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Energetisch renoveren zonder budget
Torenhoge energiekosten bezorgen veel zorginstellingen hoofdbrekens. 

Energiemaatregelen bieden uitkomst, maar wat als daar geen budget 

voor is? Hendriks Coppelmans en Eneco presenteren de oplossing in 

een uniek consortium. 

Woongat gedicht met uniek bouwconcept
Dankzij de BudgetRijwoning® van Hendriks Coppelmans hoeft geen 

enkele koper of huurder meer tussen wal en schip te vallen. Ideaal voor 

starters, eenpersoonshuishoudens en kleine gezinnen. Gemeenten blij, 

inwoners blij.   

BudgetRijwoning: rendabel 
woningconcept voor 
huur- en koopsector 

Lees verder op pagina 6 en 7.

‘Verduurzaam vastgoed 
en houd geld over 
voor zorg’  

Lees verder op pagina 5.

www.hendrikscoppelmans.nl
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Goede begeleiding bij groot 
onderhoud. Dat geeft rust.
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Ecologische huurwoningen Droogsehof in Malden.

‘Versneld innoveren met 
eigen BIM-specialist’
De ontwikkelingen rondom BIM volgen elkaar in rap tempo op. 

Hendriks Coppelmans heeft op dit vlak al flink geïnvesteerd in 

software, hardware en kennis. De komst van een eigen BIM-specialist 

en de aanschaf van een smartboard zorgen voor een nieuwe impuls.

Sinds september heeft Hendriks Coppelmans met Ted Pasveer een 

BIM-specialist in huis. “BIM is dé weg naar efficiënte en effectieve samenwer-

king”, vertelt hoofd projectbureau Marti Smits. “Met het aantrekken van Ted 

Pasveer kunnen we binnen onze organisatie de volgende stap zetten en de 

uitdagingen op BIM-gebied versneld oppakken.”

Clashsessie op smartboard
“Een andere stap is de aanschaf van een interactief smartboard”, legt Ted 

Pasveer uit. “Dit slimme beeldscherm gebruiken we als presentatiemiddel 

bij clashsessies met onze bouwpartners. Alle 3D-gebouwmodellen van 

de betrokken partners voegen we samen tot één model en bekijken we 

op het grote scherm letterlijk van alle kanten. Zo krijgen we knelpunten 

snel in beeld. Hierdoor voorkomen we eventuele faalkosten al in een 

vroeg stadium. De klant profiteert van een kortere doorlooptijd en een 

betere kwaliteit voor een lagere prijs.”

Steeds meer informatie
Het BIM-model wordt vanaf de ontwikkeling tot en met de oplevering continu 

verrijkt met informatie. Ted: “De benodigde materialen en de specificaties 

ervan hebben we steeds direct in beeld. Na de oplevering stellen we het 

BIM-model beschikbaar aan de opdrachtgever. In de beheersfase kunnen zij 

alle gebouwinformatie dan snel en eenvoudig raadplegen.”  

In tweeënhalve  
maand uitverkocht
De Nederlandse woningmarkt zit in de lift en ook Hendriks 

Coppelmans ziet stijgende woningverkoopcijfers. ”We merken het bij 

nagenoeg al onze projecten en in alle regio’s”, constateert directeur 

ontwikkeling René Beks. “Een absolute topper is het 

nieuwbouwproject ‘Waterspin’ in de duurzame wijk Geerpark in 

Vlijmen. In tweeënhalve maand wisten we daar alle woningen te 

verkopen!” Natuurlijk zijn de lage rente en het herstel in het 

consumentenvertrouwen belangrijke oorzaken, maar volgens Beks is 

er meer. “We hebben goed zicht op de wens van de lokale 

woonconsument. We bieden woningen die daarbij aansluiten én 

betaalbaar zijn. Zo hebben we in Boekel bijvoorbeeld vrijstaande 

woningen ontwikkeld in het betaalbare segment. Bij het uitverkochte 

project in Vlijmen spraken vooral de flexibele plattegrond en de 

energiezuinigheid aan.” 

