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BuurtBouwen® voor succesvolle 
herstructurering
Meedenken, risico dragen en bewonerstevredenheid vooropstellen: 

met BuurtBouwen® speelt Hendriks Coppelmans doelgericht in op 

de behoeften van woningcorporaties. Daarmee is dit concept hét 

antwoord op complexe herstructureringsopgaven. 

Berlerode klaar voor de toekomst
Juist in een tijd waarin zorginstellingen 100% risicodragend moeten 

ondernemen, is een meedenkende ontwikkelaar van cruciaal belang. 

Woonzorgcentrum Berlerode in Berlicum bewijst dat er nog steeds 

veel mogelijk is.

 

Wonen in een 
‘thuisomgeving’ 
met moderne zorg  

Lees verder op pagina 6.

BuurtBouwen®: 
herstructurering à la carte

Lees verder op pagina 4.
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Eerste woningen 
opgeleverd in 
Wonen-naar-Wens®-
wijk Repelakker
Het jonge stel Rudy van Berkel (34) en Wendy Burman 

(24) zocht meer ruimte dan hun huurappartement kon 

bieden. Met de fraaie hoekwoning in de Zeelandse 

nieuwbouwwijk Repelakker (gemeente Landerd) ging 

deze wens in vervulling. In april van dit jaar kregen ze de 

sleutel van hun starterswoning aan de Hellebaardlaan. 

Veel te kiezen
Omdat Hendriks Coppelmans in dit project het concept 

Wonen naar Wens® toepast, viel er voor Rudy en Wendy 

veel te kiezen. Zo kozen ze voor een hoekwoning met 

een rode bakstenen gevel, lieten ze een bijkeuken 

aan bouwen, kwamen er hangende toiletten, een vaste 

trap naar de zolder en kreeg de woning vloerverwarming. 

“Zaken die lastiger te realiseren zijn als je er eenmaal 

woont”, aldus Rudy. “Hoewel het goedkoper is als je 

het zelf kunt uitvoeren, viel de meerprijs ons mee”, 

zegt Wendy. “Zolang je de marktwaarde maar goed in 

de gaten houdt. Bovendien legde onze kopersbegeleider 

alles heel goed uit. Dat was prettig, want klussen is niet 

echt ons ding.”

Nooit meer weg
Rudy en Wendy laten nog voor de winter een garage 

met inrit plaatsen. Rudy: “Dat is het voordeel van een 

hoekhuis! Nu hebben we een ruim opgezette woning 

waar we nooit meer weg hoeven. De zolder biedt zelfs 

ruimte voor een vierde slaapkamer.”

Repelakker in het kort
In de uitbreidingswijk Repelakker ontwikkelt en realiseert 

Hendriks Coppelmans 51 Wonen-naar-Wens®-woningen: 

19 starterswoningen en 32 twee-onder-een-kapwoningen. 

Opmerkelijk is de enorme variatie in types en prijsklassen. 

Zo sluit de nieuwe wijk goed aan bij de onderzochte be hoeftes 

in het dorp. Bewoners werden nauw bij het woning ontwerp 

betrokken en hebben heel veel keuzemogelijkheden. 

Lees meer over dit project op Repelakker.nl  

Ontwikkelactiviteiten 
verhuizen naar Uden 
Hendriks Coppelmans gaat de afdeling projectontwikkeling verplaatsen van 

de vestiging in Eindhoven naar het hoofdkantoor in Uden. Ook de materieel-

dienst verhuist mee. Hendriks Coppelmans wil zo kosten besparen en als 

ontwikkelende bouwgroep meer synergievoordelen behalen.

Dienstverlening verbeteren 
“Centralisatie biedt nieuwe mogelijkheden om de dienstverlening aan onze 

klanten verder te verbeteren”, legt algemeen directeur Bart Hendriks uit. 

“Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze opdrachtgevers een 

optimale prijs-kwaliteitverhouding te blijven bieden. Slimmer en kosten-

efficiënt werken maakt daar deel van uit.” De activiteiten van Hendriks 

Coppelmans Ontwikkeling BV worden vanuit de vestiging Uden in 

ongewijzigde vorm voortgezet. De verhuizing krijgt eind 2012 zijn beslag.  

