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Garantie biedt corporaties uitkomst
Voor Woonveste ontwikkelt Hendriks Coppelmans vijftien nul-op-de-

meterwoningen in Haaren. Uniek is de energieprestatiegarantie: hét 

antwoord op de naderende EPV-wetgeving. Hoe werkt dat?

Ketensamenwerking die verder gaat
In Tilburg tekenen Hendriks Coppelmans en ketenpartners voor het 

zesde project in dezelfde samenstelling. De kern van het succes? 

Opdrachtgever Tiwos weet die vraag duidelijk te beantwoorden. 

Tiwos is ‘om’: zesde project 
in dezelfde keten

Lees verder op pagina 6.

Energieprestatie garande-
ren: een kwestie van goede 
partnerships 

Lees verder op pagina 4.
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Twan van Hout, vicevoorzitter volleybalvereniging Saturnus/

Hendriks Coppelmans (links) en Bart Hendriks, algemeen directeur.

De Gaarden: regionale kennis doorslaggevend

Hoofdsponsor-
schap verlengd
Ook de komende twee jaar zijn we weer hoofdsponsor 

van de Udense volleybalvereniging Saturnus/Hendriks 

Coppelmans. De sponsor relatie, die al ruim zestien jaar 

bestaat, is voor beide partijen erg belangrijk. “Niet 

alleen door onze financiële bijdrage, maar vooral 

vanwege de grote wederzijdse betrokkenheid”, aldus 

algemeen directeur Bart Hendriks. 

Samen bouwen aan sociale cohesie
Sponsoring is niet vanzelfsprekend, maar iets waaraan je 

continu aandacht moet schenken, vindt zowel Saturnus/HC 

als Hendriks Coppelmans. Bart Hendriks: “Het hoofdsponsor-

schap past naadloos in ons breed gedragen mvo-beleid en de 

bereidheid om mee te denken. Bijvoorbeeld over de rol van de 

vereniging in de wijk. Dit sluit perfect aan op ons concept 

BuurtBouwen®, gericht op het leefbaar houden van 

bestaande wijken. Dat maakt onze samenwerking meer dan 

sponsorschap alleen.”  

Blije reacties bij ORO 
Blij en trots waren cliënten, familieleden en ORO-medewerkers 

vrijdag 2 oktober bij de officiële opening van de Noordzone van Het 

Rijtven in Deurne. Hier realiseerden we vijf woon- en drie dagbeste-

dingsgebouwen voor ORO, een zorginstelling voor mensen met een 

(ernstige) verstandelijke beperking. 

Complimenten voor inlevingsvermogen
Op de openingsmiddag klonken er complimenten voor het bouwteam. 

ORO-directeur Ingrid de Vries: “Een flexibele bouwpartner die uitstekend 

inspeelde op de wensen van de organisatie én de specifieke vragen van de 

bewoners.” Voor hen had Hendriks Coppelmans nog een verrassing in petto: 

een overkapping van FSC-hout die mooi in de natuurlijke omgeving past. 

Algemeen directeur Bart Hendriks ontving als dank een fraai kunstwerk uit 

handen van Igor en Fons.  

Welk goed doel  
verdient steuntje?
Cohesie, het maatschappelijk fonds van Hendriks Coppelmans, 

keert jaarlijks in de decemberperiode geld uit aan goede-

doelenprojecten die bijdragen aan ’geweldig wonen’. Kent  

u zo’n project? Dan nodigen wij u uit om het bij ons aan te 

melden. Dat kan tot 9 november 2015 via de website fonds-

cohesie.nl. Hier vindt u ook de voorwaarden.  
Bij de opening van Het Rijtven trapt PSV-legende Willy van der Kuijlen 

een balletje met cliënten van ORO. (foto: Hein van Bakel) 

Kwaliteitsimpuls 
samen werken
Goed inspelen op actuele huisvestingsvraagstukken van woningcor-

poraties vraagt om kennis en vernieuwing. In die snel bewegende 

markt brengt Hendriks Coppelmans de dienstverlening naar een 

hoger niveau met het aantrekken van een ‘vernieuwend verbinder’. 

