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Er zijn vele redenen om te renoveren. BUVA adviseert u over verhoging van 

het comfort, verbetering op het energielabel, goede inbraakwering, 

verlaging van de onderhoudskosten en een frisse uitstraling van de gevel.

Meer weten? Bel 0180 - 69 7500 en vraag naar een van onze adviseurs. 0180 - 697500  |  buva.nl

Verhoog het comfort, 
verlaag de kosten!

FitStream ventilatie-
roosters Eén model, 

vier doorlaten

Hardglas ramen
In renovatiekader

SolidSeal renovatie-
kader Blijvende 

dichting

Atlas Control 
Nastelbaar 
scharnier

FitStream ventilatie-
Eén model, 

Hardglas ramen
Onderhoudsvrij

Hardglas ramen
Onderhoudsvrij

DPS dorpelafdekkers
Duurzaam en onder-

houdsvriendelijk

Corrector 
Zelfstellende 

sluitkom

Corrector 

Atlas Control 

Aluminium water-
slagen Voor iedere

situatie

BUVA-ISOSTONE 
renovatiedorpel

IJzersterk, vederlicht, 
eenvoudige 
montage
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SNEL LEREN
Toen we Corporatiebouw startten, dachten we dat 
we best al wat van woningbouwcorporaties wisten. 
Maar hoe langer we bezig zijn, des te meer we nog 
kunnen leren, zo blijkt.
Van uw manier van denken en werken. Van uw be-
slismodellen en -criteria. En vooral ook van het woe-
lige vaarwater waar u zich momenteel in bevindt.

Beslist geen schande om iedere dag te leren, vinden 
we op de Corporatiebouw-redactie. Integendeel. We 
leven – samen met u – juist in een tijd waarin we 
allemaal en iedere dag leren. Moeten leren. Want de 
tijd en omstandigheden veranderen zó snel.
We werken in de bouw onder steeds strengere ei-
sen, die almaar om complexere oplossingen vragen. 
En dat we hetzelfde werk vaak met minder mensen 
moeten doen, maakt het zeker niet gemakkelijker.

Ketensamenwerking, prestatiecontracten en lean 
bouwen. Allemaal termen van deze tijd. Termen die 
vragen om andere samenwerkingspartners. Partners 
die echt met je meedenken, in plaats van domweg te draaien wat je vraagt.
En partners die echt samenwerken. En niet alleen even de planning in elkaar persen en dat dan lean 
bouwen noemen. Of in de keten een aantal vaste partners kiezen. Vijf timmerfabrikanten bijvoor-
beeld… Dat is natuurlijk geen écht partnership.

Uitdagende tijden, spannend om dingen anders te doen dan we jaren gewend waren. Maar we maken 
het graag met u mee. En we laten u graag delen in elkaars kennis. Want wat is er nu mooier dan van 
een ander te horen wat ‘ie fout deed, zodat je zelf deze fout kunt voorkomen. Of – nog mooier – zien 
wat een ander goed deed. Om dat kunstje zelf ook te flikken.
Dáár gaat het om. We wensen u veel plezier en voordeel toe met deze editie van uw eigen vakblad.

Marc Nelissen
Hoofdredactie Corporatiebouw

PS: Uw tips voor mooie corporatieprojecten stromen inmiddels binnen. 
Ook een mooie tip voor de redactie? 
Meld hem via www.corporatiebouw.nl/tip.
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VANDALEN KOMEN ER NIET MEER IN BIJ 
WOONBRON

Wilco Zegers van het bedrijf WZsolutions uit Nistel-
rode had in 2008 een goed idee om deuren van onder 
meer kelderboxen te beschermen tegen vandalisme en 
inbraak. In samenwerking met corporatie Woonbron 
Delfshaven ontwikkelde Zegers het overzet-kozijn, of-
wel het VandaalProofKozijn (VPK). Tot grote tevreden-
heid van Woonbroncomplexbeheerder Bertus Snoeij.
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VAN UNIFORM GEVELAANZICHT NAAR 
DIVERSITEIT

OFW Woondiensten is in samenwerking met bouwbe-
drijf Salverda in het centrum van Dronten bezig met de 
laatste fase van de modernisering van ruim tweehon-
derd woningen. Voor het nieuwe aanzien van de gevels 
werd men min of meer gedwongen te werken met de 
Beeksteen, een smalle gevelsteen. De resultaten zijn 
verrassend.

NIET IEDERE AANNEMER IS GESCHIKT VOOR 
LEANPILOT

Corporaties die starten met lean, doen dat met veel 
vertrouwen in de betrokken bouwer. Daarom is niet 
iedere aannemer hiervoor geschikt, zo stellen lean-
specialisten. “In de bouw kost het veel moeite om 
mensen uit hun oude gedrag te halen.”

CORPORATIES BOUWEN SAMEN IN DE 
SLACHTHUISBUURT

In de Haarlemse Slachthuisbuurt maken bijna 700 
corporatiewoningen uit de jaren vijftig ruim baan voor 
nieuwbouw. De grootschalige herstructurering is een 
initatief van de corporaties Ymere, Elan Wonen en Pré 
Wonen, samen met de gemeente. Het herontwikkelings-
gebied is zo groot, dat corporaties en gemeente besloten 
tot een nauwe samenwerking. 
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‘ALS CORPORATIE STUIT JE HIER 
OP GRENZEN’

Voor directeur-bestuurder Truus Sweringa van corpora-
tie OFW in Dronten zijn de totale woonlasten de maat 
der dingen, niet de maandelijkse huur. Reden: de almaar 
stijgende energiekosten. Daarom wordt in Dronten 
duurzaam gerenoveerd. Maar Sweringa trekt de lijn 
verder door. “Een energieneutrale leefomgeving kan de 
woonlasten temperen. Maar dan stuit je als corporatie 
wel op grenzen.”

VOET TUSSEN DE DEUR

Van een eenvoudiger bestelprocedure tot hele bedrijfs-
onderdelen. Ook deurenfabrikanten denken mee met 
de opdrachtgevers en stemmen hun productie en 
bedrijfsprocessen steeds beter af op de vraag van de 
klant. We keken bij enkele fabrikanten in de keuken.

