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Exploitatie
Hendriks Coppelmans dacht ook proactief mee over de exploitatie. 

“De tien extra plekken die gecreëerd zijn in het verpleeghuisgedeelte zijn 

grotendeels hieraan te danken”, volgens Inge Fleischeuer. “Door creatief 

samen te werken wisten we heel laat in het proces nog twee plaatsen 

per woongroep extra te maken. Dat moest allemaal nog op het laatste 

moment in het plan verwerkt worden. Ook daar speelde Hendriks 

Coppelmans goed op in.”

Slimme fasering
Omdat het nieuwe Berlerode voor een deel op de plek van het huidige 

zorgcentrum komt, ligt er een uitdaging in een uitgekiende overgang van 

de bewoners. Hoewel dit nog niet aan de orde is, hoeven zowel 

bewoners als Vivent zich hier geen zorgen over te maken. “We hebben 

verschillende alternatieven gepresenteerd en op basis hiervan heeft 

Vivent de meest ideale fasering gekozen”, licht Anita Pauwels toe. 

“Ondanks de behoorlijke overlap tussen de gebouwen blijft het aantal 

bewoners dat pas in tweede instantie ‘over’ kan, beperkt tot twaalf. 

Bovendien besparen we met deze slimme fasering acht ton aan kosten.” 

Female touch
Inmiddels is de bouw in volle gang en concentreren de dames zich op 

de invulling. “Alle details moeten perfect zijn, qua kwaliteit, uitstraling en 

duurzaamheid”, benadrukken ze. Inge Fleischeuer is blij met de 

begeleiding van Anita. “De ‘female touch’ in zo’n proces is erg belangrijk. 

We gaan er een prachtig gebouw van maken.”    

Het nieuwe woonzorgcentrum Berlerode krijgt 5 groeps-

woningen met in totaal 40 plaatsen voor verpleeghuiszorg, 

26 zorgappartementen van circa 48 m² en 25 royalere 

zorgappartementen van circa 75 m². In het gebouw komen 

bovendien een restaurant, een winkeltje, ruimtes voor 

dagactiviteiten, multifunctionele ruimtes en enkele kantoren. 

Specialisme in prefab 
houtconstructies 
ideaal in Zaltbommel 
Hendriks Coppelmans realiseert in opdracht van corporatie 

Woonlinie een fraai centrumproject in Zaltbommel. Aan het groene 

Fiep Westendorpplein bouwden we eerder al een nieuwe brede 

school. Inmiddels nadert ook de oplevering van het ambitieuze 

project Portage: een modern woon- en winkelgebied met 74 huur -

appartementen, een parkeerdek en 3500 m² aan winkelruimte.

De realisatie van een groot project als Portage kent vaak een aantal 

bouwtechnische uitdagingen. Zo koos de architect voor het gebruik van 

houtconstructiewanden. Hier komt onze expertise op het gebied van 

het produceren en monteren van prefab houtconstructies goed van pas. 

Eigen houtconstructiefabriek
Hendriks Coppelmans beschikt over een eigen (FSC-gecertificeerde) 

hout constructiefabriek in Uden. Hier maken we de meest uiteenlopende 

prefab houtconstructies. Alle gewenste gevel-, dak-, wand- of andere 

bouwelementen worden er op maat gemaakt. Op de bouwplaats 

hoeven we deze constructies alleen nog maar te monteren. Een snelle, 

duurzame en kostenefficiënte werkwijze.

Indrukwekkende cijfers
Voor Portage produceerden we diverse prefab houtconstructie-

elementen, zoals:

•	 660	m²	binnenspouwbladen	met	stelkozijnen;

•	 80	m²	voorzetwanden;

•	 150	m²	dakranden;

•	 350	m²	bergingbuitenwanden	met	hardhouten	kozijnen;

•	 480	m²	bergingbinnenwanden;

•	 350	m²	bergingdaken.

Dergelijke houtconstructies zijn uiteraard ook uitstekend toepasbaar 

bij kleinere projecten, renovatiewerkzaamheden (minder overlast) 

en optoppingen. Meer weten over de toepassingsmogelijkheden? 

Kijk dan op hendrikscoppelmans.nl/specialismen.     

Inge Fleischeuer (links) en Anita Pauwels.




