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Energetisch renoveren zonder spijt
Corporaties via een No-Regretaanpak ondersteunen om de beste 

keuzes te maken voor het energetisch renoveren van de bestaande 

woningvoorraad: met de introductie van een modulair renovatieconcept 

helpen wij corporaties verder.     

78 betaalbare BENG-appartementen
BENG-appartementen zijn binnen de sociale huursector erg bijzonder, 

mede door de hogere ontwikkel- en bouwkosten. Hoe je zo’n project 

toch betaalbaar houdt? Samen met KAW architecten hebben we voor 

TBV Wonen de sleutel in handen.    

‘Sleutel in handen om 
stedelijk wonen betaalbaar 
te houden’

Lees verder op pagina 6.

Modulair concept 
helpt corporaties bij 
verduurzamingsopgave

Lees verder op pagina 5.
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Energetische renovatie 
van 123 daken 
voor Bergopwaarts
Voor Bergopwaarts verzorgen we komend jaar de energetische 

renovatie van 123 daken. Dat is inclusief asbestverwijdering, 

isolatie en de plaatsing van zonnepanelen. Een flinke 

verduurzamingsstap voor deze woningen. De Deurnese 

corporatie zocht hiervoor een ontwikkelende renoveerder en 

omarmde onze No-Regretaanpak.

No-Regretmaatregelen zijn erop gericht om een woning gefaseerd 

naar nul-op-de-meter of CO2-neutraal te krijgen. Maatregelen waarvan 

woningcorporaties én bewoners geen spijt krijgen, omdat we in 

één project renovatie, energetische verbetering en asbestsanering 

combineren. Een win-winsituatie, want de corporatie werkt 

kostenefficiënt aan een duurzame woningvoorraad en de bewoner 

profiteert van lagere energielasten en een comfortabeler huis. Eerder 

pakten we voor Bergopwaarts op deze manier ook al 43 woningen aan 

in Deurne en 76 in Asten. De goede ervaringen bij deze projecten gaven 

ons een belangrijke voorsprong op de andere veertien partijen die zich 

voor deze tender inschreven.

De woningvoorraad verduurzamen zonder spijt? 

Neem contact op met René Beks via (0413) 26 48 33 of 

rene.beks@hendrikscoppelmans.nl.     

Samen zoveel mogelijk huurwoningen verduurzamen op een efficiëntere, effectievere en nog meer klantgerichte wijze. Tegen lagere 

kosten én met een hogere kwaliteit. Dat is het doel van de Brabantse Duurzaamheids Alliantie. Via de alliantie - gevormd door twee 

woningcorporaties en vijf bouwbedrijven - gaan we in West-Brabant 4.500 sociale huurwoningen sneller verduurzamen. Te beginnen met 

2.200 woningen in de komende drie jaar.

Vanuit de klimaatdoelstellingen wordt van corporaties verwacht dat ze hun 

woningbezit verduurzamen. Hierdoor ontstaat er in de regio op het vlak 

van bouw- en renovatiewerk meer vraag dan aanbod. Procesoptimalisaties 

en innovaties zijn dan ook hard nodig. Om de duurzaamheidsopgave 

te vereenvoudigen en te versnellen, is na intensief overleg de Brabantse 

Duurzaamheids Alliantie ontstaan. Dit samenwerkingsverband bestaat 

uit de woningcorporaties Tiwos en Thuisvester en - naast Hendriks 

Coppelmans - uit de bouwers Van Agtmaal, De Kok Bouwgroep, 

Huybregts Relou en Zwaluwe Bouw. Daarnaast lopen er op dit moment al 

positieve gesprekken met nog twee geïnteresseerde corporaties.

Gezamenlijk programmabureau
Binnen de alliantie treden de corporaties op als één opdrachtgever 

en de vijf samenwerkende bouwbedrijven als één opdrachtnemer. 

