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Veel vraag naar middenhuurwoningen
Er is steeds meer behoefte aan vrijesectorhuurwoningen in het 

middeldure segment. Ook in de gemeente Sint-Michielsgestel. 

Wethouder Ed Mathijssen zoekt graag de samenwerking op met 

ontwikkelaars en beleggers.   

Sparren over sociale innovatie
Nieuwe tijden vragen om een nieuwe manier van samenwerken.  

Maar hoe geef je daar invulling aan? Hierover gingen we in gesprek  

met woningcorporatie Area. Open, informeel en met hetzelfde doel:  

van elkaar leren en beter worden.   

‘Beter samenwerken begint 
met je kwetsbaar durven 
opstellen’

Lees verder op pagina 5.

Goed dat beleggers nu ook 
in dorpen investeren’

Lees verder op pagina 4.
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Renovatie geslaagd! 
Samen hebben we wel 
een taartje verdiend. 

www.hendrikscoppelmans.nl



In deelgebied Goede Morgen ontwikkelt en bouwt Geerpark BV  

205 koop- en huurwoningen.

Gelijkvloerse (af)TOPwoningen in Boekel. ©mkfotografie.nl
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‘Gefeliciteerd met deze 
ploeg mensen!’
Een nieuwe keuken krijgen is fijn, maar de ingreep is ook best 

spannend. De bewoners van zeventien huurwoningen van 

Woonveste aan het Anton Pieckplein in Drunen kunnen erover 

meepraten. Ons Serviceteam Drunen renoveerde hier de keukens. 

“In dit complex wonen oudere mensen en sommigen van hen zagen 

best op tegen onze komst”, vertelt de uitvoerder. “Natuurlijk houden 

wij daar rekening mee.” Dat is goed gelukt, zo bleek wel uit de brief 

die we naderhand ontvingen van een van de bewoners en haar 

buurvrouw. “Geweldig om die waardering te krijgen. We vonden het 

zelfs zo leuk dat we met het complete serviceteam bij de twee 

dames op de koffie zijn gegaan. Natuurlijk  in de nieuwe keuken, met 

een lekker taartje erbij.”   

Els Aarts-Engbers in 
jury goededoelenfonds 
Cohesie
Ons maatschappelijk fonds Cohesie keert elk jaar in december 

geld uit aan goededoelenprojecten die wonen geweldig maken. 

Dat doen we al sinds 2002, onder toezicht van het onafhankelijke 

comité van aanbeveling, gevormd door Lambert van Nistelrooij  

en Paul Rüpp. Laatstgenoemde draagt het stokje nu over aan  

Els Aarts-Engbers, voormalig wethouder in Breda en Tilburg.

Na een periode van zestien jaar neemt Paul Rüpp in goed overleg 

afscheid van het comité. Hierdoor ontstaat ruimte voor een nieuw 

lid. Een rol die op het lijf is geschreven van Els Aarts-Engbers: een 

maatschappelijk bestuurder in hart en nieren.

‘Burgerinitiatieven verdienen steun’
Els Aarts-Engbers herkent zich volledig in het maatschappelijk belang 

van fonds Cohesie. “Ik ben al bijna dertig jaar sterk betrokken bij de 

ontwikkeling van wonen en zorg. Door de transitie van aanbod- naar 

vraaggerichte ondersteuning, is het meer dan ooit belangrijk om 

burgerinitiatieven te steunen. Op wijkniveau creëren deze projecten 

een wisselwerking tussen buurtbewoners en kwetsbare groepen. Die 

verbinding is nodig in onze participatiemaatschappij. Elkaar versterken, 

daar draait het om. Daar sluit het fonds Cohesie mooi op aan.”

Meer weten over ons goededoelenfonds of een maatschappelijk project 

aanmelden? Kijk op www.fonds-cohesie.nl.   

Kennisbijeenkomst ‘Betaalbaar wonen’ op 21 juni
Iedereen heeft recht op een passende woning. Ook mensen met een lager inkomen. Hoe kunnen we bouwen voor deze behoefte?  

En welke kansen liggen er op dit vlak voor corporaties en gemeenten? Tijdens de kennisbijeenkomst ‘Betaalbaar wonen’ op 21 juni  

bieden we samen met PeelrandWonen en de Woonbond interessante inzichten en oplossingsrichtingen rondom dit actuele thema.

