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De BudgetRijwoning® van Hendriks Coppelmans is een kwaliteits-

woning op basis van een flexibel bouwconcept. Typerend zijn de lage 

kostprijs, korte bouwtijd en uitgekiende indeling. Bovendien is er een 

grote variatie in gevelbeelden. Dat maakt deze grondgebonden 

woning uitermate geschikt voor wijkherstructurering, inbreiding en  

de ontwikkeling van nieuwe woonwijken. 

“We merken steeds vaker dat een grote groep mensen tussen wal en 

schip valt in hun zoektocht naar een passende woning”, vertelt Ron 

Cornelissen, projectmanager bij Hendriks Coppelmans. “Vaak gaat het 

om starters, eenpersoonshuishoudens en kleine gezinnen die betaalbaar 

willen huren of kopen.” De BudgetRijwoning is er juist voor deze 

doelgroepen. Een doordacht concept waardoor corporaties en beleggers 

betaalbare huurwoningen kunnen verhuren, en gemeenten hun gronden 

kunnen verkopen in de sociale sector.

Modulaire opbouw
De BudgetRijwoning is een complete, grondgebonden woning met drie 

of twee grote slaapkamers en een separate berging. “Elke woning 

bouwen we modulair op in een digitaal 3D-model”, legt Ron Cornelissen 

uit. “Dit biedt interessante voordelen. Naast de gevel is ook de indeling 

van de woning eenvoudig aan te passen aan de hand van meerdere 

basisplattegronden. Liever een slaapkamer minder of een keuken in 

L-vorm? De klant ziet het resultaat van de wijziging direct in beeld. Juist 

vanwege die flexibiliteit houden we de bouw- en ontwikkelkosten van de 

BudgetRijwoning zo laag. Een optimale prijs-kwaliteitverhouding dus.”

Gronden snel verkopen
Er verschijnen al BudgetRijwoningen in het straatbeeld van de 

gemeenten Haaren, Laarbeek, Grave, Boekel en Gemert-Bakel.  

“De kracht van het concept zit in de flexibele eenvoud ervan”, legt Ron 

Cornelissen uit. “Het is breed inzetbaar dankzij de modulaire opbouw. 

Met deze woningen kunnen we gronden van gemeenten of corporaties 

op een andere manier ontwikkelen. Plannen die bijvoorbeeld stagneren 

op verkaveling of prijs, kunnen we zo tóch realiseren. Zeer slagvaardig 

bovendien. Voor elke opdrachtgever hebben we binnen een week een 

compleet plan op tafel liggen dat aan alle beeldkwaliteitseisen 

beantwoordt.”

Ook als nul-op-de-meterwoning
De BudgetRijwoning heeft zich al bewezen in de praktijk. Toch ontwikkelt 

het concept zich nog steeds door. Ron Cornelissen: “We passen het 

voortdurend aan door goed te luisteren naar de wensen vanuit de markt. 

Bijvoorbeeld door de woning ook voor mantelzorg geschikt te maken.  

En met het aanscherpen van de energienormen, maken we de woning 

toekomstbestendig. We kunnen onze BudgetRijwoning zelfs uitvoeren als 

nul-op-de-meterwoning.”

Wilt u weten wat het BudgetRijwoning-concept voor u kan betekenen? 

Neem dan contact op met directeur ontwikkeling René Beks via (0413) 

26 48 33 of rene.beks@hendrikscoppelmans.nl. 

‘Unieke standaard vol keuzevrijheid voor kopers’

‘Dit concept vergroot huuraanbod voor elke gemeente’

BudgetRijwoning®: rendabel woning-
concept voor huur- en koopsector

Voor kopers Judith Verhoeven en Ronald Freese  

 ging een wens in vervulling: hun eigen BudgetRijwoning.

Samen met initiatiefnemer BL Huisvesting ontwikkelt en realiseert 

Hendriks Coppelmans verschillende huur- en koopwoningen in Gemert. 

Innovatieve bouwplannen waarin standaardisatie en keuzevrijheid hand 

in hand gaan. Een mooi voorbeeld is het plan La Dolce Villa 2, met 

vijftien woningen aan De Wouw en de Oudestraat. “Keuzevrijheid is de 

kracht van dit plan”, zegt Bas van de Laar, directeur van BL 

Huisvesting. “Bijvoorbeeld als het gaat om de indeling. Drie of juist vier 

slaapkamers? Een dakkapel, erker of uitbouw? Het kan allemaal. 