‘PLANNING KRIJGT RUIM ZESJE’

Bewonerstevredenheid is belangrijk voor woning-
corporaties. In ieder nummer van Corporatiebouw laten 
we een bewoner van een corporatiewoning aan het 
woord over zijn of haar woongenot. Voldoet de woning 
aan de wensen? Wat kan beter? Deze keer: Johan van 
Loo over zijn woning van De Alliantie regio Amersfoort.

‘ZONDER VERTROUWENSBAND MET 
HUURDERS KUN JE NIET BOUWEN’

Het is nog half donker als opzichter planmatig onder-
houd Paul Meerpoel (58) in een bouwkeet naast een flat 
in Delft-Zuid de planning voor zijn werkdag doorneemt. 
De busjes van de onderaannemers die werken aan het 
groot onderhoud van de flat zijn nog niet gearriveerd. 
Rustig bladert hij door de map met bouwkundige zaken 
en menselijke kwesties.
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Raam en Deur is het vakmagazine voor raam-,
deur- en geveltechniek, van ontwerper tot
verwerker. 

De redactionele invulling steunt op vijf peilers: design, 
techniek, toepassing, productnieuws en regelgeving.
Hierdoor bieden wij meer doorzicht, overzicht en inzicht 
in alle componenten rond raam en deur.
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     Ja, ik abonneer me op Raam en Deur en ontvang 6 edities voor € 60,- (ex 6% BTW).
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Postcode + Woonplaats
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WEER ASBEST IN UTRECHT                                                                                                                           

Woningcorporatie Mitros heeft wederom 
asbest aangetroffen in een reeds schoon-
verklaarde woning aan de Marco Pololaan. 
Net zoals bij de vorige woning aan de Marco 
Pololaan gaat het om een ander soort as-
best dan de ‘bruine asbest’ die is aangetrof-
fen in de dakrand aan de Stanleylaan en die 
de oorzaak vormde van de ontruiming van 
de drie flats in Kanaleneiland. Bij de twee al 
schoonverklaarde woningen waar asbest is 
aangetroffen, gaat het om woningen die nog 
niet onderzocht waren omdat de bewoners 
op vakantie waren. Omdat de omringende 
woningen allemaal schoon waren, achtte de 
arbeidsinspectie en de gemeente de kans op 
asbestbesmetting verwaarloosbaar. Net zoals 
bij de vorige schoonverklaarde woning aan de 
Marco Pololaan gaat het volgens Mitros om 
een zo kleine concentratie asbest, dat deze op 
veel plekken in Nederland aangetroffen zou 
kunnen worden als er asbestonderzoek met 
een hoog precisieniveau wordt uitgevoerd.

‘BETAALGEDRAG BOUW 
IS GEVAARLIJK’                                                                                                                                  

De betaalmoraal in de bouw is gevaarlijk met 
als gevolg een faillissement voor kleinere 
aannemers. Ook voor woningcorporaties 
staat er één en ander op het spel, aldus Co-
bouw onlangs. Kredietbeoordelaar Graydon 
beschrijft een betaalcultuur waarin een on-
bekend aantal opdrachtgevers en hoofdaan-
nemers over de rug van leveranciers lange 
betaaltermijnen hanteert. “Veel grote bedrij-
ven misbruiken het leverancierskrediet om 
in de eigen liquiditeitsbehoefte te voorzien. 
Zij rekken hun betaaltermijn eenzijdig op. 
Ze hebben voldoende cashflow, maar zetten 
hun betalingsbeleid in als financieel strate-
gisch instrument voor winst en maximalisa-
tie”, verklaart een woordvoerder van Gray-
don. “Betalingstermijnen van twee tot drie 
maanden zijn in de relatie tussen hoofd- en 
onderaannemer niet ongebruikelijk”, onder-
schrijft Jur Deckers, advocaat van de Friese 
woningcorporatie Accolade. “Ik vind de lan-
ge termijnen een kwalijke zaak. Je weet als 
corporatie of hoofdaannemer dat de investe-
ringen qua menskracht en materiaal vooral 
van de onderaannemers komen. Ik was laatst 
op een bouwplaats. Er waren zes man van de 
hoofdaannemer en zeventig van onderaan-
nemers. Kun je nagaan hoe groot het risico 
is als de hoofdaannemer in de tussentijd fail-
liet gaat.”

PORTAAL HONDERD JAAR  

Woningbouwcorporatie Portaal is jarig en wordt honderd jaar. De corporatie viert dat feest 
onder meer met een speciale fiets-app voor de smartphone. Bovendien is één van de oud-
ste woningen van de corporatie omgebouwd tot een museum en kunnen huurders gratis 
naar een theatervoorstelling. De corporatie laat weten dat het een bescheiden feestje wordt, 
omdat men een groot feest niet vindt passen bij een corporatie. Om het jubileum toch een 
officieel tintje te geven, fietsen wethouder Witte en Vincent van Oordt, directeur van Portaal 
Eemland, een stuk van de route die is aangegeven in de app. In het gratis programma zitten 
behalve fietsroutes ook verhalen over plekken in de regio en informatie over Portaal. Portaal 
zelf bestaat eigenlijk nog geen honderd jaar, maar de corporatie komt voort uit onder meer 
de Roomsch Katholieke Vereniging tot Verbetering der Volkshuisvesting Sint Bonifacius. Die 
bouwde tussen 1912 en 1922 115 eengezinswoningen aan de Bonifacius- en de Willibrordus-
straat in Amersfoort.

