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Volop keus voor huurders
Zorggroep Elde denkt graag in pluspakketten. Bij de bouw van twaalf 

levensloopbestendige huurwoningen in St. Michielsgestel krijgen 

huurders daarom volop keus. Hendriks Coppelmans leidt het keuze

traject in goede banen.

MJOP biedt zekerheid in exploitatie
Graag zicht op onderhoudskosten? Via een meerjarenonderhoudsplan 

brengt Hendriks Coppelmans deze in beeld. Een hele zorg minder voor 

corporaties, zorginstellingen en vastgoedeigenaren.

Hendriks Coppelmans  
en ORO sluiten MJOP-
overeenkomst

Lees verder op pagina 5.

‘Wij willen geen geld van 
zorg naar stenen brengen’

Lees verder op pagina 6.

BuurtBouwen®: 
samen de schouders 
onder een fijne buurt 



Samen energie  
besparen in de zorg
Veel zorgorganisaties zitten met een veel te hoge energie

rekening. Verduurzaming van zorgvastgoed is een kans, maar 

hoe pak je dat aan? Op 29 januari hield Hendriks Coppelmans 

hierover een inspirerende kennisbijeenkomst voor vertegenwoor

digers en adviseurs van zorgorganisaties. 

Allerlei onderwerpen kwamen aan bod: van slimme financiering via een 

Energy Service Company (ESCo) tot aantrekkelijke energiebesparende 

maatregelen. Er waren sprekers van Urgenda, onze partner Eneco en 

opdrachtgever Cello Zorg. Voor Cello ontwikkelt Hendriks Coppelmans 

een plan met verschillende maatregelenpakketten voor energetische 

renovatie. Cello kan hieruit een keuze maken en zelf de regie voeren.  

“Je moet je keuzes goed afwegen”, verduidelijkt Sam Schoonus, 

manager huisvesting van Cello. “Wij pakken in elk geval het laaghangend 

fruit: relatief eenvoudige maatregelen die veel effect hebben. Verder 

beginnen we met de oudere gebouwen, want daar valt het meest te 

besparen.”

Transformatieproject  
in de race voor NRP 
Gulden Feniks
Het innovatieve woningtransformatieproject van woningbouw

vereniging Bergopwaarts, Hendriks Coppelmans en architect  

Vissers & Roelands dingt mee naar de landelijke renovatieprijs:  

de NRP Gulden Feniks. Bij dit pilotproject in de Europastraat  

in Deurne werden drie eengezinswoningen gesplitst in zes  

kleinere wooneenheden voor verschillende doelgroepen. De 

‘meergeneratie woning’ is een groot succes.

Met deze transformatie anticipeert Bergopwaarts op de toename van 

kleine huishoudens en het dreigend tekort aan een en tweepersoons

woningen. De corporatie zag, op basis van demografisch onderzoek,  

dat zij over twintig jaar circa duizend extra woningen voor een of tweeper

soonshuishoudens nodig heeft, binnen een gelijkblijvende woningvoorraad. 

Dit wil ze onder andere bereiken door het splitsen van grondgebonden 

eengezinswoningen. In de Europastraat is als pilot de transformatie van 

drie jaren 60woningen in ketensamenwerking uitontwikkeld en succesvol 

gerealiseerd. De zes nieuwe woningen voor starters (boven) en senioren 

(beneden) zijn volledig gerenoveerd en energetisch opgewaardeerd tot 

Energielabel B. De levensduur van de woningen is zo met 40 jaar verlengd.

Prijsuitreiking op 3 juni
Stichting NRP (Nationaal Renovatie Platform) reikt elk jaar de NRP Gulden 

Feniks uit aan de beste renovatie en transformatieprojecten in Nederland. 

Dit jaar zijn er liefst 111 inzendingen, een recordaantal. De genomineerden 

worden op 23 april bekendgemaakt en de prijsuitreiking is op 3 juni. 

Praten over uw woningvoorraad?
Sluit uw woningvoorraad ook onvoldoende aan bij de (toekomstige) vraag 

en wilt u meer weten over mogelijkheden voor transformatie? Neem dan 

contact op met directeur Cas Stuut: (0413) 26 48 33  

of cas.stuut@hendrikscoppelmans.nl.   

