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Beperken energiebehoefte bij BENG
Elke woning die vanaf 2021 wordt opgeleverd, moet bijna energieneu-

traal zijn. Oftewel: BENG. Wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt? 

Door daar nu al over na te denken, nemen we onze opdrachtgevers 

mee in die stevige opgave.    

Kennis delen we samen
De rol van woningcorporaties is voortdurend in beweging. Als 

ontwikkelende bouwer staan we corporaties zoals Woonstichting  

St. Joseph proactief bij. Bijvoorbeeld bij de vertaling van het duurzaam-

heidsbeleid naar concrete oplossingen.  

“Elkaar helpen én uitdagen 
bij de vraagstukken van nu”

Lees verder op pagina 6. 

www.hendrikscoppelmans.nl
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Je eigen buurt, daar wil  
je toch over meepraten?

Bouwkundige oplossingen 
voor BENG-woningen al in 
huis

Lees verder op pagina 5.



Penningmeester Ronald van Eeken en secretaris Ingrid Plug van 

Saturnus/HC en algemeen directeur Bart Hendriks (v.l.n.r.) zijn trots op 

de intensieve samenwerking.

De nieuwe bewoners werden bij de oplevering toegesproken door (v.l.n.r.) Sjraar Canjels, directeur PeelrandWonen,  

burgemeester Pierre Bos en René Beks, directeur Ontwikkeling & Innovatie.
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Bekijk ook de video over ons concept NOM-renovatie: www.nomrenovatie.nl. 

Hoogste punt voor  
eerste woongebouw 
SMO Traverse
Samen met woningcorporatie Tiwos, Stichting Maatschappelijke 

Opvang Traverse en onze medewerkers vierden we op 31 

augustus een klein feestje. Op de nieuwbouwlocatie aan de 

Reitse Hoevenstraat in Tilburg bereikte het eerste woongebouw 

voor SMO Traverse het hoogste punt. 

Drie dames hesen samen de vlag in top: Aniek Abrahams van Traverse, 

Karin Heilijgers van Tiwos en Anita Pauwels van Hendriks Coppel-

mans. Na afloop was er voor iedereen friet en een ijsje in eetcafé De 

Bron, gerund door cliënten. De bouw ligt keurig op schema en de op-

levering van het eerste woongebouw volgt eind dit jaar. In februari 2018 

starten de sloop en bouw van het tweede gebouw aan de zijde van 

Ringbaan West. Het totale project duurt ruim drie jaar en de oplevering 

is in 2020. De cliënten van Traverse, mensen in probleemsituaties, blijven 

tijdens de werkzaamheden gewoon op het terrein wonen.   

Feestelijke oplevering (af)TOPwoningen in Boekel

Meld goed doel aan 
voor financieel steuntje
Ons maatschappelijk fonds Cohesie keert elk jaar in december geld uit 

aan goededoelenprojecten. Kent u zo’n project dat bijdraagt aan ‘gewel-

dig wonen’? Meld het dan bij ons aan. Dat kan tot en met 13 november 

via de website fonds-cohesie.nl. Een comité van aanbeveling kiest uit 

alle aanmeldingen twee genomineerden. Elke relatie en medewerker van 

ons mag daarna e 20,- schenken aan een van die projecten.   

Transformatie geeft 
zorgcentrum nieuwe 
toekomst
Zorgcentrum Nieuw Beekvliet in Sint-Michielsgestel krijgt een 

nieuwe bestemming. Na een interne verbouwing biedt het 

gebouw straks onderdak aan veertig volwassen Kentalis-cliënten 

met bijzondere zorgbehoeften. Onze rol is tweeledig: de 

bouwkundige uitvoering verzorgen én optreden als 

bruggenbouwer tussen de corporatie en de twee betrokken 

zorgorganisaties. 

