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Verder kijken dan vastgoed
De scheiding van wonen en zorg leidt tot nieuwe vraagstukken rondom 

zorgvastgoed. En tot andere behoeften bij zorginstellingen en 

corporaties. Hoe kunnen wij ze optimaal van dienst zijn? 

In de rij voor Isidorushoeve
Met het plan Isidorushoeve wist Hendriks Coppelmans de gemeente 

Laarbeek en haar inwoners te raken. De BudgetRijwoningen® vallen in 

de smaak én bevorderen de beeldkwaliteit van de wijk.   

“Schot in de roos voor 
starters en huurders in onze 
gemeente”

Lees verder op pagina 6.
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Best heftig, zo’n renovatie.
Maar alles komt goed!



Wonen-naar-Wens 
in trek
De vraag naar tweekappers en vrijstaande woningen trekt weer 

aan. Wij brengen vraag en aanbod in dit duurdere segment 

succesvol samen met Wonen-naar-Wens®. Hierbij hebben 

toekomstige bewoners maximale inspraak, veel keuzevrijheid en 

persoonlijke begeleiding bij de realisatie van hun nieuwe woning. 

En dat wordt gewaardeerd! 

Zo werden de (half)vrijstaande woningen in nieuwbouwwijk Mijn 

WaterMerk in Cuijk ontwikkeld op basis van het principe Wonen-naar-

Wens. Met stuk voor stuk unieke woningen in Amsterdamse Schoolstijl 

als resultaat. Geen woning is er hetzelfde. Ook nieuwbouwproject 

Mariënhof in de duurzame wijk Geerpark in Vlijmen is een mooi 

voorbeeld. De zes gelijkvloerse woningen, zowel vrijstaand als 

twee-onder-een-kap, werden in nauwe samenwerking met de gemeente 

Heusden en belangstellende 55-plussers op maat ontwikkeld. Dat 

gebeurde in zeer korte tijd en binnen drie maanden was het project al 

verkocht.

Doelgroepen in beeld
“Hendriks Coppelmans heeft in Geerpark bewezen dat het in staat is om 

voor alle verschillende doelgroepen de juiste woningen te ontwikkelen en 

bouwen”, vertelt Oscar van Limburg, projectleider gemeente Heusden. 

“En erg belangrijk: toekomstige bewoners bepalen voor een groot deel 

zelf hoe hun woning eruit komt te zien. Dat wordt enorm gewaardeerd, 

merk ik. Net als de heldere stijl van communiceren richting potentiële 

kopers. Redenen genoeg voor ons om Hendriks Coppelmans uit te 

nodigen om ook over de volgende planfases mee te denken.”  
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De laatste bouwfase van Mijn WaterMerk in Cuijk 

ging in februari feestelijk van start.

‘Nul-op-de-meter? Gewoon doen!’ 
Het thema nul-op-de-meter leeft. Dat bleek wel tijdens de 

praktijkmiddag die wij eerder dit jaar organiseerden voor 

Brabantse woningcorporaties. Zo’n veertig belangstellenden 

kwamen naar Gemert, waar we voor Goed Wonen dertig 

nul-op-de-meterhuurwoningen bouwen. Er was volop aandacht 

voor techniek, maar ook voor financiële haalbaarheid, energie-

prestatiewetgeving, garanties en bewonersinformatie. 

Vanaf 2021 moeten alle nieuwe woningen in Nederland bijna energie-

neutraal zijn. Daarna schuiven we op naar nul-op-de-meter. Dat is onze 

gezamenlijke opdracht. Maar hoe breng je zeer energiezuinige of zelfs 

energieleverende nieuwbouw in de praktijk? Joris Wismans van Goed 

Wonen vertelde hoe zijn corporatie het heeft aangepakt. “Duik niet zelf in 

de technische details. Laat dat over aan anderen, en selecteer vooral de 

juiste partner. Kiezen voor nul-op-de-meterprojecten? Gewoon doen!”