Dag zwerfvuil!
In een duurzame wijk hoort natuurlijk geen zwerfvuil. Daarom hielpen 

wij op zaterdag 21 april mee bij een opschoonactie in Geerpark Vlijmen. 

Een mooi initiatief van een groep buurtbewoners. De oogst was enorm. 

Van wodkaflessen, sigarettenpakjes en stukjes tempex tot grote lappen 

plasticfolie en een verloren fopspeentje. Een nuttige maar ook heel 

gezellige ochtend.   

Kijkje achter de schermen bij gasloze wijk Geerpark
Gasloos wonen: de media staan er bol van. In Geerpark Vlijmen, een van de meest duurzame wijken van Nederland, toonden de gemeente 

Heusden, corporatie Woonveste, provincie, waterschap en ontwikkelaars jaren geleden al hun geloof in een gasloze toekomst. Hoe pak je 

dat aan, zo’n duurzame gebiedsontwikkeling? Wat zijn de geleerde lessen en succesfactoren? Op 4 oktober delen we onze ervaringen in 

een kennisbijeenkomst voor bestuurders en beleidsmakers. 

Geachte directieleden, lieve 
mensen,

Door de renovatie van onze keu
kens heb ik uw 

medewerkers leren kennen. Wat 
een geweldige ploeg 

mensen en zeer harde werkers. 
Niemand uitgezonderd, 

want ook de uitvoerder kwam
 elke dag langs. Dan 

vroeg hij: ‘hoe gaat het met je’ of ‘lukt het allemaal 

wel?’ Dat is heel fijn voor de ouder
e mens.

Ook bij Woonveste staan ‘de j
ongens’ hoog 

aangeschreven. Fijn hè? Alles 
is mooi, ook de 

afwerking. En ook nog zo net
jes achtergelaten. Ik ben 

heel blij.

Gefeliciteerd met deze ploeg mensen. Dit wilde ik 

even kwijt, mede namens mijn buurvrouw Thea van de 

Leur.

Corry Zuydendorp

De aanwezigen worden getrakteerd op een interessant programma met 

drie sprekers. Zo behandelt Anne Ubbels van de Woonbond de proble-

matiek van een half miljoen hurende huishoudens in Nederland: een te 

hoge huur voor hun inkomen. En daar komen de stijgende energiekosten 

nog bij. Wat kunnen we hieraan doen? Daarna vertelt Joris van Gemert 

van PeelrandWonen hoe deze corporatie de behoefte aan betaalbare 

huurwoningen invult. Hij legt uit waarom zij kozen voor de (af)TOPwoning: 

de meest betaalbare variant binnen ons Budgetwoning®-concept.

Projectbezoek
De laatste spreker van de middag is René Beks, directeur Ontwikkeling 

& Innovatie bij Hendriks Coppelmans. Hij verduidelijkt hoe we betaalbare 

huurwoningen realiseren en tegelijkertijd de woonlasten zo laag mogelijk 

houden. Een tipje van de sluier: onze (af)TOPwoningen zijn standaard 

nul-op-de-meter en vallen onder de eerste of tweede aftoppingsgrens. 

Na een gezamenlijk bezoek aan een van de (af)TOPwoningen in Boekel, 

sluiten we de bijeenkomst af met een gezellige netwerkborrel.

De kennisbijeenkomst is op 21 juni van 14.00 tot 17.00 uur in De 

Mouthoeve in Boekel. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u 

wel graag aanwezig zijn? Neem dan contact op met Anke van Kempen 

via a.van.kempen@hendrikscoppelmans.nl. De bijeenkomst is kosteloos. 

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.   

Als Geerpark straks af is, staan er 800 duurzame woningen. Een 

bijzondere wijk waar ook biodiversiteit, duurzame waterhuishouding, 

betaalbare woonlasten en bewonersparticipatie speerpunten zijn. 

In 2012 werden deze ambities door het ministerie beloond met de 

status van Excellente wijk, een proeftuin. Drie jaar geleden leverden 

we de eerste nul-op-de-meterwoningen op. Eerst huurwoningen, 

later koop- en inmiddels ook middenhuurwoningen. Spannend, 

want hoe overtuig je kopers en beleggers van de meerwaarde van 

investeren in all-electric? Geerpark BV (een samenwerkingsverband 

van Hendriks Coppelmans en Janssen de Jong Projectontwikkeling) 

pakte de handschoen op en werkt vanaf dag één maximaal mee in 

het halen van de duurzaamheidsambities. Deze duidelijke wens van 

de gemeente en Woonveste blijkt nu een van de succesfactoren.  

