
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”




