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Vooruitstrevend in energiezuinig bouwen
Een bijzonder duurzame woonwijk met maar liefst achthonderd 

woningen. In Geerpark maken de gemeente Heusden en Woonveste 

werk van hun ambities! Hendriks Coppelmans vervult een cruciale rol in 

de eerste fase.

Werken aan een evenwichtige wijkopbouw
De sociale rol van woningcorporaties staat onder druk. Toch slaagde 

Woonstichting St. Joseph erin om via twee mooie woon(zorg)projecten 

bij te dragen aan een evenwichtige wijkopbouw. Directeur-bestuurder 

Rob Dekker vertelt hoe.

“Samenwerking belangrijk 
voor goede invulling  
sociale rol” 

Lees verder op pagina 6.

Nul-op-de-meterwonen in 
Excellent Gebied

Lees verder op pagina 4.

Dit wordt echt óns 
plekje. Fijn hè?



Plan huurwoningen 
Boekel springt 
in op ‘woongat’

In de tweede fase van 

uitbreidingswijk De Donk in 

Boekel worden negen 

nieuwe huurwoningen 

gebouwd, bestemd voor 

lagere middeninkomens.  

De gemeente Boekel en 

Hendriks Coppelmans 

Bouwgroep ondertekenden 

hiervoor onlangs een 

overeenkomst. Het huurbedrag van de eengezinswoningen ligt net 

boven de huurtoeslaggrens. Het nieuwbouwplan speelt in op het 

groeiend ‘woongat’. 

Tussen wal en schip
Net als in veel andere gemeenten, vallen in Boekel steeds meer 

mensen tussen wal en schip, omdat ze te veel verdienen voor een 

corporatiewoning maar zich geen koopwoning kunnen veroorloven. 

De negen eengezinswoningen zijn vooral bedoeld voor deze 

inkomensgroep. Voor de verhuur is een belegger aangetrokken.  

De huurprijs ligt tussen C 770,- en C 800,- per maand. 

Rijwoningconcept
De woningen zijn ontwikkeld door Hendriks Coppelmans  

Ontwikkeling en ontworpen door Bulkens Architecten uit 

Molenhoek. In een aantal expertsessies heeft het team een slimme 

woning ontworpen die in alle opzichten aansluit bij de behoeften van 

corporaties, gemeenten en beleggers. Al op vier locaties wordt dit 

woningconcept toegepast. In Boekel gaat Hendriks Coppelmans 

volgende maand van start met de bouw.

Weten wat dit rijwoningconcept voor u kan betekenen?  

Neem dan contact op met directeur ontwikkeling René Beks via 

(0413) 26 48 33 of rene.beks@hendrikscoppelmans.nl.   

Kennismiddag 
energetisch renoveren
Hendriks Coppelmans verzorgt op donderdag 15 mei een 

kennisbijeenkomst over verduurzaming van de bestaande 

woningvoorraad van corporaties. Tijdens een ‘hoogtestage’  

in de boomhut van Kapellerput in Heeze, worden de aanwezigen 

getrakteerd op interessante inzichten en ervaringen rondom  

de meest actuele innovaties.

Brabant werkt hard aan verduurzaming van de bestaande woning-

voorraad. De ontwikkelingen op energiegebied gaan in razend tempo.  

Als ervaren onderhoudsspecialist, erkend EPA-adviseur én voorloper in  

de toepassing van innovatieve energieconcepten en financierings-

constructies, wil Hendriks Coppelmans zijn relaties graag bijpraten over  

dit thema. Dit doen we aan de hand van een interessant programma  

met vier sprekers. 

Samen naar nul-op-de-meterwonen
Een van de hoogtepunten is de presentatie van de eindresultaten van de 

pilot Stroomversnelling, door Jan-Willem van de Groep, programma-

regisseur van EnergieSprong | Platform31. De ‘greenspirator’ gaat boven- 

dien in op leerpunten uit de nul-op-de-meterinitiatieven en komt met een 

aantal inspirerende ideeën. Chris Faro, senior beleidsadviseur van woning- 

corporatie Tiwos, vertelt over de eerste ervaringen met een ‘Stroom- 

versnelling’-renovatie in Tilburg. Bewonerscommunicatie en draagvlak 

creëren staan centraal in de presentatie van Onno van Rijsbergen,  

adviseur van de Woonbond. De laatste spreker van de middag is René 

Beks, directeur ontwikkeling bij Hendriks Coppelmans. In zijn bijdrage 

‘Energieneutraal zonder meerkosten’ geeft hij uitleg over financiering, 

energiefondsen en de haalbaarheid van de businesscase.