De duurzame ontwikkeling van Geerpark wordt gedragen door  

het héle team. 

Wilt u graag uitgenodigd worden voor de kennisbijeenkomst op 4 oktober? 

Stuur een e-mail naar kennisevent@hendrikscoppelmans.nl. Voor meer 

informatie over Geerpark, kijk op geerpark.nl of goedemorgengeerpark.nl.   



Elke tip die je krijgt is een cadeautje. Met dat motto wisselden Area en 
Hendriks Coppelmans ervaringen en adviezen uit. 4

 5

Samenwerken. We doen het allemaal, elke dag weer. Binnen de 

eigen organisatie én met partners. Hoewel ketenpartners veelal 

dezelfde doelen nastreven, is de manier van samenwerken overal 

anders. Hoe komt dat? Staan we niet allemaal voor dezelfde uit-

dagingen? En wat kunnen we van elkaar leren? Hierover gingen 

we in gesprek met woningcorporatie Area. Open, informeel en 

met hetzelfde doel: van elkaar leren en beter worden. 

Nieuwe tijden vragen om een nieuwe manier van samenwerken. Sociale 

innovatie is bij Hendriks Coppelmans daarom al langer onderwerp van 

gesprek. Een inspiratiebron is het boek ‘Verdraaide Organisaties - terug 

naar de bedoeling’ van Wouter Hart, dat beschrijft waarom bestaande 

organisatiemodellen vastlopen. Bottom-up, zelfsturing door vakspecia-

listen en dienend leiderschap: dat zijn de kernwoorden van het nieuwe 

samenwerken. Ook Area is druk bezig om minder ‘vanuit het systeem’ 

te werken en meer vanuit ‘de bedoeling’. Bij geen van beide organisaties 

gaat de transitie zonder slag of stoot. “Daarom is het zo mooi om bij el-

kaar in de keuken te kijken”, stelt Jan van Vucht, directeur van Area. Bart 

Hendriks, directeur van Hendriks Coppelmans, knikt. “Intern wisselen we 

volop van gedachten. We vinden het belangrijk om dit ook vaker extern 

te doen.” 

Streven naar gelukkige bewoners
Op 23 april gingen vijf mensen van Area en vijf mensen van ons het ge-

sprek aan. Het doel was tweeledig: van elkaar leren door het uitwisselen 

van kennis en ervaring, én concrete afspraken maken voor het verbeteren 

van de onderlinge samenwerking. Want ook al werken we al zestig jaar 

naar tevredenheid samen; het kan altijd beter. Bij Hendriks Coppelmans 

willen we wonen geweldig maken en Area streeft met ‘wonen komt tot 

leven’ al net zo hard naar gelukkige bewoners. Maar zijn de inspanningen 

wel allemaal gericht op ‘de bedoeling’? En wat kan beter als je even uit de 

systeemwereld stapt?

Stevige stellingen
‘40% van onze inspanningen draagt niet bij aan het woongeluk van bewo-

ners’. En: ‘onzekerheid staat een duurzame samenwerking tussen corpo-

raties en ketenpartners in de weg’. Het zijn stevige stellingen, die interes-

sante reacties uitlokten. “Willen we optimaal samenwerken, dan moeten 

we eerst duidelijk met elkaar afstemmen wat bewonersgeluk inhoudt en 

welke doelen we daaraan koppelen”, zo stelde een deelnemer. “Vervolgens 

kun je bepalen wie welke rol heeft en hoe je die efficiënt inricht.” “Wat mag 

bewonersgeluk eigenlijk kosten?”, vroeg een ander zich hardop af. “Daar-

over wil ik weleens in gesprek gaan.” Zo werden er waardevolle inzichten 

uitgewisseld. “Heel leuk om te doen en uitermate nuttig”, blikt Anita Pau-

wels, projectontwikkelaar bij Hendriks Coppelmans, terug. “De openheid is 

erg plezierig. Dit draagt zeker bij aan ons gezamenlijke doel.”

Cadeautjes geven
Als partners wil je elkaar helpen. En iedere tip die je krijgt is een cadeautje. 

