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Ervaar beleid in de praktijk 
tijdens Ga Verder Sessies
Verder helpen, verder kijken en verder innoveren: dat zijn onze drie pijlers 
om wonen geweldig te maken. Ze vormen de basis voor alles wat we doen. 
En de resultaten daarvan ervaar je natuurlijk het beste in de praktijk. 
Daarom organiseren wij verschillende Ga Verder Sessies voor al onze 
partners, woningcorporaties, gemeenten en andere geïnteresseerden.

Bij drie van onze vernieuwende projecten kun je terecht voor een 
inspirerende kennissessie. Samen met vakgenoten ervaar je letterlijk hoe 
ons beleid zich vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Welke innovatieve 
stappen hebben we samen gezet? En wat kunnen we daarvan leren?  
Je bent van harte welkom om inspiratie en nieuwe inzichten op te doen. 
De thema’s van de Ga Verder Sessies in 2020 zijn: energetisch renoveren, 
circulair bouwen en plus-op-de-meterwoningen. Door de corona-maatre-
gelen is de eerste kennissessie over energetisch renoveren uitgesteld. 
Wij zoeken hiervoor naar een andere datum. In deze sessie nemen we je 
mee naar een verduurzaamde wijk in Maarheeze. Hier hebben we met 
succes onze PVT-oplossing Volthera ingezet.

 Gratis inschrijven voor de eerste Ga Verder Sessie kan via 
www.hendrikscoppelmans.nl/ga-verder-sessies. Heb je je al ingeschreven? 
Dan hoor je zo snel mogelijk de nieuwe datum van ons. 

Eerste Maatschappelijk 
Mooi-project verschijnt in Uden
In onze samenleving wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen 
kracht van mensen. Ook als daar een extra zorgvraag bij komt kijken. 
Daarom ontwikkelden we met andere partijen het concept  
Maatschappelijk Mooi. Betaalbare woonruimte, een prettige werk- 
omgeving en aanvullende diensten die samenkomen op één locatie:  
dat zijn de kerningrediënten van dit concept. Het eerste project aan de 
Loopkantstraat in Uden staat nu in de startblokken.

 Wilt u meer weten over het concept Maatschappelijk Mooi? 
Neem dan contact op met Anita Pauwels via (0413) 26 48 33 
of anita.pauwels@hendrikscoppelmans.nl.

Naast Thuisvester en Tiwos hebben nu ook woningcorporaties 
TBV Wonen en WonenBreburg de intentie om zich bij de Brabantse 
Duurzaamheids Alliantie aan te sluiten. Deze alliantie versnelt en 
vereenvoudigt de verduurzaming van het woningaanbod. Inmiddels zijn in 
West-Brabant 378 woningen, verdeeld over vier projecten, concreet in 
voorbereiding. Als eerste gezamenlijke project staat voor ons het 
verduurzamen van 168 sociale huurwoningen van Tiwos op de rol. 
Helemaal in lijn met de doelstellingen van de Renovatieversneller.

Dat de Brabantse Duurzaamheids Alliantie 4.500 sociale huurwoningen in 
West-Brabant sneller, efficiënter en effectiever kan verduurzamen,  
past naadloos in het doel van de Renovatieversneller. De Renovatie- 
versneller is een zesjarig overheidsprogramma, gericht op opschaling en 
kostenreductie van de verduurzaming van bestaande huurwoningen. 
Dit programma is onderdeel van het Klimaatakkoord en bevat ambities en 

Nieuwbouw SMO Traverse
officieel opgeleverd
In opdracht van woningcorporatie Tiwos hebben we in bijna vier jaar tijd 
een grootschalig herontwikkelingsplan uitgevoerd. Het gaat om de 
opvanglocatie van zorgleverancier SMO Traverse.  Om ook in de toekomst 
goede zorg te kunnen bieden aan dak- en thuislozen, was deze moderni- 
seringsslag hard nodig. Een prachtig en intensief project dat we op 
donderdag 19 maart samen succesvol hebben afgesloten. Drie gebouwen 
aan de Reitse Hoevenstraat in Tilburg zijn na sloop opnieuw gebouwd. 
Daarnaast hebben we één gebouw gerenoveerd. De oplevering komt 
precies op tijd om cliënten juist in deze coronatijd meer eigen ruimte en 
rust te geven. Om de mooie samenwerkingsperiode en het eindresultaat te 
vieren, volgt later dit jaar nog een feestelijke opening.  