De 36-jarige Brechje Lubse is vanaf 3 november het gezicht van 

deze nieuwe functie.

Woningcorporaties nog beter bedienen met kennis van procesvernieuwing en 

volkshuisvesting. Een taak die Brechje Lubse, voormalig procescoördinator en 

senior projectmanager programma ketensamenwerking voor Stichting Wonen 

Limburg, op het lijf is geschreven. Algemeen directeur Bart Hendriks is dan ook 

blij met haar komst. “Met haar professionele kijk weet Brechje relevante 

maatschappelijke ontwikkelingen in samenwerking te vertalen naar een 

doordacht, klantgericht en passend aanbod. Brechje herkent haar intrinsieke 

drive naar vernieuwing in onze organisatie. Er was direct een klik.”

Klantenblijheid
Brechje Lubse geeft met haar kennis en ervaring kleur aan de nieuwe functie. 

“Zo kunnen we de samenwerking met corporaties nog beter vormgeven”, legt 

Bart Hendriks uit. “De markt beweegt voortdurend. Corporaties willen partners 

die anticiperen op zaken als woonlastenverlaging, bewonerscommunicatie en 

dagelijks onderhoud. Brechje speelt hier met een frisse en actuele blik op in. Zij 

is sterk gericht op klantwensen, klantrelatie, vernieuwing en een efficiëntere 

manier van samenwerken. Of, zoals Brechje het zelf noemt, ‘klantenblijheid’. 

Dat woord vat het eigenlijk perfect samen.”  

Aansluiting bij 
Stroomversnelling 
Brabant
Hendriks Coppelmans heeft zich aangesloten bij 

Stroomversnelling Brabant. Een duurzaam en breed 

gedragen initiatief van de provincie Noord-Brabant, de 

vijf grote gemeenten, corporaties, bouwers, adviseurs, 

kennisinstituten en opdrachtgevers. In oktober 

ondertekenden we hiervoor de zogeheten Brabantdeal. 

Het gezamenlijk streven? Een volledig energieneutrale 

woningvoorraad in 2050.

NOM-renovatieconcept
In harde cijfers betekent dit dat in 35 jaar tijd liefst 800.000 

bestaande woningen naar nul-op-de-meterwoningen worden 

getransformeerd. “Om dit te bereiken, delen wij graag onze 

expertise”, vertelt directeur ontwikkeling René Beks. “Neem 

ons NOM-renovatieconcept. Hierin komt onze expertise in 

nieuwbouw nul-op-de-meterwoningen samen met onze 

jarenlange ervaring in groot onderhoud. Dit betekent ook dat 

wij een NOM-renovatie slim kunnen combineren met een 

binnenrenovatie. Fijn voor de opdrachtgever én de 

bewoners. Er loopt al een pilotproject met Bergopwaarts 

waarin we de komende tijd een aantal bestaande woningen 

nul-op-de-meter maken. Door aan te sluiten bij de 

Brabantdeal kunnen we ons concept objectief laten 

beoordelen en verder versterken. Want alleen samen met 

onze opdrachtgevers komen we tot het juiste plan om de 

doelstelling in 2050 te halen.”  

Rond het monumentale Retraitehuis in Uden realiseren we  

42 huurwoningen en –appartementen. Voor deze design & 

build opdracht in de nieuwe woonwijk de Gaarden schreef 

corporatie Area een prijsvraag uit. “Wij zijn enorm trots dat  

wij twee landelijke partijen achter ons hebben gelaten”, stelt 

projectontwikkelaar Anita Pauwels. “We mogen nu bijna  

letterlijk in de eigen achtertuin bouwen.”

De Gaarden kent een aantal deelgebieden. In één ervan ontwikkelen en 

bouwen we 18 grondgebonden woningen voor gezinnen en 24 apparte-

menten voor 55+’ers. “De keus viel op Hendriks Coppelmans, omdat zij in 

het ontwerp duidelijk de aansluiting zochten bij het Retraitehuis”, 

verduidelijkt Jan van Vucht, directeur van Area. “En het speelse karakter van 

het plan gaf uiteindelijk de doorslag. Mooi dat de regionale partij op prijs en 

kwaliteit wint van de landelijke jongens.”