MILJOENSTE WARMTEMETER 

Ista Nederland heeft haar miljoenste op af-
stand uitleesbare meter geïnstalleerd. Dat 
gebeurde in het complex Middenkous aan 
de Voorhaven te Rotterdam van corporatie 
Havensteder door directeur Jörg Plönissen. 
In 1.200 woningen van de corporatie zijn 
6.000 oude elektronische meters vervangen 
door de Doprimo-radio. Ista kan hierdoor 
wekelijks de dagstanden van de meters van-
uit haar kantoor aflezen. Hank Herfkens, 
manager onderhoud bij Havensteder, vindt 
het prettig voor bewoners dat een bezoek 
van de meteropnemer niet meer nodig is. 
“Daarnaast kan de bewoner op het display 
van de warmtemeter afwisselend het eind-
verbruik van de vorige afrekenperiode en 
het actuele verbruik zien. Zo kan hij zelf 
constant zijn verbruik in de gaten houden.”

C O R P O R AT I E N I E U W S
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VOLG JE WONING 

Het digitale platform Volgjewoning.nl wil de 
communicatietool worden tussen alle betrok-
ken partijen bij de bouw of renovatie van een 
woning. Volgjewoning.nl coördineert alle infor-
matie per woning op een platform. Hierbij valt 
bijvoorbeeld te denken aan actuele informatie 
over de woningen, een helder overzicht van de 
stand van zaken en een fotoalbum voor snelle 
statusupdates. Dit platform moet leiden tot 
meer transparantie naar de klant toe, maar ook 
tot een soepelere interne communicatie, waar-
door de kans op faalkosten verkleint. Het plat-
form is nu ook te bereiken via een Iphone-app.

‘SALARIS BESTUURDERS AANPAKKEN’ 

Demissionair minister Spies van Binnenlandse zaken werkt aan een 
wettelijke regeling waarbij het mogelijk wordt bestuurders van kleine 
corporaties aan een maximum salaris te binden. Bij de NOS meldt ze 
dat de verhouding tussen wat een bestuurder verdient en de omvang 
van de corporatie vaak zoek is. Dit naar aanleiding van opgevraagde 
gegevens door de NOS waaruit blijkt dat ruim 40% van de bestuurders 
van corporaties meer verdient dan de norm die binnen de sector is 
afgesproken.

SINT JOSEPH KRIJGT DRIE STERREN  

De Boxtelse woonstichting Sint-Joseph 
heeft een prestigieus presta-
tielabel binnengehaald. Ze 
mag zich voortaan ‘driester-
rencorporatie’ noemen, 
omdat ze het Participa-
tielabel heeft gekregen. Dit 
label geeft aan dat bewoners 
goede inspraakmogelijkheden 
hebben op het beleid en het 
beheer van de woonstichting. 
Op dit moment hebben slechts 
zes van de bijna vierhonderd 
corporaties in Nederland drie of 
meer sterren. 

COLLECTIEF SALDEREN

Corporaties moeten meer ruimte krijgen om zelf duurzaam en renda-
bel energie te produceren. Dat staat in de visie ‘Stel decentraal centraal’, 
die demissionair minister van Economische Zaken Verhagen ontving 
van diverse partijen, waaronder koepelorganisatie Aedes. Steeds meer 
burgers en bedrijven kiezen ervoor om zelf en in een collectief ener-
gie op te wekken. Wet- en regelgeving staan hen daarbij echter in de 
weg. In de visie komt ook het creëren van ruime mogelijkheden van 
collectief salderen aan de orde. Dit is voor woningcorporaties en hun 
huurders van groot belang. Het ontbreken van collectief salderen staat 
namelijk grootschalige toepassing van zonnepanelen ten behoeve van 
het verbruik van individuele huishoudens in de weg, vinden de opstel-
lers van de visie.

KRITIEK OP LUCERNEHOF                                                                                                                            
 
Woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten wil niets weten 
van alle kritiek op de renovatie van de Lucernehof in Biddinghuizen. 
Huurders klaagden dat de overlast veel groter is dan door de corpora-
tie is aangekondigd. Hierdoor zouden sommige bewoners wekenlang 
niet in hun huis hebben kunnen wonen. Ook zouden de werkzaam-
heden langer duren dan afgesproken. De woningcorporatie ontkent 
beide problemen. Volgens een woordvoerder van OFW is maar een 
klein deel van de bewoners ontevreden. Ook zou de kritiek op de com-
municatie van OFW onterecht zijn.

STUDENTENKAMERS TREKKEN BEZOEKERS 

Maar liefst 1.100 
mensen beke-
ken onlangs 
één van de stu-
dentenkamers 
aan de Leidse 
Hooigracht en 
Nieuwsteeg van 
SLS Wonen. De 
panden hebben 
fraaie gevels, 
ornamenten en 
muurschilderin-
gen. Veel wo-
ningcorporaties 
beheren waar-

devolle monumentale panden. Door een nieuwe bestemming te ge-
ven aan deze panden, blijft het cultureel erfgoed bewaard. Tijdens de 
Open Monumentendag konden geïnteresseerden rondkijken in veel 
van deze bijzondere panden. SLS Wonen opende twee panden met 
een rijk verleden tijdens de Open Monumentendag. “Onze corpora-
tie voelt grote verantwoordelijkheid als beheerder van het cultureel 
erfgoed in Leiden”, zegt Tamara Can, communicatieadviseur van SLS 
Wonen. De corporatie bezit 1.500 woningen in monumentale panden. 
“We zijn trots op ons bezit, we laten Leidenaren graag een kijkje ne-
men in panden die normaal niet toegankelijk zijn.”
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‘WONEN EN ZORG 
SCHEIDEN’  

Volgens Bouwend Nederland kunnen 
aannemers profiteren van een snelle 
scheiding van wonen en zorg. Woning-
corporaties en zorginstellingen zien de 
invoering op korte termijn echter niet 
zitten, bericht Cobouw. Als het aan be-
leidsmedewerker Martijn Verwoerd van 
brancheorganisatie Bouwend Neder-
land ligt, maakt de nieuwe regering zo 
snel mogelijk werk van de scheiding van 
wonen en zorg. Volgens hem levert dat 
de bouw extra volume op. Met name 
de welgestelde senior gaat volgens Ver-
woerd voor extra bouwvolume zorgen als 
wonen en zorg worden gescheiden. “Het 
traditionele verzorgingstehuis met kleine 
kamers en lange gangen gaat plaatsma-
ken voor ruime en luxere appartemen-
tencomplexen”, voorspelt Verwoerd.