In het tweede deel van de bijeenkomst gaven de teams elkaar daarom 

tips om beter samen te werken, binnen de eigen organisatie en binnen 

de keten. De teams noteerden hun tips onafhankelijk van elkaar op de 

flip-over, maar kwamen toch grotendeels tot dezelfde suggesties en 

conclusies. Samengevat: vaker projectonafhankelijk contact en meer 

wederzijdse kennisdeling. Door projectoverstijgend kennis en informatie 

uit te wisselen, bijvoorbeeld over specifieke thema’s als duurzaamheid en 

bewonersgeluk, creëer je een betere basis voor samenwerking. 

Afspraken
De sessie werd afgesloten met een aantal concrete afspraken. De eerst-

volgende sessie voor kennisdeling is zelfs al gepland. “Maar de belang-

rijkste winst is de dialoog zelf geweest”, blikt Bart Hendriks terug. “Je 

onzekerheden met elkaar delen is spannend, maar je krijgt er veel  

voor terug. Beter samenwerken begint met je kwetsbaar durven opstellen. 

We kunnen veel van elkaar leren.”   

‘Cuijks eilandproject aantrekkelijk voor beleggers én huurders’

‘Goed dat beleggers nu ook in dorpen investeren’
Voor forensengemeente Sint-Michielsgestel is een breed en divers woningaanbod erg belangrijk. Want een juiste verhouding in koop- en huur-

woningen geeft dynamiek en zorgt ervoor dat inwoners in hun eigen dorp blijven wonen. Om dit mogelijk te maken zoekt de gemeente de sa-

menwerking op met ontwikkelaars en beleggers. “Zeker als het gaat om het middenhuursegment valt er in onze gemeente nog veel te winnen.”

“In onze woonvisie staat het bouwen naar de behoefte van onze inwoners 

voorop”, vertelt Ed Mathijssen, wethouder ruimtelijke ordening. “Van 

oudsher kiezen de bewoners van onze dorpskernen het liefst voor koop-

woningen. Dat betekent dat we nu in verhouding weinig huurwoningen 

hebben. Vooral vanaf het middeldure segment.” En juist de vraag naar 

middenhuurwoningen en –appartementen neemt in heel Nederland toe. 

Ook in de gemeente Sint-Michielsgestel. Ed Mathijssen: “Natuurlijk willen 

we in alle woonwensen voorzien. Vooral in die van jongeren en ouderen. In 

alle dorpen lopen er gelukkig volop projecten met kansen om het aanbod 

uit te breiden.”

Organiseren van nabijheid
Voor het ontwikkelen en bouwen van vrijesectorhuurwoningen zoekt 

de gemeente nadrukkelijk de samenwerking op met ontwikkelaars en 

financiers. “Het plan van Hendriks Coppelmans op de plek van het oude 

zorgcentrum Berlerode in Berlicum is daarvan een mooi voorbeeld”, stelt 

Ed Mathijssen. “Zij zien kansen voor een appartementengebouw met 32 

middenhuurwoningen. Een welkome ontwikkeling binnen onze gemeente, 

op een belangrijke locatie in het centrum van het dorp. Winkels, zorg en 

culturele en sociale voorzieningen zijn letterlijk dichtbij. Het organiseren van 

nabijheid noemen we dat. Precies wat de iets oudere doelgroep zoekt. Dit 

plan past dan ook naadloos in onze woonvisie.” 

Investeren in dorpen
De belegger die Hendriks Coppelmans warm heeft gekregen voor het 

nieuwbouwplan in Berlicum, is een landelijk opererende institutionele 

belegger. Een goede zaak, vindt de wethouder. “De inbreng van beleg-

gers hebben we nodig om projecten van de grond te krijgen. Ik vind het 

een hartstikke goede ontwikkeling dat deze partijen nu ook in dorpen 

investeren, ook al is de verhuur in steden vaak gemakkelijker.” Wat ook 

meespeelt is het nieuwe bouwbeleid van de provincie. “De bovengrens 

van het aantal nieuwe woningen is losgelaten, zodat we meer lucht en 

ruimte hebben om écht naar behoefte te bouwen. En als het totaalplaatje 

klopt werken wij graag mee met particuliere marktpartijen, bijvoorbeeld 

met wijzigingen in het bestemmingsplan.”

Energieneutrale gemeente
Naast bouwen naar behoefte is oog voor duurzaamheid een van de 

belangrijkste ingrediënten die Ed Mathijssen meegeeft aan ontwikkelaars. 

