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Budgetwoning® voor mensen  
met zorgvraag
De vraag naar betaalbare woningen voor mensen met een  

zorgvraag stijgt de komende jaren enorm. Voor zorginstellingen, 

corporaties en gemeenten ligt er een uitdagend vraagstuk.  

De Budgetwoning biedt uitkomst. Ook voor andere doelgroepen.

Bewonerstevredenheid topprioriteit!
Slim samenwerken als basis voor optimale bewonerstevredenheid.  

Dat is het doel bij het groot onderhoud aan 148 woningen in Cuijk.  

Op ons initiatief koos opdrachtgever Mooiland voor lean bouwen.

 

Lean bouwen: als een 
geoliede machine door 
iedere woning  

Lees verder op pagina 6.

Anticiperen op  
veranderingen in  
wonen en zorg

Lees verder op pagina 4.

www.hendrikscoppelmans.nl
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Lekker op 
mezelf, in een 
betaalbaar huis
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Huiselijke nieuwbouw 
voor woonzorg
boerderij Beugen
In de mooie omgeving van natuurgebied De Vilt in Beugen,  

startte Hendriks Coppelmans onlangs met de realisatie van 

woonzorgboerderij ‘De Haartse Hoeve’. De nieuwe woonvorm is 

een samenwerking van Zorgcentra Pantein en Dichterbij en biedt 

plaats aan twaalf mensen met dementie en twaalf mensen met 

een verstandelijke beperking.

De nieuwbouw achter de bestaande zorgboerderij omvat een  

dag bestedingsgebouw en twee woongebouwen. Een huiselijke 

leefomgeving is het uitgangspunt. Cliënten en begeleiders runnen samen 

het huishouden binnen hun woongroep, die uit maximaal zes personen 

bestaat. Zorgcentra Pantein selecteerde Hendriks Coppelmans op basis 

van een economisch aantrekkelijke prijs en kwalitatieve factoren, zoals 

een doordacht plan van aanpak. Een aansprekend project waarin we 

onze kwaliteiten als woonzorgspecialist optimaal kunnen inzetten.  

Zowel voor de opdrachtgever als de toekomstige bewoners.  

1 juni: bouwplaats 
Berlerode open  
voor publiek
Hendriks Coppelmans stelt de bouwplaats van het zorgproject ‘Berlerode’ 

open voor het publiek. Dit gebeurt tijdens de landelijke ‘Dag van de Bouw’ 

op zaterdag 1 juni. In Berlicum realiseren we een modern woonzorgcentrum 

voor zorgorganisatie Vivent uit ’s-Hertogenbosch. Het nieuwe gebouw aan 

de Sassenheimseweg, dat straks door corporatie Huis&Erf uit Schijndel 

verhuurd wordt aan Vivent, herbergt 5 groepswoningen met in totaal  

40 verpleeghuisplaatsen, 26 kleine zorgappartementen van 45 m², 25 royale 

zorgappartementen van 80 m2, een restaurant, ruimtes voor dagactiviteiten, 

multifunctionele ruimtes en enkele kantoren. Het hoogste punt werd in 

januari bereikt en inmiddels is begonnen met de afbouw.  

De bouwplaats is op 1 juni geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Interesse? 

Kom gerust een kijkje nemen. De Dag van de Bouw is een initiatief van 

Bouwend Nederland.  

Herman Wijffels overhandigt  
certificaat ‘MVO Prestatieladder’
Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke 

verandering aan de Universiteit Utrecht, reikte begin februari het 

certificaat ‘MVO Prestatieladder’ uit aan Hendriks Coppelmans. 

Bureau Veritas heeft het certificaat toegekend. Hendriks 

Coppelmans behoort hiermee tot een selecte club van zes 

bouwondernemingen in Nederland die aan de norm voldoen.

De ontmoeting met oud-Rabobank- en Wereldbanktopman Wijffels 

was voor algemeen directeur Bart Hendriks zeer inspirerend.  

“Het bevestigt mij in mijn overtuiging dat de maatschappelijke kant 

van het zakendoen steeds belangrijker wordt. Juist nu, in tijden van 

economische crisis. Of zoals Herman Wijffels het treffend zei:  

‘Je kunt alleen overleven door zo te transformeren’.”

