
‘Gezond wonen in aangenaam binnenklimaat’
Op een prachtige locatie aan de rand van Malden, midden in de natuur, bouwt Hendriks Coppelmans 
twintig ecologische vrijesectorhuurwoningen. Droogsehof is een uniek project, dat een flinke stap verder 
gaat dan duurzaam bouwen en gezond wonen alleen. “Zowel de ecologische basisprincipes en de bouw
wijze als het ontwerp passen naadloos in een biobased economy.”

‘Positief effect op psyche en gemoedsrust van bewoners’
“Ecologisch bouwen gaat niet alleen over de toegepaste materialen, het ontwerp van de woning en de 

systemen en installaties binnenin”, vertelt Willem Ebben, initiator van Droogsehof. “Ook een duurzame 

samenwerking in de bouwketen hoort daarbij, net zoals een uitgekiende inpassing van de woningen in de 

omgeving. Op al deze vlakken streef ik, samen met een social investor, een hoog ambitieniveau na. Het 

doel? Een maatschappelijk zinvolle aanvulling ontwikkelen op het woningaanbod, en de wereld een stukje 

beter achterlaten dan we haar aantreffen. Met de keus voor meerdere woningtypen voor verschillende 

doelgroepen hebben we de kiem gelegd voor een sociale wijk. Een microsamenleving waar starters, 

ouderen en gezinnen makkelijk iets voor elkaar kunnen betekenen. En door een combinatie van kierdicht 

bouwen en een dynamische luchtstroom, creëren we woningen met een zeer hoge isolatiewaarde en 

een goed en gezond binnenklimaat. Ook de extra lichtinval, het grasdak en de natuurlijke terreininrichting 

hebben een positief effect op de psyche en gemoedsrust van bewoners. Het ontwerp van Consort 

Architects speelt in op al deze facetten, en Hendriks Coppelmans pakt duurzame ontwikkelingen mee op. 

Dat werkt erg prettig! Bij een volgend project wil ik graag dezelfde mensen om me heen.”     

‘Woningen die passen 
bij de herfst en winter 
van het leven’
Recht tegenover woonzorgcentrum De Beemden in  

Sint Michielsgestel, bouwt Hendriks Coppelmans twaalf luxe  

patiowoningen in opdracht van Zorggroep Elde. In deze levens

loopbestendige huurwoningen kunnen senioren langer thuis  

wonen, met alle zorg en welzijnsdiensten in de directe omge

ving. Extra bijzonder is de uitgebreide keuzevrijheid voor elke 

huurder.

“Deze woningen zijn ideaal voor een brede doelgroep: van zestigplus

sers die in blakende gezondheid verkeren tot senioren die intensieve 

thuiszorg nodig hebben”, vertelt Mario Knoops, locatiedirecteur van 

woonzorgcentrum De Beemden. “Daar zijn deze woningen helemaal op 

ingericht. En met het gezondheidscentrum, de bushalte en het winkel

centrum in de buurt is dit een toplocatie. Niet alleen voor mensen in de 

herfst en winter van het leven, maar ook voor senioren die van een fraaie 

nazomer genieten.”

Geen geld van zorg naar stenen
De acht woningen die op deze plek stonden, waren oud en niet meer 

van deze tijd. Renoveren bleek geen optie, en de woningen werden 

gesloopt. De nieuwe patiowoningen passen in het dorpsvernieuwings

plan. “Er is flink geïnvesteerd in ruimte en architectonische uitstraling”, 

aldus Mario Knoops. “Daar hoort een bovenmodale huurprijs bij. Vooraf 

hebben we ons dan ook de vraag gesteld of daar wel een markt voor is. 

Want als zorgaanbieder willen wij geen geld van zorg naar stenen bren

gen. Nog voor de bouw van start ging, waren de twaalf patiowoningen 

allemaal verhuurd aan inwoners van deze gemeente.”

Denken in pluspakketten
De belangstelling voor het nieuwe plan werd nog eens versterkt door 

de persoonlijke wensen die elke huurder mocht inbrengen. “Zo’n 

ruime keuzevrijheid zie je maar zelden in de huurdersmarkt”, weet Ron 

Cornelissen, kopers en huurdersbegeleider bij Hendriks Coppelmans. 

“Wil je een luxere keuken of een andere invulling van de kamer op de 

Het ecologische gedachtegoed van Willem Ebben, initiatiefnemer van 

dit aansprekende nieuwbouwplan, weerspiegelt zich in de landelijke 

ligging, de lage milieubelasting van de woningen, de bouwmethode en 

het gebruik van zeer duurzame materialen. “Al deze elementen kwamen 

in bouwteamverband prachtig samen”, vertelt Walter Schuurman, 

projectleider bij Hendriks Coppelmans. “Consort Architects ontwierp 

de woningen in opdracht van CA VERA, terwijl we samen zorgden voor 

een slimme doorontwikkeling. Doorslaggevend hierin is onze kennis van 

duurzaam bouwen en onze ruime ervaring met prefab houtconstructies. 