De bijeenkomst op 15 mei is kosteloos. Hebt u geen uitnodiging 

ontvangen, maar wilt u wel graag aanwezig zijn? Neem dan contact op 

met Marion Huijbregts via m.huijbregts@hendrikscoppelmans.nl of  

(0413) 26 48 33. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.   

“De bouwindustrie wordt de grootste 
concurrent van het traditionele 
energiebedrijf.” 
Jan-Willem van de Groep, programmaregisseur EnergieSprong | 

Platform31 en spreker tijdens kennisbijeenkomst op 15 mei.

Fonds Cohesie 
steunt dorpswinkel 
en bewegingstuin
De Dorpswinkel van Stichting In de Molen in Eerde en de bewegings- en 

ontmoetingstuin van Vivent Litserborg in Den Dungen ontvingen begin 

februari een financiële bijdrage van Cohesie, het goededoelenfonds van 

Hendriks Coppelmans. De bewegings- en ontmoetingstuin, bestemd voor 

ouderen met dementie en andere inwoners, kreeg een cheque van  

C 4.380,-. Stichting In de Molen werd verblijd met C 6.080,- voor de 

Dorpswinkel Eerde. Deze supermarkt biedt een zinvolle dagbesteding aan 

mensen met een verstandelijke beperking en is belangrijk voor de leef- 

baarheid in het dorp. Europarlementariër Lambert van Nistelrooij, lid van 

het comité van aanbeveling van het fonds, reikte de cheques uit.  

Ook een goededoelenproject aanmelden?  

Ga naar www.fonds-cohesie.nl.   

Eigen EPA-adviseur  
Veel woningcorporaties roepen onze expertise in om bestaande 

woningen energetisch te renoveren. Om opdrachtgevers hierin nog 

beter te adviseren, hebben wij sinds januari met Kees Hamming een 

eigen EPA-adviseur in huis. Een belangrijke ontwikkeling, want 

alleen een erkend EPA-adviseur mag voor bestaande woningen het 

energielabel bepalen.

“Wij helpen corporaties om hun woningen naar een hoger energielabel te 

brengen”, legt calculator/werkvoorbereider Kees Hamming uit. “Een beter 

Energie Prestatie Advies-label betekent direct voordeel voor alle partijen:  

de totale woonlasten (energierekening en huur) worden meestal lager  

voor de bewoners, en de woningcorporatie mag meer huur vragen.  

Het terugschroeven van de energievraag kan op verschillende manieren.  

Naast energetische maatregelen aan de schil zoals het isoleren van 

spouwmuren, kruipruimten en daken, het vervangen van kozijnen en  

het plaatsen van HR++ isolatieglas, liggen er ook verbeterkansen op 

installatiegebied. Denk aan een nieuwe hr-ketel, aanpassingen in 

mechanische ventilatie en het aanbrengen van zonnepanelen. Wij hebben de 

kennis in huis om dit hele traject te verzorgen: van een doordacht advies en 

effectieve uitvoering tot en met de bepaling van het nieuwe energielabel.”   

Berlerode is aanwinst 
voor Berlicum
De eerste fase van woonzorgcentrum Berlerode in Berlicum is opgeleverd. 

Het resultaat mag er zijn en het open en lichte gebouw oogst veel positieve 

reacties. “Ik heb ‘r unne goeie kijk op”, aldus de 88-jarige bewoonster 

Lenie Noppen. Ook opdrachtgevers Vivent en Huis&Erf zijn uiterst 

tevreden, zeker over het ontwikkel- en uitvoerings proces. “Het proactief 

meedenken over de exploitatie en duur zaam  heids aspecten waarderen wij 

enorm”, aldus Vivent. Binnen kort gaat de tweede fase van start en wordt 

het oude gebouw gedeeltelijk gesloopt. Berlerode herbergt 40 plaatsen 

voor verpleeg huiszorg (5 groepswoningen kleinschalig wonen),  

51 zorgappar tementen, dagopvang, een restaurant en een ruimte 

bestemd voor fitness voor ouderen.   