Duurzaamheid als kwaliteit
Wijffels is een autoriteit op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (mvo) en is stellig over de toekomst. “Ons huidige 

wereldbeeld, gebaseerd op economisch gewin ten koste van anderen, 

loopt op z’n eind. Duurzaamheid is een nieuwe kwaliteit die ook 

economisch het beste perspectief geeft.” Zoals alle fundamentele 

veranderingen moet deze volgens Wijffels van onderuit ontstaan, bij 

burgers en bedrijven. Bart Hendriks beschouwt dit als een aanmoediging 

voor het duurzame beleid dat zijn bedrijf al jaren voert. “De komende 

tijd willen we onze inspanningen op dit vlak nog verder uitbouwen. 

Daarbij willen we graag samen optrekken met onze relaties en 

partners. Met samenwerking kun je ook op mvo-gebied meer 

bereiken”, aldus Hendriks.  

Fonds Cohesie  
maakt blij
Zwerfjongerenprogramma ‘Changes’ van het Leger  

des Heils in Eindhoven en de Klussendienst Zeeland  

van Zorgland Dienstverlening ontvingen een financiële 

bijdrage van Cohesie. Dit is het goededoelenfonds 

van Hendriks Coppelmans.

Het Leger des Heils kreeg een cheque van € 3.740,-  

voor Vast & Verder. Hier krijgen zwerfjongeren onderdak  

en werken ze aan hun toekomst. Zorgland ontving een 

cheque van € 6.540,- voor het opzetten van een 

klussendienst. Het doel is tweeledig: mensen met een 

verstandelijke beperking een zinvolle dagbesteding bieden 

en ouderen vooruithelpen op praktisch en sociaal gebied. 

De cheques werden op vrijdag 22 februari uitgereikt door 

Paul Rüpp. Naast voorzitter van het comité van aanbeveling 

van Cohesie is hij bestuursvoorzitter van Avans Hogeschool 

en voormalig gedeputeerde.

Over Cohesie
Fonds Cohesie ondersteunt sinds 2002 jaarlijks projecten 

die bijdragen aan ‘een geweldige leefomgeving’. Ook bij de 

elfde editie werden relaties en medewerkers van Hendriks 

Coppelmans weer actief betrokken. Als decembercadeau 

mochten zij online ieder € 20,- schenken aan een 

genomineerd project. 

Voor meer informatie of het aanmelden van goede doelen: 

www.fonds-cohesie.nl  

Voortzetting succesvolle 
ketensamen werking in 
Tilburgse Vogeltjesbuurt
In opdracht van corporatie Tiwos startte Hendriks Coppelmans 

onlangs met het groot onderhoud aan 81 woningen in de Vogeltjes-

buurt in Tilburg. De werkzaamheden worden uitgevoerd in keten- 

samenwerking. Daarbij zitten Tiwos en de uitvoeringspartners al vóór 

de bestekfase samen aan tafel voor een optimaal onderhoudsplan.

Het project in deze herstructureringswijk is een vervolg op de ketensamen-

werkingspilot in de wijk Loven, ook in Tilburg. Hier werden 180 woningen 

uiterst succesvol gerenoveerd. Binnen de landelijke pilot kregen de 

ketenpartners ondersteuning van Hogeschool Utrecht en prof. dr. ir.  

Vincent Gruis, hoogleraar vastgoedbeheer van de TU Delft.

Hoge bewonerstevredenheid
De Tilburgse corporatie is zeer tevreden over de vernieuwende aanpak die 

is toegepast in Loven. Het project is medio 2012 afgerond en werd ruim 

binnen het vooraf gestelde budget uitgevoerd. Dit in combinatie met een 

hoge kwaliteit, een besparing van 15% per woning op de doorlooptijd én 

weinig opleverpunten. Samen met de opmerkelijk hoge bewonerstevreden-

heidsscore (rapportcijfer 8,1) en de zeer prettige werksfeer, was dat voor 

Tiwos voldoende reden om de samenwerkende ketenpartners opnieuw uit 

te nodigen. Dit keer voor de Vogeltjesbuurt. Naast Hendriks Coppelmans 

bestaat het projectteam uit Installatiebedrijf Bucas, Van Son Schilderwerken 

en dakspecialist Dapan. Sessies lean plannen met de ketenpartners en 

onderaannemers vormden het startpunt van het project. De (digitale) 

woningopnames zijn inmiddels in volle gang.  