Brabantse Duurzaamheids Alliantie
voorbeeld voor Renovatieversneller

Als onderdeel van het consortium Alius sleepten we donderdag 5 maart bij 
het finale-event van De WarmteWissel de publieksprijs in de wacht. 
Met onze PVT-oplossing Volthera helpen we woningcorporaties om hun 
woningvoorraad voor 2050 aardgasvrij en CO2-neutraal te maken.

Deze publieksprijs is een mooie beloning voor onze inspanningen om 
bestaande woningen betaalbaar en no-regret energetisch te renoveren. 
Met onze ervaring en onze Renovatiecalculator® als tool hebben we 
inmiddels alles in huis om deze ingewikkelde puzzel op te lossen.  
Het Voltherasysteem bestaat uit VolThera hybride zonnepanelen met een 
warmtepomp en buffervat. De panelen worden gebruikt als bron voor de 

warmtepomp. Die zorgt voor verwarming van de woning en van het 
buffervat dat warm tapwater levert. Zo levert dezelfde vierkante meter 
op het dak dus zowel warmte, warm tapwater als elektriciteit op. 
In alle seizoenen en vrijwel ieder uur van de dag.

Systeem al succesvol toegepast
Groot pluspunt is dat er met dit systeem geen wijzigingen nodig zijn aan 
de schil en nauwelijks aan de bestaande installaties. In twee dagen is het 
complete systeem geïnstalleerd en de bewoners ondervinden dan ook weinig 
overlast van de werkzaamheden. Hoe we dat weten? Door onze ervaring met 
het toepassen van het Voltherasysteem in een woonwijk in Maarheeze.    
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Via de WarmteWissel vervangen acht Brabantse woningcorporaties
jaarlijks bij ongeveer vijfduizend woningen de cv-(combi)ketel.

Voltherasysteem pakt 
publieksprijs bij De WarmteWissel

afspraken over de verduurzaming van Nederland. Een doel waar wij als een 
van de aangesloten bouwpartners graag aan bijdragen.

Mooi praktijkvoorbeeld
Onze gezamenlijke inspanningen binnen de Brabantse Duurzaamheids 
Alliantie worden gezien als mooi praktijkvoorbeeld voor de uitdaging van 
woningcorporaties: steeds meer bewoners voorzien van een kwalitatief 
hoogwaardig verduurzaamde woning. Er is in de markt volop belang- 
stelling voor dit initiatief. Zowel van corporaties als van duurzaamheids- 
programma’s zoals de Renovatieversneller. Onze directeur Bart Hendriks 
treedt daarbij op als woordvoerder van de samenwerkende bouw- 
ondernemingen.   
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In de Helmondse wijk Brandevoort verrijst de ‘slimste wijk van de wereld’: 
Brainport Smart District. Een proeftuin voor het wonen van de toekomst. 
Circulair, een toonbeeld van participatie, sociaal en veilig, gezond, 
digitaal, duurzaam, mobiel en vol energie, letterlijk en figuurlijk. 
Ook wij brengen hier onze meest innovatieve ideeën en concepten in de 
praktijk. Onze 140 plus-op-de-meterwoningen horen bij de allereerste 
woningen van deze duurzame wijk.

De groei van Brainport Smart District (BSD) is een langetermijnprogramma. 
De initiatiefnemers dagen bedrijven uit om via de Business Challenge 
innovatieve producten en diensten in te brengen.  “Het is mijn rol om van 
denken naar doen te komen”, vertelt Peter Portheine, directeur Brainport 
Smart District. “Dit jaar maken we de omslag van tweeënhalf jaar 
voorbereiding naar de eerste tastbare resultaten. Al in de eerste wave van 
de Business Challenge meldde Hendriks Coppelmans zich met een concept 
voor plus-op-de-meterwoningen. Daardoor zijn zij nu een van de kwartier-
makers van heel Brainport Smart District. En een enthousiast ambassadeur 
richting de buitenwereld. Tegelijkertijd komt Hendriks Coppelmans via de 
challenge in contact met andere partijen, om zo hun gezamenlijke 
innovatiekracht verder te ontwikkelen.”