Nieuw Beekvliet was een woonzorgcentrum voor ouderen. Zij zijn naar 

een nieuwe locatie in Boxtel verhuisd. Eigenaar Zorggroep Elde bena-

derde ons met de vraag wat er met het vastgoed mogelijk is. In een 

haalbaarheidsstudie onderzochten we alle kansen: van sloop en nieuw-

bouw tot transformatie. Op basis van die studie vonden we Woonstichting 

St. Joseph bereid het pand aan te kopen en samen maakten we de 

vertaalslag naar een haalbare businesscase. Met transformatie van het 

zorgvastgoed als oplossing. Na de ingrijpende verbouwing verhuurt St. 

Joseph het pand aan zorgorganisatie Kentalis. Zij huisvest hier mensen 

die doof, slechthorend of doof-blind zijn en kampen met een verstande-

lijke beperking of autisme.

Moderne zorglocatie
In het zorgcentrum realiseren we vijf woongroepen, elk bestemd voor acht 

bewoners. Naast een gezamenlijke huiskamer en keuken per woongroep, 

krijgen alle veertig cliënten een eigen slaap- en badkamer. Bovendien 

wordt het dak volledig vervangen en verzorgen we het schilder- en  

opknapwerk. De oplevering is gepland in het voorjaar van 2018.   

Hoofdsponsorschap 
Saturnus/HC op weg 
naar twintigste jaar
Op de eerste competitiedag van het nieuwe seizoen hebben we als 

hoofdsponsor het contract verlengd met de Udense volleybalvereniging 

Saturnus. De club draagt hiermee ook de komende twee jaar de naam 

Saturnus/Hendriks Coppelmans. Daarmee maken we samen de twintig 

jaar vol. Een langdurig en succesvol samenwerkingsverband dat naad-

loos past in ons breed gedragen mvo- en duurzaamheidsbeleid. Want 

maatschappelijke betrokkenheid zit ons in de genen. Onze langdurige 

relatie met Saturnus past in dat plaatje. Niet alleen door de financiële 

bijdrage, maar vooral vanwege onze grote betrokkenheid bij de vereni-

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

de vereniging in de wijk. Door dit soort initiatieven zijn we sinds 2013 

houder van het certificaat MVO Prestatieladder.   

Eind september hebben we acht nul-op-de-meter-huurwoningen 

aan het Binnenhofke in Boekel opgeleverd aan woningcorporatie 

PeelrandWonen. Een innovatief project, omdat we hier een van de 

meest betaalbare varianten van ons Budgetwoning®-concept 

hebben toegepast: de gelijkvloerse (af)TOPwoning. 

Deze levensloopbestendige woningen zijn standaard nul-op-de-meter 

en hebben een badkamer en slaapkamer op de begane grond. Verder 

biedt de verdieping een extra kamer en ruimte voor de installaties. De 

woningen zijn door deze indeling uitermate geschikt voor senioren. En 

bovendien heel betaalbaar. Want de huurprijs valt onder de tweede 

aftoppingsgrens tot e 635,05. Ook voldoen ze aan de EPV-eisen, 

waardoor de bewoners een energieprestatievergoeding betalen aan 

PeelrandWonen. Zo krijgen zij de garantie dat de woningen de beloofde 

energieprestatie blijven leveren.

Keus in architectuurstijl
PeelrandWonen heeft de woningen in de Irenestraat beschikbaar gesteld 

voor alle woningzoekenden, wat ruimte biedt aan een mix van jong en 

oud. In Boekel viel de keus op de (af)TOPwoning in een traditionele 

architectuurstijl, met mansardedak. Dit woningtype is echter ook be-

schikbaar in een meer moderne stijl, zonder hellend dak. Alle woningen 

zijn verhuurd en de nieuwe bewoners hebben de sleutel van hun nieuwe 

huis inmiddels ontvangen.   
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Omgevingsdialoog met buurt toont meerwaarde in Uden

Bouwkundige 
oplossingen voor 
BENG-woningen al 
in huis

Onderzoek naar kansen nieuwe 
Omgevingswet voor gemeenten
Hoe staan gemeenten tegenover de nieuwe Omgevingswet en hoe 

spelen ze erop in? En wat is op dit moment het draagvlak voor gasloze 

wijken met nul-op-de-meterwoningen binnen gemeenten? Die vragen 

staan centraal in het afstudeeronderzoek dat Cas van der Loop, student 

rechten aan de Avans Hogeschool, voor ons uitvoert. Met de resultaten 

helpen we gemeenten om effectief in te spelen op de Omgevingswet. 