“Een energieneutrale gemeente: dat is de ambitie die we binnen het 

nieuwe college uitrollen. Ontwikkelaars vragen we dan ook wat ze ons 

op dat vlak kunnen bieden. Dan denk ik aan duurzame transformatie van 

bestaande panden en gasloze en energiezuinige nieuwbouw. Nul-op-de-

meter is fijn, maar met energieneutraal zijn we al gelukkig. Als je iedereen 

goed meeneemt in die transitie, zowel investeerders, ontwikkelaars als 

onze inwoners, dan zie ik echt alleen maar voordelen.”   

VOF Klein Linden, een samenwerkingsverband van Hendriks Coppelmans 

en Hendriks Bouw en Ontwikkeling, ontwikkelt en bouwt op Wooneiland De 

Nielt in Cuijk 38 huurwoningen in het middeldure segment. Een groep ver-

mogende particuliere beleggers is door hen betrokken als investeerder. “Dit 

plan sluit aan op een eerder project met 18 vrijesectorhuurwoningen op deze 

unieke locatie”, vertelt de adviseur van de beleggers, Ad van den Heuvel. 

Ook bij deze tweede fase treden hij en zijn collega Frank Smits op namens 

de beleggers. “Grote aantallen in verschillende prijsklassen, een tijdloze 

architectuurstijl en aandacht voor duurzaamheid: dat zijn de ingrediënten die 

onze beleggers - én potentiële huurders - enthousiast maken. Bovendien 

hebben we een stem in de invulling van het plan. Zo komen er wat meer 

grote hoekwoningen en we onderzoeken of we het energieverbruik nog ver-

der kunnen verlagen. Dat vraagt van onze beleggers een hogere investering, 

maar het bezit behoudt daardoor zijn waarde. Bovendien is het gunstig voor 

onze huurders én maatschappelijk verantwoord. Een mooi samenspel van 

zakelijke afwegingen en bewust kiezen voor duurzaamheid.”   

Wethouder Ed Mathijssen: ‘In onze gemeente is veel behoefte aan 

middeldure huurwoningen. Wij juichen toe dat de markt daarop inspeelt 

en waar mogelijk helpen we mee.’

Huren aan het water op Wooneiland De Nielt.

‘Beter samenwerken begint met je kwetsbaar 
durven opstellen’



Schansconstructies op het dak bij Chapeau Woonkring Tilburg
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Van 2D-tekeningen en maquettes naar virtual reality

‘Op eigen benen staan en een normaal  
leven leiden: hier kan het’
Op een centrale plek in Rosmalen, vlak bij het NS Station, ontwikkelden we een NOM-ready appartementengebouw voor corporatie 

Woonveste. Stichting Chapeau Woonkring Rosmalen huurt het pand. In het najaar wonen hier 26 jongvolwassen met autisme. Zelfstandig  

en met professionele woonbegeleiding.

“Net als bij onze andere woonkringen gaat het hier om een ouder-

initiatief”, vertelt Jos van Oyen, directeur-bestuurder van stichting 

Chapeau Woonkringen. “De ouders zijn de opdrachtgever voor de 

24-uursbegeleiding, uitgevoerd door zorgverlener Buro3o. Zo blijft de 

familie nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken.” De stichting 

zoekt altijd naar mogelijkheden om de regie zo veel mogelijk bij de 

bewoners en hun achterban te houden, en daarbij de hulp te bieden 

die nodig is. “Het gaat hier om 26 individuen, allemaal met hun eigen 

achtergrond en netwerk. Jongvolwassenen die zelfstandig functioneren, 

alleen niet op elk moment. Met deze woonvorm voorkomen we dat ze 

tussen de muren van een instelling terechtkomen. Dankzij de 24-uurs-

begeleiding zijn ze in staat op eigen benen te staan en een normaal leven 

te leiden. Zelfstandig wonen met ruggensteun noemen we dat.”

Communicatie met buurtbewoners
Woonkring Rosmalen krijgt 26 appartementen, elk met een eigen 

huiskamer, slaapkamer, keuken en badkamer, verdeeld over drie 

bouwlagen. Met op elke verdieping bovendien een gemeenschappelijke 

huiskamer, waar bewoners gemakkelijk kunnen samenkomen. De centrale 

ligging van het complex bevordert de zelfstandigheid van de bewoners. 