Thuis in de omgeving
Volgens Anita Pauwels was juist die kennis van de omgeving bepalend voor 

de beoordeling. “Ook de architect heeft zich verdiept in het gebied rond het 

Retraitehuis, het domein van de missiezusters. Dit zie je terug in het 

ontwerp.” Dat het plan aanslaat blijkt ook uit de drukbezochte informatie-

avond voor geïnteresseerden. “Fijn om te merken dat mensen ook echt met 

ons willen meedenken. Die suggesties nemen we natuurlijk mee en 

verwerken we waar mogelijk in het plan. Precies zoals toekomstige 

bewoners van ons mogen verwachten.”

Nog dit jaar starten de bouwwerkzaamheden. Kijk voor meer informatie op 

www.degaarden-uden.nl.  

Brechje Lubse: “Ik wil graag verwonderen en de twinkeling in de 

ogen zien bij iedere betrokkene van het bouwproces.”

René Beks (rechts) vertelt bij event Energiesprong 

over ervaringen met nul-op-de-meter
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Verduurzaming en vernieuwbouw van de woningvoorraad, 

energieneutraal wonen, meer betaalbare koopwoningen of juist 

middeldure huurwoningen; de woonbehoefte voor de komende 

jaren verschilt per gemeente. En daarmee ook de uitdagingen in 

de gemeentelijke woonvisie. Hendriks Coppelmans vertaalt die 

naar concrete oplossingen. 

“Om te toetsen of de woonvisie beantwoordt aan de wensen in de 

markt, voeren wij een behoefteanalyse uit”, vertelt directeur ontwikkeling 

René Beks. “Op basis daarvan ontwikkelen én bouwen wij de juiste 

huur- en koopwoningen. Ook als het gaat om het vlot trekken van grote 

gebiedsontwikkelingen. Neem Beekse Akkers in de gemeente Laarbeek 

waar wij in recordtijd betaalbare koop- en huurwoningen ontwikkelden. 

De inwoners krijgen de gewenste woning, terwijl de gemeente de 

grondexploitatie ingevuld krijgt. Maar we kijken ook breder, naar 

mogelijkheden van inbreidingslocaties en transformatie van bestaand 

vastgoed.”

Middeldure huurwoningen
Een landelijke tendens in de verschillende woonvisies is de toenemende 

vraag naar middeldure huurwoningen. “Niet voor niets bouwen wij dit 

soort huurwoningen in steeds meer gemeenten”, aldus René Beks. 

“Voor de risicodragende exploitatie werken we samen met beleggers. 

Veel gemeenten zien dit als een mooie kans. Terwijl veel corporaties 

geen mogelijkheden meer zien in dit segment, hebben wij dus het 

betaalbare alternatief in huis. Echt een uitkomst voor woningzoekenden 

die nu nog tussen wal en schip vallen.”

Koopwoningen naar wens
Ook in de koopsector is sprake van een trend. René Beks: “Kopers 

willen meer dan ooit dat hun specifieke woonwensen centraal staan.  

Met onze Wonen-naar-Wens®-werkwijze krijgen zij maximale inspraak 

en veel keuzevrijheid. Dit concept zetten we in voor een brede 

doel groep: van senioren en doorstromers tot starters. Zelfs in het 

duurdere segment verkochten we hiermee in crisistijd veel woningen op 

gemeentelijke kavels. Zo zorg je voor doorstroming op de woningmarkt. 

Een gezonde ontwikkeling.”

Nul-op-de-meterwoningen
“We zoeken actief de samenwerking op met gemeenten die duurzaam-

heid centraal stellen. Waarom? Omdat onze klanten steeds meer oog 

hebben voor de woonlasten”, legt René Beks uit. “Dat maakt nieuw-

bouw interessanter vanwege de lagere onderhouds- en energielasten. 

Daarnaast mag je bij nieuwbouw 9.000 euro meer lenen voor een 

hypotheek. En bij een nul-op-de-meterwoning is dat zelfs 25.000 euro. 

Bovendien is de rentestand nu zo laag dat kopers de nul-op-de-meter-

investering snel terugverdienen.”  