Ons doel? Aan gemeenten én bewoners laten zien dat het juist nu 

verstandig is om te kiezen voor gasloze woningen. Niet alleen vanwege 

het extra wooncomfort, maar ook vanwege de lagere woonlasten. Zo 

ondersteunen we gemeenten bij een succesvolle toepassing van 

innovatieve concepten zoals nul-op-de-meter. En helpen we bestuurders 

en andere stakeholders om de Omgevingswet in te zetten als katalysator 

voor kansrijke duurzame projecten en herontwikkelingsinitiatieven.

Meer weten over dit onderzoek en de resultaten? Neem dan contact 

op met René Beks, directeur Ontwikkeling & Innovatie,  

via 0413 - 26 48 33 of rene.beks@hendrikscoppelmans.nl.

Met lokale initiatieven zoals de G1000 en Udenaar de toekomst heeft 

de gemeente Uden een traditie op het vlak van bewonersparticipatie. 

Niet zo vreemd dat juist hier een pilotproject is gestart, in de aanloop 

naar de nieuwe Omgevingswet. Een wet die voorschrijft dat bij 

ontwikkelingsinitiatieven partijen vroegtijdig in dialoog gaan met de 

buurt. Als ontwikkelende bouwer vervullen wij daarin een centrale 

rol. “De gesprekken met de buurt leveren waardevolle inzichten op.”

Vooruitlopend op de komst van de nieuwe Omgevingswet, mogelijk in 

2020, koos de gemeente Uden herontwikkelingslocatie Volkelseweg-

Loopkantstraat als pilotproject. Een gebied waar van oudsher wonen en 

werken samengaan. “Hier willen we meer ruimte geven aan een gevarieerd 

woonaanbod”, vertelt Nicoline van der Windt, projectleider bij de gemeente 

Uden. “Verschillende initiatiefnemers hebben hiervoor al ideeën ingediend. 

Ook Hendriks Coppelmans. Voor ons een mooie kans om de omgevings-

dialoog voor het eerst in te zetten.” Anita Pauwels, projectontwikkelaar bij 

Hendriks Coppelmans, ziet duidelijk de meerwaarde van zo’n dialoog. 

“Hoe eerder je de buurt erbij betrekt, hoe beter je belangrijke informatie 

kunt meenemen in het projectplan. Best even wennen, maar zo krijg je 

draagvlak en een plan waar ook de omgeving blij mee is.”

Buurt denkt graag actief mee
De aftrap van de omgevingsdialoog voor het pilotgebied was in maart dit 

jaar met een plenaire bijeenkomst voor omwonenden en andere belang-

hebbenden. Daarna ging een werkgroep aan de slag om uit te werken 

hoe je zo’n dialoog met de buurt goed voert. Bewoners en initiatiefnemers 

van de diverse plannen kwamen vier keer bij elkaar om mee te denken. 

Zorgen over de verkeerssituatie leidde nog tot een extra bijeenkomst. 

Afgelopen zomer werden de buurtdialoogrichtlijnen door de gemeente 

vastgesteld. “Het is essentieel dat we met open vizier de cruciale zaken 

met de omgeving bespreken”, vindt Nicoline van der Windt. ”Wij willen 

dat de omgeving goed gehoord wordt. Ik vind het bijzonder dat we als 

gemeente samen met alle belanghebbenden een open onderzoekspro-

ces hebben doorlopen. En de bewoners waarderen het dat ze inbreng 

hebben.” Anita Pauwels herkent zich daarin. “Mensen denken graag actief 

mee over hun leefomgeving. Dat leerpunt kunnen we nu al trekken vanuit 

deze pilot. Als je de goede insteek kiest, is de koudwatervrees die we als 

ontwikkelende bouwer toch een beetje hebben helemaal niet nodig. Want 

uiteindelijk blijkt dat wat de buurt een redelijk plan vindt al heel dicht bij 

ons eigen idee ligt. We zitten aardig op één lijn.”