Uitvoerder Rini Janssen (links)  

en Tiwos-opzichter Mart Remeijssen tijdens een woningopname.

“Al vóór de bestekfase 
  samen aan tafel  
  voor een optimaal  
  onderhoudsplan”

De Haartse Hoeve breidt uit met woon- en dagbestedingsgebouwen.

Hoogleraar Herman Wijffels (links)  

en Hendriks Coppelmans-directeur Bart Hendriks.



Een trotse Wim van Berkel en Helma Pluk,  

die samen met kopersbegeleider Ron Cornelissen (midden)  

hun ideale woning creëerden. 

Wim Schraven, huisvestingsadviseur welzijn,  

wonen en zorg bij Hendriks Coppelmans
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Er staat veel te gebeuren in de zorg. De Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ) geldt straks alleen nog voor mensen die zeer 

intensieve zorg nodig hebben. Lichtere zorg en ondersteuning 

komen via de WMO bij de gemeente te liggen. De scheiding van 

wonen en zorg heeft veel impact op de woningmarkt. Hoe kunnen 

zorginstellingen, corporaties en gemeenten hierop inspelen? 

Hendriks Coppelmans heeft de oplossing: de Budgetwoning®.

Wonen binnen de muren van een zorginstelling is in de toekomst  

alleen nog mogelijk voor mensen die zeer zware zorg nodig hebben.  

Alle anderen krijgen hulp in hun eigen woonomgeving en kopen wonen 

en zorg gescheiden in. Zij krijgen meer keuzevrijheid, maar lang niet 

iedere woning is geschikt. “De vraag naar betaalbare woningen voor 

mensen met een zorgvraag stijgt hierdoor enorm”, vertelt Wim Schraven, 

huisvestingsadviseur welzijn, wonen en zorg van Hendriks Coppelmans. 

“Voor zorginstellingen, corporaties en gemeenten ligt er een uitdagend 

vraagstuk. De Budgetwoning biedt uitkomst. Niet alleen met het oog op 

de veranderingen in de zorg, maar ook als het gaat om leefbaarheid.”

Betaalbaar én flexibel
De Budgetwoning heeft alles in zich om mensen met een zorgvraag een 

goed en betaalbaar thuis te bieden. Een ideale oplossing, ook voor 

zorginstellingen en corporaties. En natuurlijk voor gemeenten, met het 

oog op hun Wmo-verantwoordelijkheid en de te maken prestatieafspraken 

met corporaties. Wim Schraven: “We zien dat veel zorgcentra hun pand 

willen aanpassen of uitbreiden voor intensieve zorg of zelfstandig wonen. 

Of er liggen plannen voor compleet nieuwe complexen, waar mensen met 

verschillende behoeften betaalbaar kunnen wonen, met de zorgverleners 

dichtbij. Met onze expertise op het gebied van planontwikkeling en ons 

concept Budgetwoning, hebben wij alles in huis om een geschikte en 

betaalbare oplossing te bieden. En verandert de markt? Dan is er niets 

aan de hand. De Budgetwoning is ook uitermate geschikt voor starters 

Ze zijn er nog, nieuwbouwprojecten met vrijstaande en twee-onder-

een-kapwoningen die wél van de grond komen. Een mooi voorbeeld 

vinden we in Cuijk, in het plan Mijn WaterMerk. Onlangs ging de 

bouw van start. Een van de dertien woningen in fase één is van 

Helma Pluk en Wim van Berkel. Op een kavel van ruim 500 m2 zien 

zij al hun wensen werkelijkheid worden. 

Mijn WaterMerk wordt gerealiseerd door het samen werkingsverband VOF 

Klein Linden, waarvan Hendriks Coppelmans deel uitmaakt. Het project 

heeft een fraaie ligging, dicht bij de Kraaijenbergse Plas en de Maas. 