Welk goed doel 
verdient steuntje?
Cohesie, het maatschappelijk fonds van Hendriks Coppelmans, keert 

jaarlijks in de decemberperiode geld uit aan goededoelenprojecten die 

bijdragen aan ‘geweldig wonen’. Kent u zo’n project, dat financiële 

steun, publieke aandacht en een schouderklopje verdient? Meld het 

dan bij ons aan. Dat kan tot 10 november 2014 via de website 

fonds-cohesie.nl. Een comité van aanbeveling, onder voorzitterschap 

van oud-gedeputeerde Paul Rüpp, nomineert vervolgens enkele 

projecten. In december mogen relaties en medewerkers namens het 

fonds ieder C 20,- schenken aan een van deze goede doelen. 

Ons mvo-beleid door 
de ogen van relaties
Maatschappelijke betrokkenheid zit bij Hendriks Coppelmans in de 

genen. In onze ogen kun je wonen pas echt geweldig maken als je 

positief bijdraagt aan een leefbare samenleving. Daarom onder-

nemen wij duurzaam en houden we rekening met de wensen en 

behoeftes van de huidige generatie én de generaties die na ons 

komen. In 2013 behaalden wij, als eerste in onze categorie in 

Nederland, het certificaat MVO Prestatieladder niveau 3. 

Op onderzoek uit
Ook op het gebied van mvo willen wij continu doorgroeien. Daarom 

ondervroegen we de afgelopen maanden een aantal relaties over dit 

onderwerp. Hoe staan zij tegenover mvo? En wat verwachten zij van 

ons? 45% van de benaderde organisaties reageerde met duidelijke 

antwoorden. Een respons die ons tevreden stemt. 

Conclusies
Hendriks Coppelmans staat bij de meeste respondenten bekend als een 

bedrijf dat actief bezig is met mvo. Dit is positief. Ook blijkt uit het 

onderzoek dat onze relaties het belangrijk vinden dat we steeds weer een 

stap verder gaan. Vooral op het gebied van social return liggen er kansen, 

zo geven ze aan. De komende tijd gaan wij aan de slag met de feedback. 

Meer weten over dit onderzoek en de resultaten? Of ook deelnemen? 

Neem contact op met Bart Hendriks via (0413) 26 48 33. 

Hogere tevredenheid 
door inzet bewoners-
begeleidster
Een grootonderhoudsproject is voor bewoners best spannend. 

Ageet Reith, bewonersbegeleidster bij Hendriks Coppelmans, 

kent de signalen. “Mensen worden onrustig en onzeker. Dat is 

een natuurlijke reactie bij verandering. Met heldere informatie, 

een luisterend oor en persoonlijke aandacht kun je veel zorgen 

wegnemen”, weet Ageet. Het leidt tot een hogere bewoners-

tevredenheid en ontlast de corporatie. Het project verloopt 

soepeler en dat is prettiger voor iedereen. 

Een uitvoeringsteam met een ’sociale antenne’ vormt bij Hendriks 

Coppelmans de basis voor elk onderhoudsproject. Toch kan er soms iets 

extra’s nodig zijn om leefbare en werkbare omstandigheden te creëren. 

Bijvoorbeeld vanwege weerstand vanuit de wijk, een taalbarrière, 

sociaal-maatschappelijke problemen of omdat er veel ouderen of 

hulpbehoevenden wonen. “Dan is het prettig als er iemand is, die vanuit 

een neutrale rol aandacht heeft voor bewoners”, schetst Ageet. “Ik ben 

een intermediair tussen het bouwtechnisch team, de corporatie en de 

bewoners. Het feit dat je er bent, brengt vaak al rust.”

Positieve modus
Als bewonersbegeleidster maakt Ageet onder andere sociale analyses 

van een wijk. Ze is betrokken bij het plan van aanpak, is aanwezig bij 

bewonersavonden en verzorgt sociale opnames via een-op-eengesprek-

ken aan de keukentafel. “Ik luister, ga de verbinding met mensen aan en 

kijk waar knelpunten zitten of kunnen ontstaan. Voorkomen is altijd beter 

dan genezen. Als er toch moeilijkheden ontstaan, probeer ik de oorzaak 

van het probleem te achterhalen en mensen weer in een positieve  

modus te krijgen.” 