BENG in het kort
BENG staat voor ‘Bijna EnergieNeutraal Gebouw’. De jaarlijkse 

energieprestatie wordt uitgedrukt in drie BENG-indicatoren:

1 - De energiebehoefte van het gebouw is maximaal 25 kWh/m². 

2 - De hoeveelheid fossiele brandstof is maximaal 25 kWh/m². 

3 -  Het aandeel hernieuwbare energie is minimaal 50% van het primaire 

energiegebruik.

Deze indicatoren en eisen vervangen de huidige EPC. Naast hoogwaar-

dige isolatie en kierdichting voor de eerste eis, realiseren we de andere 

twee BENG-indicatoren met bewezen oplossingen zoals zonnepanelen, 

warmtepompen en andere efficiënte installaties.

Bewoners laten kiezen
Met de bewonersbijeenkomst afgelopen september is de pilot een nieuwe 

fase ingegaan. Samen met de buurt daadwerkelijk in gesprek over de 

inhoud van ons plan: de sloop van de bestaande bebouwing op Loop-

kantstraat 3 en realisatie van 39 appartementen. Anita Pauwels: “In onze 

presentatie benoemden we heel bewust de afwegingen die een rol spelen. 

Wat is bijvoorbeeld de beste plek voor parkeerplaatsen, voor of achter 

het gebouw? Welke vormen van terreinafscheiding zijn er mogelijk? En 

wat betekenen keuzes voor het uitzicht van omwonenden? We presen-

teren dus geen kant-en-klaar plan, maar laten via schetsen zien waar de 

discussiepunten liggen en wat de voor- en nadelen zijn. Zo kunnen we 

met verschillende belangen rekening houden. En de plek van de inrit heb-

ben bewoners samen mogen kiezen.” “Kijk, dan neem je omwonenden 

serieus”, vult Nicoline van der Windt aan. “Voor de buurt zijn dit wezenlijke 

dingen. Door het op deze manier aan te vliegen, ga je de dialoog aan. 

Buurtbewoners worden niet geconfronteerd met een uitgewerkt plan waar 

ze alleen ja of nee op kunnen zeggen. En die dialoog biedt waardevolle 

inzichten voor de verdere invulling van het ontwerp.”   

Elke woning die vanaf 2021 wordt opgeleverd, moet bijna energie-

neutraal zijn. Waar een nul-op-de-meterwoning nog een vrije keus 

is voor marktpartijen en corporaties, wordt een bijna energieneu-

traal gebouw (BENG) een harde eis. Drie indicatoren staan daarin 

centraal (zie kader). Door daar nu al over na te denken en onze 

concepten aan de nieuwe eisen te toetsen, nemen we onze 

opdrachtgevers mee in deze stevige opgave.

Wat zijn de consequenties van BENG voor de projecten die we 

ontwikkelen? En hoe passen we onze bouwconcepten erop aan? 

Binnen onze organisatie bestaat al enkele jaren de Werkgroep Energie, 

die zich over dit soort vragen buigt. Het doel: inspelen op de laatste 

ontwikkelingen op beleidsniveau, en doelgerichte kennis opbouwen op 

het vlak van toekomstgerichte duurzaamheidsinitiatieven. “In de 

werkgroep zijn alle disciplines binnen ons bedrijf vertegenwoordigd”, 

vertelt René Beks, directeur Ontwikkeling & Innovatie. “We delen hier de 

lessen die we trekken uit eerdere projecten. En de verbeterpunten 

voeren we door in al onze andere nieuwbouw- en renovatieplannen. Als 

lid van de Stroomversnelling staan we vooraan bij de ontwikkeling van 

de BENG-normering.”