Typerend is de bouwstijl volgens de architectuurstroming Amsterdamse 

School. “De setting en uitstraling zijn top”, vertelt Helma. “Omdat ik 

raadslid ben, wilde ik heel graag in Cuijk blijven wonen. Maar vooral de 

enorme vrijheid om daadwerkelijk zelf je woning samen te stellen, gaf de 

doorslag. De WoonWensplanner® op de projectwebsite maakte dat 

direct duidelijk. Van kavel en woningtype tot indeling, afwerking en een 

op- of aanbouw: er was volop keuze. Het effect zag je meteen in 3D op 

het scherm, dat maakte het heel levendig.” 

Advies aan de keukentafel
Ron Cornelissen, kopersbegeleider van Hendriks Coppelmans, hielp 

Helma en Wim persoonlijk bij het vormgeven van hun woning. “Er zijn  

zes woningtypes, die wij aanbieden volgens ons concept Wonen naar 

“We hebben ons  
  huis helemaal op  
  maat geboetseerd”

Anticiperen op  
veranderingen  
in wonen en zorg

“We maken bijzondere tijden door in de zorg. Als instelling staan we 

voor de uitdaging om naast zorg ook wonen en welzijn centraal te 

stellen. Vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht, daar draait 

het om. Een cruciaal thema is de beschikbaarheid van betaalbare 

huisvesting voor ouderen en mensen met een zorgvraag. Op dat 

gebied moet er nog veel gebeuren. Het idee van de Budgetwoning 

is goed. Een mooie bijkomstigheid is dat het concept zich ook leent 

voor starters. Zeker in de huidige woningmarkt is dat een kans.”

 

Henk Hermsen, directeur/bestuurder woonzorgcentrum  

De Annenborch, Rosmalen

en eenpersoonshuishoudens. Die groep wordt steeds groter en komt 

alsmaar moeilijker aan een betaalbare huur- of koopwoning.”

Je verantwoordelijkheid nemen
De Budgetwoning houdt de kosten van de grondaankoop en de bouw 

laag, zodat er geld overblijft voor andere zaken. “Een geweldige kans 

voor zorg-instellingen en gemeenten”, aldus Wim Schraven. “De instelling 

financiert de bouw van deze woningen zelf om ze vervolgens te verkopen 

of verhuren. Maar ook samenwerking met een woningcorporatie is mogelijk. 

Dit is hét antwoord op de actuele ontwikkelingen rondom zorgvastgoed. 

Tegelijkertijd kunnen organisaties hun sociaal-maatschappelijke  

verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van zelfstandige 

woonmogelijkheden, gekoppeld aan professionele zorgverlening.”

Behoud zorgcircuit
Waar het bekende verpleeghuis zich steeds meer ontwikkelt tot  

een expertisecentrum voor de intramurale zorg, geeft het concept 

Budget woning instellingen de kans om cliënten met ZZP-indicatie 1 tot 

en met 4 te behouden. Wim Schraven: “Ook op dat vlak maak je een  

vernieuwingsslag, want je houdt deze cliënten binnen je eigen zorgcircuit.  

En waarom zou je starters en mensen met een zorgvraag bijvoorbeeld 

niet samenbrengen in één complex? Zo bied je groepen mensen een 

oplossing in hun eigen omgeving. Juist in kleine kernen sluiten steeds 

meer (zorg)voorzieningen. Door te kiezen voor Budgetwoningen met een 

centraal steunpunt, creëer je betaalbare woonruimte voor verschillende 

doelgroepen. Met een centraal ontmoetingspunt vergroot je bovendien 

de leefbaarheid in de wijk of het dorp en help je mensen om hun eigen 

netwerk aan te spreken. Zo zorgen we er samen voor dat mensen zo lang 

mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.”  

 

Een oppervlakte van  

70 m², rolstoeltoegankelijk, 

een uitgekiende indeling, 

gemakkelijk te stapelen of als complex 

op te zetten en bovenal betaalbaar. Dat zijn de 

voordelen van Hendriks Coppelmans’ Budgetwoning® 

in een notendop. Ideaal voor ouderen die zorg nodig hebben,  

maar ook voor singles en starters. En dus voor de leefbaarheid  

in dorpen en wijken.