Duidelijk zijn
Ageet is gepokt en gemazeld in de wijk – op zowel sociaal-maatschap-

pelijk als medisch vlak – en is erkend conflictbemiddelaar. “De sociale 

controle is vaak groot, mensen weten veel van elkaar en onthouden alles. 

Ik ken de dynamiek van een groep. Belangrijk is om daar  zorgvuldig en 

integer mee om te gaan. Dezelfde taal spreken, rekening houden met 

gewoontes en gebruiken en zorgen dat je elkaar begrijpt. Privacy vind ik 

daarbij een groot goed. Soms kan de spanning hoog oplopen. Mensen 

op een correcte manier tegemoet treden en tegelijkertijd grenzen stellen 

en duidelijk zijn is dan van belang. We hebben tenslotte een onderhouds-

klus te doen!”  

Ted Pasveer (staand rechts) en Marti Smits houden  

een interactieve clashsessie met bouwpartners.

Excellent gebied Geerpark Vlijmen

‘Ademende’ 
ecologische 
huurwoningen
Aan de rand van Malden bouwt Hendriks Coppelmans voor 

opdrachtgever Ca’vera twintig ecologische vrijesectorhuurwoningen. 

In het nieuwbouwplan Droogsehof sluit het sterk ecologische karakter 

van de huurwoningen naadloos aan op de landelijke omgeving. 

Het meest in het oog springen de sedumdaken, het ontbreken van 

polyurethaanschuim en ademende prefab houtconstructies van 

FSC-hout. Stuk voor stuk elementen die zorgen voor een gezond en 

aangenaam binnenklimaat. Consort Architects ontwierp de woningen, en 

Hendriks Coppelmans leverde een belangrijke bijdrage aan de 

uitontwikkeling ervan. Juist dankzij onze kennis van ecologisch bouwen. 

Daarin staan het milieu en de menselijke gezondheid centraal. Niet voor 

niets gelooft Hendriks Coppelmans in een biobased economy: een flinke 

stap verder dan duurzaam bouwen alleen.   

Bewonersbegeleidster Ageet (links) heeft een luisterend oor
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‘Kijk goed naar je woningvoorraad’

Eengezinswoningen 
splitsen met haalbare 
businesscase
Woningbouwvereniging Bergopwaarts uit Deurne onderzocht 

twee jaar geleden de demografische ontwikkelingen in haar 

verzorgingsgebied. De prognose? Een flinke toename van het 

aantal eenpersoonshuishoudens in de komende vijftien jaar.  

Voor Bergopwaarts de aanzet tot een uitdagend pilotproject:  

een transformatie van drie eengezinswoningen tot zes 

zelfstandige beneden- en bovenwoningen, uitgevoerd in 

ketensamenwerking.

“Met dit onderzoek loopt Bergopwaarts voorop”, vindt Cas Stuut, 

directeur van Hendriks Coppelmans. ”De corporatie heeft duizend extra 

woningen nodig voor een- of tweepersoonshuishoudens, binnen een 

gelijkblijvende woningvoorraad.” Dit wi ze onder andere bewerkstelligen 

door transformatie van grondgebonden woningen. Het splitsen van drie 

eengezinswoningen in de Europastraat in Deurne is een interessante 

pilot om te kijken of we meer woningen op deze wijze kunnen 

aanpakken.”

Ketensamenwerking
Als startpunt voor de ketensamenwerking, presenteerde Bergopwaarts 

een programma van eisen aan Hendriks Coppelmans en de andere 

ketenpartners: installatiebedrijf Kemkens en Vissers & Roelands 

Architecten & Ingenieurs. Cas Stuut: “Het zeer ambitieuze programma 

van eisen vroeg om een creatieve en oplossingsgerichte teamprestatie. 

Een uitdaging die we samen enthousiast omarmden! Alle aspecten 

moet je daarin meenemen: van een doordachte indeling van de 

woningen tot het gewenste energielabel en de verlengde exploitatie-

duur. Het is essentieel om in de ontwerpfase een heldere analyse te 

ontwikkelen en die te vertalen in een haalbare en toekomstbestendige 

businesscase, zowel demografisch, bouwkundig als financieel.”