BudgetRijwoningen® 
in Beek en Donk
In de uitbreidingswijk Beekse Akkers in Beek en Donk ontwikkelt 

Hendriks Coppelmans tien betaalbare koopwoningen gebaseerd 

op het concept BudgetRijwoning®. De hoek en tussenwoningen in 

project ‘Isidorushoeve’ worden vanaf €169.000, v.o.n aangeboden. 

‘Isidorushoeve’ maakt deel uit van een groter woningbouwplan 

waarvoor de gemeente Laarbeek Hendriks Coppelmans selecteerde. 

In totaal ontwikkelen en realiseren we in de wijk 43 koop en 

vrijesectorhuurwoningen. www.deisidorushoeve.nl

Een succesvolle transformatie van drie  

eengezinswoningen in zes kleinere wooneenheden. 

Dertig nul-op-de-meterwoningen voor Goed Wonen

‘Koppositie in ketensamenwerking verstevigen’ 
De praktijk bewijst het: waar opdrachtgever en een bouwonderneming 

met haar gespecialiseerde partners nauw samenwerken, stijgt de kwa

liteit en dalen de integrale kosten. Zeker als je project overstijgend met 

hetzelfde team werkt. “Ketensamenwerking zorgt voor meer efficiency 

en daardoor een vlotter bouwproces met kortere doorlooptijden en 

minder faalkosten. Maar met name zorgt het voor een hogere tevreden

heid bij bewoners en medewerkers”, verduidelijkt directeur Cas Stuut. 

“Als pionier in ketensamenwerking willen we onze koppositie graag 

behouden. Dan moet je jezelf continu verbeteren. Daarom zie je bij ons 

veel zelfreflectie en regelmatige herijking.”

Investeren in kennis
Na de renovaties in de wijken Loven en Vogeltjesbuurt, heeft Hendriks 

Coppelmans recentelijk in Tilburg het derde ketensamenwerkingsproject 

voor Tiwos opgeleverd. Om de samenwerking te evalueren en verbeter

punten te benoemen, gingen onlangs alle ketenpartners met elkaar in 

gesprek. “Er werd open en positief kritisch van gedachten gewisseld”, 

vertelt Cas Stuut. “Hoe kunnen we nog efficiënter werken, ook bij kleinere 

projecten? En hoe kunnen we nog waardevoller zijn voor de opdracht

gever? De oplossingen hiervoor leggen we vast in een verbeterplan.”   

Ook op andere vlakken blijft Hendriks Coppelmans investeren in kennis. 

Bijvoorbeeld via samenwerking met prof. dr. Jack van der Veen, hoog

leraar Supply Chain Management aan de Nyenrode Business Universiteit, 

de Regieraad Bouw en andere koplopers in ketensamenwerking.   

Constructief verbeteroverleg met ketenpartners.

Hendriks Coppelmans bouwt voor woningcorporatie Goed Wonen 

in Gemert dertig nulopdemeterhuurwoningen. Daarmee gaat de 

corporatie weer een stap verder dan het oorspronkelijke plan.

Goed Wonen koos voor een partnership met Hendriks Coppelmans 

vanwege de scherpe prijs en het meedenken bij de uitontwikkeling.  

“De opdrachtgever heeft zelfs ons voorstel opgepakt om een stap verder 

te gaan”, vertelt directeur René Beks. “In plaats van energieneutrale 

woningen komen er nu dertig nulopdemeterwoningen. Dit sluit nog 

beter aan bij de duurzaamheidsgedachte van de corporatie.”

Besparen op 
woonlasten
Joris Wismans, manager 

vastgoed bij Goed Wonen, is 

blij met de inbreng van Hendriks 

Coppelmans. “Energiekosten 

vormen een steeds groter deel 

van de vaste woonlasten.  

Met een nulopdemeterwoning 

kan de huurder hierop flink 

besparen. Samen met Hendriks 

Coppelmans en Technisch Adviesbureau Crone treffen wij hiervoor 

de juiste maatregelen. Zo krijgen deze woningen een warmtepomp, 

zonnepanelen en extra isolatie. Hendriks Coppelmans denkt met ons 

mee, komt met creatieve oplossingen en zorgt voor een haalbare 

businesscase. Precies wat wij zoeken bij onze partners.”

Eerder ontwikkelde Hendriks Coppelmans al nul-op-de-meterwoningen 

in Vlijmen en Haaren. De oplevering van de vijftien huurwoningen aan  

de Elzenhof en vijftien aan de Prinses Irenestraat in Gemert volgt  

eind dit jaar.    

Joris Wismans, manager 

vastgoed bij Goed Wonen.