“De meesten van hen hebben geen auto”, aldus Robin Krijgsman, 

voorzitter van Chapeau Woonkring Rosmalen. “Het mooie is dat de 

trein bijna in de achtertuin stopt. Ook veel andere voorzieningen zijn in 

de buurt. Ideaal voor onze bewoners.” Volgens Robin Krijgsman steunt 

de buurt de komst van de woonkring. “We hebben goed contact; ze 

weten om welke doelgroep het gaat. Bijna iedereen kent wel iemand met 

autisme. Dat helpt. Tot nu toe hebben we geen wanklank gehoord. Ook 

niet tijdens de bouwwerkzaamheden, omdat Hendriks Coppelmans de 

buurt uitstekend informeert.” Jos van Oyen: “Diezelfde positieve ervaring 

heeft Chapeau ook bij de bouw van onze woonkring in Tilburg.”

NOM-ready appartementen
Woonkring Rosmalen wordt nul-op-de-meter-ready uitgevoerd. De 

gebouwgebonden biomassaketel verwarmt de appartementen en levert 

warm water via een cascadeopstelling van pelletkachels. In een later 

stadium kunnen zonnepanelen op het dakvlak worden gelegd waardoor 

Binnen onze organisatie ligt de ontdekkingsfase van BIM al lang 

en breed achter ons. Zo voeren we al onze nieuwbouwprojecten 

volledig uit in BIM en voldoen we aan de Nederlandse BIM-

standaarden. En ook op andere ICT-gebieden blijven we 

ver nieuwen en innoveren. “Natuurlijk op kantoor, maar ook op  

de bouwplaats zijn we steeds digitaler.”

In 2015 kwam BIM-specialist Ted Pasveer het team van Hendriks 

Coppelmans versterken. “Zijn komst versnelde onze ambities om het 

bouwinformatiemodel te implementeren in het werkproces”, vertelt 

Oltjan Akkerman, hoofd afdeling P&O. “Onze opdrachtgevers nemen 

we daar graag in mee.” Ted vult aan: “Hoe zij er zelf in staan bepaalt 

hoe ver we met BIM kunnen gaan. Standaard werken we al onze 

nieuwbouwprojecten uit in BIM. Daarmee vallen de beslismomenten 

en keuzes voor de opdrachtgever wat eerder in het traject. Die 

verschuiving bespaart weer tijd in de uitvoeringsfase. Maar deze manier 

van werken biedt nog meer voordelen: een gestroomlijnder proces 

op de bouwplaats, minder fouten, een hogere kwaliteit en een beter 

geïnformeerde opdrachtgever.”

BIM in de keet
BIM heeft ook de weg naar de keet gevonden. “In plaats van 

2D-tekeningen hangt er nu een groot scherm aan de wand”, vertelt Ted 

Pasveer. “Met het bouwinformatiemodel beschikt de uitvoerder steeds 

realtime over alle informatie. Van actuele materiaalhoeveelheden tot 

detaillistische werktekeningen. En dat helpt hem weer om die technische 

informatie beter over te dragen aan de bouwplaatsmedewerkers.” Deze 

ontwikkeling past bij ons doel om zo veel mogelijk te digitaliseren. “Voor 

veel van onze mensen is dat best even wennen”, erkent Oltjan. “Maar 

al snel merken ze de voordelen ervan. Communiceren gaat een stuk 

makkelijker door de heldere informatie van 3D-beelden op het scherm 

in de keet. Iedereen is steeds goed geïnformeerd, welke taal je ook 

spreekt. Dat is wel zo duidelijk en werkt een stuk prettiger. Met BIM in  

de keet slaan we dus twee vliegen in één klap.”

Kwaliteit bewaken en overlast beperken
Werkplezier en efficiency staan ook centraal bij de voortdurende 

investeringen op ICT-gebied. “Op dit moment hebben we een aantal 

kansrijke pilotprojecten lopen”, zegt Ted. “Zoals KYP: een handig en 

uitgebreid programma om planningen van verschillende partijen nog 

beter op elkaar te laten aansluiten. Het effect was al zichtbaar bij een 

aantal renovatieprojecten; lean plannen in de cloud gaat makkelijker 

en doorlooptijden worden korter. Bewoners en omwonenden ervaren 

daardoor minder overlast. We zetten KYP nu ook als pilot in bij een 

nieuwbouwproject en de eerste resultaten zijn ook hier positief.” Oltjan 

noemt de innovatieve bouwsoftware van STA als ander mooi voorbeeld. 