Energetisch renoveren
Inmiddels is de splitsing van de drie grote eengezinswoningen uit de jaren 

60 in volle gang. Tegelijkertijd vindt energetische opwaardering plaats: 

van Energielabel E naar label B. Dat is een voorwaarde om in aanmerking 

te komen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector 

(STEP). Hendriks Coppelmans heeft veel kennis van deze interessante 

subsidieregeling. “Die kennis is waardevol voor onze relaties en de 

businesscase”, legt Cas Stuut uit. “In dit geval zetten we flinke stappen 

door de spouwen te vullen met steenwolvlokken, een geïsoleerde 

betonvloer te storten en nieuwe kozijnen te plaatsen met HR++-glas. 

Ook het voegwerk vernieuwen we en beide woonlagen krijgen een 

HR++-ketel.”

Bouwkundige uitdagingen
Beneden ontstaat een rolstoeltoegankelijke seniorenwoning, inclusief een 

uitbouw met twee slaapkamers. De keuken maakt plaats voor een 

badkamer en de woonkamer krijgt een open keuken. Ook de 

bovenwoning krijgt een woonkamer met open keuken, een badkamer en 

een slaapkamer met toegang tot het terras op de uitbouw van de 

benedenwoning. “De splitsing zorgt voor bouwkundige uitdagingen”, 

vertelt Bas van den Elzen, calculator en werkvoorbereider van Hendriks 

Coppelmans. “Van het aanbrengen van geluidsplafonds tot het bewaken 

van de constructieve sterkte van de woning en het vervangen van al het 

leidingwerk. Dat lukt omdat er een goed doordacht plan ligt, en elke 

ketenpartner zijn kennis en ervaring inbrengt.” 

‘Verduurzaam vastgoed en houd geld over voor zorg’

Chris Theuws, directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Bergopwaarts.

Resultaten businesscase Europastraat Deurne
- Levensduurverlenging van 40 jaar

- Geen onrendabele top: investering lager dan bedrijfswaarde

- Gemiddelde huurprijs: C 575,- per maand

- Energetisch renoveren van Energielabel E naar minimaal B

- Rijkssubsidie STEP 

- Extra woningen, zonder grondaankoop

- Passend bezit voor tevreden klanten

- Demografisch toekomstbestendig

Het is algemeen bekend: in de zorg rijzen de energiekosten de pan uit. 

Nu de kijk op zorgvastgoed verandert, kunnen renovaties en energie - 

  maatregelen mooi samengaan. Tenminste, als er geld is. En laat dat  

nu net een probleem zijn voor veel zorginstellingen. In een uniek 

consortium presenteren Hendriks Coppelmans en Eneco de 

oplossing. Een slimme aanpak van de energielasten die direct geld 

oplevert voor renovatie.

In Noord-Brabant staat een vooruitstrevende pilot binnen het Slim-en-

Snelprogramma van Energiesprong Zorgvastgoed op de agenda: de 

ontwikkeling van een energieneutraal zorggebouw voor een clustering 

van functies. Voor de uitvoering zijn nog drie partijen in de race, 

waaronder het consortium van Hendriks Coppelmans en Eneco, voor 

deze pilot uitgebreid met Search. “Onze oplossing behelst design, 

construct en finance, én een energieprestatiegarantie op basis van een 

forse ambitie, namelijk nul op de meter”, vertelt Eric Mimmel, Senior 

Program Manager bij Eneco. “Plus onderhoud, als de klant ervoor 

openstaat. Want als je een energieprestatiegarantie afgeeft, wil je 

natuurlijk ook zelf aan de knoppen zitten.”

Gegarandeerde lasten
“De kracht van ons consortium zit in de combinatie van specialismen”, 

zegt René Beks, directeur ontwikkeling van Hendriks Coppelmans.  

“Die maakt dat wij zowel lage energie- als onderhoudslasten kunnen 

garanderen. Wij verzorgen de risicodragende ontwikkeling van het 

bouwkundige deel. Eneco doet dat voor het installatiegedeelte en 

financiert dit. Zo maken we energetisch renoveren mogelijk, ook als 

daarvoor geen budget is.” Eric Mimmel: “Bijkomend voordeel is de 

waardestijging van het pand. Steeds meer vastgoed komt in private 

handen. Beleggers willen rendement of meerwaarde zien.” 