Deze vernieuwende manier van werken vraagt om standaardisering 

en een uniforme werkwijze. Naast het definiëren van de kaders en de 

innovaties die daarbij horen, wordt een programmabureau ingericht. 

Dit bureau vormt de schakel tussen de corporaties en bouwers om in 

gezamenlijkheid de regie te voeren over de verduurzamingsprojecten. 

Ook heeft de alliantie een scherp oog voor huurdersbegeleiding. 

Zo helpen we samen corporaties verder bij het verduurzamen van 

hun woningbezit.

Meer weten over de Brabantse Duurzaamheids Alliantie? Neem contact op met directeur Bart Hendriks via (0413) 26 48 33 of bart.hendriks@hendrikscoppelmans.nl     

Ambitie geslaagd: NOM Keur Toepassing is binnen
Als duurzame koploper blijven we voortdurend 

ambitieus. Trots zijn we dan ook dat ons concept 

BudgetRijwoning® de tweede fase van het NOM Keur 

heeft behaald: Toepassing. Op 31 oktober ontvangen 

we als derde bedrijf in Nederland het officiële certificaat. 

Eerder kregen we voor dit betaalbare woningconcept in 

fase 1 al het NOM Keur op Propositie, een theoretische 

toets van het product. Het nieuwe certificaat garandeert dat nu ook de 

realisatie aan de strenge nul-op-de-metereisen van NOM Keur voldoet. 

Onze opdrachtgevers zijn op die manier verzekerd van een hoge 

kwaliteitsstandaard en een goed presterende woning.

Geluidseis flinke puzzel
De criteria voor NOM Keur zijn niet alleen van technische aard. Er wordt 

ook gekeken naar kwaliteitskenmerken zoals comfort, gezondheid en 

tevredenheid van bewoners. Dan gaat het bijvoorbeeld om een grotere 

bundel warm tapwater en meer ventilatie in de slaapkamers. Die hogere 

ventilatie-eis vormde voor ons een behoorlijke uitdaging. Omdat er 

meer kuub lucht wordt afgezogen, bleek het in de praktijk lastig om 

nog te voldoen aan de 30 dB-geluidseis uit het Bouwbesluit. Het was 

een hele puzzel, maar samen met de fabrikant is het ons gelukt om met 

geluidsdempers het geluidsniveau terug te dringen. Die ervaring zetten we 

weer in bij andere projecten waar een hogere ventilatiewens speelt.     

Fusiefelicitatieontbijt 
voor Woonstichting 
JOOST
Door het samengaan van de corporaties St. Joseph (Boxtel) en De 

Kleine Meierij (Rosmalen) ontstond deze zomer de nieuwe Woonstichting 

JOOST. En bij een geboorte hoort een cadeautje. Daarom gingen wij op 

19 augustus in alle vroegte naar Boxtel. Daar verzorgden we voor onze 

samenwerkingspartner een lekker fusiefelicitatieontbijt. Natuurlijk staken 

wij zelf de handjes uit de mouwen en maakten we er samen met de 

collega’s van JOOST een gezellig begin van de dag van.     

Samen 4.500 huurwoningen sneller verduur
zamen met Brabantse Duurzaamheids Alliantie

Meld goed doel aan 
voor Fonds Cohesie
Elk jaar in december keert Cohesie, ons maatschappelijk fonds, 

geld uit aan een goed doel. Kent u een initiatief dat wonen 

geweldig maakt en een steuntje in de rug kan gebruiken? 

Laat het ons dan weten via www.fondscohesie.nl/aanmelden    

Bij de bouw van zes patiowoningen op het 
eiland in de wijk Beekse Akkers nemen we onze 
verantwoordelijkheid in de circulaire transitie.

Bij ons nieuwbouwproject Rietland in Beek en Donk stellen we voor 

het eerst een materialenpaspoort op in het platform Madaster. Zo 

geven we grondstoffen een identiteit. Een belangrijke voorwaarde om 

de toegepaste producten en grondstoffen later opnieuw te kunnen 

gebruiken en afval en verspilling te minimaliseren. Hiermee zetten we een 

volgende stap op weg naar circulariteit.