Investeren in kennis
Bij de ontwikkeling van ons nul-op-de-meterconcept gingen we 

eerder op een soortgelijke manier te werk. De kennis en voorsprong 

die we daarbij hebben opgebouwd, zetten we nu in voor BENG-pro-

jecten. Ook nodigen we regelmatig deskundigen uit om ons complete 

team bij te praten over het toepassen van de drie BENG-indicatoren. 

“BENG is gebaseerd op het beperken van de warmtevraag en vraagt 

dus iets extra’s van de schil”, zegt Marti Smits, manager projectbu-

reau. “Elke woning verliest warmte. En er is energie nodig om dit 

warmteverlies te compenseren. Die energiebehoefte mag niet groter 

zijn dan 25 kWh/m². Een uitdaging, maar gelukkig zijn de systematie-

ken die we hebben ontwikkeld voor onze nul-op-de-meterconcepten 

ook geschikt voor BENG.”

De ontwikkeling van de wettelijke energie-

prestatie bij nieuwbouwwoningen.

Hoogwaardige isolatie en kierdichting
Maatregelen die we inzetten om de energiebehoefte te beperken, zijn 

een extra geïsoleerde buitenschil en optimale kierdichting. Marti Smits: 

“De oplossing hebben we zelf in huis, met de prefab houtconstructies 

die we produceren in onze houtconstructiehal. Hier engineeren we de 

complete buitenschil tot op de millimeter nauwkeurig. En op locatie 

werken we de woning kierdicht af.” Deze werkwijze werd al met succes 

toegepast bij de ontwikkeling en bouw van twintig ecologische 

woningen in Malden. Het resultaat: woningen met een zeer hoge 

isolatiewaarde en een goed en gezond binnenklimaat. “Het minimum 

aan energieverlies is het bewijs”, aldus Marti Smits. “Echt een uitkomst 

voor de duurzaamheidsopgave die voor ons ligt.”    

Een uitstekend geïsoleerde buitenschil en optimale 

kierdichting als krachtig antwoord op BENG-eisen.

Foto: Harrie Kuijpers, Cantex Luchtdicht.nl
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Fijn, zo’n energiezuinige woning, maar hoe ga je 
er op een goede manier mee om?
Van een ‘gewone’ woning naar een nul-op-de-meterwoning is een flinke stap. Hoe zorgen we ervoor dat kopers en huurders hun nieuwe of 

gerenoveerde energiezuinige woning vanaf dag één goed gebruiken? Dat ze profiteren van optimaal comfort en straks ook echt die nul op 

de meter zien staan? Om energiebewust gedrag te stimuleren is goede informatie heel belangrijk. Van advies bij het eerste kopersgesprek 

tot en met de handleiding of instructievideo bij de oplevering.

De vloer-
verwarming is
eenvoudig per
ruimte in te
stellen

“Mijn huis regelt zo’n 
beetje alles zelf”
Samen met haar zoon en dochter woont Hester Vosmeer sinds maart in 

een bijzonder huurhuis van Bergopwaarts. In dit pilotproject in Deurne is 

een bestaande woning gerenoveerd naar een nul-op-de-meterwoning. “Ik 

hoef eigenlijk geen aandacht te besteden aan het nul-op-de-meterconcept, 

want mijn huis regelt zo’n beetje alles zelf”, vertelt Hester. “Dat we geen gas-

aansluiting hebben is geen gemis. Koken op inductie is een positieve 

verandering. En het energieverbruik voor de huishoudelijke en gebouwge-

bonden bundel kan ik elke dag aflezen van het monitoringsysteem. 

