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Krachtig samenspel
De voorloper van ons (af)TOPappartement-concept krijgt op dit 
moment gestalte in de Tilburgse wijk Campenhoef. Hier verzorgen we 
het engineerings- en bouwproces van twee identieke appartementen-
complexen met een corridorontsluiting. Zo krijgt woningcorporatie TBV 
Wonen er in één klap liefst 78 betaalbare appartementen bij. “De behoefte 
aan sociale huurwoningen blijft in Tilburg onverminderd groot”, stelt 
directeur-bestuurder Paul Kouijzer. “Net als de vraag naar lagere huren. 
De  in komens  ontwikkeling staat onder druk, ouderen wonen langer thuis 
en het aantal een- en tweepersoonshuishoudens groeit sterk. Zo krijg je 
als corporatie een moeilijke puzzel op je bord: hogere bouwkosten, het 
verduurzamingsvraagstuk, een complexe locatievraag en scherper letten 
op de huurprijs. Dit vraagt om een slim concept. Een zeer efficiënt ontwerp, 
waarbij niet alleen de bouwkosten scherp zijn ingestoken, maar ook lage 
energielasten verzekerd zijn. Dat lukt alleen in een krachtig samenspel. 
Een bouwteam met partners die niet in hokjes denken, maar samen aan tafel 
zitten. Voor ons is dit de belangrijkste factor op weg naar betaalbaarheid.”

Oog voor lokale wensen
Ook in Boekel groeit het aantal een- en tweepersoonshuishoudens. 
“Liefst 90% van onze woningzoekenden valt in die doelgroep”, aldus 
Martijn van Straaten, directeur-bestuurder van PeelrandWonen. “Dan denk 
je al gauw aan appartementen. Maar anders dan in grote steden zien we in 
onze plattelandsgemeente dat ouderen lang niet allemaal op een 
appartement zitten te wachten. Hier hebben juist jongeren daar behoefte 
aan. Die ruimte krijgen ze nu in de gasloze nieuwbouwwijk De Run.” 
Hier komt een gebouw met vijftien driekamerappartementen verdeeld 
over drie woonlagen en met galerijontsluiting, helemaal volgens het 
(af)TOPappartement-concept. Van Straaten: “We verhuren onder de 
eerste aftoppingsgrens, zodat alle doelgroepen in aanmerking komen 
voor huurtoeslag. Daarnaast zijn de appartementen nul-op-de-meter. Zo 
be spaart de bewoner op de totale woonlasten. Wat mij positief verraste: 
Hendriks Coppelmans heeft duidelijk gekeken naar wat goed past hier in 
Boekel. Binnen het standaardconcept schenken ze volop aandacht aan 
de esthetische kant en lokale wensen. Zo verrijst er nu dus een heel mooi 
appartementencomplex in de wijk.”   

Naast standaardisatie is prefabricage in ons bouwsysteem een 
belangrijke stap om de (af)TOPappartementen betaalbaar te 
houden. Zo werken we met losmaakbare prefab vloer-, wand- en 
gevelelementen en bieden we een circulaire module met 
draagconstructies van cross laminated timber (CLT). Het concept 
kent modules voor woningplattegronden en duurzame 
installaties. De appartementencomplexen ontwerpen we naar 
wens met een portiek-, galerij- of corridorontsluiting.   
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Marieke de Kort en dochter Yfke bij hun nul-op-de-meterhuurwoning in de 
duurzame wijk Geerpark in Vlijmen.
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Comfortabel wonen betaalbaar houden terwijl de bouwkosten 
blijven stijgen: het is een interessante uitdaging. Niet voor niets 
zetten we stevig in op slimme standaardconcepten en -bouwmetho-
den. Binnen ons concept van de Budgetwoning kenden we al de 
(af)TOPwoning: een complete woning voor een huurprijs onder de 
eerste of tweede aftoppingsgrens.  Dit idee passen we nu ook toe op 
appartementen. Zo helpen we corporaties verder met nieuwbouw-
oplossingen voor een- en tweepersoonshuishoudens.

Te veel eengezinswoningen en te weinig aanbod voor kleine huishoudens. 
Die scheefgroei in de woningvoorraad zien we terug bij veel woning-
corporaties. Een groot aantal klopt dan ook bij ons aan. Bijvoorbeeld voor 
het ontwerpen, engineeren en bouwen van appartementen complexen. 
“Betaalbaar, duurzaam en comfortabel wonen moet voor iedereen 
bereikbaar zijn”, vindt René Beks, directeur ontwikkeling en innovatie. 

“Dus ook voor senioren, alleenstaanden of jonge stelletjes met een kleine 
beurs. Met onze (af)TOPappartementen komen we met een oplossing die 
aan alle eisen van Woonkeur voldoet. Driekamerappartementen met vier 
indelingsmodules, een gebruiks oppervlakte van 65 m² en een beschutte 
buitenruimte. Met een levens loop bestendig appartement onder de eerste 
aftoppingsgrens als resultaat.”

Martijn van Straaten, directeur-bestuurder PeelrandWonen.

Paul Kouijzer, directeur-bestuurder TBV Wonen.

‘Zelf energie steken 
in rendement nul-op-
de-meter woning’
De teller van het aantal gerealiseerde nul-op-de-meterwoningen staat 
bij ons op 422. Daarnaast zijn er nu 40 in aanbouw en 82 in ontwikke-
ling. Voor al die woningen meten we het warmwaterverbruik en 
monitoren we de installaties. Leveren de zonnepanelen op wat we 
verwachten? Wat is het daadwerkelijke verbruik van de warmtepomp? 
En hoe zit dat met de overige installaties?

Maandelijks doorlopen we alle woningen op energieopwekking en 
-verbruik. Dat doen we digitaal en op afstand. Het resultaat? 
Alle woningen wekken meer energie op dan vooraf berekend. In het 
energieverbruik zien we wel grote verschillen. Hierin speelt het 
bewonersgedrag een belangrijke rol. Bij elke afwijking van de 
verwachte waardes analyseren we de oorzaak. Installatie tech nische 
verbeterpunten lossen we op, samen met onze leveranciers en 
installateurs. Kunnen bewoners zélf invloed uitoefenen? Dan zetten we 
samen met corporaties in op voorlichting. Zo helpen we bewoners elke 
dag weer om het rendement en comfort te vergroten.

Zelf in control
Marieke de Kort woont samen met zoon Mick en dochter Yfke al 
anderhalf jaar in een nul-op-de-meterwoning in Vlijmen. En dat bevalt 
uitstekend. “Hoeveel voordeel je uit de woning haalt, heb je deels zelf in 
de hand”, beseft ze. “En dan heb ik het niet meteen over ingewikkelde 
acties hoor. Ramen niet te lang open, lampen niet onnodig laten branden 
en weten wat je moet doen als de buitentemperatuur stijgt of juist daalt. 
Die energie moet je er als bewoner zélf insteken. Of dat nog wat oplevert? 
Nou, ik betaal maandelijks 5 euro voor energie en kreeg vorig jaar 400 
euro terug.”  