BANEN  WEG BIJ  VESTIA  

De noodlijdende Woningcorporatie 
Vestia moet meer mensen ontslaan 
dan eerder werd gedacht. Het bedrijf 
gaat er nu van uit dat het nodig is de 
komende twee jaar tweehonderd ba-
nen te schrappen, honderd meer dan 
aanvankelijk aangekondigd. De cor-
poratie telde begin dit jaar ongeveer 
1.100 medewerkers. Een deel van de 
werknemers was al noodgedwongen 
vertrokken. Vestia is in de problemen 
gekomen door de aanschaf van deri-
vaten, riskante beleggingsproducten. 
Vestia zal de komende jaren nog am-
per bouwprojecten uitvoeren, een 
deel van het woningbezit overdragen 
aan anderen en zich vooral richten 
op het beheer van woningen. 

EXTRA  WORKSHOPS                                                                        

Vanwege de volgens Aedes grote 
belangstelling heeft de koepelor-
ganisatie op 13 en 20 november 
2012 twee extra workshops inge-
last over de praktische toepassing 
van de Aedes-modelaannemings-
overeenkomst. In de workshops 
die Aedes met VBTM-advocaten 
organiseert, wordt ingegaan op 
de vraag wat de Aedes-model-
aannemingsovereenkomst be-
tekent voor de relatie met de 
aannemer en of er eventueel juri-
dische risico’s aan verbonden zijn. 
De workshops zijn bedoeld voor 
projectmanagers, projectleiders 
en directeuren van woningcorpo-
raties. 
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BALKONS EINDHOVEN DEUGEN NIET                                                                                                                                             
                                                                                                    
De bevestiging van balkons aan 170 gerenoveerde flats van woningcorpora-
tie Trudo in Eindhoven deugt niet, zo meldde dagblad Cobouw onlangs. De 
bewoners hebben recent een brief gekregen met het verzoek de balkons niet 
te betreden. Het gaat om staalconstructies die met bouten aan de bestaande 
betonconstructie zijn bevestigd. Zowel het ontwerp als de uitvoering van de 
bevestiging roepen vragen op. De stalen balken zijn met enkele draadeinden 
aan smalle betonranden gemonteerd. Op sommige plekken bevinden zich 
centimeters tussen het beton en het staal. De balkons bevinden zich aan de 
achterzijde van de flats. Ze worden aan de tuinzijde ondersteund door lichte 
stalen kolommen tot op het maaiveld. Hoe de ondeugdelijke constructie moet 
worden hersteld, is niet duidelijk. 

SOCIALE HUURWONINGEN OOSTERDOKSEILAND 

Woningcorporatie Ymere 
heeft onlangs zestig nieu-
we sociale-huurwoningen 
in het nieuwbouwcom-
plex aan het Amsterdamse 
Oosterdokseiland in de 
verhuur gebracht, één van 
de weinige nieuwbouw-
locaties in stadsdeel Cen-
trum met een aanzienlijk 
aandeel sociale woning-
bouw. Het woonblok soci-
ale huurwoningen ligt aan 

de Harry Banninkstraat, een zijstraat van de Oosterdokskade. Op de begane grond zit elek-
tronicawinkel Saturn, die sinds mei open is. In het complex worden ook 115 koopwoningen 
opgeleverd. Aan de achterzijde hebben enkele huurders het nieuwe hoofdkantoor van D.E. 
Master Blenders 1753 als buren. Het gaat om galerijwoningen van 59 tot 70 vierkante meter, 
verspreid over elf verdiepingen. Omdat het gaat om gelijkvloerse woningen die allemaal be-
reikbaar zijn met twee liften, krijgen 65+’ers en mensen met een medische indicatie voorrang 
bij de woningtoewijzing.

BUREAU NOORDWAARTS
 WINT CAMELOT AWARD 

De Camelot Leegstandbeheer Award 2012 is gewonnen door 
Bureau Noordwaarts (onderdeel van de Gemeente Amster-
dam) voor de succesvolle tijdelijke transformatie van haar 
project Overhoeks in Amsterdam Noord. De jury kende de 
prijs van € 2.500 toe aan projectleider Elske van Caspel en haar 
collega Dolf van Geenen voor het getoonde lef en de visie bij 
het beheren van dit bekende complex aan het IJ. Na de ont-
ruiming eind januari, heeft de gemeente samen met de leeg-
standbeheerder in korte tijd twee doelen weten te realiseren: 
Het gebouw is schoon, heel en veilig opgeleverd en heeft een 
tijdelijke gebruiksfunctie gekregen voor tal van maatschap-
pelijke instellingen, startende bedrijven, ambachtslieden en 
bewoners. Daarmee levert het gebouwencomplex vandaag 
een positieve bijdrage aan de directe omgeving en genereert 
het een aantoonbaar maatschappelijk rendement. Dat alles is 
gerealiseerd met een aanpak die door de jury werd bestempeld 
als totaal leegstandbeheer. Bureau Noordwaarts was samen 
met woningcorporatie Zo Wonen uit Sittard en O.K. Parking 
uit Arnhem overgebleven als finalist uit negentien inzendin-
gen voor deze allereerste Leegstandbeheer Award.
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DE BOUW IN 2020
In het voorjaar presenteerde Bouwend Ne-
derland haar strategische verkenning ‘De 
Bouw in 2020’ aan de Tweede Kamer, die 
het rapport met veel interesse in ontvangst 
nam. Centraal daarin zijn vier toekomstsce-
nario’s die laten zien wat de bouwsector aan 
veranderingen te wachten staat, de komen-
de acht jaar. De scenario’s worden bepaald 
door het type beleid dat gevoerd wordt en 
hoe de economie zich ontwikkelt: van voor-
zichtig positief naar echte groei. Brinkman: 
“Wat echter nog ontbrak, is inzicht in de 
economische effecten van de scenario’s op 
de bouw. Die witte vlek is nu door het EIB 
ingevuld (zie kader). We zien dat het ver-
schil tussen het ‘beste’ en ‘slechtste’ scena-

rio uitkomt op circa € 7 mrd bouwomzet 
per jaar – maar in alle gevallen op een ni-
veau dat stevig boven het huidige ligt.” 