Daarvoor heb ik een app maar ook een display aan de muur. Heel fijn dat 

daaruit blijkt dat ons verbruik onder de limiet ligt en ons huis dus echt 

nul-op-de-meter is! Waar ik ook erg blij mee ben is dat er voldoende warm 

water beschikbaar is om met z’n drieën na elkaar te douchen. Het enige dat 

tot nu toe tegenvalt is de warmte op zolder, waar mijn dochter slaapt. Op 

warme zomerdagen loopt de temperatuur flink op. Misschien heeft dat iets 

met het HR+++-glas te maken en wreekt zich de goede isolatie van het 

huis. Dan is het wellicht een optie om standaard zonwering mee te leveren. 

Juist dit soort leermomenten zijn erg zinvol en een belangrijk doel van dit 

pilotproject. Zodat alle betrokken partijen leren van onze ervaringen.”   

“Elkaar helpen én uitdagen bij de  
vraagstukken van nu”
De woningmarkt is constant in beweging. En daarmee ook de rol van woningcorporaties. Thema’s als vergrijzing, leefbaarheid en verduur-

zaming staan hoog op de agenda. Als ontwikkelende bouwer delen we graag onze kennis en staan we corporaties proactief bij. Met advies, 

vernieuwende woonconcepten en kansrijke initiatieven. Ook Woonstichting St. Joseph in Boxtel klopt daarvoor bij ons aan.

Rob Dekker, directeur-bestuurder van Woonstichting St. Joseph, 

en uitvoerder Rini Janssen in gesprek met een tevreden bewoonster van het Ronduutje. 

“We staan aan de vooravond van een grote duurzaamheidsopgave”, 

vertelt Rob Dekker, directeur-bestuurder van Woonstichting St. Joseph. 

“Vooruitlopend op de wettelijke eisen willen we als corporatie nu echt een 

flinke slag maken. Daarom kiezen we bij nieuwbouw alleen nog voor 

gasloze nul-op-de-meterwoningen. Ook bekijken we hoe we onze 

bestaande voorraad NOM of NOM-ready kunnen maken.”

Expertise van preferred suppliers
Voor de vertaling van het duurzaamheidsbeleid naar concrete oplossin-

gen, zoekt St. Joseph de samenwerking met marktpartijen. Rob Dekker: 

“Zelf hebben we nog niet alle expertise in huis. Dan is het fijn dat we 

hiervoor kunnen aankloppen bij onze preferred suppliers, zoals Hendriks 

Coppelmans. Een kennisgerichte organisatie met oog voor de stappen 

die we moeten zetten. En zeker zo belangrijk: een partij die erg 

vooruitstrevend is op het vlak van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en social return. Belangrijke kernwaarden voor ons als 

corporatie. Want met een gasloze woningvoorraad realiseren we niet 

alleen de doelstelling, maar dringen we ook het gebruik van fossiele 

brandstoffen terug. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om 

alternatieven te bedenken die de wereld mooier en schoner maken voor 

toekomstige generaties.”

Regisserend opdrachtgeverschap
Een andere belangrijke uitdaging voor woningcorporaties is het 

up-to-date en betaalbaar houden van de woningvoorraad. “Daarbij 

bewandelen wij graag het pad van regisserend opdrachtgeverschap, 

liefst samen met partijen die meedenken”, zegt Rob Dekker. “Zo 

hebben we met Hendriks Coppelmans als een van onze vaste 

ketenpartners al een aantal grootonderhoudsprojecten in bouwteam-

verband uitgevoerd. Het is dan zaak om meer en meer met elkaar de 

uitdaging aan te gaan en de lat steeds hoger te leggen. Het groot 

onderhoud van woningen aan het Ronduutje is daarvan een mooi 

voorbeeld. Toen bleek dat de nieuwe meterkast voor de bovenwonin-

gen te veel ruimte in beslag nam, kwam het team met een mooie, 

veilige en betaalbare oplossing: plaatsing van de meterkasten buiten 

de woning, netjes weggewerkt in een overkapping. Daarmee kreeg 

het hele woonblok een facelift en dat leidde tot veel positieve reacties 

uit de buurt.” 