Meld goed doel aan 
voor Fonds Cohesie 
Cohesie, het maatschappelijk fonds van Hendriks Coppelmans, keert 

jaarlijks in de decemberperiode geld uit aan goededoelenprojecten die 

bijdragen aan ’geweldig wonen’. Op die manier willen wij een extra steentje 

bijdragen aan een leefbare woonomgeving. Kent u zo’n project, dan nodigen 

wij u uit om het bij ons aan te melden. Dat kan tot 1 november 2012 via de 

website fonds-cohesie.nl. Een comité van aanbeveling selecteert uit alle 

aan meldingen enkele projecten. In december mogen medewerkers en relaties 

kiezen aan welk project zij namens Cohesie € 20,- schenken.  

Repelakkerbewoners Wendy Burman en Rudy van Berkel.

“De goede begeleiding
  was prettig, want 
  klussen is niet echt 
  ons ding”
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Innovatief digitaal 
opnamesysteem
Als onderhouds- en renovatiespecialist streeft Hendriks Coppelmans 

naar een soepel proces. Een nieuw ontwikkeld digitaal woningopname-

systeem draagt hieraan bij. Met de software zijn alle woning- en 

uitvoeringsgegevens altijd en overal up-to-date beschikbaar, voor 

uitvoerende partijen, bewoners en opdrachtgever. De innovatie wordt 

voor het eerst toegepast bij grootonderhoudsprojecten in Cuijk

(148 woningen, Mooiland Maasland) en Tilburg (81 woningen, Tiwos).

Centrale database 
Sinds medio jaren 90 voert Hendriks Coppelmans woningopnames 

digitaal uit. Met de gemoderniseerde variant, ontwikkeld met Kraan 

Bouw computing, kan op de bouwplaats rechtstreeks in de centrale 

database gewerkt worden. Kantoor en bouwplaats beschikken zo altijd 

over dezelfde gegevens. Met een tablet en een app voert de uitvoerder 

in de woning de werkzaamheden in. De bewoner kijkt mee en alle 

individuele keuzes worden geregistreerd.

Instrument voor samenwerking 
De software is zeer geschikt voor ketensamenwerking. Samenwerken 

gaat beter als ketenpartners dezelfde gegevensbron gebruiken en het 

bespaart administratief werk. Ook opdrachtgevers krijgen toegang. 

Voordeel: altijd actuele projectinformatie, inclusief kostenoverzichten en 

planningen. Het systeem wordt uitgebreid tot een compleet woning-

dossier. BIM voor de renovatie dus.  

Ecologisch bouwen 
in Malden
In Malden gaat Hendriks Coppelmans vanaf medio volgend jaar 

20 ecologische woningen bouwen. Deze maand werd hiervoor een 

bouwteamovereenkomst gesloten met initiatiefnemer en ontwikkelaar 

Cavera BV. Ons bedrijf kwam in een selectie als winnaar uit de bus op 

grond van kennis en ervaring met prefab houtconstructies, duurzaam 

bouwen en het meedenken in kostenrisico’s bij de verdere planont-

wikkeling. Ook onze duurzame bedrijfsfilosofie speelde een belangrijke rol.  

Met ruim 50 aanmeldingen is het animo onder consumenten groot.

Houtconstructiebouw
Het nieuwbouwplan ‘Droogsehof’ heeft een verregaand ecologisch 

karakter. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de landschappelijke 

ligging aan de rand van Malden, de lage milieubelasting van de woningen, 

de gekozen bouwtechniek en het gebruik van duurzame materialen, zoals 

FSC-hout. Ook worden vernieuwende energieconcepten toegepast. 

De woningen, die ontworpen zijn door Consort Architect uit Rotterdam, 

zijn door het gebruik van houtconstructies ‘ademend’, wat zorgt voor een 

aangenaam en gezond binnenklimaat. Het nieuwbouwproject bestaat 

volledig uit koopwoningen, in meerdere types, alle in de vrije sector.