Meer geld voor zorg
Energetische renovatie betekent kosten besparen. En dus meer geld 

overhouden voor waar het echt om gaat: zorg. Eric Mimmel illustreert de 

aanpak. “De eerste stap is het in kaart brengen van de energielasten en 

besparingskansen. Welke maatregelen zijn mogelijk en wat leveren ze 

op? Dit verwerken we in een doelgericht voorstel voor de zorginstelling. 

Vervolgens is het zaak om de totale besparing netto contant te maken. 

Zo komt er direct geld beschikbaar voor de renovatie of transformatie. 

Uiteraard is het aan ons om de besparing te garanderen. Via zorgvuldige 

monitoring leveren we het bewijs.” 

Nieuwbouw
Ook bij nieuwbouw garandeert het consortium constante energie- en 

onderhoudslasten. Daarbij wordt een zogeheten ‘exploitatieplafond’ 

vastgesteld. “Dit zorgt voor zekerheid”, zegt Eric Mimmel. “Bovendien 

kan het financieel voordeel daarna alleen maar toenemen, bijvoorbeeld 

door innovatie of verbetering. In het westen van ons land heeft dit 

concept zijn succes al bewezen. Verschillende instellingen kunnen 

daarover meepraten.” 

Extra kansen
Het consortium laat er geen misverstand over bestaan: de businesscase 

is haalbaar. Of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw. “En dan hebben 

we het nog niet eens gehad over de subsidiemogelijkheden”, besluit 

René Beks. “Denk aan de STEP-subsidie voor bestaande bouw. Ook het 

combineren van budgetten – voor onderhoud, transformaties én energie 

– is een aanrader. Wij zetten onze  integrale aanpak graag in voor 

zorginstellingen.”  

In januari 2015 verzorgt Hendriks Coppelmans een kennisbijeenkomst 

over energetisch renoveren en transformatie in de zorg, met externe 

sprekers. Wilt u hiervoor een uitnodiging ontvangen? Mail dan 

naar m.huijbregts@hendrikscoppelmans.nl.

“De komende jaren groeit de vraag naar kleinere, gelijkvloerse woningen”, 

vertelt Chris Theuws, directeur-bestuurder bij Woningbouwvereniging 

Bergopwaarts. “En wij zijn onze klanten graag van dienst door te zorgen 

voor goede, geschikte woningen. Uit demografisch onderzoek blijkt dat 

we op termijn een overschot hebben van zo’n duizend te grote 

eengezinswoningen. Met onze pilot spelen we hier heel doelgericht op in. 

Ik ervaar hierin de voordelen van ketensamenwerking. Een open en 

transparant proces, waarbij je partners nodig hebt zoals Hendriks 

Coppelmans. Partijen die uit zichzelf met oplossingen en suggesties 

komen. Bijvoorbeeld door ons te wijzen op de STEP-regeling. Bovendien 

begrijpen ze heel goed waar corporaties mee te maken hebben. Zelfs als 

het gaat om onze financiën en onrendabele top.” Eind dit jaar is de 

splitsing van de drie grote eengezinswoningen afgerond. “We gaan niet 

alleen van drie naar zes woningen. Ook de kwaliteit verbetert aanzienlijk 

en we zetten flinke stappen vooruit in het Energielabel”, aldus Theuws. 

“Ik raad andere corporaties aan om ook goed naar de eigen 

woningvoorraad te kijken. Er komen veel veranderingen op ons af.” 

V.l.n.r.: Erik Janssen (uitvoerder), Bas van den Elzen 

(calculator/werkvoorbereider) en Cas Stuut (directeur) Eric Mimmel, Eneco (links) 

en René Beks, Hendriks Coppelmans
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De BudgetRijwoning® van Hendriks Coppelmans is een kwaliteits-

woning op basis van een flexibel bouwconcept. Typerend zijn de lage 

kostprijs, korte bouwtijd en uitgekiende indeling. Bovendien is er een 

grote variatie in gevelbeelden. Dat maakt deze grondgebonden 

woning uitermate geschikt voor wijkherstructurering, inbreiding en  

de ontwikkeling van nieuwe woonwijken. 

