
Renovatiecalculator® 
helpt corporaties met 
onderhoudsscenario’s
Met de introductie van de Renovatiecalculator® helpen wij corporaties 
om in het woud van mogelijkheden goede onderhoudskeuzes te 
maken. 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. 
Woningcorporatie Woonveste had de primeur.

De vraag van Woonveste krijgen we vaker: wat is de slimste, duurzaam-
ste en financieel meest gunstige onderhoudsstrategie voor ons 
woningbestand? Via verschillende scenario’s maakten wij de korte- en 
langetermijngevolgen voor 49 woningen in Oudheusden inzichtelijk. 
Inclusief de woonlasten voor de bewoners. De keus uit twee scenario’s 
- tien jaar instandhouding of tot dertig jaar levensverlengend 
onderhoud - viel op de laatste. Planmatig onderhoud dus.  
Inmiddels zetten we onze Renovatiecalculator® al veel vaker in voor 
verschillende corporaties. Zij zijn blij met dit one-stop-shoppingconcept.

Nieuwe geïsoleerde schil
In september starten we met het planmatig onderhoud van de 
49 huurwoningen in Oudheusden. De houten puien isoleren we en 
werken we af met steenstrips. Over het bestaande dakbeschot brengen 
we geïsoleerde dakplaten aan, inclusief nieuwe dakpannen in een 
eigentijdse, antraciete kleur. Verder krijgen de woningen deels 
kunststof kozijnen met HR++-glas. De voordeur- en achterdeurkozijnen 
worden vervangen door nieuwe houten kozijnen en deuren met 
HR++-glas. In het gedeelte onder het maaiveld brengen we geïsoleerde 
kantplanken aan. Dit zorgt voor een goed geïsoleerde aansluiting van 
de gevel op het ondergrondse gedeelte. Ook krijgt iedere woning een 
CO2-gestuurd mechanisch ventilatiesysteem. Hiervoor gebruiken we 
de bestaande kanalen. Daarnaast krijgen de bewoners de mogelijk-
heid om de badkamer en het toilet te laten vernieuwen. Door minimaal 
in de woning aanwezig te zijn, weten we overlast zoveel mogelijk te 
beperken. De bewoners zijn enthousiast. In heel korte tijd heeft bijna 
iedereen al ingestemd met de plannen.    
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Project wooneiland
Rietland in het kort
In nieuwbouwwijk Beekse Akkers in Beek en Donk ontwikkelden en 
bouwden we zes vrijstaande patiowoningen op wooneiland Rietland. 
Alle woningen hebben zowel vanuit de keuken, eetkamer als 
slaapkamer zicht op hun achtertuin. Dit zorgt voor een besloten 
woonbuurt, met een mooi uitzicht op de waterrijke omgeving. 
De woningen zijn gelijkvloers. Dat betekent dat ook de slaapkamer 
en badkamer op de begane grond zijn. Dit maakt de woningen bij 
uitstek geschikt voor 55-plussers. De patiowoningen zijn ook nog 
eens gasloos. Zo zijn de nieuwe bewoners klaar voor de toekomst. Deze proefwoning staat model voor de toekomst van 49 huurwoningen in 

Oudheusden.

Geweldig wonen op wooneiland Rietland, Beek en Donk

‘SPROOKJESACHTIG 
UITZICHT OVER 
WATERPARTIJ’

Op wooneiland Rietland ontwikkelden we zes vrijstaande patiowoningen. 
Afgelopen oktober leverden we ze op. Een echte blikvanger in de  
nieuwbouwwijk Beekse Akkers in Beek en Donk. Voor Marietje Vereijken-
Rutjes (71) voelt haar nieuwe woning als een lot uit de loterij.  
“Dit huis is echt geweldig. De witte gevels met antraciete daken, de houten 
vlonders én het fantastische uitzicht: het plaatje klopt helemaal.”

Direct verkocht
Marietje: “In Eindhoven woonde ik samen met mijn man in een ruim huis 
met een grote tuin. Op zoek naar iets kleiners kwamen we via Google uit bij 
de nieuwbouwplannen in Beek en Donk. Toen we deze patiowoningen op 
het scherm zagen staan, waren we direct verkocht. In eerste instantie 
kwamen we op de wachtlijst terecht. Maar dit huis kwam gelukkig terug op 
de markt en we hebben er vervolgens nog geen dag over gedaan om ‘ja’ te 
zeggen. Daarna fietsten we regelmatig hiernaartoe om de bouw te volgen. 
Vooral het boren van de warmtepomp vond mijn man erg interessant om te 
zien. Gelukkig hebben we samen kunnen toeleven naar ons nieuwe huis. 
Helaas overleed hij drie maanden voor de oplevering.”

Sociale contacten
Marietje: “Ik ben terechtgekomen in een prachtige wijk, met leuke, 
vriendelijke mensen. Net voor Pasen kregen we allemaal een mooi 
bloemstuk van de buurtvereniging. Door lid te worden kun je meedoen aan 
allerlei verschillende activiteiten. Een mooie gelegenheid om andere 
buurtbewoners te ontmoeten. Omdat ik hier alleen kwam wonen, in een 
nieuw dorp, moet je zelf aan je sociale contacten werken.  

Dat gaat niet vanzelf. Ik woon in een fantastisch huis, maar buiten de deur 
is ook leven! Twee keer per week wandel ik een kilometer of zeven, samen 
met nieuwe vriendinnen. En ik zet me in als vrijwilliger. Zo kook ik in een 
team van vier personen voor mensen die in het ontmoetingscentrum 
komen eten. Door de coronamaatregelen ligt dat nu allemaal stil. 
Maar ik kan niet wachten om dat allemaal snel weer op te pakken.”

Sprookjesachtig
Marietje: “Een kleine tuin met groen eromheen en een weids uitzicht: 
daar was ik samen met mijn man naar op zoek. Dat uitzicht heb ik en de 
waterplas zorgt voor het groene karakter. Daarom zit ik binnen ook het 
allerliefst aan de eettafel. Ook als ik visite heb. Van daaruit kijk je namelijk 
mooi naar buiten, over het water. Die sfeer is heel fijn. Romantisch zelfs. 
En als ik ’s avonds over het water kijk ziet het er ook nog eens heel 
sprookjesachtig uit. Bovendien leeft het rond de plas. Bijvoorbeeld met 
mensen die er wandelen met hun hond. Erg gezellig!”

Warmtepompsysteem
Marietje: “Dat alles splinternieuw is aan deze woning, is voor mij een extra 
groot voordeel. Waar je met een bestaande woning veel werk hebt - of het 
nou gaat om onderhoud of extra isolatiemaatregelen - heb ik er hier geen 
omkijken naar. Alles is door Hendriks Coppelmans perfect aangelegd, 
helemaal naar de normen van deze tijd. Zoals het warmtepompsysteem. 
Gelukkig wordt dit op afstand uitgelezen en hoef ik er helemaal niks aan te 
doen. Kijk, dát had mijn man nou weer superinteressant gevonden.”   

‘ We vormen een 
eenheid van 
eilandbewoners 
en helpen elkaar 
waar het kan’