NOM-Keur
Naast dit project in Gemert hebben wij al vergelijkbare nul-op-de-meter-

projecten in Vlijmen en Haaren gerealiseerd. Bovendien zijn we 

aangesloten bij de Stroomversnelling. Dit betekent dat onze 

nul-op-de-meterconcepten voor bestaande en nieuwbouw worden 

getoetst op het een speciaal keurmerk: NOM-Keur. De basiseisen 

hiervoor sluiten naadloos aan op de energieprestatievergoeding. Zo 

hebben corporaties de zekerheid dat zij deze vergoeding kunnen innen. 

Daarnaast toetst het NOM-Keur op kwaliteitskenmerken zoals comfort 

en gezondheid, het binnenmilieu, de kwaliteit van de instandhouding, 

gebruikersfeedback en de tevredenheid van bewoners.   

Kijk voor een videoimpressie op: hendrikscoppelmans.nl/nompraktijkmiddag

Nieuw certificaat MVO Prestatieladder
Wij hebben het certificaat MVO Prestatieladder 3 weer voor drie 

jaar op zak. Deze hercertificering onderstreept onze inzet op 

 people, planet en profit.  

MVO Prestatieladder is Nederlands meest toonaangevende keurmerk 

voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Slechts 22 bouw-

ondernemingen hebben het in bezit. “Heel bijzonder om tot die selecte 

groep te behoren”, zegt directeur Bart Hendriks. “En dat terwijl veel 

mvo-gerelateerde zaken voor ons heel vanzelfsprekend zijn. Zoals 

de open communicatie met woonconsumenten en omwonenden, 

de ontwikkeling van duurzame woningconcepten en ons eigen 

goededoelenfonds Cohesie. Daarnaast zijn we natuurlijk ook heel 

praktisch bezig. Zo hebben we onlangs een paar extra laadpalen voor 

elektrische auto’s aangeschaft.”

Mvo doe je samen
Wij blijven investeren in mvo. “Hierbij betrekken we onze relaties, om 

samen tot de juiste focus te komen”, aldus Bart Hendriks. “Zo is de 

afgelopen jaren extra geïnvesteerd in social return. Bijvoorbeeld door de 

inzet van leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Ook onze partners selecteren we hierop; hiervoor zijn protocollen 

ontwikkeld. Zo werken we sinds kort samen met de postBode, een 

postbezorger die voor 90% draait op mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. En kort geleden hebben we onze buren in Uden 

ondervraagd: hoe kunnen wij een nog betere buur zijn? In 2016 

pakken we weer een nieuw thema op. Hiervoor gaan we in gesprek 

met stakeholders in de corporatie- en zorgwereld. Mvo is en blijft een 

kwestie van samenwerken.”  

Met roze helm de bouw 
op tijdens Girlsday
Elf meiden van het Udens College namen op donderdag 14 april 

tijdens Girlsday een kijkje achter de schermen bij ons bedrijf. 

Deze tweedejaars vmbo-leerlingen volgen allemaal het profiel 

Bouwen, Wonen en Interieur binnen de sector Techniek.  Uitgerust 

met een stijlvolle roze helm bezochten zij een bouwlocatie dicht 

bij huis: De Gaarden. 

Girlsday is een initiatief van VHTO, een landelijke organisatie die techniek 

onder de aandacht brengt van meisjes. “En als erkend leerbedrijf werken 

wij heel graag mee aan dergelijke initiatieven”, vertelt personeelsfunctionaris 

Françoise Brandwagt. “Bij Hendriks Coppelmans stijgt het aantal vrouwen 

snel en het aandeel ligt zelfs al flink boven het landelijk gemiddelde. Toch 

zijn vrouwen nog steeds sterk ondervertegenwoordigd in de bouwwereld. 

Vooral óp de bouwplaats. En dat is jammer. Zeker als je bedenkt dat 

meisjes op school vaak beter scoren op techniek dan jongens.”

Volop kansen in techniek
Op ons hoofdkantoor in Uden kregen de leerlingen achtergrond-

informatie over het nieuwbouwproject De Gaarden.  

