 

breiden of aan te passen. 

Genieten van de zon kan op uw eigen balkon of terras. 

En gaat de bel? Met één druk op de knop bedient u de 

toegangsdeur. Met hetzelfde gemak bedient u ook de 

zonwering. 

Familie of vrienden op bezoek? In Parc Imstenrade is altijd 

plek voor logés. In uw eigen woning of in één van onze 

hotelkamers. En uw huisdier is uiteraard ook welkom. 

Kortom: wooncomfort staat voorop in Parc Imstenrade.

Moderne veiligheidseisen

Parc Imstenrade voldoet aan de moderne veiligheidseisen. 

Elke woning is aangesloten op een slim systeem dat onder 

meer waarschuwt bij brand- of rookontwikkeling. 

Met de videofooninstallatie ziet u altijd wie er voor de deur 

staat. En met een oproepsysteem alarmeert u snel en 

eenvoudig het Care Offi ce, wanneer u eerste hulp 

nodig heeft. Onze medewerkers staan 24 uur per dag voor 

u klaar. 

Op wens kan de woningautomatisering uitgebreid worden. 

Wonen in Parc Imstenrade betekent dus: wonen met een 

gerust en veilig gevoel.

www.parc imstenrade.n l



Comfort in en rondom

uw woning
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De extra’s van 

Parc Imstenrade

Parc Imstenrade biedt een breed scala aan diensten en activiteiten. Of u daar als bewoner gebruik van maakt en in 

welke mate, bepaalt u helemaal zelf. Hier kunt u het leven leiden dat ú wenst. Er hoeft hier helemaal niets, behalve 

heerlijk wonen en genieten van het leven. 

De juiste voorzieningen

Op ons eigen terrein bieden wij u een reeks alledaagse 

voorzieningen. Zo is er een Parc Shop waar u terecht kunt 

voor boodschappen, een tijdschrift of wenskaart. 

Brasserie-restaurant La Valeur serveert heerlijke lunches, 

diners of gewoon een kop koffi e met wat lekkers. 

In huis biedt Parc Imstenrade onderdak aan diverse 

ondernemers, zoals een muziekcentrum, een kapsalon, 

een praktijk voor fysiotherapie, een schoonheidssalon en 

pedicure en nog veel meer. Bovendien beschikken wij 

over eigen busvervoer. 

Activiteiten en Kunst & Cultuur

Binnen Parc Imstenrade is er volop gelegenheid deel te nemen 

aan ontspannende activiteiten. Zo zijn er bridgeclubs, kunt u 

deelnemen aan schilder-, piano- en tai chi-lessen en behoort 

zowel Jeu de boules als de fi tnesstuin tot de buitenmogelijkheden. 

Een belangrijke plek op de sociale kalender is ingeruimd voor de 

vrijdagmiddagborrel, een gelegenheid elkaar vrijblijvend en op een 

vriendelijke manier te ontmoeten.  

Daarnaast voorziet het Kunst- en Cultuurprogramma in 

een uitgebreid cultureel aanbod van lezingen, concerten, 

tentoonstellingen, poëzie tot eigen producties. Jaarlijks verschijnt 

er een met zorg samengesteld programmaboek met daarin 

opgenomen een evenwichtig kunstzinnig aanbod, ontwikkeld door 

de coördinator Kunst & Cultuur. Het programma staat ook open 

voor wijk-, stads- en streekgenoten.  

www.parc imstenrade.n l
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Zorg naar wens
 

In Parc Imstenrade staat zelfstandig wonen voorop. Wenst u als bewoner 

hulp in de vorm van dagopvang, zorg of verpleging dan zijn deze 

uitstekend geregeld. 

Huishoudelijke hulp, wasdienst, maaltijdservice, het is allemaal mogelijk. 

U bepaalt zelf of u er gebruik van maakt. In het eigen restaurant La 

Valeur kunt u à la carte eten of gebruik maken van de speciale menu-

aanbiedingen.