“Hiermee zetten we vooral in op kwaliteitsbewaking richting onze 

opdrachtgevers. Zo hebben we STA al succesvol ingezet voor het borgen 

van NOM-eisen en bij de oplevering van een appartementencomplex. 

Het grote voordeel? Minder opleverpunten en realtime inzicht in het 

opleveringsproces, zowel voor ons als voor onze opdrachtgevers.”

Virtual reality
Nieuwe kansen liggen er op het vlak van virtual reality. Zo kunnen we 

opdrachtgevers al in een vroeg stadium meenemen in een bouwproject 

dat alleen nog op de tekentafel bestaat. Ted Pasveer: “Met onze VR-

bril komt een bouwtekening letterlijk tot leven en krijg je er direct een 

beeld en gevoel bij. Ook ideaal om toekomstige kopers of huurders 

beter te laten begrijpen wat ze kunnen verwachten. Past mijn bed wel 

in de slaapkamer? Hoe trekt de zon over de woning? En waar wil ik 

alle aansluitingen hebben? Een virtuele wandeling door het project 

maakt veel duidelijk. Ook voor omwonenden, die vanuit de nieuwe 

Omgevingswet nadrukkelijker aan tafel zitten. Als het gaat om virtual en 

augmented reality zitten we nu nog in de ontdekkingsfase. Maar doordat 

we er vroeg bij zijn, kunnen we snel stappen zetten en onze klanten 

welkome extra’s bieden. Want één ding is zeker: voordat we het weten 

is virtual reality in de bouwsector de normaalste zaak van de wereld.”   

Oltjan Akkerman (links) en Ted Pasveer: ‘Met onze VR-bril komt een bouwtekening letterlijk tot leven.’

het gebouw volledig nul-op-de-meter is. De oplevering is dit najaar en 

vormt voor alle betrokkenen de kroon op een lang ontwikkeltraject. Jos 

van Oyen: “De ontwikkeling had letterlijk nogal wat voeten in de aarde. 

Er zijn genoeg momenten geweest waarop Hendriks Coppelmans 

had kunnen afhaken. Dat dit niet is gebeurd, waarderen we enorm. 

Projectmanager Hugo Geerlings en zijn team hebben echt een 

aanjagersrol vervuld. Die sfeer van welwillendheid en vasthoudendheid 

merk ik binnen het hele bedrijf. Met de realisatie van deze derde 

woonkring kennen we elkaar inmiddels door en door. Zij kennen onze 

wensen en weten dat we voortdurend op zoek zijn naar de invulling van 

nieuwe woonkringen, zowel in Brabant als daarbuiten. Het is mooi om 

een partner te hebben die met ons meedenkt en kansen ziet.”   

Eerste nul-op-de- 
meter-appartementen
“Voldoende energie opwekken om een appartementencomplex 

naar nul-op-de-meter te krijgen? Voor ons is dit ook lastiger dan 

bij een grondgebonden woning”, vertelt hoofd projectbureau 

Marti Smits. “Dat je minder dakoppervlak hebt voor PV-panelen, 

is de grootste uitdaging. Per project maken we scenario’s waarbij 

we altijd naar de meest efficiënte oplossingen zoeken.”

Creatief met dakoppervlak
Het drie en vier woonlagen tellende complex voor cliënten van stichting 

Chapeau Woonkringen in Tilburg is ons eerste appartementengebouw 

dat volledig nul-op-de-meter is. “Het platte dak is hiervoor 

optimaal gebruikt”, verduidelijkt Marti. “Via speciaal ontworpen 

schansconstructies hebben we het dakoppervlak vergroot. Hierop liggen 

nu 272 hoogwaardige SunPower-panelen met een piek van 335 watt 

per paneel. Dat is inclusief de panelen op het bergingcomplex die op 

standaardwijze zijn bevestigd. En waar in het oorspronkelijke ontwerp 

een bodemwarmtepomp was bedacht, kozen wij voor een creatieve 

oplossing: lucht-/waterwarmtepompen, netjes weggewerkt onder 

de schansconstructies op de hoofddaken. Een mooie en functionele 

oplossing, omdat de open structuur tegelijkertijd voor voldoende 

ventilatie en luchtcirculatie zorgt.”   