“Zo ervaren ze dat een bouwproject meer is dan alleen het werk op de 

bouwplaats”, aldus Françoise. “Denk aan planontwerp, beeldkwaliteit, 

bewonerscommunicatie en het vertalen van werktekeningen in een 

3D-model. Die veelzijdigheid is hét bewijs dat je met een opleiding in 

de techniek alle kanten op kunt.” Daarna staken de meiden zelf de 

handen uit de mouwen op de bouw. Hun taken: metselen, timmeren en 

de bouwkraan besturen. “Ik vind dit leuk voor één dagje, maar niet elke 

dag”, zegt vmbo-leerling Najaah. Terwijl de 13-jarige Isa best in de bouw 

wil werken. “Als ik dan maar wel deze roze helm op mag.”  
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Plan Mariënhof in Vlijmen was binnen drie maanden verkocht.

Bezoek De Gaarden tijd ens Dag van de Bouw 
Tijdens de landelijke Dag van de Bouw op zaterdag 4 juni staat de 

bouwplaats van De Gaarden open voor publiek. Op deze historische 

locatie – de voormalige kloostertuin van het Retraitehuis – realiseren 

wij in opdracht van Area 18 grondgebonden woningen en  

24 appartementen. Het nieuwbouwplan ligt aan de Volkelseweg in 

Uden, in de achtertuin van ons hoofdkantoor. Benieuwd?  

De bouwplaats is op 4 juni geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 

Bezoekers krijgen informatie en presentaties van onze medewerkers 

en er zijn leuke doe-activiteiten voor kinderen.  
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Vertegenwoordigers van diverse corporaties  

bezochten de praktijkmiddag ‘nul-op-de-meter’ in Gemert. 
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‘Veranderend zorglandschap vraagt om 
 vernieuwende verbinders’
Het zorglandschap in Nederland verandert in hoog tempo. De scheiding van zorg en wonen stelt niet alleen zorginstellingen voor 

 uitdagingen, maar ook woningcorporaties en gemeenten. Hendriks Coppelmans, al sinds jaar en dag actief in het zorgsegment, volgt de 

ontwikkelingen op de voet. Wat betekenen ze voor ons? En hoe kunnen wij zorgorganisaties en spelers in zorgvastgoed in de toekomst 

optimaal van dienst zijn?

Om deze vragen te beantwoorden en de strategie voor de toekomst te 

bepalen, startten we een onderzoek. Hiervoor werd de samenwerking 

gezocht met een specialist: Brenda Meusen, gezondheidsweten-

schapper en master of real estate. Zij bracht het afgelopen halfjaar de 

ontwikkelingen in kaart en zette die af tegen de missie, visie en 

kwaliteiten van Hendriks Coppelmans. Ook bezocht ze een aantal van 

onze relaties in de zorg. Daarbij is alle aandacht gericht op de sector 

‘care’, waarin het draait om (langdurige) zorg voor bijvoorbeeld 

gehandicapten en ouderen.  

Omgevingsanalyse
Brenda bracht allereerst de omgeving in beeld; alle ontwikkelingen die 

effect hebben op het zorgvastgoed. Hiervoor gebruikte ze de DESTEP-

analyse, een model dat helpt om belangrijke macro-economische 

factoren in kaart te brengen. “De politiek heeft veel invloed met onder 

andere de scheiding van wonen en zorg”, stelt ze. “De cliënt is voortaan 

veelal zelf verantwoordelijk voor woonruimte, en niet meer de zorg-

instelling. Dit heeft grote impact op bedrijven die nu voor zorginstellingen 

vastgoed bouwen en onderhouden. En zo zijn er nog meer politieke 

ontwikkelingen die van belang zijn. Zoals de grote groep mensen met een 

diversiteit aan aandoeningen die via de Wmo in het reguliere wooncircuit 

terechtkomt. Er komt een enorme golf aan veranderingen op ons af.” 