Gecertificeerd EPA-adviseur Kees Hamming helpt  

corporaties bij het verhogen van energielabels.

Lambert van Nistelrooij reikt de cheque uit aan bewoonster 

mevrouw Van Roosmalen. In het midden Bart Hendriks, 

algemeen directeur van Hendriks Coppelmans.

Het voormalig bejaardenhuis in Berlicum is herontwikkeld tot een modern woonzorgcentrum.
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Visio: verbindingen 
leggen via vastgoed
Het realiseren van woonruimte voor mensen met een visuele 

beperking is een vak apart. Koninklijke Visio in Grave weet dat  

als geen ander. Het expertisecentrum voor blinde en slechtziende 

mensen koos daarom voor Hendriks Coppelmans voor de 

ontwikkeling en bouw van 24 zorgwoningen. Marcel Janssen, 

voorzitter van de stuurgroep terreinontwikkeling bij Visio, is erg 

tevreden over het plan. “Samen zijn we tot een haalbare en 

betaalbare oplossing gekomen.”

Het terrein van Visio, nabij het centrum van Grave, omvat maar liefst  

16 hectare. “Vroeger hadden we die ruimte hard nodig”, vertelt Marcel 

Janssen, directeur Onderwijs Zuid-Nederland van Visio. De organisatie 

kent een historie van meer dan 200 jaar. “Blinden en slechtzienden  

woonden, werkten en studeerden hier. Ze leidden een afgeschermd 

leven. Maar de inzichten zijn veranderd. Het is belangrijk dat onze 

doelgroep meedoet in de maatschappij, liefst met regulier betaald werk.  

Wij bereiden ze daarop voor. Dat betekent dat we kinderen en jongeren 

begeleiden op hun weg naar een zelfstandig leven. Dat doen we  

bij voorkeur vanuit hun thuisomgeving.” 

Herstructurering
De nieuwe visie leidde jaren geleden tot een heroriëntatie op het enorme 

terrein in Grave. Er kwam een nieuw plan tot stand met een school en 

een woongebouw voor 24 cliënten op een klein deel van het terrein.  

De planontwikkeling en bouw van de zorgwoningen is in handen van 

Hendriks Coppelmans, dat het concept CQ-Living in licentie uitvoert. 

Marcel Janssen: “We wilden snel een hoogwaardig product neerzetten, 

want de woongebouwen zijn dringend aan vervanging toe. CQ-Living is 

een flexibele bouwstandaard op basis van wonen en zorg, die snel uit te 

voeren is. Dit hebben we gecombineerd met Hendriks Coppelmans’ 

expertise op het gebied van wonen en zorg. En met onze eigen kennis 

van de doelgroep natuurlijk.”

In Vlijmen verrijst een bijzonder duurzame woonwijk: Geerpark. 

Met de bouw van negentien huurwoningen voor Woonveste  

en tien koopwoningen voor eigen risico, vervult Hendriks  

Coppelmans een cruciale rol in de eerste fase. “Juist in dit 

stadium is het belangrijk om het duurzame karakter goed uit  

te dragen”, vertelt Daniël Duijvestijn, teamleider vastgoed van 

Woonveste. “Hendriks Coppelmans is daarvoor de juiste partij.”

Geerpark is door het Rijk bestempeld als een van de negentien Excellente 

Gebieden in ons land. Dit zijn innovatieve nieuwbouwprojecten, voor 

woningen en kantoren met een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) die 

minimaal 25% scherper is dan het Bouwbesluit voorschrijft. “De negentien 

huurwoningen die wij hier bouwen, krijgen een EPC van 0”, verklaart Ron 

Cornelissen, projectmanager bij Hendriks Coppelmans. “Samen met  

Woonveste gaan we, met een beperkte investering, zelfs een aantal 

woningen een negatieve EPC geven. Hiermee creëer je een zogeheten 

nul-op-de-meterwoning.”