SNELLER HERSTEL
“Maar dat is geen ‘stil maar, wacht maar’ 
verhaal. We komen daar niet vanzelf. De 
belangrijkste conclusie die we als Bouwend 
Nederland trekken uit de doorrekening, is 
dat er nu gericht stimulerend beleid moet 
komen om de economie via de bouwsector 
een boost te geven zodat het herstel snel-
ler dichterbij komt. Dat kan goed, want er 
is een grote, latente bouwbehoefte bij vele 
duizenden Nederlandse burgers, maar bij-
voorbeeld ook bij scholen, zorggebouwen 
en bedrijven; dat lezen we ook in het EIB-

“Op de middellange termijn is er voldoende 
vraag naar bouwproductie” aldus voorzitter 
Elco Brinkman van Bouwend Nederland bij 
de presentatie van de berekeningen van het 
Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).”  
“In het meest positieve scenario is er sprake 
van € 67 mrd bouwomzet in 2020, terwijl de 
sombere visie € 60 mrd voorspelt. Nog altijd 
een forse stijging ten opzichte van de € 54 mrd 
die we voor dit jaar verwachten. Dat is een be-
langrijke conclusie uit de scenario-doorreke-
ning door het EIB van ons rapport ‘De Bouw 
in 2020’. Maar er moet wel wat gebeuren om 
deze latente bouwbehoefte daadwerkelijk in te 
vullen. Zonder stimulerend beleid vanuit de 
overheid op de korte termijn, komt de bouw-
productie niet snel genoeg op gang”.

De huidige economische 

turbulentie maakt dat de 

toekomst onzekerder is dan 

ooit. Hoe de bouw er in 2020 

ook uitziet, er zijn volop 

kansen voor ondernemers, 

aldus Bouwend Nederland. 

Met een toekomstverkenning 

wil men haar leden een aantal 

ankerpunten bieden voor de 

toekomst. Het EIB rekende de 

toekomstscenario’s door. 

Door Hein Stienstra

Groei komt, maar 
hoe en wanneer?

Bouwend Nederland verkent de koers voor de komende jaren
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OPTIMISTISCH?
“We gaan in alle scenario’s uit van groei van 
het bouwvolume” gaat Brinkman verder. 
“Dat is niet zomaar optimistisch, noch ver-
wonderlijk. We hoeven maar te kijken naar 
de maatschappelijke behoefte die zich nu in 
crisistijd ophoopt, op het vlak van bijvoor-
beeld wonen, zorggebouwen, scholen en mo-
biliteit. Malaise of niet, mensen willen goed 
blijven wonen, werken en reizen. We bouwen 
op dit moment jaarlijks bijvoorbeeld 10.000 
woningen te weinig, in verhouding met de 
groei van het aantal huishoudens. Dat ver-
schil moet straks ingehaald worden. Onder 
andere daarom verwachten we dat het straks 
beter zal zijn dan het huidige dal. Er bleven 

echter grote vragen over: hoe en wat. Daar-
over wilden we meer precies weten, vandaar 
de doorrekening van het EIB.”

VRAAGMARKT
“Opvallend is dat de toekomstige beleidsstijl 
grosso modo niet heel veel verschil maakt 
voor de omvang van het bouwvolume. Een 
meer Angelsaksische of Rijnlandse insteek 
bepaalt wel in grote mate waar die groei 
neerslaat. Ofwel: waar kan welk soort gebou-
wen gebouwd worden, door wie en onder 
welke regels”, analyseert Brinkman. “Het An-
gelsaksische model biedt bijvoorbeeld meer 
ruimte aan de eindgebruiker: de zelfbewuste 
Nederlander die z’n eigen woning laat bou-
wen, helemaal naar eigen wens op z’n eigen 
grond, niet al te veel gehinderd door gede-
tailleerde bestemmingsplannen. Dat is een 
heel belangrijke, brede trend waar de bouw-
sector zich steeds meer op instelt; we gaan 
onmiskenbaar naar een vraagmarkt. Tevens 
is het voor de overheidsbudgetten en voor de 
gebruikers - wij allemaal - goed als er in de 
bouw- en infrabranche meer met meer ei-
gen verantwoordelijkheid voor de markt tot 
stand komt. Mooi van het Rijnlandse model 
is bijvoorbeeld de nadruk op duurzaamheid. 
Ook die trend wordt breed opgepakt in en 
rond de bouwsector.” 
“Veel van de economische groei wordt echter 
uiteindelijk bepaald door de bevolkingsont-
wikkeling, blijkt heel duidelijk uit de door-
rekening. Hoeveel huishoudens komen erbij, 
hoe zijn ze samengesteld en wat hebben ze te 
besteden aan wonen? Dat bepaalt deels ook 
de investeringen in ondergrondse en boven-
grondse infrastructuur. Juist op die terreinen 
zoeken bouwbedrijven naar kansrijke markt-
segmenten. ‘De Bouw in 2020’ en nu ook 
de EIB-doorrekening kan onze lidbedrijven 
daarbij helpen.” 

rapport. Tot 2020 gaat het bijvoorbeeld om 
de bouw van minstens 500.000 nieuwe wo-
ningen, verbetering en verduurzaming van 
verouderde wijken en zorgwoningen. Als 
we daar nu niet in investeren, betalen we 
daar als maatschappij straks de rekening 
voor.” 