Kernteams

Als u zorg nodig heeft, is deze voorhanden; 7 dagen per week, 24 uur 

per dag. Binnen het Care Offi ce wordt gewerkt met kleinere kernteams, 

gekoppeld aan de gebouwen, onder aansturing van het hoofd zorg, 

wonen en welzijn. De kernteam-structuur zorgt ervoor dat vertrouwde 

gezichten bij cliënten komen én cliënten met een beperkt aantal 

medewerkers te maken krijgen. 

www.parc imstenrade.n l



Dagactiviteiten De Salon

Dagactiviteiten De Salon van Parc Imstenrade biedt u de mogelijkheid deel 

te nemen aan activiteiten die zijn afgestemd op uw persoonlijke wensen en 

mogelijkheden. Deze activiteiten vinden in groepsverband plaats met individuele 

aandacht. In een veilige en warme sfeer wordt gezorgd voor ondersteuning en 

structuur. De Salon is gericht op het versterken van het sociale leven, hetgeen tot 

uiting komt in de diversiteit van het aanbod en de aandacht van de professionele 

medewerkers. 

Zorgvilla Hoog Hees

De zorgvilla is een kleinschalige woonvorm voor somatische patiënten, 

volwaardige verpleeghuiszorg in een hiertoe geschikte omgeving. Het is een 

geruststellende gedachte te weten dat u dan terecht kunt in zorgvilla Hoog 

Hees. De negen unieke studio’s in dit elegante huis zijn voorzien van alle 

comfort. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website

www.zorgvillahooghees.nl. 

Kleinschalig wonen

Hier wonen mensen met een psycho-geriatrische aandoening. Binnen deze 

woonvorm bieden we (private) verpleeghuiszorg op maat in een residentiële 

omgeving. Kleinschalig van opzet met luxe, ruime kamers die de bewoners 

volledig met eigen spullen inrichten. Elk zorgappartement heeft eigen sanitair. 

Er is een sfeervolle lounge en een dakterras waar verschillende activiteiten 

worden aangeboden. 
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Verleden en heden

Parc Imstenrade kent een illuster verleden. Wie herinnert 

zich niet de jaren dat op dit terrein en in deze gebouwen 

de bekende vroedvrouwenschool St. Elisabeth kliniek was 

gevestigd. Hare Majesteit koningin Wilhelmina opende de 

gebouwen in 1923. In de zeventig jaren die volgden, werden 

hier 80.000 baby’s geboren. Veel huidige bewoners kregen 

er zelf hun kinderen of gaven hier les aan vroedvrouwen in 

opleiding. Die rijke historie houden we graag levend. 

Rijksmonument

Jan Stuyt (1868-1934) ontwierp het gebouwencomplex in 

de jaren twintig van de vorige eeuw in de neoclassicistische 

stijl. Veel werk van deze vooraanstaande architect valt onder 

rijksmonumenten. Zo ook Parc Imstenrade. 

De Vitalis WoonZorg Groep kocht het pand in 1999 en 

startte met een uitgebreide verbouwing. Ondanks diverse 

aanpassingen is de oorspronkelijke uitstraling – zowel 

binnen als buiten – bewaard gebleven. Het complex heeft 

een compleet nieuw leien dak gekregen. De prachtige, 

authentieke tegelvloeren, glas-in-loodramen en trappenhuizen 

uit de jaren twintig van de vorige eeuw zijn grotendeels 

gehandhaafd. Overal in het gebouw hangen eigentijdse 

kunstwerken, die regelmatig wisselen. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft grote 

waardering getoond voor de wijze waarop de restauratie van 

de oude gebouwen uitgevoerd is. .

www.parc imstenrade.n l



Wonen in een stukje 

historie
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Natuur en bewegen voor de deur

Parc Imstenrade draagt niet voor niets deze naam. Hier woont u 

daadwerkelijk in een park. De helft van dit dertien hectare grote 

natuurgebied bestaat uit een prachtig hellingbos, waar tal van 

vogelsoorten hun nest bouwen. Met een beetje geluk komt u hier 

ook hazen, konijnen en vossen tegen. Af en toe verlaat zelfs een das 

zijn burcht om voedsel te zoeken. Vanaf Parc Imstenrade wandelt of 

fi etst u dus zó de natuur in! 