Leefbaar op lange termijn
Er worden op dit moment al appartementen gebouwd in Geerpark. 

Hendriks Coppelmans is de tweede partij die hier woningen gaat 

realiseren. Deze woningen zijn in basis voorzien van goede isolatie, 

warmte- en koudeopslag, balansventilatie en zonnepanelen. Ze krijgen 

geen gasaansluiting. “Maar onze duurzaamheidsgedachte gaat verder”, 

aldus Daniël Duijvestijn. “Samen met de gemeente Heusden ontwikkelen 

wij een wijk die staat voor leefbaarheid op de lange termijn. Alles draait  

om kwaliteit. Dat zie je bijvoorbeeld aan de architectuur met elementen van 

staal en hoogwaardig metselwerk. Maar ook aan de straten, met gebakken 

klinkers. We werken met eerlijke materialen, in de puurste vorm.” 

Groene wijk
Geerpark wordt een groene wijk, met in het midden een ruim opgezet 

park. Een relatief groot deel blijft onbebouwd en er wordt stevig ingezet 

op biodiversiteit. Typerend is de bijzondere waterhuishouding.  

Daniël Duijvestijn: “De waterslinger zorgt voor natuurbeleving én lost een 

deel van de waterproblematiek in Vlijmen-Noord op. Parkeergelegenheid 

concentreren we in hofjes, zodat er zo min mogelijk auto’s voor de 

deuren staan. Ik verwacht dat de opzet van dit plan veel mensen 

aanspreekt, vooral gezinnen met kinderen.”

Ron Cornelissen (links) en Daniël Duijvestijn op het bouwrijpe terrein van Geerpark. 

Vraaggericht denken
Marcel Janssen is erg tevreden over het plan. “Er komen drie woon-

groepen met elk acht eenheden, die op alle fronten aansluiten bij de 

doelgroep. Qua akoestiek, kleurcontrast, lichtinval, verlichting, invloeden 

van buitenaf en gebruiksmogelijkheden. Er komt veel bij kijken om tot een 

goede invulling te komen. Het basisconcept, de ervaring van Hendriks 

Coppelmans en onze eigen kennis vormen samen een waardevolle 

driehoek.” Marcel Janssen prijst ook het meedenkend vermogen van 

Hendriks Coppelmans. “Het bedrijf komt niet op voorhand met een 

aanbod, maar inventariseert eerst wat de wensen en behoeften zijn.  

Die benadering is belangrijk om succesvol te zijn. Zeker in deze tijd.” 

Integreren in Grave
De bouw van de zorgwoningen start, afhankelijk van de vergunnings-

procedure, na de zomer. “We zetten de komende jaren belangrijke  

stappen naar integratie in Grave”, stelt Marcel Janssen. “Er gaat nog  

veel meer gebeuren. Zo willen we een aantal kavels verkopen voor de 

realisatie van een woonwijk naast onze eigen woonvoorziening.  

Dit vastgoed verbindt ons dan met de naastgelegen wijk. Grond is er 

genoeg, dus waarom niet? Hendriks Coppelmans denkt mee, 

bijvoorbeeld over de kans om hier vrijesectorwoningen te bouwen.  

Het is prettig samenwerken met een partij die in oplossingen denkt.”   

Energiezuinig bouwen toegelicht 
Er zijn nogal wat termen in omloop als het gaat om energiezuinig 

bouwen. Maar welke term hoort bij welke EPC-waarde? En hoe zit 

het met energielabels? Hieronder de belangrijkste zaken op een rij:

•  Passiefwoning: voldoet net als elke woning minimaal aan de 

wettelijke EPC-regelgeving (nu ≤ 0,6) / Energielabel A++ of hoger. 

Energieverbruik voor verwarming is gereduceerd tot maximaal  

15 kWh/m2. De bewoner heeft zeer geringe energiekosten voor 

verwarming. 

•  Energieneutraal: EPC ≤ 0 / Energielabel A++++.  

Woningen die evenveel energie verbruiken als ze opwekken.  

De bewoner heeft alleen nog kosten van gas en/of elektriciteit 

voor huishoudelijk gebruik (dus niet voor verwarming). 