“We merken steeds vaker dat een grote groep mensen tussen wal en 

schip valt in hun zoektocht naar een passende woning”, vertelt Ron 

Cornelissen, projectmanager bij Hendriks Coppelmans. “Vaak gaat het 

om starters, eenpersoonshuishoudens en kleine gezinnen die betaalbaar 

willen huren of kopen.” De BudgetRijwoning is er juist voor deze 

doelgroepen. Een doordacht concept waardoor corporaties en beleggers 

betaalbare huurwoningen kunnen verhuren, en gemeenten hun gronden 

kunnen verkopen in de sociale sector.

Modulaire opbouw
De BudgetRijwoning is een complete, grondgebonden woning met drie 

of twee grote slaapkamers en een separate berging. “Elke woning 

bouwen we modulair op in een digitaal 3D-model”, legt Ron Cornelissen 

uit. “Dit biedt interessante voordelen. Naast de gevel is ook de indeling 

van de woning eenvoudig aan te passen aan de hand van meerdere 

basisplattegronden. Liever een slaapkamer minder of een keuken in 

L-vorm? De klant ziet het resultaat van de wijziging direct in beeld. Juist 

vanwege die flexibiliteit houden we de bouw- en ontwikkelkosten van de 

BudgetRijwoning zo laag. Een optimale prijs-kwaliteitverhouding dus.”

Gronden snel verkopen
Er verschijnen al BudgetRijwoningen in het straatbeeld van de 

gemeenten Haaren, Laarbeek, Grave, Boekel en Gemert-Bakel.  

“De kracht van het concept zit in de flexibele eenvoud ervan”, legt Ron 

Cornelissen uit. “Het is breed inzetbaar dankzij de modulaire opbouw. 

Met deze woningen kunnen we gronden van gemeenten of corporaties 

op een andere manier ontwikkelen. Plannen die bijvoorbeeld stagneren 

op verkaveling of prijs, kunnen we zo tóch realiseren. Zeer slagvaardig 

bovendien. Voor elke opdrachtgever hebben we binnen een week een 

compleet plan op tafel liggen dat aan alle beeldkwaliteitseisen 

beantwoordt.”

Ook als nul-op-de-meterwoning
De BudgetRijwoning heeft zich al bewezen in de praktijk. Toch ontwikkelt 

het concept zich nog steeds door. Ron Cornelissen: “We passen het 

voortdurend aan door goed te luisteren naar de wensen vanuit de markt. 

Bijvoorbeeld door de woning ook voor mantelzorg geschikt te maken.  

En met het aanscherpen van de energienormen, maken we de woning 

toekomstbestendig. We kunnen onze BudgetRijwoning zelfs uitvoeren als 

nul-op-de-meterwoning.”

Wilt u weten wat het BudgetRijwoning-concept voor u kan betekenen? 

Neem dan contact op met directeur ontwikkeling René Beks via (0413) 

26 48 33 of rene.beks@hendrikscoppelmans.nl. 

‘Unieke standaard vol keuzevrijheid voor kopers’

‘Dit concept vergroot huuraanbod voor elke gemeente’

BudgetRijwoning®: rendabel woning-
concept voor huur- en koopsector

Voor kopers Judith Verhoeven en Ronald Freese  

 ging een wens in vervulling: hun eigen BudgetRijwoning.

Samen met initiatiefnemer BL Huisvesting ontwikkelt en realiseert 

Hendriks Coppelmans verschillende huur- en koopwoningen in Gemert. 

Innovatieve bouwplannen waarin standaardisatie en keuzevrijheid hand 

in hand gaan. Een mooi voorbeeld is het plan La Dolce Villa 2, met 

vijftien woningen aan De Wouw en de Oudestraat. “Keuzevrijheid is de 

kracht van dit plan”, zegt Bas van de Laar, directeur van BL 

Huisvesting. “Bijvoorbeeld als het gaat om de indeling. Drie of juist vier 

slaapkamers? Een dakkapel, erker of uitbouw? Het kan allemaal. 