Voor meer info: droogsehof.nl   

‘Opgefrist’ Service-
team 24/7 paraat
Het wagenpark van ons Serviceteam heeft afgelopen maanden een 

opfrisbeurt gekregen. Op de bussen prijkt het vernieuwde logo. Én de 

slogan ‘Wonen wordt geweldig!’. Zeer toepasselijk, want de allround 

vaklieden brengen deze belofte dagelijks bij de bewoners thuis in 

praktijk. Ze komen in actie op verzoek van technische diensten van 

woning corporaties en zorginstellingen en eigenaren van opgeleverde 

nieuwbouwwoningen. Vanuit drie vestigingen in Uden, Schijndel en 

Heijen (Gennep) staat het Serviceteam klaar voor kleine onderhouds-

klussen en reparaties, mutatieonderhoud en storingen. 24 uur per dag,  

7 dagen in de week. Sommige problemen kunnen immers écht niet 

wachten tot de volgende werkdag.    

Woningopname met tablet biedt veel voordelen.
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BuurtBouwen®: 
herstructurering 
à la carte

Een leefbare, sociaal sterke wijk met een woningvoorraad die is 

afgestemd op de toekomst. Iedere corporatie met een complexe 

herstructureringsopgave droomt ervan. De praktijk leert echter dat 

er nog veel uitdagingen te overwinnen zijn. De sleutel tot succes? 

Anders denken. En vooral: anders samenwerken. Met BuurtBouwen® 

reikt Hendriks Coppelmans corporaties de hand. 

“BuurtBouwen staat voor doelgericht bouwen aan sociaal, fysiek en 

economisch sterke buurten”, vertelt René Beks, directeur ontwikkeling 

van Hendriks Coppelmans. “Bewoners zijn het uitgangspunt, in combinatie 

met flexibiliteit en het delen van risico’s. BuurtBouwen bestaat uit een 

inventief proces dat is opgedeeld in fasen, aangevuld met vernieuwende 

elementen zoals Huren naar Wens en een quickscan. Opdrachtgevers 

bepalen zelf van welke onderdelen zij gebruikmaken. Ze kunnen zelfs de 

volledige planontwikkeling bij ons neerleggen. De absolute kracht van 

BuurtBouwen is meedenken. Het is aan de corporatie zelf om te bepalen 

hoever onze betrokkenheid gaat. Daarom praten wij ook wel van 

herstructurering à la carte.” 

Bevolkingsdynamiek
“Een ontwikkelende bouwer die meedenkt, dat is precies waar wij 

behoefte aan hebben”, vertelt Tom Alders, manager vastgoed van 

Woningbouwvereniging Bergopwaarts in Deurne. “De herstructurering 

van een wijk is een complex vraagstuk, zeker als je kijkt naar de 

demo grafische en economische ontwikkelingen. Onze woningvoorraad 

van nu is niet geschikt voor de situatie over vijf of tien jaar, laat staan voor 

die over vijftig jaar. De bevolking vergrijst, het aantal bewust alleen staanden 

neemt toe en de verschillen tussen wijken vervagen. Een wijk is dynamischer 

dan ooit. Dat heeft grote gevolgen voor woningcorporaties.” 

Creatief denken
“Willen we bewoners zo goed mogelijk van dienst zijn en voorbereid 

zijn op de toekomst, dan moeten we out-of-the-box denken”, vervolgt 

Alders. “Waarom moeten we zo nodig voor de eeuwigheid bouwen? 

Waarom niet modulair? We hebben vernieuwende oplossingen nodig die 

gemakkelijk aan te passen zijn, zodat we er over dertig of veertig jaar nog 

steeds mee uit de voeten kunnen. Die creativiteit van denken zie ik terug bij 

Hendriks Coppelmans. Met BuurtBouwen kunnen we daar gebruik van gaan 

maken. Dat biedt kansen met het oog op de transformatie van ons bezit.”

Samen optrekken
Dyon Noy, directeur van adviesbureau Atriensis, was nauw betrokken bij de 

tot standkoming van BuurtBouwen. Hij herkent veel uit de woorden van Tom 

Alders. “Om tot een succesvol concept te komen, hebben we uitgebreid van 

gedachten gewisseld met een vijftal Brabantse corporaties. Het werd ons 

al snel duidelijk dat corporaties niet zitten te wachten op dichtgetimmerde 

concepten. Ze zoeken partners: marktpartijen die meedenken, flexibel zijn en 

toegevoegde waarde leveren. Hendriks Coppelmans past uitstekend in 

dat plaatje. Het bedrijf maakt duidelijke keuzes, specialiseert zich en biedt 

meerwaarde voor zowel opdrachtgever als bewoners.”