Bovendien is er keus uit verschillende gevels, zowel qua architectuur als 

qua kleur. Dit zorgt niet alleen voor tevreden kopers, maar ook voor een 

gevarieerd straatbeeld. En door onze revolutionaire 

Woningsamensteller-module, krijgt de woning direct vorm in een 

Veel gemeenten kampen met hetzelfde probleem. Een te beperkt 

aanbod van huurwoningen voor mensen met een bruto jaarinkomen 

tussen de g 34.000,- en g 45.000,-. En dat terwijl het aandeel lagere 

middeninkomens alleen maar toeneemt. Met de bouw van negen 

huurwoningen speelt de gemeente Boekel hierop in, samen met 

Hendriks Coppelmans. In uitbreidingswijk De Donk 2 komt het 

flexibele gemeentebeleid perfect samen met het bouwconcept van  

de BudgetRijwoning®. 

Nu woningcorporaties minder financiële ruimte hebben om te investeren 

in nieuwbouw, stagneert ook in de gemeente Boekel de aanwas van 

huurwoningen. “Net als andere plattelandsgemeenten loopt Boekel wat 

achter met woningen in de huursector”, vertelt wethouder Ted van de 

Loo. “Voor jonge starters valt het vaak niet mee om een woning te kopen. 

Zelfs onze starterslening biedt niet altijd het juiste zetje. Komen ze ook 

niet in aanmerking voor een sociale huurwoning? Dan zijn andere 

oplossingen nodig om in de woonbehoefte te voorzien.”

Oplossing voor gemeenten
Op zoek naar een goed alternatief, maakte de gemeente Boekel kennis met 

het concept van de BudgetRijwoning. “Hendriks Coppelmans herkende 

zich in onze problematiek en bood gelijk uitkomst”, legt Van de Loo uit. “Ik 

was direct geïnteresseerd. Zeker gezien de huurprijs, die maximaal 10% 

boven de huurtoeslaggrens ligt. De BudgetRijwoning voorziet in een grote 

behoefte. Niet alleen hier, maar ook in andere gemeenten. Want die lopen 

vaak tegen dezelfde problemen aan als wij: wel kavels te koop maar geen 

kopers, en te weinig betaalbare woningen voor een grote groep inwoners.”

Flexibel inpassen
Naast een innovatief bouwconcept is een flexibel gemeentebeleid 

cruciaal voor een snelle invulling van bouwplannen. Ted van de Loo:  

“Dit project is daarvan een succesvol voorbeeld. De negen huurwoningen 

pasten net niet binnen de plannen. Samen met Hendriks Coppelmans 

hebben we adequaat gehandeld om ze toch in te passen. Daarbij 

kwamen we van beide kanten snel tot resultaat. Hendriks Coppelmans 

dankzij het flexibele bouwconcept en het inschakelen van een belegger 

die de woningen verhuurt, en de gemeente Boekel met het verlenen van 

een omgevingsvergunning.”

Kavels verkopen
In slechts drie maanden tijd is het plan volledig uitgewerkt. De bouw 

startte in juni en nog dit jaar volgt de oplevering van de woningen.  

“Snel schakelen, dat typeert ons”, aldus Van de Loo. “We hebben 

ondernemende ambtenaren die meedenken, maar ook de beperkingen 

durven aan te geven. Dat verwacht ik ook van onze partners, zoals 

Hendriks Coppelmans. In dit project kwamen al onze sterke punten 

prachtig samen. Logisch, want we delen hetzelfde doel. Wij kunnen 

kavels voor een goede prijs verkopen, terwijl Hendriks Coppelmans kan 

doorbouwen. En uiteindelijk zijn vooral de inwoners van Boekel er 

ontzettend blij mee.” 

3D-ontwerp.” Het concept van de BudgetRijwoning sluit dan ook 

naadloos aan op de visie van BL Huisvesting. “Hiermee komen we  

snel tot resultaat en variatie. Hendriks Coppelmans vult onze 

randvoorwaarden uitstekend in. Vooral als het gaat om diversiteit, 

creativiteit in het voortraject en een goede uitvoering op de 

bouwplaats.” 

Geen saaie rijtjes in Gemert,  
maar een gevarieerd straatbeeld.

Wethouder Ted van de Loo is blij met de bouw van BudgetRijwoningen in Boekel.