Met een prijs vanaf € 79.000,- (turnkey levering, exclusief btw en 

grondkosten), is de Budgetwoning betaalbaar voor de lagere inkomens  

in de sociale huur- en koopsector. Het concept is makkelijk inpasbaar en 

voldoet aan alle eisen van Woonkeur. De woning is te realiseren op elke 

gewenste locatie, bijvoorbeeld in de buurt van een zorgcentrum. 

Doordachte bouw en indeling
Bij de Budgetwoning gaan een lage prijs en een hoge kwaliteit hand  

in hand. Dit is mogelijk dankzij een uitgekiende indeling en slimme 

constructies. Daarbij doen we geen concessies in materiaalgebruik  

of kwaliteit. Dit blijkt onder andere uit:

• een oppervlakte van ten minste 70 m2;

• een overdekte buitenruimte en aparte berging;

•  lage onderhoudskosten door toepassing van hoogwaardige, 

onderhoudsarme materialen;

• eenvoudig aanpasbare ruimtes dankzij uitgekiende casco-opbouw;

• een integrale bouwmethode en slimme (prefab)constructies.

Levensloopbestendig
In de Budgetwoning kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven 

wonen. De woning is volledig rolstoeltoegankelijk, geschikt voor de plaatsing 

van hulpmiddelen en helemaal afgestemd op de wensen van de doelgroep. 

Ideaal voor de combinatie met zorg dus. Eens te meer omdat de woningen 

samen een complex kunnen vormen, compleet met galerij, lift, gezamenlijke 

entree en zelfs gemeenschappelijke ruimtes. Daarin zijn vele varianten 

mogelijk, van woontorens tot laagbouw rondom een centraal steunpunt.

Ontwikkeld in BIM
De Budgetwoning van Hendriks Coppelmans is ontwikkeld in BIM.  

Dit helpt om faalkosten te vermijden en zorgt voor een efficiencyslag in 

het ontwerp en de bouwfase. Dankzij een digitaal 3D-woningmodel 

kunnen wij de woningen gemakkelijk aanpassen aan persoonlijke 

wensen, en tegelijkertijd de kosten laag houden.  

Budgetwoning®:  
betaalbaar wonen 
voor eenpersoons
huishoudens

Wens®. Dat betekent veel vrijheid voor de bewoners.” Helma is 

enthousiast. “Die aanpak past perfect bij ons. Wij hebben veel ideeën en 

vinden het leuk om over elk hoekje na te denken.” Wim: “Samen hebben 

we heel wat schetsen gemaakt aan de keukentafel. Ron schoof geregeld 

aan, gaf praktische tips en dacht mee over de ideale oplossing.  

Alles is op maat geboetseerd, zeg maar.” 

Ruimte en duurzaamheid
“Die avonden aan de keukentafel hebben tot de ideale woning geleid”, 

vervolgt Helma. “We hebben de kamer uitgebreid met een royale erker, 

een vrijstaande garage toegevoegd en de opzet van de gehele begane 

grond en verdieping veranderd.” Wim, energieconsultant van beroep, 

knikt. “Zelfs op het gebied van duurzaamheid wordt alles zoals ik voor 

ogen had. Zo zijn er mogelijk heden voor hoogwaardige beglazing, 

zonnepanelen en een zonneboilersysteem. Het is echt geweldig: werkelijk 

elk detail is afgestemd op wat wij belangrijk vinden.”  

Wonen naar Wens® is één van de innovatieve concepten van Hendriks 

Coppelmans. Het kan ook uitgevoerd worden als Huren naar Wens.



Marcel Jacobs van Mooiland (links) en werkvoorbereider  

Jan Roelofs in gesprek over het groot onderhoud.  

Uiterst links: Guus van Geffen.
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Win-winsituatie
Het initiatief om dit project lean aan te pakken kwam van Hendriks 

Coppelmans, dat eerder al ervaring opdeed met ketensamenwerking. 