Vertrouwen
Een succesvolle herstructurering begint met vertrouwen, daarover zijn  

de heren het eens. “Daarin moet je investeren”, vindt René Beks. 

“Vervolgens is een gezamenlijk belang essentieel. Vandaar onze 

risicodragende rol in BuurtBouwen. Een andere succesfactor 

is de zorgvuldige communicatie met bewoners. Door vroeg in te zetten 

op betrokkenheid, maken wij ze enthousiast voor de plannen. 

Maar Buurt Bouwen is ook het inbrengen van vernieuwende financierings-

constructies en maximale duurzaamheid van de woningen. Wij investeren 

actief in kennisdeling en innovatie. Ketensamenwerking loopt daar als 

een rode draad doorheen.” Tom Alders knikt. “Als je aan de slag gaat in 

een bewoonde situatie, moet je de rol van alle partijen in de hele keten 

begrijpen en inspelen op de behoeftes. Hendriks Coppelmans maakt op 

dat gebied duidelijk een verschil. Ik heb vertrouwen in BuurtBouwen.”   

BuurtBouwen® is een van de vele concepten van 

Hendriks Coppelmans, naast bijvoorbeeld Wonen naar 

Wens® en Energieneutraal Wonen®. Via deze en andere 

vernieuwende oplossingen spelen we doelgericht in op 

wensen van opdrachtgevers en bewoners. Meer weten? 

Kijk op hendrikscoppelmans.nl/specialismen.

In een wederopbouwwijk in het centrum van Deurne zorgden 

Bergopwaarts en Hendriks Coppelmans samen voor 

verbetering van de leefbaarheid.   

V.l.n.r.: René Beks (Hendriks Coppelmans), Dyon Noy (Atriensis) 

en Tom Alders (Bergopwaarts).
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kennis in huis.” Cas Stuut vult aan: “Het tijdperk van stenen stapelen 

zijn we al ver voorbij. We transformeren van productiebedrijf naar een 

risicodragende kennisorganisatie. Daarmee zijn we regisseur, 

coördinator, katalysator en eindverantwoordelijke ineen.” 

Vervolgproject
Met het pilotproject - de renovatie van 180 vooroorlogse woningen in de 

Tilburgse wijk Loven - hebben Tiwos en Hendriks Coppelmans laten zien 

de materie te beheersen. “Het begint allemaal met een corporatie die je 

de ruimte geeft”, aldus Cas Stuut. “Tiwos durft te kijken naar wat echt 

belangrijk is, stelt op basis daarvan de doelen vast en laat de concrete 

invulling aan ons over.” Met succes, zo blijkt uit de hoge bewoners-

tevredenheid, gewaardeerd met het rapportcijfer 8. Het project krijgt dan 

ook een vervolg. “In opdracht van Tiwos gaan we binnenkort met exact 

dezelfde ketenpartners aan de slag met 81 woningen in de Tilburgse 

Vogeltjesbuurt. We hebben het pilotproject uitgebreid geëvalueerd, 

verbeterpunten gefor  muleerd en afgesproken dat we in die zaken gaan 

investeren. Zo komt er bijvoorbeeld een gezamenlijk softwareplatform. 

Juist doordat er hier sprake is van projectoverstijgende samenwerking, 

en dus continuïteit, kunnen wij die stap maken. Verder willen we toe naar 

één projectleider voor de hele keten, in plaats van afzonderlijke 

projectleiders per bedrijf.” Vincent Gruis reageert enthousiast. “Het is heel 

mooi wat hier allemaal gebeurt. Dit is meer dan ketensamenwerking. 

Deze partijen zijn op weg naar ketenintegratie. Een mooi voorbeeld voor 

corporaties, bedrijfsleven én het onderwijs.”    