Dit leidde tot kostenbesparing en een doordachte uitwerking van de 

ecologische details.”

Tomeloze energie
De goede sfeer, het enthousiasme en de tomeloze energie binnen het 

bouwteam leidden tot een mooi totaalplaatje dat opgaat in het land

schap en toch in het oog springt. Walter Schuurman: “Samen met de 

opdrachtgever, architect en onderaannemers hebben we het ecologisch 

karakter van het plan goed vormgegeven. In die uitdaging zoek je elkaar 

op, zonder elkaars belang uit het oog te verliezen. Zo ontstaat een 

bijzondere, nieuwe wijk. Niet voor niets kreeg dit project al veel aandacht 

in de media.”

Prefab FSChoutconstructies 
De bouw is inmiddels in volle gang. Hierbij worden de meest duur

zame materialen toegepast: van de betonvloer met puingranulaat tot 

de zonnecollectoren op het sedumdak. “Neem alleen al de prefab 

houtconstructies van FSChout”, zegt uitvoerder Marco Fleuren. “Deze 

ademende houtskeletbouw voert vocht automatisch naar buiten via de 

spouw. Terwijl hoogwaardige isolatie en een buitengewone kierdichting 

energieverlies tot een minimum beperken. Daarbij gebruiken we zo min 

mogelijk kit en houden we polyurethaanschuim buiten de deur. Met een 

gezond en aangenaam binnenklimaat als resultaat.”

bovenverdieping? In dit project kan dat.” De huurder investeert zelf in 

de meerkosten. “Dit past helemaal bij onze mensgerichte houding in 

de zorg”, vult Mario Knoops aan. “Wil je iets extra’s? Dan krijg je dat. 

Denken in pluspakketten vinden wij belangrijk. Die visie zie je ook terug 

in deze woningen.”

Keuzetraject en huurdersbegeleiding
Hoewel er veel te kiezen valt, zijn er ook grenzen aan wat kan en mag. 

“Hiermee borgen we voor een belangrijk deel dat de woning ook aansluit 

op de wensen van de volgende huurder”, aldus Mario Knoops. “Daarin 

heeft Hendriks Coppelmans ons de weg gewezen. Ron hielp ons de 

juiste kaders te scheppen. Achteraf gezien waren we dit keuzetraject 

graag eerder samen ingegaan.” Daar sluit Ron Cornelissen zich bij 

aan. “Omdat we pas later bij dit project werden betrokken, moesten 

we een inhaalslag maken. Samen met Zorggroep Elde hebben we de 

keuzelijsten samengesteld en een informatiemiddag georganiseerd voor 

de huurders. In het algemeen geldt: hoe eerder we betrokken zijn, hoe 

beter. Dan kunnen we optimaal inspelen op de wensen en belangen van 

huurders en opdrachtgever.”     

Willem Ebben, initiatiefnemer  

nieuwbouwplan Droogsehof.

Luxe uitstraling
Volgens Marco Fleuren verschilt de aanpak duidelijk van die bij reguliere 

nieuwbouwprojecten. “Dankzij de geprefabriceerde houtconstructies, 

inclusief kozijnen en HRglas, stond de buitenschil van de woningen in 

iets meer dan drie weken op de juiste plek. Daardoor kon het bouwteam 

al snel aan de slag met het metsel en timmerwerk. Bijvoorbeeld met 

het plaatsen van de Tricoya gevelbekleding. Deze op hout gebaseerde 

panelen hebben wat weg van mdf, maar zijn veel duurzamer en hebben 

een luxe uitstraling.”

Duurzame relatie
De oplevering staat gepland voor medio 2015. De nieuwe huurders 

betreden dan een bijzondere woning op een unieke locatie. “Door de 

landelijke omgeving en het gemeenschappelijk gebruik van de grond 

rond de woningen, ontstaat hier al snel een onskentonsgevoel”, 

verwacht Walter Schuurman. “Duurzame relaties die passen binnen de 

visie van de initiatiefnemer. Net als het ontwerp van de woningen, onze 

verantwoorde bouwwijze en de focus op een gezond binnenklimaat sluit 

dit aan op een biobased economy. Deze gedachte omvat veel meer dan 

alleen maar duurzaam bouwen. Met dit plan bewijzen we met z’n allen 

dat deze denkwijze een mooie toekomst tegemoet gaat.”     

Mario Knoops (rechts) en Ron Cornelissen (links)  

tussen de patiowoningen die in oktober worden opgeleverd.
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