POLITIEKE KEUZES
“De bouwsector heef inmiddels echter zul-
ke klappen gekregen dat we niet alleen op 
eigen kracht die broodnodige maatschap-
pelijke behoefte kunnen invullen. Terwijl 
een goed draaiende bouwsector enorm 
hard nodig is voor de hele economie. Daar-
om is nu beleid nodig waardoor veel Ne-
derlanders weer vertrouwen krijgen in de 
economie: mogelijkheden voor starters, de 
investeringscapaciteit van de corporaties, 
waardebehoud van eigen woningen, inves-
teringen in infrastructuur, scholenbouw, 
zorgbouw, verduurzaming van gebouwen, 
snellere procedures en lagere grondprijzen.
Hoe dan ook, goede politieke keuzes nu 
helpen het moment van economisch her-
stel dichterbij te halen. Stimuleren, inves-
teren, vertrouwen krijgen - maar het moet 
nu wel echt gebeuren. De bouw kan dienen 
als startmotor voor de totale economie, 
daar hebben we dan wel de brandstof voor 
nodig!” 

UITDAGINGEN
“Geld vragen we niet, wel randvoorwaar-
den. Want het is geen optie om lijdzaam af 
te wachten hoe het economisch zal gaan, 
de komende jaren. Dat past ook niet bij de 
bouwsector, die zelf zo’n enorm belang-
rijke economische functie heeft. Met ‘De 
Bouw in 2020’ bieden we onze lidbedrijven 
de mogelijkheid om een effectieve strate-
gie te formuleren die rekening houdt met 
de uiteenlopende uitdagingen van de toe-
komst. Belangrijke vaststelling daarbij is 
dat ondanks de verschillende uitwerking, 
alle typen bedrijven (groot, midden, klein, 
algemeen georiënteerd of gespecialiseerd) 
kansen hebben in alle scenario’s. Natuurlijk 
gaat het om een globale richting. Zo weten 
we niet wat de effecten van woningmarkt-
hervormingen en aanvullende bezuinigin-
gen zullen zijn. Die zijn dan ook niet in de 
doorrekening betrokken. Wel roepen we de 
politiek op om ernstig rekening te houden 
met de economische gevolgen van moge-
lijke ingrepen.” 

Elco Brinkman:

“In het meest positieve 
scenario is er sprake 
van € 67 mrd bouw-
omzet in 2020.”

MEER INFORMATIE EN DOWNLOADS:

Beide te downloaden op www.bouwendnederland.nl

  De Bouw in 2020 
  Eindverslag van de 
  toekomstverkenning 
  voor de bouwsector 
  in 2020, april 2012

 De Bouw in 2020 
 (EIB-rapport)
 Vier kwantitatieve 
 scenario’s, juni 2012
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Wonen in brouwerij

Maasvallei was één van de partners 
die de voormalige Artifort-meubel-
fabriek en bierbrouwerij De Zwarte 
Ruiter aan de Brouwersweg in Maas-
tricht verbouwden tot appartemen-
tencomplex, een mix van sociale wo-
ningbouw en commerciële verhuur. 
Nadat alle andere partijen waren 
afgehaakt, besloot Maasvallei alleen 
door te zetten. Met succes. Nog voor 
de oplevering waren vrijwel alle 68 
appartementen verhuurd, een opste-
ker voor de corporatie.

Foto Roger Dohmen/Hollandse Hoogte
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Stichtingskosten 
per corporatie

Ook sloopkosten vallen onder stichtingskosten.

Door Arjen de Vries

In ieder nummer van Corporatiebouw belichten 

wij aan de hand van de cijfers uit het Centraal 

Fonds Volkshuisvesting een corporatie die op 

één of andere wijze opvalt binnen de groep van 

de twintig grootste corporaties van Nederland. 

We baseren ons op de rapportage Corporatie in 

Perspectief, waarin teruggekeken wordt op de 

prestaties in het jaar 2010 en de drie jaar daar-

voor. Deze keer de focus op de stichtingskosten 

voor het bouwen van sociale huurwoningen.
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Er moeten meer woningen met minder geld gebouwd worden.

Welke corporatie besteedt het meest aan nieuwbouwwoningen en wie 
is het meest zuinig? Een relevante vraag. Corporaties hebben onder 
invloed van de economische crisis minder geld tot hun beschikking. 
Aan de andere kant wijst het toenemende aantal woningzoekenden op 
een grote behoefte aan nieuwe woningen. Er moeten dus meer wonin-
gen met minder geld gebouwd worden. Reden voor menig corporatie 
om strak te kijken naar de stichtingskosten om vervolgens zoveel mo-
gelijk waar voor haar geld te realiseren.

VERSCHILLEN IN STICHTINGSKOSTEN
Als we kijken naar de stichtingskosten die de corporaties hebben be-
steed aan de bouw van hun nieuwbouwwoningen, zien we enorme 
verschillen. In de topvijf  ‘bruto stichtingskosten realisatie nieuwbouw 
huurwoningen’ staan:

De koploper, corporatie Lefier, heeft volgens de analyse van het Centraal 
Fonds in 2010 319 huurwoningen en 92 koopwoningen opgeleverd. Van 
de twintig grootste corporaties hebben ze hiervoor per huurwoning wel 
het meeste geld uitgegeven. Ook de koopwoningen zijn goedkoper. Nor-
maal bestaan de stichtingskosten van een huurwoning uit grondkosten, 
bouwkosten en bijkomende kosten. De bijkomende kosten zijn uitga-
ven voor het verkrijgen van een bouwvergunning, maar ook aansluit-
kosten, financieringskosten en kosten voor architect en adviseurs. Een 
bouwproject kan financieel behoorlijk uit de pas gaan lopen door aan-
vullende kosten. Wanneer het gaat over een herstructureringsopgave, 
worden er extra kosten gemaakt voor bijvoorbeeld verhuisvergoedingen 
en sloopkosten van het te slopen bezit. Vaak moeten parkeerplaatsen 
op het eigen terrein worden gerealiseerd. Mocht dit niet kunnen op het 
maaiveld, dan moeten er parkeergarages worden gerealiseerd. Hierdoor 
vallen de stichtingskosten zomaar € 25.000 tot € 40.000 hoger uit. 

Het Centraal Fonds geeft geen inzicht in deze aanvullende kosten. Wel 
valt de corporatie onder de categorie ‘Middelgrote en kleinere herstruc-
tureringcorporaties’ waardoor extra kosten ten gevolge van sloop voor 
de hand liggen.