Duurzaamheid
Door de scheiding van wonen en zorg en de overgang van verzorgings-

staat naar participatiesamenleving, zou je haast vergeten dat er ook op het 

gebied van duurzaamheid grote uitdagingen liggen. “De wetgeving over de 

energieprestatie van gebouwen staat voor de deur, maar in de zorg is men 

daar nog niet zo mee bezig”, aldus Brenda. “Terwijl er instellingen zijn die 

heel veel vastgoed bezitten, onder andere in de gehandicaptenzorg. Ook 

de vergrijzing is een issue. Meer mensen blijven langer zelfstandig wonen 

en hebben daarbij natuurlijk ook vaker zorg aan huis nodig.”

Verder kijken dan vastgoed
Duidelijk is dat de verantwoordelijkheid voor vastgoed niet meer bij één 

partij ligt. Brenda: “Het gaat om het samenspel tussen zorg- en 

hulpvragers, gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. En 

beleggers, want ook die spelen inmiddels een rol van betekenis in deze 

markt. Al die partijen hebben hun eigen vragen en belangen. Tegelijkertijd 

trekken vooral zorginstellingen, de traditionele vastgoedopdrachtgevers, 

zich terug en leggen zij meer vragen en verantwoordelijkheden neer bij 

corporaties en marktpartijen. Technisch vakmanschap is niet meer het 

onderscheidend vermogen, al weten we dat natuurlijk allang. Mens-

gericht meedenken, vernieuwende verbindingen leggen en verder kijken 

dan vastgoed alleen: daar gaat het om.”

Nieuwe combinaties
Brenda concludeert in haar onderzoek dat die rol van vernieuwend 

verbinder Hendriks Coppelmans op het lijf geschreven is. “Wonen draait 

hier niet om stenen, maar vooral om mensen en hun leefomgeving”, 

verduidelijkt ze. “Van ontwikkeling en bouw tot service en onderhoud:  

in alle geledingen van de organisatie voel ik dezelfde oprechte overtuiging 

dat iedereen recht heeft op geweldig wonen. Niet voor niets vervult de 

organisatie al vaak een coördinerende rol tussen woningcorporaties en 

zorginstellingen. Ik heb gemerkt dat er binnen dit maatschappelijke 

speelveld grote behoefte is aan deskundige partijen die over de grenzen 

van de eigen corebusiness heen kijken.” Directeur Bart Hendriks kan zich 

daarin vinden: “Wij zijn zo’n partij. We hebben niet alleen een passende 

grondhouding, maar ook de juiste tools en concepten. Nu is het moment 

daar om dit integraal te gaan inzetten voor onze opdrachtgevers en hun 

bewoners.”  

De scheiding van wonen en zorg brengt 

grote veranderingen met zich mee.   

Bewoners van de Vogelbuurt in Boxmeer maken zich op voor groot 

onderhoud aan hun woning. Bepaald geen kleinigheid, want bijna 

iedere ruimte in huis wordt onder handen genomen. Dit vraagt om 

zeer goede communicatie, en dus om inzicht in de wensen en 

zorgen van bewoners. Waar zien zij het meest tegenop? En hoe 

bereiden zij zich voor? We gaan in gesprek met Gerdie Alards, Hans 

Sanders, Melek Krowers en Zeliha van Hoorn.  

Gastvrouw Gerdie woont al sinds 1987 op dit adres. Hans woont twee 

deuren verder samen met zijn vrouw, al vanaf 1993. Verderop in de straat 

wonen Melek en Zeliha sinds drie jaar samen. Bij hen is de renovatie al 

van start gegaan. “Vooral voor Melek is het best heftig”, vertelt Zeliha. 

“Zij werkt in ploegen en is vandaag uit de nachtdienst gekomen. Na het 

werk is ze een paar uurtjes bij mijn zus gaan slapen.”

Bewonersbegeleiding
Aan tafel zit ook Ageet Reith, bewonersbegeleidster van Hendriks 

Coppelmans. Zij biedt extra ondersteuning aan de bewoners die hier 

behoefte aan hebben. Melek heeft dat niet nodig, maar geeft toe dat het 

best heftig is, zo’n renovatie. “Toen we alle spullen moesten inpakken, 

was ik niet te genieten. Maar ik ben wel blij met de opknapbeurt. Het 

werd ook tijd.” Hans is het daar roerend mee eens en maakt zich geen 

zorgen. “Het is niet prettig, maar we krijgen er iets moois voor terug.” 

