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De gemeente Venray kwam in 2017 met een uitvraag voor sociale 
huurwoningen, waarvan een substantieel deel levensloopbestendig moest 
zijn. Een bouwproject van zestien woningen met een binnentuin. 
“We wisten al dat er relatief weinig conceptwoningen in de markt te vinden 
zijn die ook een levensloopbestendig karakter hebben”, vertelt Ger Peeters, 
bestuurder van Wonen Limburg. “Hendriks Coppelmans biedt die optie wel, 
inclusief een uitvoering met een verdieping én kap. Helemaal in lijn met de 
eisen van de gemeente.”

Bewezen concepten
Naast de architectonische oplossing voor de twaalf levensloopbestendige 
en vier eengezinswoningen, vormt betaalbaarheid de topprioriteit voor 
Wonen Limburg. Ger Peeters: “Juist doordat wij als opdrachtgever meer oog 
hebben voor bewezen concepten en niet steeds zelf de architectenrol 
oppakken om unieke projecten te realiseren, houden we veel beter grip op 
de ontwikkel- en bouwkosten. Tegelijkertijd zetten we in op duurzame 
antwoorden. De grote uitgaves zitten bij ons in het verduurzamen van ons 
reguliere bezit. Bij nieuwbouw gaan we ervan uit dat woningen minimaal 
al energieneutraal gebouwd worden. De nul-op-de-meterwoningen van dit 
project passen dan ook naadloos binnen die maatschappelijke opgave.”

Levensloopbestendig
KleurrijkWonen uit Tiel kiest op een braakliggend terrein in Buren voor tien 
gelijkvloerse levensloopbestendige woningen, allemaal met een plat dak. 
“De mensen zijn hier niet zo gecharmeerd van gestapeld bouwen”, 
verduidelijkt directeur-bestuurder Tjapko van Dalen deze keus. 
“Buren is een kleine plaats en we kijken dan ook goed naar de doelgroep, 
met oog voor de toekomst. We hebben hier weliswaar al veel gelijkvloerse 
woningen, maar die zijn gedateerd. Met deze tien nieuwe woningen bieden 
we nu een mooi en betaalbaar alternatief.”

Nog geen revolutie
Vanuit volkshuisvestelijk oogpunt ziet ook Tjapko van Dalen betaalbaar-
heid als het belangrijkste thema. “In ons ondernemingsplan staat 
betaalbaarheid op nummer 1 en beschikbaarheid op 2. We brengen steeds 
meer woningen naar de onderste aftoppingsgrens. Daarbij proberen we 
standaardconcepten van bouwers toe te passen. Tegelijkertijd mis ik - los 
van een aantal goede ontwikkelingen om wonen betaalbaar te houden - 
nog échte vernieuwing vanuit de bouwsector. Ik zie nog geen revolutie als 
het gaat om oplossingen die fundamenteel bijdragen aan betaalbaarheid. 
Dat vraagt om organisaties die het drastisch anders durven te doen. Zeg 
maar de Uber of Apple van de bouwwereld. Die gezamenlijke uitdaging 
geef ik innovatieve partijen zoals Hendriks Coppelmans graag mee.”   

WONEN BETAALBAAR
HOUDEN: EEN GEDEELDE 
VERANTWOORDELIJKHEID

Ger Peeters (Wonen Limburg):
‘Door te kiezen voor bewezen concepten, 
houden we veel beter grip op de 
ontwikkel- en bouwkosten.’

Hoe houden we samen wonen betaalbaar terwijl de 
bouwkosten stijgen? En hoe integreren we de noodzakelijke 
duurzaamheidsmaatregelen bij het ontwikkelen van 
sociale huurwoningen? Wij zetten ons in om corporaties 
verder te helpen met dit betaalbaarheidsvraagstuk. 
Bijvoorbeeld met een variant van onze Budgetwoning:
de (af)TOPwoning. Dit kant-en-klare woonconcept wordt 
onder andere ingezet door woningcorporaties Wonen 
Limburg en KleurrijkWonen.

Woningconcept
(af)TOPwoning 
Met ons concept (af)TOPwoning springen we in op de maatschappe-
lijke opdracht van woningcorporaties: meer energiezuinige sociale 
huurwoningen bouwen tegen betaalbare huurprijzen. Zo helpen we 
mensen met lagere inkomens verder. Want met dit woningconcept is 
het mogelijk onder de aftoppingsgrenzen een volwaardige NOM- 
woning te realiseren. Voor kleine gezinnen en één- of tweepersoons- 
huishoudens. Volledig gelijkvloers (levensloopbestendig) of in twee 
etages. Maar ook woningen die alleen gasloos zijn of gasloos in 
combinatie met BENG zijn mogelijk.   

Tjapko van Dalen (KleurrijkWonen):
‘Op zoek naar de Uber of Apple 

van de bouwwereld die het 
drastisch anders durft te doen.’

DOOR VERDER TE HELPEN