Hoogleraar Vincent Gruis van TU Delft wil innovatie in ketensamenwerking stimuleren

“Hendriks Coppelmans en Tiwos 
schoolvoorbeeld ketensamenwerking”
Steeds meer professionals in de bouw zijn ervan overtuigd: 

ketensamenwerking heeft de toekomst. Maar van theorie naar 

praktijk is een grote stap. Samen met de Hogeschool Utrecht en 

andere koplopers werkt Hendriks Coppelmans doelgericht aan 

kennisontwikkeling en innovatie. Met mooie resultaten. Prof. dr. ir. 

Vincent Gruis van de Hogeschool Utrecht en de TU Delft en Cas 

Stuut, directeur van Hendriks Coppelmans Bouwgroep, geven uitleg. 

Vincent Gruis is hoogleraar Housing Management aan de TU Delft en 

heeft daarnaast een lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer aan de 

Hogeschool Utrecht. “Ketensamenwerking is een centraal thema binnen 

mijn vakgebied”, vertelt hij. “Het is duidelijk dat de daadwerkelijke 

vertaalslag naar de praktijk een verandering van denken vergt. Omdat het 

bedrijfsleven daarin een cruciale rol speelt, heb ik in 2009 een project 

geïnitieerd rond dit thema. Het idee: vooruitstrevende woningcorporaties 

en vastgoedonderhoudsbedrijven handvatten bieden om ketensamen-

werking in de praktijk te brengen, daarbij hun successen en 

strubbelingen volgen en onderlinge kennisuitwisseling stimuleren.” 

Sterk koppel
Het project concentreert zich rond zeven koppels van een woning-

corporatie en een onderhoudsbedrijf. Een ervan is de combinatie van 

de Tilburgse woningcorporatie Tiwos en Hendriks Coppelmans. 

“We werken al jaren samen en hebben dezelfde visie op ketensamen-

werking”, vertelt Cas Stuut, directeur van Hendriks Coppelmans. 

“De uitnodiging om deel te nemen aan dit project zagen we als een 

geweldige kans om ons nog verder te ontwikkelen op dit gebied.“ 

Kennisinbreng
Inmiddels loopt het project bijna ten einde. In twee jaar zijn er flinke 

stappen gezet. Een aantal koppels heeft een pilotproject uitgevoerd, dat 

als een rode draad door het programma liep. Ondertussen kwamen de 

deelnemende partijen elk kwartaal bij elkaar om kennis en ervaringen uit te 

wisselen. Cas Stuut blikt tevreden terug. “Het is interessant om te zien dat 

ieder koppel weer anders te werk gaat. Daar leer je van. Verder hebben we 

vooral veel bevestiging gekregen. Als team lopen wij duidelijk voorop.” 

Vincent Gruis knikt instemmend. “Tiwos en Hendriks Coppelmans zijn een 

van de meest vernieuwende koppels. Zij hebben tijdens de bijeenkomsten 

meer gebracht dan gehaald. Dat verdient een groot compliment.” 

Toekomst
Vincent Gruis vindt dat het project interessante inzichten heeft 

opgeleverd. “De resultaten bundelen we binnenkort in een rapportage, 

zodat iedereen er zijn voordeel mee kan doen. Niet alleen de markt, 

maar ook het onderwijs. Het is van groot belang dat studenten worden 

opgeleid volgens dit gedachtegoed. Ketensamenwerking heeft absoluut 

de toekomst. Corporaties hebben steeds meer behoefte aan zekerheid 

over hun uitgaven en beseffen dat ze de markt moeten helpen om meer 

met minder te realiseren. Bovendien hebben ze zelf minder technische 

Prof. dr. ir. Vincent Gruis (links) en Cas Stuut.
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Lage ontwikkelingskosten, beperkte risico’s en 

des kundige begeleiding; dat zijn de voordelen van 

planontwikkeling door Hendriks Coppelmans. 

De afgelopen jaren hebben we onze capaciteiten 

op gebied van project ontwikkeling al voor diverse 

opdrachtgevers ingezet. Dit resulteert in succes-

volle woonprojecten, geheel binnen de aangegeven 

wensen en budgetten. Het in aanbouw zijnde 

nieuwbouwplan in de Haarense wijk Wijngaert III, 

is hiervan een mooi voorbeeld.