•  Nul op de meter: EPC < 0 / Energielabel A++++. 

Woningen die meer energie opwekken dan ze verbruiken. 

Hiermee zijn ook de kosten van huishoudelijk gebruik gedekt. 

Risico’s overnemen
De verantwoordelijkheid voor de verkoop van de tien koopwoningen ligt bij 

Hendriks Coppelmans. Ron Cornelissen: “Wij hebben de grond gekocht 

van Woonveste en de gemeente Heusden, met de afspraak dat wij de 

plannen voor de koopwoningen overnemen. We voegen onze kennis toe, 

onder meer door de plannen verder te optimaliseren. Zo attenderen wij 

kopers op de mogelijkheden om de EPC nog verder omlaag te brengen en 

het wooncomfort te verhogen.” Daniël Duijvestijn knikt. “Kopers die nu wat 

meer investeren, hebben daar een leven lang profijt van. Dat is heel goed 

uit te leggen. Hendriks Coppelmans kan dat als geen ander, dat weten we 

inmiddels. In Geerpark komen in totaal zo’n achthonderd woningen, dus in 

de eerste fase moet je meteen de juiste indruk achterlaten.”    

Nul-op-de-meterwonen in Excellent Gebied 

Marcel Janssen op de plek waar de zorgwoningen komen. 

Werkvoorbereider Tommy van Pinxteren  

werkt met 3D BIM. 

Meer efficiency door BIM
De woonvoorziening van Visio is volledig uitgevoerd in 3D BIM, 

een bouwinformatietool die bestaat uit een 3D-model, een 

gekoppelde database en tekeningen. “Dit zorgt voor meer 

efficiency”, stelt Tommy van Pinxteren, werkvoorbereider van 

Hendriks Coppelmans. “Ook onze partners werken in dit 

systeem. Zo weten we zeker dat ieders product is afgestemd 

op het model. Conflicten en knelpunten zijn meteen zicht baar 

en kun je dus direct oplossen. Dat voorkomt tijd verlies en 

faalkosten tijdens de uitvoering. Een ander voordeel is dat het 

gebouw in een vroeg stadium tot leven komt. Dat is vooral 

prettig voor de opdrachtgever, die hierdoor in het voortraject 

makkelijker de juiste inrichtings keuzes kan maken.” Hendriks 

Coppelmans bouwt steeds meer projecten met behulp van 

BIM. Tommy: “We inves teren flink in kennis en kunde en maken 

grote stappen. Er liggen sectorbreed nog wel veel uitdagingen, 

bijvoor beeld juridisch en organisatorisch. Het is een geweldig 

hulpmiddel voor betere samenwerking. Daarom krijgt het bij ons 

volop aandacht!”   
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Rob Dekker over Baanderherenweg: “Mensen kunnen 

wooncarrière maken in hun eigen wijk”

Onder kostprijs werken is voor niemand goed. Niet voor opdracht-

nemers en niet voor opdrachtgevers. Toch gebeurt het in de bouw, 

waardoor de kwaliteit steeds vaker onder druk staat. Wat is er aan  

de hand? En veel belangrijker: hoe komen we hier samen uit?  

Martin Liebregts, directeur van de BouwhulpGroep en 

hoofdredacteur van kennisnetwerk Renda, geeft zijn visie. 

 

“Het traditionele aanbesteden geeft opdrachtgevers grip op de prijs, maar 

leidt ook tot problemen”, vindt Liebregts. “Partijen gaan de markt op en 

halen telkens andere partners in hun team. Bedrijven die ze normaal 

gesproken niet zouden kiezen. Dat is jammer. Vergelijk het met voetbal: 

iedereen weet dat een team pas optimaal functioneert als de spelers goed 

op elkaar zijn ingespeeld. Toch kiezen we in de bouw steeds voor een 

andere opstelling. Daarmee is de wedstrijd op voorhand al verloren.”

Ketensamenwerking
Liebregts pleit voor andere vormen van samenwerken. “Keten-

samenwerking met vaste partners leidt tot betere kwaliteit, dat is zeker. 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Het zou ook tot een scherpere prijs 

moeten leiden. Want het kan toch niet waar zijn dat een incidentele 

samenwerking goedkoper is dan een team waarvan de spelers volledig op 

elkaar zijn ingespeeld? Naarmate je meer projecten samen oppakt, kun je 

processen beter op elkaar afstemmen. Je pakt projecten handiger aan en 

dat leidt tot betere kwaliteit voor lagere kosten.”