Kinderen maken kennis 
met de bouw
Leerlingen van basisschool De Palster uit Uden keken op 29 

januari hun ogen uit tijdens een bezoek aan Hendriks Coppelmans. 

Wie weet was het voor sommige kinderen de eerste stap op weg 

naar een opleiding in de bouw. Want met het aanwakkeren van die 

interesse kun je niet vroeg genoeg beginnen!

Door het organiseren van schoolbezoeken, snuffelstages en onze 

deelname aan (regionale) samenwerkingsverbanden zoals Techniek = 

Troef en Girlsday, laten we jongeren kennismaken met onze branche. 

Tegelijkertijd dagen we mbo’ers en hbo’ers uit om bij ons de verdieping 

te zoeken. Iets wat we natuurlijk blijven doen als mensen eenmaal 

bij ons in dienst zijn, onder meer via training on the job, cursussen 

en vervolgstudies. Als erkend leerbedrijf willen we jonge mensen 

een bijzondere leerervaring bieden en de bouw van nog meer goed 

opgeleide medewerkers voorzien.   

Transformatie zorgpanden
Hendriks Coppelmans helpt zorginstellingen met het energetisch renove

ren van vastgoed. Onze eigen EPAadviseur vervult hierin een hoofdrol. 

Aan de hand van een doeltreffende quickscan en verregaande kennis 

van financieringsconstructies, bieden we zorgorganisaties handvatten. 

Daarbij kunnen we ook de mogelijkheden verkennen voor een functione

le transformatie van zorgpanden, bijvoorbeeld omvorming naar regulier 

wonen, (sociaal) werken of wonen voor andere zorgdoelgroepen.  

Meer weten? Neem dan contact op met directeur ontwikkeling René 

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

Enthousiaste leerlingen van basisschool De Palster 

tijdens een schoolbezoek.
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Maatschappelijk Mooi® landt in meer gemeenten

Regie bij woningcorporatie
Door in gesprek te blijven met gemeenten, corporaties en 

maatschappelijke organisaties, houdt Hendriks Coppelmans 

deze aanpak actueel. “Alleen door écht te weten wat er speelt 

en waar de individuele wijkbewoner om vraagt, kunnen wij die 

integrale dienstverlener zijn die onze partners ontzorgt”, legt 

Bart Hendriks uit. “Terwijl de woningcorporatie de regie behoudt, 

nemen wij de verantwoordelijkheid voor de analyse, advisering, 

bewonerscommunicatie en de realisatie. Er is behoefte aan betere 

en betaalbare oplossingen voor bestaande bouw. Met BuurtBouwen 

spelen we daarop in. Wij hebben de middelen en de kennis in huis om 

die opgave op kostenefficiënte wijze te realiseren.”

Samenwerking
BuurtBouwen komt voort uit de sociaalmaatschappelijke betrokkenheid 

van Hendriks Coppelmans. Bart Hendriks: “Als stabiele organisatie 

met een duidelijke visie op wonen, zoeken wij de verbinding in nauwe 

samenwerkingsverbanden en partnerships. Dit is geen kunstje, maar 

zit diepgeworteld in ons DNA. Ik geloof echt dat BuurtBouwen een 

eigentijdse manier is om vanuit onze branche een bijdrage te leveren 

aan een betere samenleving. We zijn daarmee op de goede weg,  

maar tegelijkertijd valt er nog veel terrein te winnen. Onder andere  

door samenwerkingsverbanden te optimaliseren. Dan wordt wonen  

voor iedereen geweldig: ook in de huidige woning in de eigen, 

vertrouwde buurt.”     

Meer weten over BuurtBouwen® of eens met ons van gedachten 

wisselen? Neem dan contact op met directeur Bart Hendriks  

via bart.hendriks@hendrikscoppelmans.nl of (0413) 26 48 33.

BuurtBouwen® biedt 
integrale kijk op 
woningvoorraad
De samenleving verandert en de bouwbranche verandert mee. 

Meer en meer verplaatst de focus zich naar de wensen van de 

woonconsument en het vitaal en uptodate houden van de 

bestaande woningvoorraad. Waar veel bouwbedrijven zich nog 

vooral richten op productie, kijkt Hendriks Coppelmans met een 

meer integrale blik naar deze uitdagingen. Dat betekent meer 

aandacht voor bewoners, transformatie en verduurzaming van 

woningen, met BuurtBouwen® als allesomvattend concept.  