De zeventien koop- en huurwoningen in Haaren 

ontwikkelden wij in opdracht van wooncorporatie 

Woonveste uit Drunen. Aan de basis hiervan lag onze 

gezamenlijke inschrijving op een prijsvraag van de 

gemeente Haaren om betaalbare koop- en huurwoningen 

te realiseren. Uiteindelijk koos de gemeente voor het 

bouwplan van Woonveste en Hendriks Coppelmans.  

In die beslissing speelde de inzet van ons concept 

Wonen naar Wens® een belangrijke rol, net zoals de 

duurzame omgang met energie en materialen.

Verkocht in recordtijd
Het ontwikkelde plan viel ook bij woningzoekenden in 

de smaak. Mede dankzij ons concept, dat bewoners 

veel keuzevrijheid biedt, en de uitstekende prijs-kwaliteit-

verhouding waren alle woningen in recordtijd verkocht 

en verhuurd. En dat mogen we in de huidige woning-

markt gerust bijzonder noemen. Begin dit jaar ging de 

bouw van start en op vrijdag 29 juni kon de vlag in top. 

De nieuwe bewoners staan al te popelen om de sleutel in 

ontvangst te nemen. Hun enthou siasme laat zien waartoe 

gedegen planontwikkeling van Hendriks Coppelmans kan 

leiden: een haalbaar plan op maat voor onze opdracht gever 

en een fijn thuis voor de bewoners. Ook in crisistijd!  

Planontwikkeling 
in Haaren: 
bewonerswensen 
vertaald binnen 
budget

Wonen in een 
‘thuisomgeving’ 
met moderne zorg 
Vanaf eind 2013 vinden Berlicumse ouderen alle vormen van zorg 

in hun eigen dorp. Direct naast het huidige zorgcentrum Vivent 

Berlerode verrijst een ultramodern woonzorgcentrum met 

zorgappartementen, multifunctionele ruimtes, dagactiviteiten en 

verpleeghuisplaatsen. Hendriks Coppelmans ontwikkelde het 

gebouw en is nu druk bezig met de realisatie. Dit alles in nauwe 

samenwerking met Vivent, dat de zorg levert. 

Eigenaar van het nieuwe woonzorgcentrum is woningcorporatie Huis & Erf 

uit Schijndel, waarvan Vivent het gebouw gaat huren. “Ons gezamenlijk doel 

is een toekomstbestendig gebouw met een open structuur, dat berekend is 

op alle zorgvormen en landelijk furore maakt op het gebied van wonen en 

welzijn”, vertelt Inge Fleischeuer, voorzitter van de Raad van Bestuur van 

Vivent. “De cliënt vormt daarbij het middelpunt. We streven naar een  

natuurlijke thuisomgeving met kleinschalige woongroepen en natuurlijke 

leefcirkels, waar mensen veel vrijheid hebben. De verzorgenden zijn hier als 

het ware ‘op bezoek’.”

Samenspel
Vivent formuleerde samen met Stichting Nieuw Berlerode haar wensen en 

eisen in een bidbook, waarna Hendriks Coppelmans de technische 

vertaalslag maakte. “Op basis van onze kennis van financieringsconstructies 

en gebouwinrichting in de zorg hebben we de juiste partijen erbij betrokken, 

waaronder ook Huis & Erf”, aldus Anita Pauwels, die als projectontwikkelaar 

bij Hendriks Coppelmans de spin in het web is. “Na veel overleg zijn we tot 

een doordacht plan gekomen, dat binnen het budget, de normen én het 

bestemmingsplan past.” “Een compliment waard”, vindt Inge Fleischeuer. 

“Met al die belangen weet je gewoon dat je op lastige kwesties stuit. 

Daar kwam nog bij dat de wereld plotseling veranderde. Het werd crisis 

en zorginstellingen moesten 100% risicodragend gaan ondernemen. 

Hendriks Coppelmans stelde zich open op en hield de dialoog tussen alle 

partijen goed op gang. Dat hielp om tot elkaar te komen.”

