Berlerode is aanwinst
voor Berlicum

Kennismiddag
energetisch renoveren

De eerste fase van woonzorgcentrum Berlerode in Berlicum is opgeleverd.

Hendriks Coppelmans verzorgt op donderdag 15 mei een

Het resultaat mag er zijn en het open en lichte gebouw oogst veel positieve

kennisbijeenkomst over verduurzaming van de bestaande

reacties. “Ik heb ‘r unne goeie kijk op”, aldus de 88-jarige bewoonster

woningvoorraad van corporaties. Tijdens een ‘hoogtestage’

Lenie Noppen. Ook opdrachtgevers Vivent en Huis&Erf zijn uiterst

in de boomhut van Kapellerput in Heeze, worden de aanwezigen

tevreden, zeker over het ontwikkel- en uitvoeringsproces. “Het proactief

getrakteerd op interessante inzichten en ervaringen rondom

meedenken over de exploitatie en duurzaamheidsaspecten waarderen wij

de meest actuele innovaties.

enorm”, aldus Vivent. Binnenkort gaat de tweede fase van start en wordt

Het voormalig bejaardenhuis in Berlicum is herontwikkeld tot een modern woonzorgcentrum.

Plan huurwoningen
Boekel springt
in op ‘woongat’
In de tweede fase van

het oude gebouw gedeeltelijk gesloopt. Berlerode herbergt 40 plaatsen

Brabant werkt hard aan verduurzaming van de bestaande woning-

voor verpleeghuiszorg (5 groepswoningen kleinschalig wonen),

voorraad. De ontwikkelingen op energiegebied gaan in razend tempo.

51 zorgappartementen, dagopvang, een restaurant en een ruimte

Als ervaren onderhoudsspecialist, erkend EPA-adviseur én voorloper in

bestemd voor fitness voor ouderen.

de toepassing van innovatieve energieconcepten en financieringsconstructies, wil Hendriks Coppelmans zijn relaties graag bijpraten over
dit thema. Dit doen we aan de hand van een interessant programma

Eigen EPA-adviseur

met vier sprekers.

Samen naar nul-op-de-meterwonen

Veel woningcorporaties roepen onze expertise in om bestaande

Een van de hoogtepunten is de presentatie van de eindresultaten van de

woningen energetisch te renoveren. Om opdrachtgevers hierin nog

pilot Stroomversnelling, door Jan-Willem van de Groep, programma-

beter te adviseren, hebben wij sinds januari met Kees Hamming een

regisseur van EnergieSprong | Platform31. De ‘greenspirator’ gaat boven-

eigen EPA-adviseur in huis. Een belangrijke ontwikkeling, want

dien in op leerpunten uit de nul-op-de-meterinitiatieven en komt met een

alleen een erkend EPA-adviseur mag voor bestaande woningen het

aantal inspirerende ideeën. Chris Faro, senior beleidsadviseur van woning-

energielabel bepalen.

corporatie Tiwos, vertelt over de eerste ervaringen met een ‘Stroom-

uitbreidingswijk De Donk in

versnelling’-renovatie in Tilburg. Bewonerscommunicatie en draagvlak

Boekel worden negen

“Wij helpen corporaties om hun woningen naar een hoger energielabel te

creëren staan centraal in de presentatie van Onno van Rijsbergen,

nieuwe huurwoningen

brengen”, legt calculator/werkvoorbereider Kees Hamming uit. “Een beter

adviseur van de Woonbond. De laatste spreker van de middag is René

gebouwd, bestemd voor

Energie Prestatie Advies-label betekent direct voordeel voor alle partijen:

Beks, directeur ontwikkeling bij Hendriks Coppelmans. In zijn bijdrage

lagere middeninkomens.

de totale woonlasten (energierekening en huur) worden meestal lager

‘Energieneutraal zonder meerkosten’ geeft hij uitleg over financiering,

De gemeente Boekel en

voor de bewoners, en de woningcorporatie mag meer huur vragen.

energiefondsen en de haalbaarheid van de businesscase.