Hoe groot de verschillen zijn in bruto kosten voor het bouwen van 
huurwoningen blijkt wel wanneer we van de twintig grootste corpora-
ties de vijf beschouwen die het minste hebben uitgegeven aan nieuw-
bouwwoningen:

Heeft koploper Lefier met stichtingskosten van ruim € 240.000 het nu 
slechter gedaan dan de ogenschijnlijk beter presterende woningstich-
ting De Key met € 81.112? Dat kunnen we niet zomaar stellen. Opval-
lend is in ieder geval het verschil in grondprijs. Daar waar Lefier circa  
€ 31.000 aan grondkosten per woning besteedt, kon De Key volstaan 
met  € 1.200 aan grondkosten. Om maar een opvallend verschil te noe-
men. En verder weten we niets van woninggrootte, voorzieningen enzo-
voorts. Geld zegt dus niet alles. Uiteindelijk gaat het altijd om kwaliteit, 
garantie en een tevreden klant.

DE GROOTSTE CORPORATIES VAN HET LAND!

Bij de groep twintig grootste behoren in 2010 de volgende corporaties:

CORPORATIE TOP 20                                  aantal woningen
Stichting Vestia Groep Rotterdam 81.376
Stichting Ymere Amsterdam 78.746
Stichting de Alliantie Huizen 56.937
Woningstichting Eigen Haard Amsterdam 56.329
Stichting Portaal Baarn 53.244
Woonstad Rotterdam 46.791
Stichting Woonzorg Nederland Amsterdam 43.498
Woningstichting Rochdale Amsterdam 42.288
Woonbron Rotterdam  38.881
Woonstichting De Key Amsterdam 33.283
Staedion ‘s-Gravenhage 32.253
Stadgenoot Amsterdam 31.625
Stichting Woonbedrijf SWS eindhoven 30.499
Stichting Havensteder Rotterdam 30.294
Stichting Lefier Hoogezand-Sappemeer 29.424
Mitros Utrecht 28.906
Stichting Mooiland Wageningen 27.656
Stichting WonenBreburg Tilburg 26.414
Vivare Arnhem 24.087
Wonen Limburg Roermond 22.845

MEESTE STICHTINGKOSTEN IN €
Stichting Lefier Hoogezand-Sappemeer   242.618
Stichting de Alliantie Huizen   211.668
Stichting Mooiland Wageningen   211.559
Woningstichting Rochdale Amsterdam   209.322
Stichting Havensteder Rotterdam   208.956

MINSTE STICHTINGKOSTEN IN €
Woonstichting De Key Amsterdam    81.112
Woningstichting Eigen Haard Amsterdam    151.057
Mitros Utrecht    174.596
Stichting Portaal Baarn    175.663
Wonen Limburg Roermond    177.544
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geeft, is de deur zo open. De kwaliteit van die 
deuren laat echt te wensen over; je zet er een 
krik tussen en je draait hem zo open. Ik weet 
dat dit soort problemen bij meer corporaties 
in onze regio speelt, maar het zal ongetwijfeld 
landelijk zijn.” 
Het zijn vaak overlastgevende jongeren of ge-
legenheidsdieven die dan de kelder betreden 
en op zoek gaan naar zwakke deuren. “En dan 
gaat het echt per vijf of tien tegelijk die worden 
gesloopt. Als ze eenmaal binnen zijn, kunnen 
ze gewoon hun gang gaan. Dat kost de cor-
poratie iedere keer weer handenvol geld. Bo-
vendien is het voor bewoners niet veilig als ze 
geen vluchtweg meer hebben wanneer ze in de 
kelder zijn. Die kunnen wij ze met onze deu-
ren en kozijnen bieden”, aldus Wilco Zegers.                                                                                                                                          

MAATREGELEN ZIJN DUUR
Inbraken en overlast door jeugd zijn de be-
langrijkste zaken die de corporatie wilde aan-
pakken. Maar die maatregelen kunnen duur 
zijn en werken niet altijd, aldus Zegers. “Als je 
een kozijn met Politiekeurmerk Veilig Wonen 
wilt plaatsen, kost dat veel geld, zo’n € 1.200, 

terwijl wij het voor ongeveer € 700 kunnen. 
Bovendien moeten alle kozijnen eruit, wat 
ook lastig is.” 
Dat beaamt ook Bertus Snoeij. “De vloeren 
moeten zelfs opengehakt worden, omdat je 
met een stalen stijlstrip zit die eruit moet. Die 
zit gestort in de smeervloer. Op die manier 
ben je veel te lang bezig met het vervangen 
van een kozijn en deur. Bovendien heb je sto-
foverlast door het slijpwerk en moet ook het 
nodige metselwerk opnieuw gedaan worden. 
Ook de bewoners kunnen enkele dagen of 
langer zelfs hun box niet gebruiken.”

VPK
Woonbron wilde aanvankelijk de oude poly-
norm kozijnen van de bergingen laten ver-
vangen en zocht naar een betaalbare oplos-
sing. Zo kwam men bij Zegers terecht. Die 
kreeg van de corporatie ruim de tijd om over 
het probleem na te denken. “Er was geen ver-
plichting voor de corporatie om mijn oplos-
sing ook echt aan te schaffen. Van de andere 
kant was er voor mij geen druk om het op 
te lossen.” Zegers begon zijn project met het 

Inbraken, een onveilig gevoel, niet meer ge-
bruik durven maken van de berging. Bewo-
ners die hun berging zelfs dicht schroeven of 
afdekken met stalen platen. Plus een hele berg 
geld die het bestrijden van vandalisme voor 
corporaties met zich meebrengt. Het pro-
bleem van kelderboxen/bergingen is aardig 
groot, zegt Wilco Zegers van WZsolutions. 
“Ik adviseerde wooncorporatie Woonbron 
over dit onderwerp in de Rotterdamse wijk 
Schiemond. Men stak daar jaarlijks een ton 
in het bestrijden van vandalisme, maar een 
jaar later was er nog maar voor ongeveer  
€ 10.000 aan maatregelen zichtbaar.” Die uit 
de hand lopende kosten zijn nu echter verle-
den tijd, zegt complexbeheerder Bertus Snoeij 
van Woonbron.