Wereldwijd voorbeeld
Van marktpartijen en kennisinstellingen wordt gevraagd dat ze komen met 
nieuwe concepten die al uit de experimentele fase zijn. Projecten die 
aansluiten op het stedenbouwkundig masterplan en de ambities van BSD, 
te lezen in het Quality Book. Een selectiecommissie bekijkt de meest 
kansrijke initiatieven, waarna het onafhankelijke Quality Team de concrete 
plannen beoordeelt. Elphi Nelissen, professor Building Sustainability en een 
van de initiatiefnemers van Brainport Smart District, is voorzitter van dit 
Q-team.  “We hanteren verschillende toetsmomenten. Elke keer gaan we 
een stap verder, totdat ze grond toegewezen krijgen en echt kunnen gaan 
bouwen. Hendriks Coppelmans werkt momenteel de plannen voor 140 
plus-op-de-meterwoningen uit voor realisatie in BSD. Het smart grid- 
concept om energie zinnig en efficiënter op te slaan en te gebruiken, brengt 
ons een stap verder in het oplossen van de energieproblematiek. Hartstikke 
mooi om te zien dat er zo veel ontwikkelaars zijn die willen meegaan in 
onze duurzaamheidsgedachte. Ik weet zeker dat een aantal concepten die 
we hier realiseren als voorbeeld voor de rest van de wereld gaan gelden.” 

Kwaliteit van leven
In de slimste wijk van de wereld komen heel veel technologieën samen. 
Voor Elphi Nelissen is het belangrijk dat de toekomstige bewoners daarvan 
zo min mogelijk merken. “Je hoeft dus niet technisch onderlegd te zijn om 
hier te wonen. Maar wie het leuk vindt om daar actief mee bezig te zijn, 
bieden we volop de ruimte. De innovaties die we toepassen staan volledig 
in dienst van de leefbaarheid van deze toekomstige wijkbewoners. 
Want hoe slim ook, Brandevoort blijft een wijk waar mensen gewoon 
kunnen wonen en werken. Maar dan wel omringd door technologieën die 
de kwaliteit van leven enorm vergroten.”

Stevige verantwoordelijkheid
Volgend jaar ligt er een nieuw bestemmingsplan en kunnen de eerste 
woningen worden gebouwd. Peter Portheine: “Als opmaat verschijnen nog 
dit jaar de eerste tijdelijke woningen en een nieuwe slimme en flexibele 
infrastructuur. Ook starten we een proef met een onbemande shuttle die 
rijdt van station Brandevoort via BSD naar de Automotive Campus. 
Ondertussen verwacht het CASA-studententeam van de TU/e dat ze het 
eerste prototype van hun slimme woning kunnen plaatsen.
Allemaal mooie mijlpalen, want zo zien we de eerste fysieke gebouwen 
ontstaan. De komende jaren krijgt de wijk steeds meer vorm. 
We schalen heel zorgvuldig verder op, want we dragen een stevige 
verantwoordelijkheid. Niet alleen naar de mensen die er straks wonen, 
maar ook richting de hele samenleving. Deze wijk geldt echt als de 
toekomst voor duurzaam en slim wonen.”   
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140 plus-op-de-meter-
woningen voor slimste 
wijk van de wereld
Met Plus-Op-de-Meter Wonen® wekken we netto méér energie op 
dan er voor verwarming, warm water en alle elektrische 
apparatuur in en om een woning nodig is. Door slimme systemen en 
vraaggestuurde energie integraal aan elkaar te koppelen, staan er 
over twee jaar 140 zelfvoorzienende woningen in Brainport Smart 
District. We gaan nu de engineeringsfase in en medio 2021 leggen we 
de eerste steen. 