Welkom bij familie
Gerdie wacht rustig af wat er allemaal gaat gebeuren, maar vindt het wel 

spannend. “Er komt best veel bij kijken. Mijn jongste dochter van 20 

woont nog thuis en zij ziet er best wel tegenop. We moeten al onze 

spullen inpakken en ook voor de hond moeten we natuurlijk wat regelen. 

Maar het komt vast goed. Gelukkig wonen mijn zus en mijn oudste 

dochter vlakbij. Daar zijn we altijd welkom tijdens de renovatie.”

Modelwoning 
In de buurt is een modelwoning ingericht. Buurtbewoners kunnen hier 

douchen, tv-kijken of gewoon even bijkomen. Melek en Zeliha maken er 

geen gebruik van. “Wij vinden het niet zo’n prettig idee dat iedereen daar 

doucht”, zegt Zeliha. “Wij doen dat liever bij familie in de buurt.” Eten 

doen ze nu wat vaker buiten de deur. “En we hebben van Hendriks 

Coppelmans een noodkeukenblokje gekregen.” Hans heeft de partypan 

al klaar staan. “En mijn vrouw neemt een kookplaat van het werk mee.”

Geduld en begrip 
Hoe ervaren de bewoners de begeleiding van Hendriks Coppelmans tot 

nu toe? “Erg goed”, zegt Zeliha. “Rini, de uitvoerder, rent zich rot voor 

iedereen in de buurt. We hebben zijn mobiele nummer en kunnen hem de 

hele dag bellen.” Ook Gerdie is blij met de begeleiding die ze krijgt.  

“Mijn man is vorig jaar overleden. Tien jaar geleden is de complete 

badkamer aangepast vanwege zijn ziekte. Het is best emotioneel om nu 

de badkamer opnieuw te laten aanpassen. Vooral mijn dochter heeft het 

er moeilijk mee. Rini voelde dat heel goed aan bij de warme opname. Hij 

toonde begrip en nam echt de tijd voor ons.”

Inloopmiddag
De inloopmiddag is door het viertal als heel nuttig ervaren. “De gesprekken 

die daar zijn gevoerd, hebben zelfs nog tot verbeteringen in de woningen 

geleid”, vertelt Gerdie. “Nu zijn bepaalde oplossingen net even logischer.” 

En wat vinden ze van de Buurtinformatiekrant die Hendriks Coppelmans 

speciaal voor dit project heeft gemaakt? “Die moet ik nog lezen”, zegt 

Hans. “Door de inloopmiddag, de warme opname en het informatieboekje 

zijn we al heel goed geïnformeerd.” Melek knikt. “En als ze eenmaal bij je 

bezig zijn, krijg je nog een dagplanning. De kleuren geven aan hoeveel 

overlast je kunt verwachten. Zo weet je vooraf waar je aan toe bent.”  

‘Het is een paar weken afzien, 
maar we krijgen er veel voor terug’

Gerdie Alards, Melek Krowers, Zeliha van Hoorn, Ageet Reith (bewonersbegeleidster) 

en Hans Sanders (v.l.n.r.) bespreken hun verwachtingen. 

In opdracht van Mooiland verzorgen wij het groot onderhoud aan 

tachtig woningen en twaalf appartementen in Boxmeer. Het gaat 

om binnen- en buitenwerkzaamheden: van schilderwerk en 

energetische maatregelen tot en met vervanging van keuken, 

badkamer en toilet. Wij verzorgen ook de complete bewoners-

communicatie en sociale begeleiding. Het project loopt van april 

tot medio september 2016.   
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Betaalbaar wonen in een fraaie woning op een prachtige locatie: 

het project Isidorushoeve in Beek en Donk bewijst dat het kan. 

Hier komen 28 betaalbare BudgetRijwoningen® in de sociale 

koop en middeldure huur. Wij wisten met dit bouwplan de 

gemeente Laarbeek te overtuigen en haar inwoners te raken.  

