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Aandacht voor 
dier en plant

In landelijke top 
woningontwikkelaars
Met 256 verkochte woningen in 2019 nemen we de 31e plek in op 
de landelijke lijst van woningontwikkelaars. In Brabant behoren 
we tot de top 5. Dat blijkt uit de lijst die Property NL publiceerde. 
De kennisorganisatie vergeleek hiervoor de cijfers van zowel 
onafhankelijke ontwikkelaars en bouwondernemingen als 
ontwikkelende beleggers. Naast koopwoningen zijn ook 
huurwoningen meegenomen. Vorig jaar verkochten we 91 
koopwoningen aan particulieren en 165 huurwoningen aan 
beleggers en corporaties. Dat aantal huurwoningen levert ons een 
plek op in de top 25.    

Duurzame en 
circulaire woon-
zorgappartementen 
voor jongeren

De bouwcrisis sloeg in 2018 om naar een totaal andere boodschap: bouwen, 
bouwen, bouwen. Juist op een moment dat veel bedrijven ingrijpende 
reorganisaties achter de rug hadden. Capaciteitstekorten en spanningen op 
de bouwplaatsen waren het gevolg. Met ons traject SamenBouwen 2.0 
zetten we, samen met onze ketenpartners, nadrukkelijk in op het 
optimaliseren en verstevigen van de samenwerking.

Net nu de balans in de markt is hersteld, ontstaan nieuwe bedreigingen. 
Van PFAS en stikstof tot de coronaproblematiek. Maar ook het spanningsveld 

tussen stijgende bouwkosten en betaalbaarheid, zowel voor de huur- als 
koopsector. Hierin het verschil maken vraagt om slim samenwerken. 
Daarom hebben we samen met onze partners de koppen bij elkaar gestoken. 
Het doel: het optimaliseren en verstevigen van de samenwerking. Twee 
sessies - één met onze ruwbouw-, gevel- en dakpartners, en een tweede met 
de afbouwpartners - hebben geleid tot beloftelijsten met elk tien punten. 
Lijsten die in elke bouwkeet prominent te zien zijn. Zo concretiseren we de 
morele overeenkomst om onze samenwerkingsskills op de bouwplaats 
continu te verbeteren.    
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In twee sessies met onze bouwpartners kwamen we tot concrete beloftes om de 
samenwerking op de bouwplaats te verbeteren. Benieuwd welke dat zijn?

 Kijk dan op www.hendrikscoppelmans.nl/samenbouwen. 

Nieuw onderdak voor de huismus 
bij een nieuwbouwproject in Berkel-Enschot.

SamenBouwen 2.0: 
op weg naar nog beter samenwerken

In ’s-Hertogenbosch verrijst een kleinschalige woonvoorziening met 
achttien appartementen en twee gemeenschappelijke ruimten voor 
jongvolwassenen met een beperking. BrabantWonen is onze 
opdrachtgever, stichting WonenZoals de initiatiefnemer. 
Bijzonder: we bouwen het complex met circulaire materialen.

Duurzaamheid voert de boventoon aan de Bossche Mozartsingel. 
De nul-op-de-meterappartementen zijn zeer energiezuinig en worden zo 
veel mogelijk circulair ontworpen en gebouwd.

Hergebruik centraal
In dit project zetten we voor het eerst draagconstructies van cross 
laminated timber (CLT) in als prefab-elementen. Deze kruislings verlijmde 
massieve houten platen vervangen de traditionele draagconstructies van 
kalkzandsteen of beton. Dat geeft een flinke CO2-reductie. Wanden, vloeren 
en zelfs de complete liftschacht voeren we uit in hout. Al deze elementen 
worden in de fabriek direct op maat gemaakt, inclusief uitsparingen voor 
de kozijnen en het leidingwerk. Maar er is meer! Zo krijgt het complex een 
duurzame warmtepompinstallatie met bodembronnen, een sedumdak en 
isolatie van houtvezel. Met een opvanginstallatie hergebruiken we 
regenwater voor het doorspoelen van toiletten.   

Woonvoorziening WonenZoals krijgt een gevel van lokaal gekapt 
populierenhout. Minder CO2-uitstoot én een warme uitstraling.

De Wet natuurbescherming speelt een cruciale rol bij onze ontwikkelings- , 
bouw- en renovatieprojecten. Want hoe gaan we op een juiste manier om 
met de flora en fauna in de omgeving? Tijdens een interne kennisbijeen-
komst werden zo’n twintig medewerkers van ons bedrijf door 
ingenieursbureau Econsultancy bijgepraat over de regels. Zodat wij en 
onze opdrachtgevers niet voor verrassingen komen te staan.

De aanwezigheid van beschermde dieren en planten kan flinke impact 
hebben op de voortgang van nieuwbouw- en renovatieprojecten. 
Nestelende zwaluwen of aanvliegroutes van vleermuizen: door verande-
rende inzichten en steeds uitgebreidere regels komt er heel wat op ons af 
voordat we met de uitvoering van start mogen. De hoeveelheid checklists 
groeit met de dag. 

Gedegen onderzoek
Al bij de planontwikkeling houden we rekening met de Wet natuurbescher-
ming. Na een inventarisatie van de situatie schrijven we, samen met een 
partner als Econsultancy, een plan van aanpak met de juiste beschermings-
maatregelen. Want we weten: met gedegen onderzoek aan de voorkant 
voorkomen we vertraging, uitstel en onnodige kosten. Prettig voor onze 
opdrachtgevers, en natuurlijk voor onder andere de gierzwaluw, uil en 
vleermuis. Ook zij zijn bij ons in goede handen.   

GESLAAGDE 
KENNISSESSIE 
ENERGETISCH 
RENOVEREN®

Beleid komt het best tot zijn recht in de praktijk. Daar zie je wat 
verder kijken en verder innoveren opleveren voor bewoners en 
opdrachtgevers. Om onze kennis en ervaringen op het vlak van 
energetisch renoveren te delen, hielden we in september een 
Ga Verder Sessie in Maarheeze. Inclusief een projectbezoek bij de 
48 woningen die we vorig jaar voor woning corporatie woCom 
verduurzaamden. Eind dit jaar is onze eerstvolgende sessie. Dan 
laten we je in Tilburg zien hoe ons concept (af)TOPappartement 
woonprojecten onder de aftoppingsgrens haalbaar maakt. 

 Via www.hendrikscoppelmans.nl/ga-verder-sessies  
blijf je helemaal op de hoogte. 


