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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).