Al snel na de eerste presentatie kon in De Beekse Akkers de 

schop in de grond.

Binnen uitbreidingswijk De Beekse Akkers in Beek en Donk zoekt de 

gemeente Laarbeek naar bouwplannen en initiatieven die elkaar 

versterken. “We streven naar een gevarieerde wijk, met woningen die 

aansluiten op de woonbehoefte van alle doelgroepen”, vertelt Frans van 

Zeeland, wethouder van de gemeente Laarbeek. “Een wijk met een 

groen, open en dorps karakter, met ruimte voor sociale en middeldure 

huurwoningen, koopwoningen voor starters, seniorenwoningen en 

particuliere kavels. Bouwen naar behoefte dus, om maatwerk te leveren 

voor onze inwoners.”

Oog voor beeldkwaliteit
Het kloppend hart van De Beekse Akkers is het Isidorusplein. “Aanvankelijk 

was het idee om rondom dit mooie dorpsplein 27 appartementen in een 

meerlaags gebouw te realiseren”, schetst Frans van Zeeland.  

“Uit eigen onderzoek bleek dat dit niet paste bij de wensen van onze 

inwoners en het beeld dat we voor deze locatie voor ogen hebben. 

Daarom vroegen we enkele marktpartijen om advies. Hendriks Coppel-

mans presenteerde een heel mooi plan dat naadloos aansloot op onze 

eigen visie: Isidorushoeve. Met een betere invulling dan we zelf bedacht 

hadden. De architectonische stijl van de koop- en huurwoningen is geïnspi-

reerd op de hoeves en boerderijen die hier in het verleden stonden. En dat 

straalt af op de beeldkwaliteit van het Isidorusplein en de rest van de wijk.”

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen
Al meteen na de eerste presentatie van Isidorushoeve was de belang-

stelling enorm. “Een schot in de roos voor starters in onze gemeente”, 

aldus Frans van Zeeland. “De eerste tien betaalbare starterswoningen 

waren in een mum van tijd verkocht. Omdat de vraag zo groot was, 

hebben we samen met Hendriks Coppelmans van de achttien geplande 

huurwoningen nog eens twaalf starterskoopwoningen gemaakt. Precies 

wat we zoeken: een partner die snel kan schakelen, inspeelt op nieuwe 

ontwikkelingen, en de lat hoog legt op beeld en kwaliteit. Hun Budget-

woning-concept past daar uitstekend bij en biedt woningzoekenden een 

oplossing op korte termijn.”

Slim bouwen in 
Isidorushoeve met 
prefab hout-
constructies 
Bij de bouw van de 28 woningen in Beek en Donk maken wij gebruik van 

prefab houtconstructiegevelelementen. De houtskeletbouwwanden voor 

de voor- en achtergevels worden tot in detail uitgewerkt in 3D BIM, en 

onder ideale omstandigheden gefabriceerd in onze eigen FSC- 

gecertificeerde houtconstructiefabriek. Een snelle, duurzame en efficiënte 

bouwmethode die past in de ontwikkeling van bouwen naar 

 assembleren. Het grote voordeel: op de bouwplaats staan de gevels, 

inclusief kozijnen, direct op de juiste plek. En dat geldt ook voor de op 

Berkengaarde: inbreidingslocatie met 
‘bomen van uitdagingen’
Voor woningcorporatie Tiwos bouwen wij 29 sociale huurwoningen in Berkel-Enschot. Het gaat om levensloopbestendige woningen voor 

55-plussers midden in een bestaande woonwijk, in een groene omgeving. Weinig ruimte ondanks een groot oppervlak, en rekening houden 

met huidige bewoners en bestaande bomen in de wijk: het plan Berkengaarde vraagt om de nodige creativiteit.

Het oorspronkelijke plan op deze inbreidingslocatie bestond uit  

22 energieneutrale koopwoningen. “Door de projectkosten in combinatie 

met de verslechterde kopersmarkt bleek dit voor ons financieel niet 

haalbaar”, vertelt Lodewijk Verleisdonk, projectleider bij Tiwos. “Samen 

met Hendriks Coppelmans hebben we naar een nieuwe invulling 

gezocht, gericht op levensloopbestendige woningen. Daaruit is een 

prachtig plan ontstaan voor 29 sociale huurwoningen, waarbij de mooie 

en duurzame materialen uit het oorspronkelijke plan intact zijn gehouden. 