“Zo wordt wonen geweldig, juist in de bestaande buurten.”

“Onze branche zit in een transitieperiode en de veranderingen vragen om 

vernieuwende oplossingen”, vertelt Bart Hendriks, algemeen directeur van 

Hendriks Coppelmans. “Als ontwikkelende bouwgroep wachten we niet 

af, maar komen we zelf met initiatieven en innovatieve concepten. Na de 

periode van wederopbouw en nieuwbouw, verplaatste onze aandacht 

zich sinds 1992 naar (re)vitalisering van de bestaande woningvoorraad. 

Om voor elke afzonderlijke wijk of buurt daadkrachtig te kunnen inspelen 

op de demografische, economische en sociaalmaatschappelijke 

veranderingen, ontwikkelden we een innovatief concept: BuurtBouwen.”

Leefbaar en vitaal
“Een buurt is veel meer is dan een cluster van woningen; het is een 

samenleving op zich”, beseft Bart Hendriks. “Juist in een samenleving 

waar oude zekerheden verdwenen zijn is de behoefte aan een echt ‘thuis’, 

een veilige basis, steeds belangrijker. Neem alleen al de toenemende 

vergrijzing, de stijgende vraag naar eenpersoonswoningen en de 

energie en betaalbaarheidsvraagstukken. Net als aandacht voor sociale 

cohesie. Om tot een leefbare en vitale buurt te komen die klaar is voor 

de toekomst, kun je niet volstaan met bouwen of verbouwen alleen. 

Dit vraagt om een duidelijke visie, de juiste samenwerkingspartners, 

technische ingrepen en slimme financieringsvormen. Alle vraagstukken die 

in zo’n wijk samenkomen, kunnen we met BuurtBouwen beantwoorden.”

Integrale en 
systematische aanpak
Met BuurtBouwen biedt Hendriks 

Coppelmans een complete 

gereedschapskist voor de 

bestaande woningvoorraad. 

Een integrale en systematische 

oplossing waar veel 

woningcorporaties op zitten te 

wachten. Bart Hendriks: “Voor 

corporaties kunnen we elke wijk zorgvuldig analyseren, behoeften 

inventariseren, gegarandeerde scenario’s opzetten, plannen ontwikkelen 

en met bewoners communiceren. Daarvoor is ons Hexagonmodel een 

belangrijk middel. Een slim model dat we als blauwdruk op elke casus 

kunnen projecteren en vertalen naar haalbare scenario’s. Zo bepalen we 

samen het gewenste eindgebruikersniveau en de relevante energetische, 

esthetische, ergonomische, ecologische en economische aspecten. 

Het resultaat? Hogere bewonerstevredenheid, beter gestructureerde 

processen en gegarandeerde zekerheid in de exploitatie.” 

Betaalbare woonruimte, een prettige werkomgeving en wijk

diensten die samenkomen op één locatie: dat is Maatschappelijk 

Mooi® in een notendop. In Uden ziet de gemeente kansen voor 

zo’n multifunctioneel woon en dienstencentrum. Samen met  

woningcorporatie Area, Social Enterprise IBN en Hendriks 

Coppelmans werd hiervoor in maart een belangrijke stap 

gezet. Ook in andere gemeenten is Maatschappelijk Mooi® 

inmiddels enthousiast opgepakt.

Maatschappelijk Mooi speelt in op ontwikkelingen in de maatschappij. 

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen kracht van 

mensen, onder andere door de nieuwe Wmo en Participatiewet. 

Langer zelfstandig thuis wonen, een andere invulling van de zorg 

en passend werk voor mensen in de eigen wijk: deze en andere 

ontwikkelingen hebben veel impact in de samenleving. De gemeente 

vervult hierin een centrale rol en doet graag een beroep op organisaties 

die wonen, werken en wijkdiensten vernieuwend samenbrengen.

Vierstappenplan
“Samen met IBN en Area ontwikkelden we een basisconcept dat hier 

uitstekend bij aansluit”, vertelt Anita Pauwels, conceptontwikkelaar bij 

Hendriks Coppelmans. “Maatschappelijk Mooi® is ons antwoord op de 

uitdagingen die voor ons liggen, zoals burgerparticipatie stimuleren en 

de juiste woonruimte en ondersteuning bieden aan mensen die dit nodig 

hebben. Dat is onze gedeelde verantwoordelijkheid, en elke partner 

vervult daarin een belangrijke rol. Vanuit deze gedachte hebben we het 

projectplan ‘Wonen, Werken en Wijkdiensten’ opgesteld, inclusief een 

plan van aanpak. In dit vierstappenplan werken we het concept steeds 

verder uit. Na elke stap beslissen we samen of de tijd rijp is voor de 

volgende fase. Zo bereiken we ons gezamenlijke doel: een passende 

woon en werkomgeving voor deze groep mensen.”