Koppeling met BIM-model
In Madaster bouwen we een uitgebreide bibliotheek op van de materialen 

die we in de woningen toepassen en de wijze waarop deze zijn verwerkt.  

Gegevens die we overdragen vanuit het BIM-model. In een dashboard 

ontstaat dan een schat aan gegevens, gerubriceerd in zes verschillende 

lagen. Met de praktijkervaring in Rietland krijgen we gedetailleerd zicht op 

de data die nodig zijn om het materialenpaspoort te vullen. Doordat we 

deze data verzamelen, kan de woning in de toekomst gebruikt worden 

als grondstoffenbank.      

Eerste toepassing 
materialenpaspoort 
Madaster
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Gedeputeerde Erik van Merrienboer: 
‘Flink verduurzamen en tegelijkertijd behoorlijk 
tempo maken’
Van de energieopgave richting 2050 tot de vraag hóe en 

wáár Brabanders in hun provincie willen wonen. De provincie 

Noord-Brabant zet zich daarvoor in. Voor gedeputeerde Erik 

van Merrienboer staat samenwerking tussen overheid en 

marktpartijen daarbij voorop. “Ik prijs me gelukkig dat we 

in Brabant goed met elkaar in gesprek zijn over dit soort 

vraagstukken. We denken samen na over de pittige uitdagingen 

die de komende jaren op ons afkomen. Bijvoorbeeld via het 

Bouwplatform Brabant, met Hendriks Coppelmans als een van de 

deelnemende partijen.”

De provincie zet in op bouwen naar behoefte voor de toekomst in 

combinatie met het halen van de duurzaamheidsambities. “Voor Brabant 

zit de complexiteit vooral in wat we willen met de woningmarkt en wat 

we daarvoor nog allemaal moeten doen”, aldus Erik van Merrienboer. 

“Flink verduurzamen, maar tegelijkertijd behoorlijk tempo maken. Ga 

maar na: tot 2050 hebben we liefst 150.000 woningen toe te voegen 

aan het huidige bestand van een miljoen. Dat is natuurlijk al een forse 

opgave. Tegelijkertijd volgen we de sociaal-culturele trends. We merken 

bijvoorbeeld dat er meer vraag is naar compactere woningen voor 

eenpersoonshuishoudens en naar nieuwe woonvormen voor senioren, 

al dan niet in combinatie met zorg.”

Lokale marktkennis
Op het vlak van inbreiding kijkt de provincie naar de belangrijke 

bijdrage die woningbouw kan leveren aan het leefbaarheidsvraagstuk in 

winkelgebieden. Erik van Merrienboer: “Daarnaast komt richting 2030 

tot een derde van de agrarische bedrijfscomplexen leeg te staan, én we 

hebben een overcapaciteit aan vakantieparken in Brabant. Maar ook het 

huisvesten van mensen die hier komen werken vormt een structureel 

onderdeel van de provinciale woningbouwopgave. Want of het nou gaat 

om ASML of de landbouw- of zorgsector: arbeidsmigratie neemt alleen 

maar verder toe. De vraag wordt dus steeds gevarieerder en dat vraagt 

om maatwerk. Ontwikkelaars die daartoe in staat zijn doen het op dit 

moment gewoon erg goed. Want zij koppelen lokale marktkennis aan 

flexibiliteit en kunnen maatwerk leveren op het niveau van de individuele 

woning. De juiste woning voor de juiste doelgroep op de juiste plek én op 

het juiste moment. Daar zit volgens mij de meest essentiële opgave. 

Een prachtige opgave trouwens, ook voor mij als portefeuillehouder 

Ruimte en Wonen. Dat vraagt om creativiteit, innovativiteit en maatwerk, 

met de eindgebruiker in beeld. Of zelfs samen met de eindgebruiker.”

