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winnende concept krijgt Area onder andere haar eerste gasloze 

woningen in Uden. Deze 38 nul-op-de-meter-woningen verbruiken 

bij gemiddeld gebruik alleen de energie die ze zelf opwekken en 

hebben dus geen energierekening meer.”

Prettige samenwerking

Anita en Joris kijken terug op een prettige samenwerking. “Area is 

door Hendriks Coppelmans absoluut ontzorgd”, vindt Joris. “We 

legden steeds meer bij de aannemer neer. Dat is in het begin 

spannend, maar we hadden vertrouwen dat het goed kwam. 

Datzelfde vertrouwen hebben we nu ook bij De Vlindergaard.”

Meer informatie: www.hendrikscoppelmans.nl en www.degaarden-uden.nl

Intensief contact

De bewonerscommunicatie liep gaande-

weg het project steeds meer via Hendriks 

Coppelmans. Zij deden bijvoorbeeld de 

schifting van vragen, zodat Area alleen de 

eigen vragen hoefde te beantwoorden. 

“Als ontwikkelaar van nieuwbouw heb ik 

zelden zo’n intensief contact met de be-

woners gehad als bij De Kersengaard”, 

bekent Anita. “Het is zoeken naar een goede 

manier van communiceren met elkaar, 

zowel met bewoners als met Area. Het 

contact met Area was intensief, omdat wij 

een gedeelte van de bewonerscommuni-

catie overnamen. Dit vraagt om een andere 

pet. Wat ik dan ook erg bijzonder vond, is 

dat we, na de oplevering van de huizen, 

van een bewoner allemaal een doosje ker-

senbonbons kregen. Als dank voor het fijne 

traject. Da’s pas een kers op de taart!”

Gasloze woningen

Bij de aanbesteding van ‘De Vlindergaard’ 

lag de focus op duurzaamheid. Ook hier 

kwam Hendriks Coppelmans met het beste 

concept. Anita: “Er zijn legio manieren om 

een energieconcept in te vullen, maar de 

vraag is: wat wil de klant? Gaat het vooral 

om energiebesparing, lagere woonlasten of 

CO2-uitstoot? Het vinden van het optimale 

energieconcept is onze expertise. Met ons 

realisatie betrekt. Hendriks Coppelmans 

kwam als beste uit de bus.”

Gezocht: hechte woongemeenschap

Om in aanmerking te komen voor een huis 

of appartement in De Gaarden, moesten 

mensen een motivatiebrief schrijven waar-

om ze hier wilden wonen. Anita: “Hiermee 

benadrukte Area dat zij zochten naar mensen 

die samen een hechte woongemeenschap 

willen vormen. Bijzonder was dat bewoners 

vanaf het begin mochten meedenken en 

-praten over het wonen in De Gaarden. Zij 

hebben bijvoorbeeld inspraak in hoe de 

omgeving wordt ingericht en mochten zelf 

de kleur van de voordeur bepalen. Tijdens 

bewonersavonden hielden we hen op de 

hoogte en gingen we in dialoog. Deze bij-

eenkomsten creëerden ook een band tussen 

de bewoners. Ze leerden meteen hun buren 

beter kennen.”

Samen bouwen aan een buurt vanuit een bijzondere filosofie. Als 

woonspecialist is dat Hendriks Coppelmans op het lijf geschreven. In 

deze nieuwe fase worden 28 zeer energiezuinige appartementen 

gebouwd en 38 ‘nul-op-de-meter’-woningen (deze woningen wekken 

net zoveel energie op, als ze verbruiken). Anita Pauwels, projectontwik-

kelaar bij Hendriks Coppelmans heeft er zin in. Bij De Kersengaard was 

ze ook al van het voortraject tot de start van de bouw als kartrekker 

betrokken. Samen met Joris Spierings, projectmanager bij Area, kijkt 

ze terug op de samenwerking tot nu toe. Beiden zijn hier erg tevreden 

over. Volgens Joris is het prettig om één contactpersoon te hebben, die 

van alles op de hoogte is. “Door die betrokkenheid heb je aan een half 

woord genoeg. Dat schakelt snel.”

Bewoners betrekken

De Gaarden is een unieke plek, middenin het groen, gelegen rondom 

een voormalig klooster met een zorgfunctie. “Door de bijzondere ligging 

vinden wij het belangrijk dat de nieuwe bewoners zich ook verbonden 

voelen met deze plek”, legt Joris uit. “Tijdens de aannemersselectie 

zochten we daarom niet alleen naar een partij met een goed plan  

voor het ontwerp en de ontwikkeling van De Kersengaard. We wilden 

ook een voorstel waarin stond hoe je toekomstige bewoners bij de 

Hendriks Coppelmans

Samen werken aan nieuwe Udense woonwijk de Gaarden

Duurzame woongemeenschap in het groen

Rond Het historische Retraitehuis aan de Volkelseweg in Uden ontstaat een prachtige, gemengde 

woonwijk: De Gaarden. Een groene plek, waar je het vertrouwde dorpsleven ervaart. In opdracht van 

woningcorporatie Area ontwikkelde en bouwde Hendriks Coppelmans uit Uden 18 grondgebonden 

woningen en 24 appartementen in deelgebied II (De Kersengaard) van De Gaarden. In oktober 2017 gaat  

dit team vol enthousiasme verder met deelgebied IV ‘De Vlindergaard’.
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Serviceteam met 24-uursdienst

Bij Hendriks Coppelmans geloven ze dat ‘wonen geweldig maken’ niet eindigt bij 

de oplevering van een bouwproject. “Ook in de gebruiksfase moeten bewoners of 

eigenaren een beroep op ons kunnen doen”, benadrukt Pieter Driessen, project

leider facilitaire zaken bij Hendriks Coppelmans. “Ruim 25 jaar geleden kwam 

Area met de vraag of wij, naast groot onderhoud, ook konden inspringen bij het 

klein onderhoud, mutatieonderhoud en storingen. Speciaal voor Area hebben wij 

toen een Serviceteam opgericht, dat samenwerkt met hun technische dienst. 

Tegenwoordig bestaat het Serviceteam uit zo’n 50 medewerkers en werken we 

vanuit drie locaties voor meerdere corporaties.” 

Het Serviceteam beschikt over een 24uursdienst en verricht ook ’s avonds, 

’s nachts, in de weekenden en in vakantieperiodes spoedeisende reparaties. Om

dat Serviceteammedewerkers vaak bij de mensen thuis komen, is er veel aandacht 

voor communicatie en sociale vaardigheden. Uitleg geven, zorgvuldig omgaan 

met persoonlijke eigendommen en afspraken nakomen: zo worden problemen snel 

opgelost en kunnen mensen fijn blijven wonen.