“Deze opdracht is aanbesteed op prijs”, stelt Jan Roelofs. “Dan ligt het 

voor de hand om op de traditionele manier te werk te gaan, maar wij 

willen juist aantonen dat het ook anders kan. Dat er een aanpak bestaat 

waar íedereen beter van wordt. De bewoners omdat zij minder overlast 

ervaren, de opdrachtgever omdat die ontzorgd wordt, en de aannemers 

omdat zij goedkoper en sneller kunnen werken.”

Goed begin
Hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken, is Marcel Jacobs 

tevreden over het verloop tot nu toe. “Bij de eerste woningen waren er 

weinig opleverpunten, dat is positief”, zegt hij. “Ik heb bewondering voor 

Hendriks Coppelmans. Prijs was doorslaggevend en dan moet je het 

maar aandurven om juist op deze manier te werk te gaan.  

In de toekomst gaan we bekijken of wij dit traject ook willen inzetten  

met andere aannemers. Er is veel vertrouwen voor nodig.” 

Toekomst
Is lean bouwen of ketensamenwerking nu de toekomst voor Mooiland? 

“Een lastige vraag”, vindt Marcel Jacobs. “Er zitten voordelen aan, maar 

aanbesteden is beleid bij Mooiland en voelt veilig. Grip is belangrijk voor 

ons. Maar het is duidelijk dat aanbesteden grenzen kent: de scherpste 

prijs betekent niet altijd het beste resultaat, zeker niet in deze tijden. 

Binnen Mooiland zijn we ons volop aan het beraden. Dit project is 

daarom een mooie opsteker.”  

Ambitieus project 
Portage meer 
dan geslaagd 
Met de oplevering van nieuwbouwproject Portage  

is Zaltbommel een modern woon- en winkelgebied 

rijker. In opdracht van corporatie Woonlinie 

realiseerde Hendriks Coppelmans hier in 19 maanden 

een compleet winkelcentrum van 3.600 m2,  

74 huurappartementen, een ruim parkeerdek met  

94 parkeerplaatsen en een bergingsgroep.

De vuurwerkshow bij de opening maakte al net zo veel 

indruk als de cijfers die met de realisatie van dit project 

gemoeid zijn. Kijk alleen al naar de aantallen prefab 

houtconstructie-elementen: in totaal 2.070 m2.

Technische hoogstandjes
Al deze elementen – met FSC-keurmerk – produceerden 

we in onze eigen houtconstructiefabriek. Ook de 

toepassing van zelfverdichtend beton en de prefab 

constructies met galerijdelen van 14.000 kg per stuk 

onderstrepen het bijzondere karakter van de bouw.  

Het parkeerdek is gemaakt van een OP-decksysteem 

met een lichte betonconstructie, gecombineerd met een 

triflex dakafwerking. Hierop zijn de technische ruimtes 

van de winkels verwerkt in het bergingsblok. Deze ruimtes 

kregen doorlopende buitenwanden en een open dak. 

Technische hoogstandjes zijn de onderdoorgangen,  

de opgang naar het parkeerdek, de zwevende balkons 

en de enorme overspanningen in de winkelplint.  

Het uitdagende karakter, het vlotte verloop en het 

prachtige resultaat, maken van Portage in alle  

opzichten een geslaagd project.     

Lean bouwen: als een 
geoliede machine 
door iedere woning
Hoe kunnen we samen zo goed en prettig mogelijk werken, met 

minimale verspilling? Die vraag staat centraal bij het groot onderhoud 

aan 148 woningen in de Cuijkse wijk De Valuwe. Op initiatief van 

Hendriks Coppelmans koos opdrachtgever Mooiland voor het 

concept lean bouwen voor de binnenwerkzaamheden.  

Om de neuzen van alle partners dezelfde kant op te krijgen, 

verzorgde Hendriks Coppelmans een tweedaagse training.  

Het ultieme doel: tevreden bewoners. 

Lean bouwen staat voor slim samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. 

De training was een belangrijke eerste stap binnen het project. Ook Marcel 

Jacobs, projectleider/coördinator van Mooiland, nam actief deel.  