Bovendien is er keus uit verschillende gevels, zowel qua architectuur als 

qua kleur. Dit zorgt niet alleen voor tevreden kopers, maar ook voor een 

gevarieerd straatbeeld. En door onze revolutionaire 

Woningsamensteller-module, krijgt de woning direct vorm in een 

Veel gemeenten kampen met hetzelfde probleem. Een te beperkt 

aanbod van huurwoningen voor mensen met een bruto jaarinkomen 

tussen de g 34.000,- en g 45.000,-. En dat terwijl het aandeel lagere 

middeninkomens alleen maar toeneemt. Met de bouw van negen 

huurwoningen speelt de gemeente Boekel hierop in, samen met 

Hendriks Coppelmans. In uitbreidingswijk De Donk 2 komt het 

flexibele gemeentebeleid perfect samen met het bouwconcept van  

de BudgetRijwoning®. 

Nu woningcorporaties minder financiële ruimte hebben om te investeren 

in nieuwbouw, stagneert ook in de gemeente Boekel de aanwas van 

huurwoningen. “Net als andere plattelandsgemeenten loopt Boekel wat 

achter met woningen in de huursector”, vertelt wethouder Ted van de 

Loo. “Voor jonge starters valt het vaak niet mee om een woning te kopen. 

Zelfs onze starterslening biedt niet altijd het juiste zetje. Komen ze ook 

niet in aanmerking voor een sociale huurwoning? Dan zijn andere 

oplossingen nodig om in de woonbehoefte te voorzien.”

Oplossing voor gemeenten
Op zoek naar een goed alternatief, maakte de gemeente Boekel kennis met 

het concept van de BudgetRijwoning. “Hendriks Coppelmans herkende 

zich in onze problematiek en bood gelijk uitkomst”, legt Van de Loo uit. “Ik 

was direct geïnteresseerd. Zeker gezien de huurprijs, die maximaal 10% 

boven de huurtoeslaggrens ligt. De BudgetRijwoning voorziet in een grote 

behoefte. Niet alleen hier, maar ook in andere gemeenten. Want die lopen 

vaak tegen dezelfde problemen aan als wij: wel kavels te koop maar geen 

kopers, en te weinig betaalbare woningen voor een grote groep inwoners.”

Flexibel inpassen
Naast een innovatief bouwconcept is een flexibel gemeentebeleid 

cruciaal voor een snelle invulling van bouwplannen. Ted van de Loo:  

“Dit project is daarvan een succesvol voorbeeld. De negen huurwoningen 

pasten net niet binnen de plannen. Samen met Hendriks Coppelmans 

hebben we adequaat gehandeld om ze toch in te passen. Daarbij 

kwamen we van beide kanten snel tot resultaat. Hendriks Coppelmans 

dankzij het flexibele bouwconcept en het inschakelen van een belegger 

die de woningen verhuurt, en de gemeente Boekel met het verlenen van 

een omgevingsvergunning.”

Kavels verkopen
In slechts drie maanden tijd is het plan volledig uitgewerkt. De bouw 

startte in juni en nog dit jaar volgt de oplevering van de woningen.  

“Snel schakelen, dat typeert ons”, aldus Van de Loo. “We hebben 

ondernemende ambtenaren die meedenken, maar ook de beperkingen 

durven aan te geven. Dat verwacht ik ook van onze partners, zoals 

Hendriks Coppelmans. In dit project kwamen al onze sterke punten 

prachtig samen. Logisch, want we delen hetzelfde doel. Wij kunnen 

kavels voor een goede prijs verkopen, terwijl Hendriks Coppelmans kan 

doorbouwen. En uiteindelijk zijn vooral de inwoners van Boekel er 

ontzettend blij mee.” 

3D-ontwerp.” Het concept van de BudgetRijwoning sluit dan ook 

naadloos aan op de visie van BL Huisvesting. “Hiermee komen we  

snel tot resultaat en variatie. Hendriks Coppelmans vult onze 

randvoorwaarden uitstekend in. Vooral als het gaat om diversiteit, 

creativiteit in het voortraject en een goede uitvoering op de 

bouwplaats.” 