Van concept naar businesscase 
In maart kwamen de partners bijeen voor de operationele uitwerking. 

“Het was een prettig en constructief overleg, aangestuurd door een 

onafhankelijke gespreksleider”, aldus Anita Pauwels.  “Het resultaat? 

Meer duidelijkheid over ieders 

rol en bijdrage in het traject 

en de randvoorwaarden die 

daarmee samenhangen. We 

hebben dan ook afgesproken 

om samen de volgende stap 

te zetten. Dat betekent dat 

we onderzoeken of er in Uden 

een haalbare businesscase 

te maken is. Daarna komt het 

volgende beslismoment en onderzoeken we welke locatie het meest 

geschikt is voor de nieuwe accommodatie.”

Meer gemeenten volgen
Maatschappelijk Mooi is in eerste instantie ontwikkeld in de gemeente 

Uden. Nu zien ook andere gemeenten en social enterprises volop 

kansen. “Inmiddels is het concept ook in Beek en Donk, Helmond en 

bij WSD in Boxtel enthousiast ontvangen”, verduidelijkt Anita Pauwels. 

“Samen met een aantal partijen werkt Hendriks Coppelmans ook in  

deze gemeenten aan voorzieningen voor wonen, werken en 

wijkdiensten. Voor ons een mooi signaal dat Maatschappelijk Mooi® 

antwoord geeft op de vragen van de toekomst.”      

Wilt u meer weten over het concept Maatschappelijk Mooi®?  

Neem dan contact op met Anita Pauwels via (0413) 26 48 33 of 

anita.pauwels@hendrikscoppelmans.nl.

Gemeente Uden:

‘Als je doet wat je 
altijd deed, krijg je 
wat je altijd kreeg’.

Zekerheid, ook in de exploitatie!
Een van de pijlers van BuurtBouwen® is het op peil houden van de kwaliteit van woningen. Via een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 

brengt Hendriks Coppelmans precies in beeld welke acties daarvoor nodig zijn. Het resultaat: een langere levensduur, hogere kwaliteit én 

zekerheid over de kosten op de lange termijn. Een hele zorg minder voor corporaties, zorginstellingen en andere vastgoedeigenaren.

Rust en zekerheid
Hendriks Coppelmans ondertekende onlangs, samen met zorginstelling 

ORO, een MJOPovereenkomst voor een periode van drie jaar. Het 

gaat om het meerjarig planmatig onderhoud, reparatieverzoeken en 

24/7servicediensten voor vijf woon en drie dagbestedingsgebouwen. 

Na nieuwbouw van deze complexen op het terrein van Het Rijtven 

in Deurne, neemt Hendriks Coppelmans daarmee de gedeelde 

verantwoordelijkheid in de exploitatie. Op basis van gemaakte keuzes 

in de bouwteamfase, komen we tot een doordacht onderhoudsadvies. 

Zowel het opstellen als het uitvoeren van het MJOP is bij Hendriks 

Coppelmans in goede handen. Door jaarlijkse NEN 2627inspecties 

en adviezen blijft het plan actueel en houdt ORO de vinger aan de 

pols. En bij een woningmutatie realiseert een vast team snel de juiste 

aanpassingen aan de woning. Dit alles biedt continu rust voor de 

kwetsbare bewoners en zekerheid voor de zorgorganisatie.     

Bart Hendriks: “Vanuit zes invalshoeken kijken naar bestaande buurt”.

Kijk op de wijk met het Hexagonmodel.
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‘Gezond wonen in aangenaam binnenklimaat’
Op een prachtige locatie aan de rand van Malden, midden in de natuur, bouwt Hendriks Coppelmans 
twintig ecologische vrijesectorhuurwoningen. Droogsehof is een uniek project, dat een flinke stap verder 
gaat dan duurzaam bouwen en gezond wonen alleen. “Zowel de ecologische basisprincipes en de bouw
wijze als het ontwerp passen naadloos in een biobased economy.”