Bouwplatform Brabant
Om overheid en marktpartijen met elkaar te verbinden, vindt Erik van 

Merrienboer sterke kennisnetwerken erg belangrijk. Als voorzitter van het 

Bouwplatform Brabant ziet hij de voordelen uit eerste hand. “Het is echt 

goed om mét elkaar te praten en niet óver elkaar. Regelmatig samen naar 

die Brabantse woningmarkt kijken en oplossingen bespreken. 

Hoe loopt het en waar zitten de knelpunten? En wat heeft nu urgentie? 

Wat ik plezierig vind aan het bouwplatform is dat die vragen zich ook 

vertalen in heel concrete stappen om met die knelpunten aan de slag 

te gaan. Je houdt elkaar scherp en scheidt zin van onzin. Zo hebben 

we in Brabant altijd veel energie gestoken in het idee van de nul-op-de-

meterwoningen. Een heel interessante en bijna ideologische discussie. 

Dan gaat het erom dat je eerst met elkaar die duurzaamheidsambitie 

deelt. En vervolgens kijkt of je dat soort innovaties via slimme 

tussenstappen kunt realiseren. Ik denk dat het bouwplatform, met 

Hendriks Coppelmans als een van de deelnemende partijen, een rol heeft 

gespeeld om sneller tot elkaar te komen. Daarnaast biedt het platform 

een mooi podium voor start-ups om rechtstreeks met interessante 

marktpartijen te sparren. Via het platform verspreiden dat soort 

innovatieve ideeën zich dan heel snel. En van de oplossingen die daaruit 

voortkomen profiteert de hele provincie.”    

Gedeputeerde Erik van Merrienboer: ‘De juiste woning voor 
de juiste doelgroep op de juiste plek én op het juiste moment: 
daar draait het om.’
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Op weg naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 zoeken 

woningcorporaties naar oplossingen. Omdat geen woning of 

complex hetzelfde is, is die aanpak elke keer net even anders. 

Met de introductie van een modulair renovatieconcept helpen 

wij corporaties verder bij het energetisch renoveren van het 

woningbestand. Want door alle renovatiescenario’s tegen het 

licht te houden, vereenvoudigen we de keuzemogelijkheden. 

En krijgen corporaties snel inzicht in de juiste koers voor hun 

vastgoedstrategie.

Vanuit onze kennis van nul-op-de-meter benaderen we het energetisch 

renoveren van de enorme woningvoorraad als ontwikkelopgave. 

Corporaties hebben behoefte aan een ontwikkelende renoveerder 

en die rol past ons heel goed. “Bij het energetisch renoveren van 

een woning draait het om het hoogwaardig isoleren van de complete 

schil, inclusief het plaatsen van nieuwe kozijnen en het juiste HR-

glas”, legt EPA-adviseur Kees Hamming uit. “Ook moet je denken 

aan het vervangen of aanpassen van de installaties. Niet alleen om 

zo min mogelijk energie te verbruiken, maar ook om voor te sorteren 

op een gasloze toekomst. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om 

te verduurzamen; zoveel keuzes en combinaties daarvan. Zie als 

opdrachtgever dan door de bomen het bos nog maar. Daarom hebben 

we in een multidisciplinair team een modulair concept opgebouwd. 

Een mix-and-match-idee van verschillende modules om in het woud 

van mogelijkheden en scenario’s een doordachte keus te presenteren.”

Zes renovatiemodules
Met de introductie van zes renovatiemodules voor vloer, gevel, dak, 

ruimteverwarming, ventilatie en zonne-energie, geven we ruimte aan 

het denken in systemen in plaats van producten. “Systeemdenken is 

de enige manier om samen de gigantische verduurzamingsopgave 

van al die bestaande woningen het hoofd te bieden”, verduidelijkt 

projectmanager Hugo Geerlings. “De logische stap naar meer 

procesgestuurde trajecten zorgt voor een professionaliseringsslag in 

de branche. Het denken in modules is daarvan een mooi voorbeeld. 