Berkengaarde is echt een aanwinst voor het dorp en een welkome 

aanvulling op ons woningbestand. Ideaal voor 55-plussers, want het 

complete woonprogramma bevindt zich op de begane grond.”

Bouwplaatsinrichting
De woningen worden gebouwd in korte rijen van twee of drie, te midden 

van vele kastanjes, beuken, esdoorns en andere soorten van 50 jaar of 

ouder. “Bij de bouwplaatsinrichting vormden die bomen een flinke 

uitdaging”, zegt Robert van Gendt, projectleider bij Hendriks Coppel-

mans. “Daarom is in overleg met Tiwos en de gemeente Tilburg BTL 

Bomendienst bij het project betrokken. In het gemeentelijke Boombe-

schermingsplan staat precies wat wel en niet mag rondom deze bomen. 

En dat vraagt om de nodige creativiteit op de bouwplaats. Denk aan het 

plaatsen van bouwhekken rondom de bomen, zodat er geen bouwmate-

riaal in het kwetsbare gebied terechtkomt. Ook zetten we torenkranen in 

die over de bomen reiken. En we hebben speciaal een extra bouwweg 

aangelegd om te voorkomen dat bouwverkeer over boomwortels rijdt.” 

Communicatie met omwonenden
Het complete project is uitgevoerd in BIM, om alle uitdagingen op de 

inbreidingslocatie goed in beeld te krijgen. “We hebben de bouwplaats-

inrichting uitgewerkt in een 3D-model, inclusief de bestaande bomen en 

toekomstige woningen”, legt Robert van Gendt uit. “Dat heeft niet alleen 

voordelen voor ons, maar zeker ook voor de omwonenden. Zij zien in één 

oogopslag hoe de woningen gesitueerd zijn. Ook zien ze waar de 

bouwhekken en de toegangsweg voor het bouwverkeer komen.”  

“Om het project in een vroeg stadium uit te leggen en vooral ook om te 

luisteren naar de zorgen van omwonenden, hebben we veel informatie-

avonden gehouden”, vult Lodewijk Verleisdonk aan. “We hebben hier nu 

eenmaal te maken met een bouwplan midden in een bestaande 

woonwijk. Dan is het erg belangrijk om mensen goed te informeren.  

Wat komen we precies doen? En hoe voorkomen we overlast?  

Met een 3D-visualisatie kun je direct een hoop onrust en onzekerheid 

wegnemen.    

Robert van Gendt (links) en Lodewijk Verleisdonk:
 “De voordelen van BIM komen bij dit project goed van pas.”Woonbehoefte

De gemeente Laarbeek is nu volop aan het brainstormen om uitbreidings-

wijk De Beekse Akkers af te ronden. “Maar we kijken ook actief naar 

bouwmogelijkheden en -projecten in andere wijken en dorpen”, vult 

Frans van Zeeland aan. “In onze gemeente is nog steeds volop behoefte 

aan nieuwe woningen. Daarom hebben we Hendriks Coppelmans 

gevraagd om ook voor andere locaties in Laarbeek een passende 

oplossing te presenteren. Van levensloopbestendige woningen voor 

senioren en starterswoningen, tot huurwoningen in het middensegment. 

Er zijn genoeg mensen die staan te springen om mooie en betaalbare 

woningen. En wij zorgen er graag voor dat zij allemaal een fijne woonplek 

krijgen in onze mooie gemeente.”  

‘Schot in de roos voor starters en huurders 
in onze gemeente’

maat gemaakte dakelementen. Bovendien profiteren de bewoners na 

oplevering van een hogere isolatiewaarde en een gezond en aangenaam 

binnenklimaat.  