‘Op zoek naar 
vernieuwende 
concepten’
“Onze woonvisie – getiteld ‘Mooi wonen in Meierijstad’ –  

voorziet de komende 10 jaar in 660 nieuwe woningen in 

onze gemeente, waarvan 150 huurwoningen. Passend 

wonen voor kwetsbare groepen; dat is een van de 

speerpunten. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het 

verduurzamen en levensloopbestendig maken van de 

woningvoorraad. We zoeken nadrukkelijk naar vernieu-

wende concepten en dagen marktpartijen daarin graag uit.  

Wij zetten de kaders uit; de creativiteit en het ondernemer-

schap halen we uit de markt.”

Jan van Burgsteden, wethouder gemeente Sint-Oedenrode

In opdracht van wooncorporatie Woonveste ontwikkelt en bouwt 

Hendriks Coppelmans vijftien nul-op-de-meterwoningen in 

Haaren. Voor het energietechnische gedeelte werken we samen 

met Technisch Adviesbureau Crone in Nijmegen. Het resultaat: 

een uitgekiend ontwerp mét energieprestatiegarantie. 

Hans Crone van het gelijknamige adviesbureau rekende voor dit 

project negen totaal verschillende nul-op-de-metervarianten tot in 

detail door. “Energietechnisch zijn er vele oplossingen mogelijk”,  

stelt hij. “Het is mijn taak om die duidelijk in kaart te brengen, zodat 

Woonveste de juiste afweging kan maken.” Het werd uiteindelijk een 

combinatie van een warmtepomp, gebalanceerde ventilatie met 

warmteterugwinning en zonnepanelen. “Wat de beste oplossing is, 

verschilt per project”, aldus Anita Pauwels, projectontwikkelaar bij 

Hendriks Coppelmans. “Kosten spelen een rol, maar ook de 

beheersbaarheid. En natuurlijk het wooncomfort.” Hans Crone knikt: 

“Een huis is geen gemetselde nul-op-de-meterberekening, maar 

vooral een comfortabele plek om te leven.”

Gegarandeerde energieprestatie
Eerder realiseerden we al een serie nul-op-de-meterwoningen in 

Geerpark in Vlijmen, ook voor Woonveste. Toch is het project in 

Haaren uniek te noemen, omdat we hier de energieprestatie 

garanderen. “Cruciaal voor Woonveste vanwege de naderende 

EPV-wetgeving”, aldus Anita Pauwels. “De huurder betaalt in de 

toekomst een energieprestatievergoeding, zodat de corporatie de 

energiemaatregelen wel kan doorberekenen aan de huurder, maar niet 

via de huur. Zo houdt de huurder zijn eventuele recht op huurtoeslag.”

Samen optrekken
Kan dat eigenlijk wel, de energieprestatie garanderen? Iedere bewoner  

is toch anders? “Natuurlijk speelt het gedrag van mensen een rol”, 

antwoordt Anita Pauwels. “Maar de werking en het rendement van 

installaties kunnen we wel degelijk garanderen. Bovendien werken we 

samen met leveranciers die – net zoals wij – garant durven staan. Ook 

omdat we ze heel vroeg bij projecten betrekken. Als je vanaf dag één 

samen optrekt en weet wat je aan elkaar hebt, kun je een stap verder 

gaan.” Hans Crone vult aan: “Vergeet niet dat je bij een ‘gewone’ woning 

ook garanties afgeeft. Hier werkt het niet anders.”

Specialisten in de arm
Hendriks Coppelmans neemt voor energetische maatregelen regelmatig 

gespecialiseerde kennispartners in de arm. “Nu is dat Crone, maar het 

kan ook GPR Projectinstallaties of een andere partij zijn. Dat hangt 

helemaal af van het project”, legt Anita Pauwels uit. “Maar let wel: de 

opdrachtgever heeft maar één aanspreekpunt en dat zijn wij. Juist door 

dit type partnerships kun je het verschil maken in de markt. Dat blijkt wel 

hier in Haaren.”