Beste prijs
“Het is aan de markt om ketensamenwerking zo interessant te maken dat 

opdrachtgevers er niet omheen kunnen”, stelt Liebregts. “Dan heb ik het 

dus óók over de prijs. Zorg voor transparantie in je prijsstelling door 

arbeids- en materieelkosten te scheiden van algemene bedrijfskosten.  

En laat zien waar de voordelen voor de opdrachtgever zitten.  

Welke kosten bespaar je door slim samen te werken in een vast team? 

Opdrachtgevers zijn net gewone mensen; ze willen altijd de beste prijs.”

Constante kwaliteit
Voor opdrachtgevers ligt er ook een opgave: meer focus op kwaliteit. 

Liebregts: “De bouwketen moet die kwaliteit aantoonbaar maken en laten 

zien dat samenwerking in een ingespeeld team tot betere prestaties leidt. 

Vertrouwen is niets; het gaat om het bewijs dat je levert in de praktijk. En 

wil je voor de volle winst gaan, dan kies je toch voor een ingespeeld team?”

Vanuit vestigingen in Uden, Schijndel en Heijen verzorgt het 

Serviceteam van Hendriks Coppelmans 24 uur per dag het 

klachten- en mutatieonderhoud voor verschillende 

woningcorporaties en zorgorganisaties. Deze service verloopt 

sinds begin dit jaar nog sneller en efficiënter dankzij een 

digitaliseringsslag in de servicebus.

Waar de Serviceteammedewerkers voorheen elke ochtend werkbonnen 

overhandigd kregen van de uitvoerder, ontvangen zij de planning nu 

direct digitaal op hun tablet. “Zo kunnen ze voortaan rechtstreeks naar 

de klant”, vertelt Pieter Driessen, verantwoordelijk voor de Service-

teams. “En is de klus afgerond? Dan registreren ze de gewerkte uren en 

de gebruikte materialen direct op de tablet. Ook onze vaste partners 

werken op deze manier.”

Minder faalkosten
De uitvoerder kan nu op elk moment van de dag de status van een klus 

inzien, en daar met zijn planning direct op inspelen. “Superefficiënt”, 

stelt Pieter. “Dankzij de digitalisering gaat onze handelingssnelheid 

omhoog en verminderen we faalkosten. Uiteraard profiteren ook onze 

opdrachtgevers hiervan. We kunnen nog sneller service verlenen tegen 

lagere kosten.”

‘Digitale bouwvakker’
“De stap naar een ‘digitale bouwvakker’ is best even wennen”, vertelt 

Pieter. “Daarom digitaliseren we in fases. De volgende stapis het 

koppelen van software van woningcorporaties aan ons eigen 

planningsprogramma. Later wordt dit volledig geautomatiseerd. 

Dan kunnen we nog sneller en efficiënter reageren op verzoeken.”   

Serviceteam zet 
digitale stap vooruit

Dankzij zijn tablet kan Serviceteammedewerker Nol van Kessel 

met zijn collega’s sneller en efficiënter aan de slag in de wijk.

“Samenwerking 
belangrijk voor 
goede invulling 
sociale rol”
Voor Woonstichting St. Joseph realiseerde Hendriks Coppelmans in 

Boxtel 37 atelier- en eengezinswoningen aan de Baanderherenweg. 

Ook het nieuwbouwproject Bracbant werd vorig jaar opgeleverd. 

Hier wonen startende huurders naast mensen met een beperking. 

Rob Dekker, directeur-bestuurder van de Woonstichting: “Door 

samenwerking met de juiste partners is het gelukt om een mooie 

bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in Boxtel.”