Partijen samenbrengen
Creatieve ideeën zoals bij het Ronduutje ontstaan vooral doordat 

partijen op een andere manier met elkaar omgaan, stelt Rob Dekker. 

“Waar we voorheen een stuk grond kochten en een marktpartij lieten 

bouwen, denken we nu veel meer en in een vroeg stadium met elkaar 

mee. Hoe vullen we samen volkshuisvestelijke vraagstukken op een 

goede manier in? En waar doen zich kansen voor in ons werkgebied? 

Met dit soort vragen daag ik ook Hendriks Coppelmans uit. En met 

resultaat. Want juist die open samenwerking heeft ertoe geleid dat we 

nu samen aan de slag gaan met de transformatie van zorgcentrum 

Nieuw Beekvliet. Goed anticiperen op de klantvraag en partijen 

samenbrengen: zo snijdt het mes aan twee kanten én helpen we elkaar 

bij de uitdagingen die voor ons liggen.”   

In nul-op-de-meterwoningen zitten installaties waarmee bewoners vaak 

nog niet bekend zijn, weet kopersbegeleider Ron Cornelissen uit 

ervaring. “En dat terwijl een goed gebruik ervan juist cruciaal is voor het 

wooncomfort en het beperken van de woonlasten. Dat geldt ook voor de 

keuzes die bewoners maken voordat de bouw van start gaat. Daarom 

wijzen we ze al in een vroeg stadium op praktische zaken om zo 

energiezuinig mogelijk te wonen.” Al in het eerste kopersgesprek neemt 

Ron Cornelissen alle belangrijke keuzes met ze door. “Neem alleen al de 

badkamer. Kies je voor een groot bad of een regendouche? Dat kan, 

maar het is niet gunstig voor het energiegebruik. Ook is het slim om 

energiezuinige apparaten aan te schaffen. Vanaf het begin denken we 

daar samen over na.”

Behapbare informatie in begrijpelijke taal
Om energiebewust gedrag te stimuleren, zetten we naast een persoonlijk 

gesprek ook andere middelen in, zoals brochures, informatieavonden, 

nieuwsbrieven en projectwebsites. Dit gebeurt stapsgewijs. “Zo houden 

we de informatie behapbaar en geven we bewoners handige tips en 

aandachtspunten”, legt communicatiemedewerker Anke van Kempen uit. 

“En bij de oplevering ontvangen bewoners van ons een overzichtelijk 

naslagwerk over de technische installaties, in begrijpelijke taal. Inclusief 

uitleg over het gebruik en onderhoud ervan. Huurders van nieuwe 

nul-op-de-meterwoningen in Boekel ontvingen al zo’n handleiding van 

ons. Daarmee ontlasten we tegelijkertijd de woningcorporatie, omdat wij 

een deel van de adviesrol richting de huurders op ons nemen.”

Handige instructievideo’s
Leren van ervaringen is belangrijk. “Zo merkten we dat bewoners net na 

de oplevering graag de belangrijkste aandachtspunten op een rij 

hebben”, vertelt Anke van Kempen. “Daarom ontwikkelen we nu een 

quickstart. Een korte handleiding op papier én een digitale versie. Hoe 

stel ik de gewenste temperatuur in? Wat kan ik aflezen van het 

monitoringsysteem? Bewoners krijgen een helder antwoord op deze en 

andere vragen.” Voor de bewoners van zeventien nul-op-de-meter 

koop- en huurwoningen van het project Wijngaert III in Haaren, hebben 

we bijvoorbeeld instructievideo’s gemaakt met stap voor stap alle 

handelingen in beeld. “Bewoners waarderen dit”, aldus Anke van 

Kempen. “Zo blijven we energie steken in het steeds beter informeren 

van bewoners.”   

Voor bewoners van nul-op-de-meterwoningen in Haaren maakten we handige  
instructievideo’s. Beijk op www.hendrikscoppelmans.nl/nom-haaren voor het resultaat.