Waar het echt om gaat
Over drie à vier jaar zijn nul-op-de-meterwoningen de normaalste zaak 

van de wereld, verwachten Hans Crone en Anita Pauwels. “Maar 

nul-op-de-meter is geen doel op zich, het gaat om het terugdringen van 

het energieverbruik”, zegt Hans Crone. “Weet je wat mij stoort? Een 

woning met een EPC van 0 is hartstikke energiezuinig, maar net niet 

nul-op-de-meter en daardoor niet interessant omdat de EPV-regelgeving 

hiervoor niet geldt. Dat moet anders. Bovendien zijn regels nog te veel 

gericht op de individuele woning. Terwijl appartementencomplexen ook 

een uitdaging zijn. Er zijn zo veel slimme combinaties te maken.”  

Energieprestatie garanderen: een kwestie 
van goede partnerships

‘Energieneutraal 
wonen als pijler’
“Wij zien in onze stad Tilburg de vraag naar betaalbare 

woningen toenemen. Bovendien wordt de leefomgeving steeds 

belangrijker. Welke woningen je neerzet is van inferieur belang; 

het gaat erom voor wie je een buurt creëert. Marktpartijen zoals 

Hendriks Coppelmans denken al veel langer zo, daarom gaan 

we als gemeente steeds vaker de dialoog met hen aan. Ook 

over energieneutraal wonen, een van onze pijlers. Voor de 

provincie zijn uitdagende doelen gesteld, en Tilburg wil een 

voortrekkersrol vervullen. De komende vijf jaar maken we een 

flinke slag met de vernieuwbouw van honderden woningen.”

Berend de Vries, wethouder gemeente Tilburg

Nieuwbouw in Haaren
In Haaren ontwikkelt en bouwt Hendriks Coppelmans vijftien 

nul-op-de-meterwoningen in opdracht van Woonveste en twee 

koopwoningen voor eigen risico. Twaalf huurwoningen zijn 

spe ciaal ontwikkeld voor één- en tweepersoonshuishoudens.  

Ze hebben een slaapkamer op de begane grond en een extra 

kamer op de verdieping. De bouw start begin 2016.

Adviseur Hans Crone en projectontwikkelaar Anita Pauwels

‘Woonvisie 
gemeenten  
vertalen naar  
uitgekiende  
woonoplossingen’
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Een team dat goed op elkaar is ingespeeld, boekt betere 

resultaten. Absolute logica in de sport en inmiddels ook steeds 

meer in de bouw. Dat het echt zo werkt, zien we in Tilburg. Daar 

tekenen Hendriks Coppelmans en vaste ketenpartners binnenkort 

voor het zesde grootonderhoudsproject in dezelfde samenstel-

ling. André van der Wouw, manager vastgoed van opdrachtgever 

Tiwos: “Wij zijn ‘om’, maar we blijven kritisch.”

Het eerste wapenfeit van de keten met Hendriks Coppelmans als kartrek-

ker, was de renovatie van 180 woningen van Tiwos in de Tilburgse wijk 

Loven in 2011. “Toen was er nog geen trackrecord, alleen vertrouwen”, 

stelt André van der Wouw. “Nu we meerdere projecten verder zijn, zie je 

de meerwaarde pas echt. De kwaliteit, efficiency, doorlooptijden en 

bewonerstevredenheid zijn verbeterd. Bovendien zien we innovaties tot 

stand komen, zowel technisch als procesmatig. Dit toont aan dat je pas 

van ketensamenwerking kunt spreken als deze projectoverstijgend is.” 

Cas Stuut, directeur van Hendriks Coppelmans: “Vooruitstrevende 

ketenpartners zoeken elkaar continu op, ook buiten projecten om. Om  

te sparren, te vernieuwen en elkaar te versterken. Niet voor niets zijn we 

aangesloten bij het platform Ketensamenwerking van Nyenrode Business 

Universiteit. We willen vooraan zitten in de kennistrein.” 

Continu leren en verbeteren
De keten heeft momenteel het vierde project in uitvoering; nummer vijf en 

zes zijn al ingepland. Het succes zit volgens Cas Stuut in de continue 

verbeterdrang. “We blijven evalueren, bijsturen en optimaliseren. Een 

voorbeeld? Wij communiceren sinds kort rechtstreeks met de voorlieden 

van de ketenpartners; de projectleiders zijn ertussenuit. Veel efficiënter. 