En niet alleen dàt. In onze eigen fi tnesstuin sport u met of zonder 

begeleiding op een prettige en verantwoorde manier tussen het groen. 

Ogen en oren tekort

In de prachtig aangelegde en onderhouden tuinen rondom de 

wooncomplexen is het heerlijk toeven. Hier vindt u tal van bomen, 

bloemen, struiken en waterpartijen. Over fraai aangelegde paden 

kunt u al wandelend genieten van de geuren van de kruidentuin. 

Onder de linden in de schaduwtuinen is het zomers heerlijk zitten 

voor een gezellig onderonsje. En in de charmante Engelse tuin rond 

de oude vijver komt u ogen tekort. 

Eerste rang

Elk seizoen kunt u in Parc Imstenrade eersterangs genieten van 

de natuur. Want de natuur reikt hier tot aan uw eigen woning. Van 

tjilpende vogels, frisse voorjaarsbloesem tot prachtige herfstkleuren. 

Een lust voor uw zintuigen.

Met recht een 

Parc

www.parc imstenrade.n l
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Overal dichtbij

In Parc Imstenrade woont u rustig ‘buiten’ en midden 

in het groen. En toch zijn alle verbindingen in de buurt. 

Het centrum van Heerlen ligt slechts op een steenworp 

afstand, met uitvalswegen naar Eindhoven, Maastricht 

en Aken. Voor een museumbezoek, dagje winkelen of 

avondje uit kunt u natuurlijk ook snel en eenvoudig de 

grens over naar België of Duitsland. Parc Imstenrade 

ligt immers centraal in de Euregio. En via de vliegvelden 

Maastricht, Eindhoven, Düsseldorf en Keulen bent u zó

in de rest van Europa.

www.parc imstenrade.n l



Al uw wensen binnen 

handbereik
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Erop uit

De natuur ligt in Parc Imstenrade aan uw voeten. En toch is het af en toe 

heerlijk om er op uit te gaan. Dankzij de gunstige ligging bent u zo in het 

groene omringende landschap. Wat dacht u bijvoorbeeld van sportief 

wandelen in het nabije Heuvelland of tot rust komen tijdens een dagje 

vissen? Of gaat u liever op historische ontdekkingstocht in een van de vele 

Limburgse kastelen? Vanuit Parc Imstenrade bent u snel in de stad. Daar 

kunt u heerlijk fl aneren door de winkelstraten en bekenden ontmoeten op 

een gezellig terras. Een genoegen dat ook het mooie terras van ons eigen 

brasserie-restaurant La Valeur u zonder meer biedt.

www.lavaleur.nl 

Altijd een plekje vrij

Hoe u uw dag ook invult, bij thuiskomst is één ding zeker. Voor uw auto is altijd 

een plekje vrij. Als bewoner kunt u deze parkeren op de overdekte plaatsen 

onder de wooncomplexen of buiten op het terrein. De overdekte parkeerplaatsen 

bereikt u vanuit uw woning eenvoudig en veilig met de lift. Bezoekers kunnen 

hun auto kwijt in de openlucht, er is voldoende parkeermogelijkheid. 

Heeft u geen eigen vervoer? Als extra service kunt u gebruik maken van de 

shuttlebusdienst van Parc Imstenrade, deze brengt u in de omgeving uit en 

thuis. 

www.parc imstenrade.n l
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comfortcomfort
wonenwonen
serviceservice
zorgzorg
kunst & cultuurkunst & cultuur

Vitalis Parc Imstenrade

Parc Imstenrade 66

6418 PP Heerlen

Telefoon (045) 400 46 00

parcimstenrade@vitalisgroep.nl

www.parcimstenrade.nl

www.lavaleur.nl

www.zorgvillahooghees.nl

www.facebook.com/ParcImstenrade