Hester houdt haar energieverbruik in de 

gaten met de monitoringapp van BeNext.
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Rond het historische Retraitehuis in Uden ontstaat een prachtige gemengde woonwijk: De Gaarden. Een groene plek, waar zich een hechte 

woongemeenschap vormt. Voor Ninette Willemsen (42) en haar zoon Koen (14) is hun nieuwe eengezinswoning precies wat ze zochten. “De 

geschiedenis van deze locatie, al meer dan een eeuw het serene domein van de Missiezusters, is ronduit uniek.”

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

Geweldig wonen in  
De Gaarden, Uden

Woongemeenschap
Ninette: “Als echte Udense werd ik meteen getriggerd door dit project. 

Ik vind het heerlijk om midden in de natuur te wonen. En ook het 

achterliggende idee van een duurzame woongemeenschap sprak mij 

aan. Wonen in een buurt met gelijkgestemden die natuurbehoud 

belangrijk vinden, met elkaar zaken oppakken en voor elkaar zorgen. Die 

verbinding is echt nodig in de maatschappij waarin we leven. Daar wil ik 

graag mijn steentje aan bijdragen.”

Sollicitatie
Ninette: “Bijzonder aan dit project is dat we in het selectieproces 

moesten aangeven waarom we juist hier willen wonen. Een soort 

sollicitatiebrief dus. Voor mij stonden de natuur, rust en hechte 

woongemeenschap voorop. Bovendien wandel ik graag door het 

sportpark hier tegenover. En voor mij als zelfstandig ondernemer is de 

ruime zolder een uitkomst. Daar heb ik nu een volwaardig kantoor, zodat 

ik ook vanuit huis heerlijk kan werken.”

Koen: “Voor mij is het heel fijn dat mijn hockeyclub dichtbij is. Ook ben ik 

erg blij met mijn eigen kamer. In november wonen we hier een jaar en ik 

ben inmiddels gewend aan ons huis en deze nieuwe plek. Ook mijn 

vrienden komen hier graag over de vloer.”

Eerste initiatieven
Ninette: “Wanneer je net de sleutel hebt, ben je vooral met je eigen 

huis bezig. Nu de meeste mensen hier in de wijk gesetteld zijn, merk ik 

dat je meer en meer contact krijgt met elkaar. De woongemeenschap 

staat nog in de kinderschoenen, maar begint steeds meer vorm te 

krijgen. En de eerste initiatieven zijn er al. Zo hebben de bewoners van 

het appartementencomplex een wandel- en een handwerkclub 

opgericht. Die gedrevenheid zie ik bij meer mensen. Een mooie basis 

om op voort te bouwen.”

Vloerverwarming en zonnepanelen
Ninette: “In dit huis komen al mijn woonwensen samen: drie slaapka-

mers, een ruime zolder én een tuin op het zuiden. De vloerverwarming en 

de zonnepanelen op het dak zijn extra pluspunten en een flinke stap 

vooruit qua wooncomfort. Maar het allerbelangrijkste is dat Koen en ik 

ons hier echt thuis voelen. Ik hoop dat ik hier, in deze unieke omgeving, 

oud mag worden.”

Project De Gaarden in het kort
In opdracht van woningcorporatie Area ontwikkelde en bouwde 

Hendriks Coppelmans 18 grondgebonden woningen en 24 

appartementen in deelgebied II: De Kersengaard. Vanaf het begin 

mochten de toekomstige bewoners meedenken over het wonen 

in De Gaarden. Zij hadden bijvoorbeeld inspraak in de inrichting 

van de omgeving. Hiervoor organiseerden we bewonersavonden. 

Nu bouwen we in deelgebied IV, De Vlindergaard, 28 zeer 

energiezuinige appartementen en 38 nul-op-de-meterwoningen. 

Daarmee krijgt Area haar eerste gasloze woningen die bij 

gemiddeld gebruik alleen de energie verbruiken die ze zelf 

opwekken. 

‘We hebben 
bijna letterlijk 
gesolliciteerd 
naar deze woning.’