De langst wonende bewoner van Berlerode geeft startsein bouw.
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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.
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Gerwin (37) en Barbara (35) kregen in februari de sleutel van hun nieuwbouwwoning in de Veghelse wijk ’t Ven. Een buurt waar ze voorheen 

ook al woonden, samen met hun dochter Kaya van 8 en zoon Rebel van 3. Hun fraaie hoekwoning ligt in het ‘startersplan’ Dotterbloem aan 

een rustige, verkeersluwe kant van de wijk. Een plek waar het gezin nog jaren vooruit kan.

Geweldig wonen 
in ‘Dotterbloem’ Veghel

“De aparte 
  indeling van 
  dit huis bevalt 
  ons wel”

V.l.n.r.: Gerwin, Kaya, 

Rebel en Barbara.

Indeling
Barbara: “De wat aparte indeling van het huis beviel ons wel, 

met de keuken op de begane grond en de woonkamer erboven. 

Daarnaast hadden we behoorlijk wat vrijheid. Zo hebben we gekozen 

voor vier verdiepingen om extra kamers te creëren. Nu heeft iedereen 

een eigen plekje, en dat is erg prettig! Zeker voor de kinderen.”

Gerwin: “De standaardbadkamer vonden we wat aan de kleine kant. 

Deze bevindt zich nu een verdieping hoger. Daar is meer ruimte, 

zodat er ook een bad in past.”

Barbara: “Onze slaapkamer zit op dezelfde bouwlaag, dicht bij 

de badkamer. Onze kinderen slapen een verdieping lager.”

Kaya: “Daarom kreeg ik een eigen wastafel op mijn kamer. 

Die gebruik ik heel veel! Dan hoef ik lekker niet naar boven te lopen.”

Thuis
Gerwin: “Wij woonden al in ’t Ven en wilden graag in deze wijk blijven. 

Kaya heeft hier haar vriendinnetjes, de school is dichtbij en het is gewoon 

een mooi stukje Veghel. Dit plan bood ons die kans.”

Barbara: “Op weg naar school wandelden we telkens langs de 

bouwplaats. Mooi om te zien hoe je nieuwe woning vorm krijgt. 

Ook de kinderen konden op deze manier alvast een beetje wennen.”

Roze
Kaya: “Ik ga vaak naar een van de vijf speeltuinen in de buurt, samen 

met mijn vriendinnen. Van papa en mama mag ik er al alleen naar toe, 

maar Rebel is daar nog te klein voor. Mijn lievelingsplek in huis is mijn slaap -

kamer. Ik mocht zelf de kleuren uitkiezen, dus nu heb ik een roze kamer!”

Barbara: “Kaya speelt er graag. Iets wat ze in ons oude huis niet deed. 

Voor jonge kinderen is het prettig om het hele bouw- en verhuisproces 

van dichtbij mee te maken. Dan kun je ze ook echt betrekken bij het 

maken van keuzes. Zoals de kleur van de slaapkamer.”

Trappen
Gerwin: “We zijn absoluut heel tevreden en blij met het eindresultaat. 

Na de oplevering stuitten we op wat kleine onvolkomenheden. 

Daarover werd niet moeilijk gedaan. Sterker nog: de medewerkers van 

Hendriks Coppelmans pikten dit direct op. Daarna was het snel geregeld.”

Barbara: “De laatste jaren zijn we vaak verhuisd, maar hier gaan we voor -

 lopig niet weg. Nou ja, misschien als we 67 zijn … vanwege al die trappen!”

Dotterbloem in het kort
Hendriks Coppelmans ontwikkelde en realiseerde in Veghel 

37 betaalbare woningen namens Bouw- en ontwikkelings-

maatschappij ’t Ven: 12 hoekwoningen en 25 tussenwoningen. 

De woningen van het plan Dotterbloem zijn bij uitstek geschikt 

voor starters en jonge gezinnen. In het ontwerp is slim 

omgesprongen met de grond. De woningen zijn drie of vier 

bouwlagen hoog. Zo ontstond ruimte voor een eigen tuin en 

privéparkeerplaats en zijn de huizen heel betaalbaar gebleven.  

Hendriks Coppelmans Bouwgroep  |  Uden (0413) 26 48 33  |  Eindhoven (040) 262 22 55