Jos van Oyen (links) en Robin Krijgsman: ‘Buurtbewoners goed op 

de hoogte houden vinden we belangrijk. Hendriks Coppelmans denkt 

daar hetzelfde over en draagt hier heel actief aan bij.’
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De 34 huurwoningen aan de Agnes van Kleefstraat in Oirschot waren toe aan een stevige onderhoudsbeurt. Daar zijn het echtpaar Antonet 

en Bernard Vennix en hun overbuurvrouw Joyce Willems het wel over eens. Nu genieten zij volop van de verbeteringen in en aan de woning. 

“Het was best spannend wat er allemaal op ons afkwam. Maar door de goede begeleiding kijken we er met veel plezier op terug.”

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

Geweldig wonen in  
Oirschot

Veel impact
Joyce: “De keuken en alle kozijnen eruit, de hele woning leegruimen en 

allerlei mensen over de vloer: ik zag er best tegenop toen ik hoorde wat 

er allemaal ging gebeuren. Dit heeft toch veel impact op je dagelijks 

leven. Dat gevoel verdween al snel toen Ageet, de bewonersbegeleidster 

van Hendriks Coppelmans, bij iedereen op bezoek kwam. Ze vroeg of we 

ergens hulp bij nodig hadden. Bijvoorbeeld bij het inpakken van alle 

spullen. En ik vind het heel mooi wat zij en haar team allemaal voor 

Antonet en Bernard hebben geregeld in een erg moeilijke periode.”

Ziekte
Antonet: “Vlak voordat de werkzaamheden startten, hoorden we dat 

Bernard nog maar zes weken te leven had. Dan staat je hoofd natuurlijk 

wel ergens anders naar dan een verbouwing. Dat had de uitvoerder goed 

in de gaten. We hebben samen met hem in alle rust en privacy de situatie 

doorgesproken.”

Bernard: “Alles werd voor ons geregeld. We konden samen naar een 

zorgcentrum in de buurt voor de nodige rust. Gelukkig was dat niet nodig 

toen bleek dat ik met chemokuren toch behandeld kon worden. 

Inmiddels ben ik geopereerd. Ik heb een nieuwe maag en slokdarm 

gekregen, en kan nu verder herstellen in onze gerenoveerde woning.”

Antonet: “Tijdens zijn chemokuren zaten we hier midden in de 

verbouwing. Op momenten dat mijn man moest rusten, hielden ze daar 

altijd rekening mee. Na weer een chemokuur was Bernard erg ziek.  

De uitvoerder regelde direct dat een heel team speciaal voor ons op  

een zaterdag is teruggekomen om de zolder te isoleren. Kijk, dat is  

toch bijzonder?”

Eigen fauteuil in de buurtkeet
Joyce: “Om de werkzaamheden te ontlopen, konden we terecht in de 

buurtkeet: een mooi ingerichte woonkamer waar je rustig een krantje 

kunt lezen of even kunt bijkletsen. Als een van de gastvrouwen zorgde ik 

dan voor een kopje koffie. Supergezellig! Bernard kreeg er zijn eigen 

fauteuil. Dankzij die momenten volgde ik zijn herstel van dichtbij.”

Antonet: “Voor ons was de buurtkeet echt een uitkomst. Zo hadden we 

wat afleiding. Vaak moest de uitvoerder ons er bij sluitingstijd bijna letterlijk 

uitvegen. Dat zegt genoeg. Natuurlijk maak je op straat ook wel eens een 

praatje met elkaar. Maar dat is toch anders dan in zo’n speciale ruimte.”

Joyce: “Ja, die gezelligheid in de buurtkeet missen we eigenlijk nog 

steeds.”

Projectmatig onderhoud Oirschot in het kort
In opdracht van Mooiland verzorgden we het projectmatig 

onderhoud van 34 boven- en benedenwoningen in de Agnes van 

Kleefstraat in Oirschot. We plaatsten nieuwe keukens, 

verzorgden onderhoudswerk aan de gevels en realiseerden 

energiebesparende maatregelen zoals HR++-glas, kunststof 

kozijnen en isolatie. In het complex wonen veel alleenstaanden, 

ouderen en mensen met lichamelijke of psychische problematiek. 

Om 70% medewerking te halen, hebben we stevig ingezet op 

bewonerscommunicatie en -begeleiding. Bij alle bewoners 

verzorgde onze bewonersbegeleidster Ageet Reith de sociale 

opnames. Zo kregen we 100% draagvlak.

’De gezelligheid 
in de buurtkeet 
missen we nog 
steeds.’

Joyce, Antonet en Bernard (v.l.n.r.)