Het nieuwbouwproject aan de Baanderherenweg maakt deel uit van een 

grote revitalisering van de wijk Selissenwal, en betekent een belangrijke 

kwaliteitsimpuls voor het noorden van Boxtel. Op deze locatie stonden 101 

portieketageflats verdeeld over een aantal gebouwen. Hendriks Coppelmans 

renoveerde twee van die gebouwen op hoog niveau en de rest werd 

gesloopt. In december 2013 werden de 30 eengezinswoningen (15 huur en 

15 koop) en 7 atelierwoningen opgeleverd aan de nieuwe bewoners. “Dit 

bracht meer variatie in het woningaanbod”, vertelt Rob Dekker. “Het hart van 

de wijk is nu helemaal opgeknapt, en Selissenwal is populairder dan ooit.”

Bijdrage aan leefbaarheid
Ook Bracbant is een verrijking voor Boxtel. Het complex, opgeleverd in 

augustus 2013, combineert 8 huurwoningen van de Woonstichting met 

18 appartementen voor cliënten van zorgaanbieder Cello. “De corporatie 

is er voor mensen met een smalle beurs en voor hen die niet in hun eigen 

woonruimte kunnen voorzien”, licht Rob Dekker toe. “De realisatie van 

Bracbant past uitstekend in die filosofie en sluit aan bij de ontwikkelingen 

in de maatschappij.”  

Rol onder druk
Differentiatie in woningbouw leidt tot een evenwichtige opbouw van de 

wijk. “Het is nog maar de vraag of wij die taak ook in de toekomst op een 

goede manier kunnen invullen”, aldus Rob Dekker. “Door het beleid van 

de overheid komt onze rol in de wijkopbouw zwaar onder druk te staan.

Als woningen boven de huurgrens worden overgelaten aan de markt, 

betekent dit een beperking van onze taken. En dat is de doodsteek voor 

dit soort wijkhervormingen.” Rob Dekker verwacht dat het aantal 

woningcorporaties afneemt. “Nu zijn er nog een kleine vierhonderd in ons 

land, maar over tien jaar zou dat wel eens de helft kunnen zijn. Binding 

houden met de lokale samenleving wordt dan alleen maar belangrijker.”

Meer samenwerking
Volgens Rob Dekker vraagt deze ontwikkeling om een verregaande 

samenwerking met andere woningcorporaties en partners in de bouwketen. 

“Je ziet nu al dat corporaties snijden in de bedrijfslasten. Met minder mensen 

evenveel doen. Dan helpt het als een ontwikkelende bouwer zoals Hendriks 

Coppelmans zelf met initiatieven komt en meedenkt in transparante 

modellen. Voor elke aannemer telt de winst. Daar is niets mis mee. Maar je 

hebt ook aannemers die een stuk verder kijken. Partijen die samen met ons 

als sociale partner tot een optimaal product willen komen, zonder dat telkens 

de kassa rinkelt. Dat schept vertrouwen in het proces, waarbij we elkaar 

vinden in het succes, maar ook in pijnpunten. Hendriks Coppelmans heeft 

dat in zich. Dat bewijzen ze keer op keer.”   

Samenwerking Hoflaan Tilburg
Martin Liebregts werkte nauw samen met Hendriks 

Coppelmans tijdens het groot onderhoud aan 58 woningen 

aan de Hoflaan in Tilburg, in opdracht van WonenBreburg. 

Liebregts vervulde de rol van architect, Hendriks 

Coppelmans verzorgde de uitvoering. Bij deze renovatie 

werd zowel de buiten- als de binnenzijde van de woningen 

aangepakt. Alle woningen kregen bovendien energielabel B.

“Opdrachtgevers zijn net gewone mensen”

Martin Liebregts: “Een voetbalteam presteert beter als de spelers op elkaar ingespeeld zijn. Zo werkt het in de bouw ook.”

Hendriks Coppelmans brengt ketensamenwerking succesvol in 

praktijk. Een van de tools die wij inzetten om de coördinatie- en 

projectkosten tot een minimum te beperken, is Activity Based 

Costing. 

 

Meer weten hierover? Neem dan contact op met Cas Stuut  

via cas.stuut@hendrikscoppelmans.nl of (0413) 26 48 33. 