Wethouder Frans van Zeeland: “Isidorushoeve: een heel mooi plan 

dat naadloos aansluit op onze eigen visie.”
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Mooi groen, lekker rustig en toch heel dicht bij het centrum: Anne Zaal (49) woont heerlijk in haar sociale huurwoning in de Matenstraat  

in Wageningen. Zeker nu de vochtproblemen in huis zijn opgelost en de oude keuken is vervangen door een nieuwe. In opdracht van de 

Woningstichting namen wij de woning stevig onder handen. Zelfs zo stevig dat Anne vier weken op een ander adres bivakkeerde.

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

Geweldig wonen in de 
Matenstraat, Wageningen

Hygrometer
Anne: “Dat optrekkend vocht was hier echt een probleem. De vloer in de 

woonkamer was deels verrot, je zakte er zo doorheen. En in de 

kelderkast hing altijd zo’n schimmelachtig luchtje. Dat kan niet gezond 

zijn. Nu is dat opgelost. Ze hebben de muren geïmpregneerd, de kozijnen 

vervangen, overal dubbel glas aangebracht en mechanische ventilatie 

aangelegd. Ik heb een hygrometer om de luchtvochtigheid in huis te 

meten en die stond voorheen altijd rond de 60 à 70%. Nu geeft hij 42% 

aan. Wat een verschil hè?”

Groot opleverfeest
Anne: “De renovatie duurde twee maanden. Mijn kat had ik toen nog niet 

en dat is maar goed ook. Het meest ingrijpend was de vervanging van de 

riolering. Gelukkig kon ik in de heftigste weken terecht in een andere 

woning van de Woningstichting, anders was het niet te doen geweest. 

Verder was er in de buurt een inloopwoning waar je kon douchen en 

tv-kijken. Al met al was het best een pittige periode voor veel mensen.  

Na afloop hebben we een groot opleverfeest georganiseerd. Heel gezellig 

was dat.”

Cementsluier
Anne: “Ik ben ontzettend blij met mijn nieuwe keuken. En natuurlijk ook 

met de nieuwe badkamer en wc. De ramen en tegels in keuken, 

badkamer en wc werden voor de oplevering professioneel schoonge-

maakt.  Een meevaller! Ik zag mezelf al dagen schrobben om de 

cementsluier en het bouwvuil te verwijderen.”

Wassen bij zonnig weer
Anne: “Ze hebben ook zonnepanelen op het dak gelegd. Gunstig,  

want ik zag op de jaarrekening dat ik nu al geld terugkrijg. Tegenwoordig 

probeer ik bij zonnig weer de was te draaien. Dan gebruik je de 

opgewekte energie zelf; dat levert meer op dan terugleveren.”

Samenwonen
Anne: “Een van de redenen waarom ik hier zo fijn woon, is de grote tuin. 

Hij is 9 bij 13 meter; voor sociale woningbouw is dat heel bijzonder. 

Verder ben ik zo in de stad en kan ik op de fiets naar mijn werk op de 

Universiteit van Wageningen. Hoelang ik hier nog blijf wonen? Ik heb 

geen idee, maar nu de woning is opgeknapt zie ik mezelf hier nog wel 

een poos zitten. Alhoewel, niets is zeker. Mijn man heeft een eigen huis in 

de Noordoostpolder en wie weet zoeken we toch een keer iets voor ons 

samen.” 

Groot onderhoud Wageningen in het kort
In opdracht van de Woningstichting verzorgde Hendriks 

Coppelmans de grondige renovatie van 80 woningen in  

de Matenstraat en omgeving: 40 onder- en 40 bovenwoningen. 

Van het aanbrengen van dakisolatie en nieuwe pannen tot het 

verwijderen van asbestrioleringen en het vervangen van plafonds, 

vloeren, kozijnen en beglazing. Ook kregen veel huurders een 

nieuwe keuken, badkamer en toilet. Dit alles gebeurde in een 

tijdsbestek van amper 3,5 maand. Die tijdsdruk vormde een 

uitdaging: het project moest voor 2016 afgerond zijn vanwege 

een provinciale subsidie.

‘De luchtvochtig-

heid in huis is 

enorm afgenomen’