Door een huis op te knippen in verschillende onderdelen, knopen 

we via deze modules alle mogelijke energetische renovatieopties 

aan elkaar. We hebben gemerkt dat dit helpt om de vraag achter 

de vraag te achterhalen. En omdat we tientallen opties eenvoudig 

kunnen combineren, lukt het ons om aan tafel al uit te leggen wat de 

consequenties zijn. Zo helpen we corporaties via een No-Regretaanpak 

om de beste energetische keuzes te maken, met oog voor de 

investeringen op korte en lange termijn.”

One-stop-shopping-concept
Het modulair systeem voor energetisch renoveren helpt de bestaande 

voorraad van corporaties snel door te lichten en te koppelen aan 

prijzen, kengetallen én een goed advies. “Die adviesrol is een belangrijk 

onderdeel van dit one-stop-shopping-concept”, zegt Marti Smits, 

manager projectbureau en energiespecialist. “Daarin trekken we 

samen op met adviseurs van Atriensis. Zo krijg je in één oogopslag 

de resultaten van elk renovatiescenario in beeld. Denk daarbij aan 

mogelijke ingrepen in de toekomst, de impact voor bewoners en de 

woonlasten. Juist die woonlasten zijn voor bewoners - mensen met een 

kleine portemonnee - erg belangrijk. En corporaties kunnen sturen op 

de kosten van de noodzakelijke ingrepen. Door al deze mogelijkheden 

met alle plussen en minnen te vertalen naar scenario’s, bieden we 

corporaties volop keuzevrijheid. En een aanpak zonder spijt achteraf.”

Wij presenteren onze modulaire aanpak graag aan corporaties die  

hun duurzaamheidsambities willen vertalen naar een slimme  

No-Regretaanpak. Neem hiervoor contact op met Hugo Geerlings via 

(0413) 26 48 33 of hugo.geerlings@hendrikscoppelmans.nl     

Kees Hamming, Marti Smits en Hugo Geerlings (v.l.n.r.): ‘Onze advies-
rol is een belangrijk onderdeel van dit one-stop-shopping-concept.’

Modulair concept helpt corporaties 
bij verduurzamingsopgave
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Net als de meeste steden wil Tilburg graag een groter aanbod van 

betaalbare woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. 

Een stevige uitdaging voor veel corporaties. Want hoe houd je 

duurzame projecten betaalbaar nu bouwkosten blijven stijgen? 

En hoe pas je nieuwe gebouwen binnenstedelijk mooi in? 

Voor het ontwerp van 78 BENG-appartementen onder de 

aftoppingsgrens klopte TBV Wonen aan bij KAW architecten. 

Terwijl wij onze ervaring met energiezuinige nieuwbouw inzetten 

in het engineerings- en bouwproces. Met slimme oplossingen 

houden we samen wonen betaalbaar en duurzaam.

KAW kan een mooi portfolio overleggen als het gaat om het ontwerpen 

van gebouwen op binnenstedelijke locaties. Ervaring die goed van pas 

komt bij het ontwerp van twee identieke appartementencomplexen in de 

Tilburgse wijk Campenhoef, vlak bij treinstation Reeshof. 

“Het transformeren van restruimte in de bestaande stad vraagt 

om contextueel denken”, vertelt architect Reimar von Meding, 

algemeen directeur van KAW. “Van oog voor vervuilde ondergrond en 

geluidsbelasting tot aandacht voor de mensen die eromheen wonen. 

Onze aanpak drijft op een goede samenwerking met de opdrachtgever, 

de bouwende partij en andere belanghebbenden. Als je dat samenspel 

goed inricht kom je zelfs sneller tot bouwen dan in een leeg weiland. 