Geen saaie rijtjes in Gemert,  
maar een gevarieerd straatbeeld.

Wethouder Ted van de Loo is blij met de bouw van BudgetRijwoningen in Boekel.
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Bijna veertig jaar wonen Hans (67) en May (65) van Est in een gezellige huurwoning aan de Loodsstraat in Gennep. Al die jaren hebben ze hun huis 

en grote tuin keurig bijgehouden, maar inmiddels kon de jaren 50-woning wel een flinke opknapbeurt gebruiken. Woningcorporatie Mooiland 

maakte daar werk van, samen met Hendriks Coppelmans. Toen de werkzaamheden waren afgerond, merkten Hans en May direct de voordelen.

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

Geweldig wonen in 
gerenoveerde huurwoning

Koel bij warm weer
Hans: “Veel huurwoningen in deze buurt zijn onder handen genomen. 

Dit is een van de woningen waaraan het meeste werk is verricht, zowel 

ín de woning als aan de buitenkant. Dat was ook echt nodig. We 

merkten dat vooral aan de tocht in huis. Niet zo vreemd, want in de 

gevel zaten nog de originele kozijnen uit de jaren 50. Bij de renovatie is 

de voorgevel compleet vervangen. Inclusief kozijnen met HR++-glas, 

ventilatie en betere muurisolatie.”

May: “Met een kraan werd in één dag de nieuwe gevel geplaatst. 

Geweldig om te zien hoe dat in zijn werk gaat. Deze woning had een 

van de laagste energielabels, maar dat is nu flink opgeschaald.  

Niet alleen is de tocht verdwenen; ook blijft het bij warm weer binnen 

koeler met een constante temperatuur. En dat voelt veel beter en 

prettiger aan.”

Elke dag actie
May: “Vooraf wisten we natuurlijk dat er flink wat werk verzet moest 

worden. De hele dag was er volop bedrijvigheid in en om huis. Je zit 

lange tijd in een soort bouwput, maar krijgt er iets fantastisch voor 

terug. En onze privacy ruilden we in voor een hoop gezelligheid.”

Hans: “Van zo’n renovatie kun je dus ook genieten. Dat hebben we 

zeker gedaan. Onze keuken was elke ochtend het vaste koffieadres 

voor de bouwploeg. Het vertrouwen was er al direct. Toen we een week 

op vakantie gingen, hebben we uitvoerder Rini Janssen zelfs onze 

sleutel gegeven. Zo konden wij er even tussenuit terwijl het werk 

gewoon doorging.”

Balzaal
May: “Diezelfde keuken is nu overigens helemaal vernieuwd. Maar de 

allergrootste verbetering vind ik onze nieuwe badkamer met toilet. We 

wilden graag van een van de slaapkamers een badkamer laten maken. 

En dat bleek geen probleem. Waar we eerst een piepkleine doucheruimte 

hadden, lijkt deze badkamer wel een balzaal. Een wereld van verschil!”

Hechte buurt
Hans: “May en ik wonen hier het langst van bijna alle buurtbewoners. 

Mijn ouders woonden al in dit huis. Toen ze verhuisden, hebben we aan 

de woningcorporatie gevraagd of wij hier met ons gezin mochten gaan 

wonen. Zo konden onze zoon en dochter opgroeien in een hechte 

buurt. Na al die jaren denken we er nog steeds niet aan om hier te 

vertrekken. Zeker niet na deze renovatie. Ons huis is weer als nieuw.” 

Groot onderhoud Gennep in het kort
In opdracht van woningcorporatie Mooiland realiseerde Hendriks 

Coppelmans het groot onderhoud aan 69 huurwoningen in 

Gennep. Van kozijnvervanging tot het aanbrengen van dak-, 

glas- en spouwisolatie, buitenschilderwerk, werkzaamheden aan 

de gas- en elektrische installatie en het vernieuwen of opknappen 

van de keuken, badkamer en het toilet. De werkzaamheden 

vonden plaats van januari tot en met juni 2014. Alle woningen 

voldoen nu weer helemaal aan de eisen van deze tijd en de 

huurders kunnen weer jaren vooruit.

”Veel gezellig-

heid en ons 

huis is weer 

als nieuw”