De bewoners van de 140 plus-op-de-meterwoningen delen straks 
energie met elkaar via hun huisaccu’s die gekoppeld zijn aan een 
smart grid. Zo zijn alle bewoners steeds voorzien van voldoende 
energie. Piekmomenten? Die ondervangen we door wijkaccu’s, de 
woningen en elektrische vehicle-to-grid-deelauto’s met elkaar te 
verbinden in het smart grid. Slimme software verbindt 24 uur per dag 
alle vraag en aanbod met elkaar. Het systeem houdt daarbij rekening 
met allerlei voorspellende data. Van bijvoorbeeld het verwachte 
aantal zonuren (in juni meer dan in december) tot verbruikspatronen 
van huishoudens van minuut tot minuut (denk aan piekverbruik als 
iedereen ’s avonds thuiskomt). Zo lukt het om nagenoeg off-grid te gaan. 

System integration 
Plus-Op-de-Meter Wonen is een vorm van system integration op het 
gebied van vastgoed-, infrastructuur- en woningbouwontwikkeling. 
Zeker nationaal lopen we hierin voorop. Daarom willen gemeenten en 
koplopers in bovengenoemde sectoren graag met ons om tafel. Wat wij 
daarvan weer leren? Nederland is een innovatief land; dagelijks zien 
we op social media talloze innovatieconcepten voorbijkomen.  
Het uitrollen van Plus-Op-de-Meter Wonen in Brainport Smart District 
heeft ons geleerd om de focus te houden in een uit zijn voegen 
barstende innovatiebranche. En om partners te kiezen die een 
constructieve bijdrage leveren aan wat wij voor ogen hebben. Voor ons 
is dat een mooie mix van frontrunners én start-ups, die ons helpen dicht 
bij ons specialisme te blijven: innoverende woningbouw.   

Smart Grid level 2
Wijk

Smart Grid level 1
Perceel

Smart Grid level 3
Regio/Landelijk

De wijk

Woningen en bedrijven

Deelauto’s

Laadpaal

Wijkaccu

Vraag

Aanbod

Netaansluiting

3000 kWh pj over

Salderen 2023

GEEN OPTIE!

(

)

Energiehandelshuis

Aggregator

Elphi Nelissen, professor
Building Sustainability en een
van de initiatiefnemers van
Brainport Smart District.

Met het smart grid verdelen we de energie op een slimme manier over de 140 
plus-op-de-meterwoningen. 

Peter Portheine,
directeur Brainport

Smart District.

Brainport Smart District:

DE TOEKOMST VAN
DUURZAAM EN SLIM WONEN

‘ Ik weet zeker dat een 
aantal concepten die 
we hier realiseren 
als voorbeeld voor 
de rest van de wereld  
gaan gelden.’
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PROCESINNOVATIES
SNELLER VAN DE GROND MET 
PREFAB-BOUWMETHODE
Het aantal vaklieden in de bouwwereld daalt. Steeds minder jonge 
schoolverlaters vinden nog de motivatie om in weer en wind buiten te 
bouwen. Door op een innovatieve manier traditionele werkwijzen radicaal 
anders aan te pakken, blijven we toekomstbestendig. Bijvoorbeeld door te 
bouwen in geconditioneerde omstandigheden: prefab dus.

In onze eigen FSC-gecertificeerde houtconstructiefabriek in Uden 
prefabriceren we al sinds 2002 gevel- en andere bouwelementen. Een 
snelle, duurzame en efficiënte bouwmethode die past in de ontwikkeling 
van bouwen naar assembleren. De ervaringen die we met houtconstructies 
hebben opgedaan, passen we nu ook toe bij het prefabriceren van 
betonnen bouwelementen. “Deze stap biedt volop voordelen”, zegt 
directeur Cas Stuut. “Door buitenwerkzaamheden zoveel mogelijk naar 
binnen te halen, zijn we niet afhankelijk van weersinvloeden. Zo verhogen 
we de kwaliteit van de woning en werken vakmensen onder ideale 
omstandigheden. Droog, schoon en op een comfortabele werkhoogte.”

