‘Woningen die passen
bij de herfst en winter
van het leven’

‘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.”

Recht tegenover woon-zorgcentrum 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
woon-zorgcentrum De Beemden. “Daar zijn deze woningen helemaal op
ingericht. En met het gezondheidscentrum, de bushalte en het winkel
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‘Positief effect op psyche en gemoedsrust van bewoners’
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
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ouderen en gezinnen makkelijk iets voor elkaar kunnen betekenen. En door een combinatie van kierdicht

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