
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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