“Het waren goede sessies”, blikt hij terug. “We werden echt aan het denken 

gezet. In die twee dagen groeide het commitment van alle betrokken 

partijen. Dat is belangrijk, ook voor ons als opdrachtgever. Groot onderhoud 

aan 148 woningen is niet niks.”

Elkaar aanspreken en helpen
“Juist bij een project als dit valt veel winst te behalen”, zegt Jan Roelofs, 

werkvoorbereider van Hendriks Coppelmans. “Kijk eens wie hier allemaal in 

de woning bezig zijn: wel tien partijen die elkaar allemaal nodig hebben.  

En iedere woning is anders. Een goede wisselwerking is de sleutel tot succes. 

Waarom de uitvoerder over een probleem bellen, als je het sneller kunt 

oplossen met je partners? Mensen moeten met elkáár communiceren. Wat heb 

je van de ander nodig om je werk goed te doen? Hoe kun je elkaar helpen? 

De eerste aanzet was dan ook 06-nummers uitwisselen.” 

Bewonerstevredenheid voorop
Alle betrokken partijen ondertekenden de ’10 punten voor Succesvol 

Samenwerken’. Deze hangen prominent in de modelwoning waar alle 

vakmensen wekelijks samen overleggen. Marcel Jacobs: “Voor Mooiland 

draait alles om bewonerstevredenheid. De werkzaamheden zijn ontzettend 

ingrijpend voor bewoners. Een soepel verloop is topprioriteit. Voor één 

woning staan vijftien werkdagen en daarvan mag er niet één verloren gaan. 

We moeten er als een goed geoliede machine doorheen. Ik denk zeker dat 

deze aanpak daaraan bijdraagt.”

Lean bouwen, ofwel ‘slank’ bouwen, is een manier om 

projecten te realiseren met minimale verspilling van tijd en 

kosten. Kenmerken zijn een platte organisatie, verantwoor-

delijkheid op de werkvloer en efficiënte communicatie.

Samen met wooncorporatie Woonveste uit Drunen ontwikkelde 

Hendriks Coppelmans een haalbaar plan voor de realisatie van een 

nieuw appartementencomplex. Aan de Wolput in Vlijmen komen  

25 huurappartementen die onder de huurtoeslaggrens vallen. Na een 

goede voorbereiding ging afgelopen februari de bouw van start.

Daniël Duijvestijn, teamleider Vastgoed van Woonveste, is blij met de 

jarenlange ervaring van Hendriks Coppelmans op het vlak van planontwik-

keling. “We kijken altijd kritisch naar het risico dat we lopen in een project. 

Deze gezamenlijke planontwikkeling biedt ons de zekerheid van vaste 

kosten en beperkte risico’s. Hendriks Coppelmans weet welke belangen 

er spelen binnen de muren van een wooncorporatie. Ook denken ze met 

ons mee wanneer we tegen problemen aanlopen. Die wisselwerking werkt 

heel verhelderend.”

Specialismen
“Planontwikkeling is een van onze specialismen”, vertelt René Beks, 

directeur ontwikkeling van Hendriks Coppelmans. “Steeds vaker krijgen 

wij vanuit corporaties de vraag om hierin samen op te trekken.  

Zo kunnen wij in een vroeg stadium meedenken over het meest efficiënte 

bouw systeem en zorgen we ervoor dat de kosten binnen het gestelde 

budget blijven. Van de ontwikkeling tot en met de realisatie.”

Onderhoudsarm
Het nieuwbouwcomplex aan de Vlijmense Wolput biedt plek aan  

25 appartementen die geschikt zijn voor ouderen en een- of twee-

persoonshuishoudens. Elk appartement beschikt over twee ruime 

slaapkamers en is voorzien van vloerverwarming. Op het complex komen 

zonnepanelen die de stroom opwekken voor de algemene verlichting en 

de lift. Daniël Duijvestijn: “Het complex is volledig onderhoudsarm dankzij 

het gebruik van duurzame materialen. Daarin hebben beide partijen geen 

concessies gedaan. Zelfs de toepassing van de zonnepanelen blijft binnen 

de afgesproken prijs. Zo krijgen onze toekomstige huurders een fraai 

appartement op een gunstige locatie, tegen aantrekkelijke huurprijzen.” 