‘Positief effect op psyche en gemoedsrust van bewoners’
“Ecologisch bouwen gaat niet alleen over de toegepaste materialen, het ontwerp van de woning en de 

systemen en installaties binnenin”, vertelt Willem Ebben, initiator van Droogsehof. “Ook een duurzame 

samenwerking in de bouwketen hoort daarbij, net zoals een uitgekiende inpassing van de woningen in de 

omgeving. Op al deze vlakken streef ik, samen met een social investor, een hoog ambitieniveau na. Het 

doel? Een maatschappelijk zinvolle aanvulling ontwikkelen op het woningaanbod, en de wereld een stukje 

beter achterlaten dan we haar aantreffen. Met de keus voor meerdere woningtypen voor verschillende 

doelgroepen hebben we de kiem gelegd voor een sociale wijk. Een microsamenleving waar starters, 

ouderen en gezinnen makkelijk iets voor elkaar kunnen betekenen. En door een combinatie van kierdicht 

bouwen en een dynamische luchtstroom, creëren we woningen met een zeer hoge isolatiewaarde en 

een goed en gezond binnenklimaat. Ook de extra lichtinval, het grasdak en de natuurlijke terreininrichting 

hebben een positief effect op de psyche en gemoedsrust van bewoners. Het ontwerp van Consort 

Architects speelt in op al deze facetten, en Hendriks Coppelmans pakt duurzame ontwikkelingen mee op. 

Dat werkt erg prettig! Bij een volgend project wil ik graag dezelfde mensen om me heen.”     

‘Woningen die passen 
bij de herfst en winter 
van het leven’
Recht tegenover woonzorgcentrum De Beemden in  

Sint Michielsgestel, bouwt Hendriks Coppelmans twaalf luxe  

patiowoningen in opdracht van Zorggroep Elde. In deze levens

loopbestendige huurwoningen kunnen senioren langer thuis  

wonen, met alle zorg en welzijnsdiensten in de directe omge

ving. Extra bijzonder is de uitgebreide keuzevrijheid voor elke 

huurder.

“Deze woningen zijn ideaal voor een brede doelgroep: van zestigplus

sers die in blakende gezondheid verkeren tot senioren die intensieve 

thuiszorg nodig hebben”, vertelt Mario Knoops, locatiedirecteur van 

woonzorgcentrum De Beemden. “Daar zijn deze woningen helemaal op 

ingericht. En met het gezondheidscentrum, de bushalte en het winkel

centrum in de buurt is dit een toplocatie. Niet alleen voor mensen in de 

herfst en winter van het leven, maar ook voor senioren die van een fraaie 

nazomer genieten.”

Geen geld van zorg naar stenen
De acht woningen die op deze plek stonden, waren oud en niet meer 

van deze tijd. Renoveren bleek geen optie, en de woningen werden 

gesloopt. De nieuwe patiowoningen passen in het dorpsvernieuwings

plan. “Er is flink geïnvesteerd in ruimte en architectonische uitstraling”, 

aldus Mario Knoops. “Daar hoort een bovenmodale huurprijs bij. Vooraf 

hebben we ons dan ook de vraag gesteld of daar wel een markt voor is. 

Want als zorgaanbieder willen wij geen geld van zorg naar stenen bren

gen. Nog voor de bouw van start ging, waren de twaalf patiowoningen 

allemaal verhuurd aan inwoners van deze gemeente.”

Denken in pluspakketten
De belangstelling voor het nieuwe plan werd nog eens versterkt door 

de persoonlijke wensen die elke huurder mocht inbrengen. “Zo’n 

ruime keuzevrijheid zie je maar zelden in de huurdersmarkt”, weet Ron 

Cornelissen, kopers en huurdersbegeleider bij Hendriks Coppelmans. 

“Wil je een luxere keuken of een andere invulling van de kamer op de 

Het ecologische gedachtegoed van Willem Ebben, initiatiefnemer van 

dit aansprekende nieuwbouwplan, weerspiegelt zich in de landelijke 

ligging, de lage milieubelasting van de woningen, de bouwmethode en 

het gebruik van zeer duurzame materialen. “Al deze elementen kwamen 

in bouwteamverband prachtig samen”, vertelt Walter Schuurman, 

projectleider bij Hendriks Coppelmans. “Consort Architects ontwierp 

de woningen in opdracht van CA VERA, terwijl we samen zorgden voor 

een slimme doorontwikkeling. Doorslaggevend hierin is onze kennis van 

duurzaam bouwen en onze ruime ervaring met prefab houtconstructies. 