Tegelijkertijd creëer je met een mooi ontwerp een kwaliteitsimpuls voor 

de directe omgeving.”

Sturen op betaalbaarheid
BENG-appartementen zijn binnen de sociale huursector erg bijzonder, 

mede door de hogere ontwikkel- en bouwkosten. Hoe matcht dat met 

betaalbaarheid, waar het bij stedelijke bebouwing juist ook over gaat? 

“Als oplossing ontwierpen we een vrij compact gebouw met een optimaal 

isolerende, luchtdichte schil”, legt Reimar von Meding uit. 

“Hierdoor ontstond tegelijkertijd financiële ruimte om echt iets bijzonders 

te ontwerpen. Ook de lifecyclekosten houden we voor TBV Wonen 

zo laag mogelijk. Bij dit project gaat dat lukken door het relatief kleine 

geveloppervlak, het meest onderhoudsgevoelige aspect van een 

gebouw. Voor bewoners draait betaalbaarheid vooral om huur- en 

energiekosten. Hier investeren we flink in duurzame oplossingen, met 

extreem lage energielasten en stabiliteit in woonlasten als resultaat. 

Zo hebben we de sleutel in handen om stedelijk wonen betaalbaar te 

houden. Ook voor de sociale huursector.”

Duurzame maatregelen
KAW-teamleider Mathieu Kastelijn vertelt welke duurzame maatregelen er 

verder nog genomen zijn om aan BENG te voldoen. “De twee complexen 

worden aangesloten op het warmtenet, krijgen een gebalanceerd 

ventilatiesysteem met terugwin-unit en volop zonnepanelen op het dak. 

Die panelen plaatsen we zodanig dat visueel een dicht dakvlak ontstaat, 

terwijl de installaties daaronder netjes zijn weggewerkt. Ook de gemeente 

en omgevingscommissie waren enthousiast. Fijn, want wij ontwerpen 

graag iets bijzonders voor álle doelgroepen.”

Geluidsoverlast terugdringen
Aan het terugdringen van geluidsoverlast door het treinverkeer is 

ook gedacht. Mathieu Kastelijn: “De corridorontsluiting zorgt dat het 

grootste deel van de schil is afgeschermd, en de buitenruimtes zijn 

uitgewerkt als inpandige loggia’s. Esthetisch fraaie oplossingen die 

geluid reduceren en tegelijkertijd dienen als thermische warmtebuffers 

voor extra isolatie. Hieruit blijkt ook dat je dit soort opgaves nooit vanuit 

slechts één perspectief kunt aanvliegen, maar dat je heel veel aspecten 

moet verbinden om tot de juiste oplossing te komen. Zo creëren we een 

logisch en tijdloos gebouw met een lange levensduur, dat er door de rijke 

detaillering ook nog eens heel mooi uitziet.”     

Voor twee verschillende opdrachtgevers, stichting 

PeelrandWonen en een landelijk opererende woningbelegger, 

realiseren wij in de Boekelse nieuwbouwwijk De Run 

drie verschillende projecten: elf eengezinswoningen en 

vijftien appartementen voor de sociale huursector, en 

twaalf grondgebonden huurwoningen in het middeldure 

segment. Allemaal zijn ze nul-op-de-meter. Door deze twee 

tenders aan elkaar te koppelen, zowel qua ontwerp als 

bouwperiode, benaderen we de verschillende projecten als één 

gecombineerde opdracht. En dat biedt volop voordeel voor de 

opdrachtgevers, de toekomstige bewoners en ons bouwteam.

Bij de tendereisen keken we goed naar de behoefte in de markt. 

Zo lukte het ons om bij de planontwikkeling de vraag van de twee 

opdrachtgevers te combineren met de woonwensen van verschillende 

doelgroepen. “De elf eengezinswoningen zijn gebaseerd op ons 

concept BudgetRijwoning”, vertelt projectcoördinator Jurgen Verhagen. 