Hendriks Coppelmans

Het terugschroeven van de energievraag kan op verschillende manieren.

Bouwgroep ondertekenden

Naast energetische maatregelen aan de schil zoals het isoleren van

Lambert van Nistelrooij reikt de cheque uit aan bewoonster

De bijeenkomst op 15 mei is kosteloos. Hebt u geen uitnodiging

hiervoor onlangs een

spouwmuren, kruipruimten en daken, het vervangen van kozijnen en

mevrouw Van Roosmalen. In het midden Bart Hendriks,

ontvangen, maar wilt u wel graag aanwezig zijn? Neem dan contact op

overeenkomst. Het huurbedrag van de eengezinswoningen ligt net

het plaatsen van HR++ isolatieglas, liggen er ook verbeterkansen op

algemeen directeur van Hendriks Coppelmans.

met Marion Huijbregts via m.huijbregts@hendrikscoppelmans.nl of

boven de huurtoeslaggrens. Het nieuwbouwplan speelt in op het

installatiegebied. Denk aan een nieuwe hr-ketel, aanpassingen in

groeiend ‘woongat’.

mechanische ventilatie en het aanbrengen van zonnepanelen. Wij hebben de
kennis in huis om dit hele traject te verzorgen: van een doordacht advies en

Tussen wal en schip

effectieve uitvoering tot en met de bepaling van het nieuwe energielabel.”

Net als in veel andere gemeenten, vallen in Boekel steeds meer
mensen tussen wal en schip, omdat ze te veel verdienen voor een
corporatiewoning maar zich geen koopwoning kunnen veroorloven.
De negen eengezinswoningen zijn vooral bedoeld voor deze
inkomensgroep. Voor de verhuur is een belegger aangetrokken.

(0413) 26 48 33. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Fonds Cohesie
steunt dorpswinkel
en bewegingstuin

De huurprijs ligt tussen C 770,- en C 800,- per maand.
De Dorpswinkel van Stichting In de Molen in Eerde en de bewegings- en
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Rijwoningconcept

ontmoetingstuin van Vivent Litserborg in Den Dungen ontvingen begin

De woningen zijn ontwikkeld door Hendriks Coppelmans

februari een financiële bijdrage van Cohesie, het goededoelenfonds van

Ontwikkeling en ontworpen door Bulkens Architecten uit

Hendriks Coppelmans. De bewegings- en ontmoetingstuin, bestemd voor

Molenhoek. In een aantal expertsessies heeft het team een slimme

ouderen met dementie en andere inwoners, kreeg een cheque van

woning ontworpen die in alle opzichten aansluit bij de behoeften van

C 4.380,-. Stichting In de Molen werd verblijd met C 6.080,- voor de

corporaties, gemeenten en beleggers. Al op vier locaties wordt dit

Dorpswinkel Eerde. Deze supermarkt biedt een zinvolle dagbesteding aan

woningconcept toegepast. In Boekel gaat Hendriks Coppelmans

mensen met een verstandelijke beperking en is belangrijk voor de leef-

volgende maand van start met de bouw.

baarheid in het dorp. Europarlementariër Lambert van Nistelrooij, lid van

“De bouwindustrie wordt de grootste
concurrent van het traditionele
energiebedrijf.”

het comité van aanbeveling van het fonds, reikte de cheques uit.

Jan-Willem van de Groep, programmaregisseur EnergieSprong |

Weten wat dit rijwoningconcept voor u kan betekenen?

Gecertificeerd EPA-adviseur Kees Hamming helpt

Neem dan contact op met directeur ontwikkeling René Beks via

corporaties bij het verhogen van energielabels.

(0413) 26 48 33 of rene.beks@hendrikscoppelmans.nl.

Platform31 en spreker tijdens kennisbijeenkomst op 15 mei.
Ook een goededoelenproject aanmelden?
Ga naar www.fonds-cohesie.nl.
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