Dit leidde tot kostenbesparing en een doordachte uitwerking van de 

ecologische details.”

Tomeloze energie
De goede sfeer, het enthousiasme en de tomeloze energie binnen het 

bouwteam leidden tot een mooi totaalplaatje dat opgaat in het land

schap en toch in het oog springt. Walter Schuurman: “Samen met de 

opdrachtgever, architect en onderaannemers hebben we het ecologisch 

karakter van het plan goed vormgegeven. In die uitdaging zoek je elkaar 

op, zonder elkaars belang uit het oog te verliezen. Zo ontstaat een 

bijzondere, nieuwe wijk. Niet voor niets kreeg dit project al veel aandacht 

in de media.”

Prefab FSChoutconstructies 
De bouw is inmiddels in volle gang. Hierbij worden de meest duur

zame materialen toegepast: van de betonvloer met puingranulaat tot 

de zonnecollectoren op het sedumdak. “Neem alleen al de prefab 

houtconstructies van FSChout”, zegt uitvoerder Marco Fleuren. “Deze 

ademende houtskeletbouw voert vocht automatisch naar buiten via de 

spouw. Terwijl hoogwaardige isolatie en een buitengewone kierdichting 

energieverlies tot een minimum beperken. Daarbij gebruiken we zo min 

mogelijk kit en houden we polyurethaanschuim buiten de deur. Met een 

gezond en aangenaam binnenklimaat als resultaat.”

bovenverdieping? In dit project kan dat.” De huurder investeert zelf in 

de meerkosten. “Dit past helemaal bij onze mensgerichte houding in 

de zorg”, vult Mario Knoops aan. “Wil je iets extra’s? Dan krijg je dat. 

Denken in pluspakketten vinden wij belangrijk. Die visie zie je ook terug 

in deze woningen.”

Keuzetraject en huurdersbegeleiding
Hoewel er veel te kiezen valt, zijn er ook grenzen aan wat kan en mag. 

“Hiermee borgen we voor een belangrijk deel dat de woning ook aansluit 

op de wensen van de volgende huurder”, aldus Mario Knoops. “Daarin 

heeft Hendriks Coppelmans ons de weg gewezen. Ron hielp ons de 

juiste kaders te scheppen. Achteraf gezien waren we dit keuzetraject 

graag eerder samen ingegaan.” Daar sluit Ron Cornelissen zich bij 

aan. “Omdat we pas later bij dit project werden betrokken, moesten 

we een inhaalslag maken. Samen met Zorggroep Elde hebben we de 

keuzelijsten samengesteld en een informatiemiddag georganiseerd voor 

de huurders. In het algemeen geldt: hoe eerder we betrokken zijn, hoe 

beter. Dan kunnen we optimaal inspelen op de wensen en belangen van 

huurders en opdrachtgever.”     

Willem Ebben, initiatiefnemer  

nieuwbouwplan Droogsehof.

Luxe uitstraling
Volgens Marco Fleuren verschilt de aanpak duidelijk van die bij reguliere 

nieuwbouwprojecten. “Dankzij de geprefabriceerde houtconstructies, 

inclusief kozijnen en HRglas, stond de buitenschil van de woningen in 

iets meer dan drie weken op de juiste plek. Daardoor kon het bouwteam 

al snel aan de slag met het metsel en timmerwerk. Bijvoorbeeld met 

het plaatsen van de Tricoya gevelbekleding. Deze op hout gebaseerde 

panelen hebben wat weg van mdf, maar zijn veel duurzamer en hebben 

een luxe uitstraling.”

Duurzame relatie
De oplevering staat gepland voor medio 2015. De nieuwe huurders 

betreden dan een bijzondere woning op een unieke locatie. “Door de 

landelijke omgeving en het gemeenschappelijk gebruik van de grond 

rond de woningen, ontstaat hier al snel een onskentonsgevoel”, 

verwacht Walter Schuurman. “Duurzame relaties die passen binnen de 

visie van de initiatiefnemer. Net als het ontwerp van de woningen, onze 

verantwoorde bouwwijze en de focus op een gezond binnenklimaat sluit 

dit aan op een biobased economy. Deze gedachte omvat veel meer dan 

alleen maar duurzaam bouwen. Met dit plan bewijzen we met z’n allen 

dat deze denkwijze een mooie toekomst tegemoet gaat.”     