“Een concept dat bij ons niet in beton is gegoten. Want hoewel de 

plattegronden overeenkomen met de betaalbare huurwoningen die we 

in andere gemeenten al realiseerden, springen vooral de bijzondere 

gevelarchitectuur en kapvormen in het oog. En binnen het plan voor de 

twaalf middeldure huurwoningen introduceerden wij twee gelijkvloerse 

rijwoningen; een mooi alternatief voor de patiowoning en uniek binnen 

dit huursegment. Ideaal voor ouderen die boven de sociale huurgrens 

uitkomen, maar geen eengezinswoning willen.”

Oog voor gevelarchitectuur
Voor het ontwerp van de woningen en de appartementen tekende 

Omni Architecten uit Schijndel. Dit zorgt voor eenduidigheid in 

steenkeuze én sfeerbeeld. “We zetten hier echt iets neer met een 

bijzondere uitstraling”, zegt uitvoerder Frank Meulepas. “Zo hebben de 

hoekwoningen metselwerk in een andere kleurstelling en een halfronde 

toog met sierlijke sluitsteentjes, terwijl we op de tussenwoningen een 

cementgebonden gevelbekleding aanbrengen. Ook de mansarde-

kappen van de elf sociale huurwoningen vallen direct op. Een beetje 

in de stijl van oude boerderijtjes en een absolute meerwaarde voor 

de woning en het straatbeeld.” Jurgen vult aan: “En in de rij van de 

middeldure huurhuizen zorgen de twee gelijkvloerse woningen voor 

afwisseling tussen de tien andere woningen. Allemaal ontwerpkeuzes 

die de straat straks een stuk aantrekkelijker maken dan wanneer je kiest 

voor standaard rijtjeswoningen.”

Voordeel in de uitvoering
De bijzondere gevelarchitectuur brengt wel extra uitdagingen met zich 

mee: een grotere diversiteit aan materialen, meer handelingen en meer 

aandacht voor de planning. “Dat maakt ons werk op de bouwplaats nou 

net zo leuk”, vindt Frank. “Ik zie eigenlijk alleen maar de voordelen van deze 

gecombineerde opdracht. Door de overeenkomsten in het ontwerp van de 

woningen gebruiken we bijvoorbeeld dezelfde stenen. Daarnaast werken 

we met één productieteam. Dat maakt de uitvoering goed te overzien en 

hierdoor schakelen we eenvoudig tussen de projecten.” Jurgen: “Voor 

ons is het dan ook totaal niet lastig dat we tegelijkertijd voor verschillende 

opdrachtgevers aan het werk zijn. Wij benaderen deze drie afzonderlijke 

bouwopgaven gewoon als één groot project. Door de eenheid in 

architectuurstijl zie je dat straks zeker ook terug in het eindresultaat.”

De woningen op De Run - de eerste gasloze wijk in Boekel - bereikten 

half september het hoogste punt. Na de oplevering in het voorjaar van 

2020 starten we voor PeelrandWonen direct met de bouw van het 

appartementencomplex.     

Projectcoördinator Jurgen Verhagen (links) en uitvoerder Frank 
Meulepas bekijken de bijzondere geveldetails in 
de Boekelse nieuwbouwwijk De Run.

Drie projecten, 
één gecombineerde 
aanpak

‘ Sleutel in handen 
om stedelijk 
wonen betaalbaar 
te houden’
Reimar von Meding (links) en Mathieu Kastelijn tekenden voor 
het concept van twee identieke complexen met in totaal 
78 betaalbare BENG-appartementen.
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Voor de huurwoningen aan het Haydnplein in Sint-Oedenrode voert ons serviceteam het planmatig onderhoud uit. Ook Jet van de Riet (34) en 

haar dochter Britt (15) genieten na de werkzaamheden van hun nieuwe keuken, badkamer en toilet. “Na de renovatie pakken we zelf de rest 

van de woonkamer aan. De muren een fris kleurtje en een nieuwe vloer erin: zo kunnen we weer jaren vooruit.”