Bekijk ook onze projectcases en pilotpublicaties op: 

www.hendrikscoppelmans.nl/ketensamenwerking.
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Ze woonden al met veel plezier in de Heeswijkse Kampen, een gezellige woonwijk in Cuijk. Maar toen Marco en Femke van Summeren 

hoorden van het nieuwbouwproject ‘Mijn WaterMerk’, begon het meteen te kriebelen. Marco (39) en Femke (34) waren dan ook de 

allereerste inschrijvers voor een twee-onder-een-kapwoning aan de Magnolia. Met een tuin op het zuiden. Samen met hun 1-jarige dochter 

Lotte voelen ze zich hier vanaf de eerste dag helemaal thuis.

Hendriks Coppelmans Bouwgroep  |  Uden (0413) 26 48 33  | bouwgroep@hendrikscoppelmans.nl 

Geweldig wonen in  
‘Mijn WaterMerk’, Cuijk

Aan het water
Marco: “Dit nieuwbouwproject gaf ons de kans wooncarrière te maken 

binnen onze eigen wijk. De buurt kenden we dus al. Een leuke wijk, 

prachtig gelegen aan het water. We hebben nu een grotere woning. 

Precies waar we naar zochten. We waren dan ook direct enthousiast.”

Snel verkocht
Femke: “Gelukkig was onze vorige woning al binnen vier maanden 

verkocht. Om de periode tot de oplevering te overbruggen, huurden we 

anderhalf jaar lang een huis dat te koop stond. Nadat dit verkocht werd, 

waren we de laatste negen weken welkom bij mijn ouders. Even 

behelpen, maar je weet waarvoor je het doet.”

Op pad met de architect
Marco: “Om ons nieuwe huis helemaal naar onze zin te maken, zijn we 

er al vanaf de ontwerpfase intensief mee bezig geweest. Juist omdat je 

bij dit project van tevoren je persoonlijke wensen kon doorgeven.  

De architect nam ons zelfs mee naar Nijmegen om te laten zien wat de 

ontwerpstijl van de Amsterdamse School typeert.”

Femke: “Vervolgens stuurden we hem foto’s van elementen die wij mooi 

vinden. In het ontwerp hield hij daar rekening mee. Maar net zo makkelijk 

gaven we hem de vrije hand. Zo is het keukenraam tot aan de grond een 

goed idee van de architect.”

Meer leefruimte
Femke: “Ook aan de binnenkant van de woning mochten we veranderen 

wat we wilden. Het verraste me hoeveel er mogelijk was! Zo kozen we 

voor dit type woning, maar dan met de indeling van een ander type.  

Je bent extra betrokken bij de bouw als je zelf meedenkt over je nieuwe 

woning en de indeling ervan.”

Marco: “Meer woon- en leefruimte is voor ons erg belangrijk.  

Daarom lieten we meteen de woonkamer vergroten. Zelfs de plek van de 

stopcontacten en lichtschakelaars hebben we precies aangewezen.  

Voor ons een ideale werkwijze: wij geven aan wat we willen, en Hendriks 

Coppelmans voert het uit. Helemaal naar wens.”

Pleintje
Marco: “We hebben ons huis vanaf de grond opgebouwd zien worden 

en leefden met veel plezier toe naar de oplevering. Zeker tijdens de 

kijkdagen kreeg je een goed beeld van de vorderingen. Dan word je nóg 

enthousiaster.”

Femke: “Al vanaf de eerste dag voelt deze woning echt als thuis.  

Ook Lotte vond hier meteen haar plekje. En straks kan ze lekker spelen 

op het pleintje voor ons huis. Hier kunnen we nog jaren genieten.”

Project ‘Mijn WaterMerk’ in het kort
In meerdere fases ontwikkelt en realiseert Hendriks Coppelmans 

namens VOF Klein Linden het nieuwbouwproject ‘Mijn 

WaterMerk’ in Cuijk. Begin maart 2013 startte de bouw van de 

eerste fase in de uitbreidingswijk de Heeswijkse Kampen.  

Deze woningen zijn inmiddels opgeleverd. De tweede fase is in 

verkoop. Het totale project biedt ruimte aan 29 (half)vrijstaande 

woningen in de architectuurstijl van de Amsterdamse School. 

Dankzij het Wonen-naar-Wens®-concept is elke woning uniek.

“Het verraste 
ons hoeveel er 
te kiezen viel!”

8