Ruimte voor robotisering
Door deze werkwijze toe te passen in goed uitgeruste fabrieken, creëren we 
met verschillende prefab-elementen een bouwpakket op maat. Inclusief de 
afwerking met stucwerk, houten gevelbekleding of steenstrips. “Voegwerk 
en geïntegreerde kozijnen met beglazing vormen nog een uitdaging 
vanwege het transport naar de bouwplaats”, aldus Cas. “Om nog sneller en 
efficiënter te produceren, zetten we in op robotisering. Dat is makkelijker 
te realiseren in een fabriek dan op de bouwplaats. Tegelijkertijd schept 
robotica kansen voor verregaande proces- en productinnovaties. Zo willen 
we robots inzetten voor onder andere het aanbrengen van steenstrips.  
Ook machinaal voegen zie ik wel voor me. Op die manier ondervangen we het 
dalende aantal vaklieden en kan het bouwproces dag en nacht doorgaan.”

Eerste projecten
De eerste projecten waar we werken met betonnen prefab-elementen zijn 
al onderhanden. Aan de Volkelseweg in Uden realiseren we 24 beleggers-
woningen en 10 sociale huurwoningen. Hier beperkt het prefab-gedeelte 
zich nog tot het binnenspouwblad, inclusief spouwisolatie en een 
traditioneel gemetseld buitenspouwblad. Bij de bouw van zeven sociale 
huurwoningen in Boerdonk gaan we al een flinke stap verder.  
Cas Stuut:  “De buitengevels, vloeren en het dak worden in de fabriek 
compleet afgewerkt en naar de bouwplaats getransporteerd. Daar worden de 
geïsoleerde en van steenstrips voorziene elementen gemonteerd. Dit zorgt 
voor veel minder transportbewegingen, en daarmee minder stikstofdepositie 
op de plek waar gebouwd wordt. Ook is ons werk zo beter planbaar en 
voorspelbaar, met minder faalkosten als resultaat. En omdat de bouwtijd 
korter wordt, heeft de koper, belegger of verhuurder de sleutel van de woning 
eerder in handen.”

Goed uitdenken en modelleren
Bijkomend voordeel van prefab-woningen is het circulaire aspect. 
Alle delen zijn immers demontabel en herbruikbaar. Ideaal voor 
herbestemming of zelfs het verplaatsen van de complete woning. 
Daar staat wel een langere voorbereidingstijd tegenover. 
“Je moet elk bouwdeel vooraf namelijk heel goed uitdenken en modelle-
ren”, legt Cas uit. “Want het leidingverloop voor elektra wordt al ingegoten 
in de wanden, net als de uitsparingen voor de overige leidingen. Maar die 
voorbereidingstijd win je dubbel en dwars terug op de bouwplaats. 
We hebben uitgerekend dat deze werkwijze niet tot substantieel hogere 
bouwkosten leidt. Uiteindelijk willen we dit soort woningen dan ook 
volledig prefab assembleren, inclusief isolatie, beglaasde en afgelakte 
kozijnen, en een compleet gevoegde buitenschil.”   

‘ De buitengevels, 
vloeren en het dak 
worden in de fabriek 
compleet afgewerkt en 
naar de bouwplaats 
getransporteerd. 
Daar worden de 
geïsoleerde en van 
steenstrips voorziene 
elementen gemonteerd’

Directeur Cas Stuut:
‘Actief zoeken naar innovaties om traditionele
werkwijzen radicaal anders aan te pakken.’
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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



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’



 . . . VOOR  
DURMUS ALI EN  

AYSE FATMA
Aan de St. Willibrordstraat en Keizerstraat in Boxtel voerden we 
voor Woonstichting JOOST groot onderhoud uit. Het ging om 
 38 eengezinswoningen en 32 duplexwoningen, gebouwd in 1957. 
Volop isolerende maatregelen, herstelde gevels en een nieuwe 
voor- en achterdeur: Durmus Ali, Ayse Fatma en hun dochter Busra 
zijn erg blij met hun verduurzaamde woning.

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


