
Grote opkomst kennisbijeenkomst NOM-renovatie
Hoe breng je bestaande bouw naar nul-op-de-meter? Welke 

uitdagingen brengt dit met zich mee en hoe ga je daarmee om? 

Deze vragen stonden centraal bij onze kennisbijeenkomst op 12 april. 

Locatie? Juist ja, de woning uit 1970 die wij in een pilotproject samen 

met woningbouwvereniging Bergopwaarts in Deurne naar nul-op-de-

meter brachten. Bijzonder is dat de woning van binnenuit is geïsoleerd, 

zonder de buitengevel onder handen te nemen. 

Rondleiding
Ruim dertig belangstellenden van zo’n twintig woningcorporaties grepen 

dit initiatief voor kennisdeling met beide handen aan. Natuurlijk kregen 

zij een uitgebreide rondleiding en vertelde de kersverse bewoonster, 

Hester Vosmeer, over haar ervaringen tot nu toe. Zij gaat ons helpen 

om de prestaties van de woning te monitoren. Haar eerste bevindingen 

zijn positief. Hester vertelt erover in de informatievideo die we over ons 

concept NOM-renovatie gemaakt hebben.   

Organisatiewijziging en teamspel voor nog betere samenwerking
René Beks, tot voor kort directeur Ontwikkeling bij ons bedrijf, is 

benoemd tot directeur Ontwikkeling & Innovatie. Zo slaan we een 

nog sterkere brug tussen conceptontwikkeling, projectverwerving 

en projectontwikkeling. Bij onze opdrachtgevers zien we een 

toenemende behoefte om bouw- en onderhoudsopgaves vanuit 

innovatie- en ontwikkelcapaciteit op te pakken. Laat daar nou net 

onze kracht liggen! 

Landelijke primeur met 
Energieprestatiegarantie 
van Woningborg
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‘Badderen’ wordt  
geweldig met de  
Badmobiel!
Bewoners van de Boxtelse straat Ronduutje hebben de primeur. Tijdens 

het groot onderhoud aan hun woningen, maken zij als eerste gebruik 

van onze sfeervol ingerichte Badmobiel. Deze mobiele badkamer heeft 

een douche, toilet, wastafel, bankje en zelfs een föhn. De duurzame 

en bijna volledig zelfvoorzienende unit wekt zijn eigen energie op via 

zonnepanelen op het dak. Die energie wordt opgeslagen in een accu, 

zodat iedereen voldoende warm water en elektriciteit heeft. Dankzij de 

vuilwatertank is een afvoer niet nodig en is de Badmobiel snel te ver-

plaatsen. Ideaal bij serviceteam- en grootonderhoudsprojecten waarbij 

geen tijdelijke douchewoning beschikbaar is.   

 3

Bekijk ook de video over ons concept NOM-renovatie: www.nomrenovatie.nl. 

Herontwikkeling 
school naar duurzame 
buurt
In het centrum van Haaren hebben we, op verzoek van de 

gemeente, een haalbaar plan weten te ontwikkelen voor twintig 

woningen. Naast veertien nul-op-de-meter-huurwoningen in 

opdracht van woningcorporatie Woonveste, bouwen we op de 

plek waar eerst basisschool de Hasselbraam gevestigd was zes 

energieneutrale patiowoningen voor de verkoop.

Wethouder Johan van den Brand en René Beks, directeur Ontwikkeling 

& Innovatie, ondertekenden eind maart de koopovereenkomst 

voor dit duurzame bouwplan op de inbreidingslocatie. De zes 

levensloopbestendige patiowoningen zijn vrijstaand, gelijkvloers en 

energieneutraal. Ideaal voor medioren en senioren. De nul-op-de-meter-

huurwoningen wekken zelf energie op voor verwarming, warm water, 

ruimtekoeling, verlichting en ventilatie. Met het plan de Hasselbraam 

geeft de gemeente Haaren invulling aan haar woonvisie: voldoende 

betaalbare, duurzame huurwoningen en energieneutrale koopwoningen 

voor specifieke doelgroepen.   

Waarborginstelling Woningborg heeft onlangs voor het eerst een 

Energieprestatiegarantie (EPG) afgegeven voor onze nul-op-de-

meterwoningen. Een landelijke primeur voor beide partijen, die 

daarmee aan de koper garanderen dat de woning voldoende 

energie opwekt om een vastgestelde hoeveelheid energie voor 

eigen gebruik beschikbaar te hebben.

De eerste woningen met EPG komen in de Vlijmense wijk Geerpark. 

De aanvullende module EPG is in nauwe samenwerking met Hendriks 

Coppelmans ontwikkeld, en vormt een aanvulling op het bestaande 

Waarborgcertificaat van Woningborg. “Hiermee krijgen bewoners van ver-

schillende typen nul-op-de-meterwoningen de garantie dat op jaarbasis 

voldoende energie wordt opgewekt voor verwarmen, warm water en ven-

tilatie, zodat de gegarandeerde hoeveelheid energie voor eigen verbruik 

(gebruiksgebonden energie) beschikbaar is”, vertelt Kees Hootsen, hoofd 

van Woningborg Advies. Met deze EPG-module spelen we in op toekom-

stige ontwikkelingen, zoals het afkoppelen van woningen van het gasnet 

en het behalen van wereldwijde klimaatdoelstellingen. En de kopers van 

een woning met EPG profiteren van extra financieringsruimte.”   

Spelvorm voor betere teamprestaties
De organisatiewijziging komt voort uit ons strategisch ondernemingsplan 

2016-2020. Dit plan heeft ook op andere fronten al tot mooie acties geleid. 

Zo hebben we een teamspel ontwikkeld om de samenwerking bij projecten 

te verbeteren, zowel intern als  met ketenpartners en opdrachtgevers. Een 

van de speerpunten in ons strategisch ondernemingsplan is immers beter 

en slimmer samenwerken. Andere speerpunten zijn een vitale en duurzame 

samenleving en een sterke klantgerichtheid.

Met projectpartners werken aan teamvorming via ons eigen samenwerkspel: ”Leuk en je leert elkaar anders kennen.”




