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Persbericht 
 

Wetteren, april 2018 

Met Residentie Molenhoek kent ook Limburg 

haar eerste ‘slimme assistentieflats’. 
Residentie Molenhoek is een gloednieuw woonproject in het bruisende hart van het Limburgse 

Lanaken, op de hoek van de Arkstraat en het Molenweideplein én… op wandelafstand van het 

vernieuwde Kerkplein. Projectontwikkelaar Cornerstones realiseerde er vijfenzestig future 

proof assistentiewoningen. 

Koen Ickroth (CEO Cornerstones): “In residentie Molenhoek staat een doordachte 

architectuur op een toplocatie centraal en dit in combinatie een maximum aan comfort, 

zelfstandig wonen en professionele zorg- en dienstverlening” 

Voor deze zorg- en dienstverlening staat beheersinstantie AWPro in. Deze organisatie is niet aan 

haar proefstuk toe en laat de bewoners zorgeloos genieten aan een zeer concurrentiële 

dagvergoeding.  Projectontwikkelaar Cornerstones koos voor dit project opnieuw voor IPBuilding. 

IPBuilding realiseerde er samen met integrator Nextel zogenaamde ‘slimme assistentieflats’, een 

primeur voor Limburg. 

Michael Van Buggenhout (IPBuilding): “Een slimme assistentieflat is een flat die 

techniologisch kan meegroeien met de noden en behoeften van de individuele bewoner. 

Bewoners genieten van alle voordelen van smart living en bedienen de verlichting, 

videofoon, verwarming, screens én het noodoproepsysteem vanop een aanraakscherm in 

de flats.” 

Naast het aanwezige aanraakscherm in de flat van waarop de bewoner alle functionaliteiten kan 

bedienen, beschikt Molenhoek ook over een geïntegreerd toegangscontroel-systeem. Zo 

beschikken bewoners over een handige badge in plaats van een klassieke sleutel. 

Centraal in deze Smart Building staat een uiterst innovatief noodoproepsysteem. Bij het plaatsen 

van een noodoproep gaat in residentie Molenhoek ook de eigenlijke assistentiewoning stappen 

ondernemen. Zo zal er een push notification gestuurd worden naar belanghebbenden 

(bijvoorbeeld de zorgcentrale, de aanwezige woonassistent, eventueel een familielid,...). Deze 

personen of instanties ontvangen een bericht met daarop de naam van de persoon die de oproep 

plaatst, maar eveneens ook de locatie waar de persoon zich bevindt. Enkele tellen later wordt 

een kwalitatief hoogstaande spreek-luisterverbinding opgestart tussen de bewoner en de 

zorgcentrale. In de flat zal automatisch de kookplaat en de televisie worden uitgeschakeld. Alle 

verlichting zal aangaan en de vloerverwarming wordt desgewenst verhoogd. Kortom een veilige 

en comfortabele oplossing die een zorgeloos verblijf kan garanderen. 

Voor het eerst krijgt ook de unieke software van Digitale Woonassistent een plaats op het 

aanraakscherm van IPBuilding. Het betreft een innovatief digitaal secretariaat dat gespecialiseerd 

is in woonbeheer, zorgbeheer & verhuurpromotie op maat in assistentiewoningen. Met deze 

applicatie kunnen bewoners vlot communiceren met de beheerder van Residentie Molenhoek. 

Ze kunnen informatie bekijken via de applicatie maar evengoed een vraag stellen of een 



probleem melden. Het innovatieve platform geeft meteen het vervolgtraject weer en geeft aan 

wat er met de vragen of problemen wordt gedaan. De combinatie van Digitaler Woonassistent 

met de Smart Living Technologie van IPBuilding zorgt voor een unieke aanpak in een uniek 

project! 

Over Residentie Molenhoek: 

Naam:  Molenhoek 

Type:  Nieuwbouw 

Adres:  Molenweideplein 66 

Bouwjaar:  2015  

Geopend:  januari 2018 

Aantal flats:  65 

Oppervlakte (bruto):  van ca. 58 m2 tot ca. 94 m2 

Terras:  van ca. 9 m2 tot ca. 31 m2 

 

Meer info via www.ipbuilding.com, info@ipbuilding.com, 09 279 89 69 

 

 

IPBuilding is een internationaal actief Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van 

toepassingen voor Smart Care, Smart Building en Smart Homes. IPBuilding heeft meer dan 10 jaar 

ervaring in het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van de hardware en bijbehorende 

software om woningen en gebouwen intelligent uit te rusten. Daarbij staan de 

gebruiksvriendelijkheid en de flexibiliteit voor de eindgebruiker centraal. IPBuilding plaatste al 

meer dan 1300 intelligente systemen voor zowel particuliere woningen en appartementen als 

voor assistentiewoningen, woonzorgcentra, kantoren en winkels. 
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