Daarnaast hebben we een digitaal platform ontwikkeld om informatie te 

delen, ook met de opdrachtgever. Om kosten te besparen, vergaderen 

we vaker via Skype. En de stuurgroep hebben we laatst in ere hersteld 

om het effect van verbeteringen te meten.” Ook op de werkvloer is 

verbetering het toverwoord. “Iedereen luncht tegenwoordig tegelijk, en 

niet meer in ploegen”, aldus Cas Stuut. “Je merkt dat mensen elkaar 

daardoor makkelijker aanspreken op verbeterkansen. Weer een stap  

die de kwaliteit ten goede komt.”

Loslaten en scherp blijven
Voor Tiwos is ketensamenwerking een kwestie van loslaten. André van 

der Wouw: “Waar we vroeger zelf achter ons bureau de oplossingen 

bedachten, laten we dit nu over aan deskundigen. En dat werkt, als je 

maar open communiceert. Samen optrekken en uitdagingen delen, daar 

gaat het om. Ik merk dat iedereen er enthousiast van wordt en dat geeft 

energie. We zijn ‘om’, maar het is wel zaak om scherp te blijven. We 

Renovatie-app geeft        
realtime inzicht 
De digitale woningopname met tablet, al jaren gemeengoed bij 

Hendriks Coppelmans, is doorontwikkeld tot een volwaardige 

Renovatie-app®. Dit in samenwerking met softwareleverancier 

Kraan Bouwcomputing. Het resultaat: een handige applicatie om 

bij renovatie- en onderhoudsprojecten de werkzaamheden per 

woning te registreren. Dankzij een directe koppeling met de 

kantoordatabase, zijn de gegevens op de tablet altijd up-to-date. 

Met minder overlegmomenten, faalkosten en administratieve 

handelingen als resultaat.

Kwaliteitscontrole en opleverregistratie
Bewoners zien in één oogopslag welke werkzaamheden per ruimte aan 

bod komen, inclusief keuzemogelijkheden. “En onze ketenpartners weten 

met één druk op de knop welke werkzaamheden ze mogen uitvoeren, 

“Met het zesde project in zicht, 

slaagt deze keten er nog steeds in 

om innovatie en vernieuwing toe te 

passen. Een behoorlijk uniek 

fenomeen. Hier wordt gestuurd op 

teams, niet op bedrijven.”

Dirk Zuiderveld,  

specialist in ketensamenwerking

BIM: van pilotproject naar dagelijkse praktijk
Wat een jaar geleden nog veelbelovende pilotprojecten waren, is inmiddels gemeengoed bij Hendriks Coppelmans: werken met een 

bouwinformatiemodel. Inmiddels wordt BIM ook al ingezet bij clashsessies met ketenpartners en voor het visualiseren van de bouwplaats-

inrichting. En daar blijft het niet bij. “BIM is hier aan de orde van de dag.”

Bij de start van elk project kiest Hendriks Coppelmans de juiste 

ketenpartners. “Zij denken al in een vroeg stadium met ons mee over 

de inzet van BIM en de opbouw van het model voor dat specifieke 

project”, zegt hoofd projectbureau Marti Smits. “Hiervoor ontwikkelden 

we een eigen standaard met een unieke werkmethodiek die aansluit op 

de landelijke richtlijnen. Onze hele organisatie kan hiermee uit de 

voeten, en onze partners nemen we daarin mee.” “Dit is het resultaat 

van de eerste, succesvolle pilotprojecten”, vult BIM-specialist Ted 

Pasveer aan. “Samen met architecten en constructeurs bouwen we 

aan het moedermodel. Daarna vullen de andere ketenpartners het aan 

op hun discipline. Zo creëren we voor ieder  project een specifiek 

bouwinformatiemodel.”