Na de zomer komen de woningen in de verhuur. De oplevering staat  

begin 2014 gepland.  

“Gezamenlijke planontwikkeling biedt onze corporatie zekerheid”
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Bouke en Leoni Boere kregen als allereerste bewoners van het nieuwbouwproject Oostvleugel II de sleutel van hun woning. Eind maart 

2012 konden ze gaan klussen aan hun eigen droomhuis: een starterswoning in een prachtig stukje Poederoijen. Na hun huwelijk op 25 mei 

trokken Bouke (25) en Leoni (23) in de splinternieuwe hoekwoning.

“Een eigen  
  plekje in een  
  vertrouwd  
  dorp”

Wonen in het dorp
Bouke: “Ik ben geboren en opgegroeid in Poederoijen en wilde hier 

graag blijven wonen. Dit is een christelijk dorp en we zijn actief betrokken 

bij de kerk. Ik zing in het koor en we doen verenigingswerk voor de kerk. 

Hier voelen we ons thuis. Ik zit ook in de klankbordgroep van dit project. 

Zo heb je inspraak in een aantal zaken.”

Leoni: “Uiteindelijk hadden wij het geluk dat we de eerste keus hadden 

uit het woningaanbod. Wij kozen voor een hoekwoning in een rij van vier. 

Zo hebben we net wat meer ruimte en er loopt een pad langs het huis. 

Bovendien genieten we in de achtertuin van ’s middags tot ’s avonds  

laat van de zon.”

Leefbaarheid
Bouke: “In Poederoijen ging het al een paar jaar over de mogelijke komst 

van een nieuwbouwproject. Via de klankbordgroep gaven we aan dat de 

bouw snel van de grond moest komen om aan de vraag naar woningen 

te voldoen. Zo zijn mijn broer en enkele vrienden noodgedwongen uit het 

dorp vertrokken om elders een huis te kopen. Voor ons kwam dit plan 

gelukkig precies op tijd.”

Leoni: “Oostvleugel II is erg belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp 

en met name de basisschool, de kerk en de plaatselijke voorzieningen. 

De meeste bewoners, bijna allemaal jonge stellen, woonden al in 

Poederoijen. Hoewel ikzelf uit Gorinchem kom, ken ik het merendeel  

al vanuit het dorpsleven. Het is erg fijn dat je in een vertrouwde buurt 

terechtkomt.”

Eerste paal
Leoni: “De eerste paal die in de grond ging was van onze woning.  

Bouke ging daarna bijna elke dag kijken. Hij maakte foto’s van de bouw, 

die hij me dan mailde. Het is mooi om je eigen huis zo te zien groeien.  

Nu zijn we vooral aan het genieten. En nog wat aan het klussen natuurlijk. 

En heb je hulp nodig? Dan staat iedereen voor je klaar!”

Bouke: “Tijdens de bouw kregen we alle ruimte om nog bepaalde 

beslissingen te nemen. Van het aanpassen van de badkamer tot de plek 

van de stopcontacten. De keuken heb ik zelf gemaakt, samen met mijn 

broer. Helemaal naar eigen inzicht en wens. Dit is dan ook een van  

mijn favoriete plekjes in huis.”

Leoni: “In de zomer zitten we graag in alle rust buiten in de tuin.  

We hebben onze stek gevonden. Voor nu, maar zeker ook voor de  

jaren die volgen.”

Oostvleugel II in het kort
Hendriks Coppelmans realiseert in opdracht van Woonstichting 

De Kernen gefaseerd 25 nieuwbouwwoningen in Poederoijen. 

Inmiddels zijn 17 huur- en koopwoningen opgeleverd, variërend 

van rijwoningen en geschakelde woningen tot een vrijstaand 

huis. Het project kenmerkt zich door duurzaam materiaalgebruik, 

zoals houten kozijnen van FSC-hout, bakstenen gevels en 

keramische dakpannen. Bovendien zijn verschillende woningen 

voorzien van zonnecollectoren.  

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

Geweldig wonen in  
‘Oostvleugel II’, Poederoijen