GTST-aflevering 
Jet: “Britt en ik wonen hier alweer dertien jaar. In het begin is het best wel 

even aftasten in een nieuwe buurt. Maar al snel had ik met iedereen aan dit 

pleintje een goed contact. Ik heb daar zelfs een van mijn beste vriendinnen 

aan overgehouden. En hoewel het hier soms op een GTST-aflevering lijkt, 

kijken we allemaal naar elkaar om. Zo vond ik toen Britt nog klein was altijd 

wel iemand die even wilde oppassen. Die sociale contacten vind ik heel erg 

belangrijk. Want een fijne buurt maak je samen.”

Topteam over de vloer
Jet: “Toen we hier net kwamen wonen hoefde ik niet veel aan het huis 

te veranderen. Dat was fijn, maar een andere badkamer, toilet en nieuwe 

keuken waren nu wel hard nodig. Eerlijk is eerlijk, ik zag er best tegenop 

om vreemden over de vloer te hebben. Drie jaar geleden is er bij me 

ingebroken en dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Daarnaast ben 

ik nogal een controlfreak én heb je te maken met overlast. Je huis staat 

toch een paar weken op z’n kop. Maar toen ik de mannen van Hendriks 

Coppelmans eenmaal leerde kennen, wist ik direct dat ik een topteam in 

huis had.”

Pan babi pangang
Jet: “Tijdens de renovatie heb ik ook de handjes uit de mouwen gestoken; 

de slopers helpen met afval afvoeren, samen met de tegelzetter tegels 

plaatsen en een stukje stuken. Echt een vak apart, en ik liet ze dan ook 

snel lekker hun gang gaan. Wel zette ik elke dag koffie voor de jongens en 

bakte ik af en toe een eitje. Ook heb ik zelf een pan babi pangang in elkaar 

geflanst. Dat begon eigenlijk als een geintje, maar ze hebben er met z’n 

allen lekker van gesmuld. En dik verdiend, want het team heeft keihard 

gewerkt om er voor mij en Britt wat moois van te maken. Tegelijkertijd 

hebben we ook veel gelachen en lol gehad met elkaar. Fijn dat dat zo kan!”

Pronkstukken
Jet: “Nu de werkzaamheden net achter de rug zijn, neem ik zelf de rest 

van de woonkamer onder handen. Het plafond heb ik al gewit en de 

muren krijgen een fris blauwgroen kleurtje. Ook de vloer ga ik vernieuwen. 

Ik kies voor laminaat met dezelfde sfeer en uitstraling als mijn eet- en 

salontafel. Net als de kast zijn die nog gemaakt door mijn opa die vroeger 

meubelmaker was. Die meubelstukken zijn dan ook heel bijzonder voor 

me. De absolute pronkstukken in mijn woonkamer.”    

Geweldig wonen 
aan het Haydnplein, 
SintOedenrode

Project Haydnplein in het kort
In opdracht van corporatie Woonmeij voeren wij het planmatig 

onderhoud uit aan een groot aantal woningen. Elk jaar wijst de 

woningcorporatie de complexen aan die voor renovatiewerkzaam-

heden in aanmerking komen. Bewoners bepalen zelf of zij meedoen. 

De tweede fase van de werkzaamheden aan het Haydnplein in de 

wijk Kinderbos draait om zo’n twintig woningen. Serviceteam 

Schijndel vernieuwt daar de keuken, badkamer en het toilet. 

Samen met de bewoners stemmen we de planning af: 

alle werkzaamheden tegelijk in zo kort mogelijke tijd of juist liever 

gefaseerd met een wat langere doorlooptijd.    

‘Keihard werken én veel 
gelachen met elkaar. 
Fijn dat dat zo kan!’