Meer intelligentie in projecten
“Om elke partner eenvoudig toegang te geven tot het model, werken we 

met een open BIM-standaard en het uniforme uitwisselformaat IFC. Zo 

kan iedereen informatie toevoegen, ongeacht het softwarepakket”, legt 

Ted Pasveer uit. “De koppeling met het softwareprogramma Solibri Model 

Checker stelt ons in staat het hele bouwproces tussen alle partijen te 

coördineren en clashes te detecteren. Zo brengen we nog meer 

intelligentie in projecten. Partners die daarin minder ver zijn dan wij, 

nemen we graag in de arm. Juist in die samenwerking en de voort-

durende verbetering van de inzet van BIM zit de belangrijkste winst: 

procesoptimalisatie en lagere kosten.”

BIM op de bouwplaats
BIM heeft inmiddels ook de weg naar de bouwplaats gevonden. Marti 

Smits: “Door het inladen van de omgeving visualiseren we de bouwplaats-

inrichting. Handig voor ons, bijvoorbeeld om vooraf de plek van de 

bouwkraan te bepalen. En buurtbewoners zien de toekomstige situatie 

voor zich in 3D. Zij zien de aan- en afvoerroute van het bouwverkeer, de 

locatie van de bouwkeet én dat bestaande bomen blijven staan. Een goed 

middel om omgevingshinder vroegtijdig in beeld te krijgen en begrip te 

kweken bij buurtbewoners en gemeenten. Het succes is al bewezen bij de 

nieuwbouw van 29 woningen in Berkel-Enschot. Een van de vele projecten 

die we volledig in BIM realiseren, net zoals onder andere Isidorushoeve in 

Beek en Donk, de Gaarden in Uden en al onze BudgetRijwoningen®.”

Blik op de toekomst
Nieuwe kansen op BIM-gebied volgen elkaar in rap tempo op. Ted 

Pasveer: “Als koploper volgen wij die ontwikkelingen op de voet. Zo 

onderzoeken we nu of we naast bouwmaterialen ook de kosten en 

tijdsplanning in het model kunnen opnemen. De volgende stap is een 

flatscreen in de bouwkeet, zodat we het model ook op locatie kunnen 

bekijken en aanpassen. En ook 3D-printing komt eraan. De ontwikke-

lingen gaan hard.”    

BIM-specialist Ted Pasveer (rechts) en Mark Smaling, calculator/

werkvoorbereider, werken aan een BIM-project.

moeten onszelf continu kunnen verantwoorden richting onze Raad van 

Toezicht en natuurlijk de klant.” 

Van gevoel naar harde cijfers
Aan de legitimatie van ketensamenwerking wordt hard gewerkt. Tiwos en 

Hendriks Coppelmans zijn bezig met de ontwikkeling van een tool om de 

prestaties bij ketensamenwerkingsprojecten te monitoren, te objectiveren 

én af te zetten tegen de resultaten bij ‘traditioneel’ uitgevoerde werken. 

“We hebben een goed gevoel over ketensamenwerking, maar het gaat 

uiteindelijk om de harde cijfers”, besluit André van der Wouw. “Die 

vertellen je hoe het écht zit. Bovendien kunnen we dan gaan bench-

marken met de landelijke situatie.”  

Tiwos is ‘om’: zesde project in dezelfde keten

terwijl de opdrachtgever realtime zicht houdt op de status ervan”, 

verduidelijkt uitvoerder Marco Fleuren. “Het opnemen van de kwaliteits-

controle en opleveringsregistratie in de app is de volgende stap. Hiervoor 

integreren we een checklist in het systeem. Zien we bij de controle een 

verbeterpunt? Dan maken we daarvan een fotonotitie, die direct naar de 

juiste partner gaat. Een prettige manier van werken voor alle partijen.”  

Uitvoerder Marco Fleuren (rechts) gebruikt de Renovatie-app bij  

een project in Heesch en bewoner Andre Baldyga kijkt mee.

Uitvoerder Rini Janssen, directeur Cas Stuut en André van der Wouw (Tiwos) bezoeken 

een appartementencomplex dat ‘in de keten’ gerenoveerd gaat worden.
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In de duurzame wijk Geerpark in Vlijmen wonen Charlotte Scholing (36) en haar zoon Sil (12) sinds april in een sociale huurwoning van 

woningcorporatie Woonveste. Hun woning aan de Loopkever heeft het PEPhuis-label; extreem energiezuinig, goed voor het milieu én de 

portemonnee. Zonnepanelen en slimme installaties wekken energie op en kunnen volledig in de eigen warmte- en stroombehoefte 

voorzien. Met lagere woonlasten als resultaat.