Mario Knoops (rechts) en Ron Cornelissen (links)  

tussen de patiowoningen die in oktober worden opgeleverd.
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Geweldig wonen en werken 
in het Rijtven, Deurne

Nieuwbouwproject Het Rijtven in het kort
In de noordzone van Het Rijtven in Deurne bouwt Hendriks 

Coppelmans vijf woon en drie dagbestedingsgebouwen voor 

ORO, een zorginstelling voor mensen met een (zeer ernstige) 

verstandelijke beperking. Dankzij het gebruik van prefab 

houtconstructies, stonden de eerste gebouwen in zeven 

weken overeind. De korte bouwtijd betekent minder prikkels 

voor de cliënten van ORO. In mei 2014 werden de eerste drie 

woongebouwen en één dagbestedingsgebouw opgeleverd en 

konden de eerste 36 cliënten terecht in hun nieuwe boswoning. 

Na de voltooiing van fase twee (deze maand) verhuizen nog 

eens 24 cliënten naar hun compleet nieuwe woonomgeving.

“Prettiger wonen  
én werken in een 
huiselijke omgeving”

Danny Hendrikx (40) en Mark Jöris (41) werken met veel plezier als zorgcoördinator op Het Rijtven in Deurne. In deze bosrijke omgeving 

wonen mensen met een verstandelijke beperking, die hier 24 uur per dag professionele zorg en begeleiding krijgen. De verhuizing van 

36 cliënten naar een nieuwe, moderne woning in de noordzone van het terrein, betekent een grote stap vooruit. Maar wel een met veel 

impact voor de bewoners.

Op hun plek
Danny: “Het gaat om drie nieuwe woningen, die elk uit twee 

afzonderlijke woongedeelten bestaan. In elk deel wonen zes cliënten 

met een vergelijkbare zorgvraag. In dit geval gaat het om mensen met 

een ernstige verstandelijke beperking, in combinatie met een vorm 

van autisme of een psychische stoornis. Hoewel de meesten van hen 

regelmatig een weekendje naar hun ouders gaan, is dit echt hun thuis. 

Hier zijn ze op hun plek.”

Rust, privacy en huiselijkheid
Mark: “Cliënten goed begeleiden, hun gedrag positief beïnvloeden en 

kansen creëren, daar draait het om in ons werk. In de nieuwbouw lukt 

dit alles nog beter. Hier hebben we veel meer faciliteiten, en meer rust 

en privacy voor de bewoners. Daardoor kunnen we nog professioneler 

te werk gaan. Neem alleen al het nieuwe alarmsysteem. Nu kunnen we 

direct aflezen waar we moeten bijspringen als er hulp wordt gevraagd. 

Dit geeft een veilig gevoel, voor ons en de cliënt.”

Danny: “Het instellingsachtige karakter heeft plaatsgemaakt 

voor huiselijkheid. Overal in de woning zie je dit terug. Van de 

genormaliseerde badkamers tot de binnentuin waar cliënten zelfstandig 

naartoe kunnen. De huiselijke sfeer verhoogt de kwaliteit van leven.  

En het open en overzichtelijke karakter van de woning wordt nog eens 

versterkt door het vrije uitzicht op het bos. Veel prettiger om in te wonen 

én te werken.”

Ingrijpende verhuizing
Mark: “Elke persoonlijke kamer is helemaal afgestemd op de cliënt.  

Dat is het voordeel wanneer je de leefomgeving vanaf nul kunt bedenken 

en opbouwen. Toch was het een flinke klus om per cliënt te bepalen 

welke ingrepen nodig zijn: van beschermkapjes voor stopcontacten tot 

de keus uit een los of vaststaand bed. De verhuizing zelf was daarna in 

één dag gerealiseerd.”

Danny: “Onze cliënten reageren erg heftig op prikkels en verandering. 

We hebben dan ook ruim de tijd genomen om de verhuizing goed te 

laten landen. Bijvoorbeeld door samen met ze naar de nieuwe woning  

te lopen en hun kussen op het bed te leggen. De reacties na de 

verhuizing waren erg wisselend. Sommigen konden het niet bevatten, 

terwijl anderen meenden dat ze hier alleen maar op vakantie waren.  

We zijn nu bijna een jaar verder, en uit hun gedrag blijkt dat ze nu pas 

gaan beseffen dat dit hun nieuwe woning is.”

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