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

Geweldig wonen in  
Geerpark, Vlijmen

Energie terugleveren
Charlotte: “We wonen hier nog niet zo lang, maar ik merk nu al het 

verschil met onze vorige huurwoning van Woonveste; een oude woning 

met een heel laag energielabel. Nu betaal ik maandelijks wel wat meer 

aan Woonveste, maar dat bespaar ik weer op de energiekosten. Sterker 

nog, al vanaf dag één lever ik energie terug aan mijn energieleverancier. 

Omdat de zonnestroominstallatie op mijn modem is aangesloten, kan ik 

dit eenvoudig zelf bijhouden via een website. Ik ben benieuwd naar het 

resultaat als ik straks de jaarafrekening ontvang.”

Vrij en prettig wonen
Charlotte: “De jonge buurt was voor mij de belangrijkste reden om voor 

de duurzame wijk Geerpark te kiezen. Een ideale ligging, midden in het 

groen. Lekker rustig, en toch dicht bij alle voorzieningen, de snelweg en 

de voetbalvereniging.”

Sil: “Ook mijn vriendjes wonen dichtbij en er is een speeltuin in de buurt. En 

ik mag nu vaker alleen op de fiets. Zelfs ’s avonds naar de voetbaltraining.”

Charlotte: “Geen auto’s in de straat, een fietspad voor de deur. Zo kan 

ik Sil met een gerust hart alleen op pad laten gaan. Hij voelt zich hier veel 

vrijer en prettiger. En dat geeft mij ook weer een goed gevoel. En dat dit 

een PEPhuis is met een A++++-label, is meer dan een prettige bonus.”

Lekker fris op warme dagen
Charlotte: “Het is erg fijn dat het warmtepompsysteem het huis automatisch 

koelt en verwarmt wanneer dat nodig is. Ideaal, dat merkte je wel op die 

warme zomerdagen! Hoe warm het buiten ook was, binnen bleef het heerlijk 

fris. Iedereen die hier op bezoek komt verbaast zich erover. ‘Wat is het lekker 

koel hier. Regelt het huis dat zelf?’ En de grote boiler op zolder levert 

voldoende warm water om te douchen en de was te doen. Allemaal zonder 

aardgas. Daar ben ik blij mee, want gas is vaak een grote kostenpost.”

Heldere uitleg
Charlotte: “Natuurlijk moet je wel even weten hoe je slim omgaat met  

al die duurzame installaties. Daarom hebben we met alle bewoners 

verschillende informatiebijeenkomsten gehad. Daarnaast kreeg iedereen 

een map met handleidingen waarin alles duidelijk staat beschreven.  

De slimme thermostaat doet de rest. En Woonveste monitort eventuele 

storingen die je zelf niet opmerkt. Een veilig gevoel.”

PEPhuizen Geerpark in het kort
In opdracht van Woonveste realiseerde Hendriks Coppelmans 19 

nul-op-de-meterwoningen in Geerpark: 6 levensloopbestendige 

en 13 eengezinswoningen. De woningen hebben een energie-

prestatiecoëfficiënt van -0,4, terwijl de huidige eis op +0,4 ligt. De 

eengezinswoningen zijn voorzien van het PEPhuis-label. Een 

PEPhuis is buitengewoon goed geïsoleerd, voorzien van een slim 

ventilatiesysteem, zonnepanelen én een warmtepomp met boiler. 

Deze haalt in de winter warmte uit de bodem om de woning te 

verwarmen en ’s zomers koude om de woning te koelen. Deze 

energiemaatregelen worden niet berekend in de huurprijs, want 

huurders betalen een energieprestatievergoeding. Zo houdt de 

huurder eventueel recht op huurtoeslag.

‘Al vanaf dag één 

lever ik energie 

terug aan mijn 

energieleverancier’