KWALITEIT
Het probleem van kelderboxdeuren is volgens 
Snoeij de zwakke configuratie waaruit ze vaak 
zijn opgetrokken. “Wij hebben in Schiemond 
opdekdeuren die naar binnen toe open draai-
en. Ze zitten ingemetseld in een stalen poly-
norm kozijn. Dus als je daar een trap tegen 

Door Johan van Leipsig

Wilco Zegers van het bedrijf WZsolutions 

uit Nistelrode had in 2008 een goed idee om 

deuren van onder meer kelderboxen te 

beschermen tegen vandalisme en inbraak. 

In samenwerking met corporatie Woonbron 

Delfshaven ontwikkelde Zegers het overzet-

kozijn, ofwel het VandaalProofKozijn (VPK). 

Tot grote tevredenheid van Woonbron-

complexbeheerder Bertus Snoeij.

Vandalen komen er niet 
meer in bij Woonbron

C O R P O R AT I E PA RT N E R
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kele ploegen en sloten in één dag een complex 
van 44 boxen helemaal af en plaatsten vervol-
gens de kozijnen. In totaal kostte het inclu-
sief het nodige schilderwerk denk ik een dag 
of drie. De kozijnen worden van tevoren op 
maat gemaakt in de fabriek, maar ter plekke 
in elkaar gezet en over het bestaande kozijn 
heen geplaatst. De nieuwe, naar buiten draai-
ende deur komt vervolgens in het nieuwe 
kozijn te hangen. De bewoners konden snel 
weer gebruik maken van hun box.”
Nadelen aan de werkwijze van WZsolutions 
zijn er eigenlijk niet, vindt Snoeij. “Of het 
moet zijn dat je er echt niet meer in komt als 
je je sleutels kwijt bent. Als bewoners in zo’n 
geval zelf iets gaan proberen, beschadigen ze 
de deur en het kozijn wel, maar ze komen er 
niet in”, lacht hij. Een ander puntje is de ver-
vanging. “Als je er zeker van wil zijn dat tij-
dens de vervanging van je bergingsdeur niets 
wordt weggehaald, moet je er zelf bij blijven. 
Je bent immers zelf verantwoordelijk. Maar 
diefstal tijdens het installeren is nog nooit ge-
beurd, voor zover ik weet. We hebben het dan 
intussen over zo’n 250 deuren.”

NUL INBRAKEN
Volgens Snoeij heeft het VandaalProofKozijn 
effect. In de wijk Schiemond is nu een einde 
gekomen aan de reeks inbraken die elk jaar 
in de buurt gepleegd werd. En dat blijkt ook 
uit de cijfers. 
In 2008 lag het gemiddelde nog op drie in-
braken per week. Na plaatsing van de nieu-
we kozijnen in zes torens van het complex, 
is het aantal inbraken geslonken tot nul. 
“Hierdoor voelen de bewoners zich een stuk 
veiliger”, aldus Snoeij. “We hebben nog niet 
alle deuren vervangen, maar het budget is 
op. Volgend jaar kijken we verder”, lacht hij. 
Samenvattend is het voor Woonbron een 
mooie oplossing: minder overlast door van-
dalisme en inbraken, minder geld kwijt aan 
vandalismebestrijding en een snelle plaat-
singstijd waardoor overlast voor de bewo-
ners tot een minimum beperkt wordt. Ook 
zijn eventuele herstelwerkzaamheden aan 
het kozijn gemakkelijk door de eigen tech-
nische dienst uit te voeren, aldus Zegers. “Er 
zit niets aan dat niet bij een bouwmarkt te 
krijgen is.”

aanbrengen van een aantal proefstukjes. “Dat 
kost de corporatie niets. We brachten ze aan 
en lieten ze een periode hun werk doen. Dan 
zien we vanzelf wat het doet en kunnen even-
tuele verbeterpunten aanpakken. In die zin 
fungeerde de corporatie ook een beetje als 
proeftuin voor mijn projecten.” Uiteindelijk 
kwam Zegers dus met het VPK op de prop-
pen. “Het VPK is een stalen deurkozijn, maar 
dan wel vele malen dikker dan elk ander regu-
lier staalkozijn. Daarnaast is het extra stevig 
omdat de nieuwe constructie boven op de 
oude ervoor zorgt dat er geen speling is.” Uit 
de test voor het Politiekeurmerk is gebleken 
dat het kozijn ook na vijf minuten nog stand-
houdt.

SNEL EN GOED
Het plaatsen van de VPK’s ging snel (30 mi-
nuten per kozijn) en zorgde op die manier 
voor een minimum aan overlast voor de be-
woners en de corporatie, aldus Snoeij. “Dat 
was precies waar we naar op zoek waren: een 
minimum aan overlast, een goede oplossing 
en een snelle installatie. Ze kwamen met en-

‘Het VPK is vele malen dikker dan een regulier staalkozijn.’

C O R P O R AT I E PA R T N E R
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Hoe groot de uitdaging ook is, met Caparol durf 

je het aan. Omdat je werkt met superieure verf. 

Natuurlijk. Maar als een huiseigenaar zich creatief 

wil onderscheiden van zijn buurtgenoten, heb je  

méér nodig. Bij Caparol kun je altijd rekenen op 

betrokken mensen die voor je klaar staan. Met 

kennis van zaken die in ruim honderd jaar is 

opgebouwd en die nog iedere dag wordt aan-

gescherpt. Met voortreffelijke verf en adviezen  

op maat sta je niet snel voor verrassingen. Zo 

komt je vakmanschap altijd tot zijn recht. Of je  

nu schilder, architect of opdrachtgever bent, 

Caparol geeft je verfvertrouwen. En dan kan het 

resultaat wel eens héél bijzonder uitpakken.
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OFW Woondiensten is 

in samenwerking met 

bouwbedrijf Salverda 

in het centrum van 

Dronten bezig met de 

laatste fase van de 

modernisering van ruim 

tweehonderd woningen. 

Voor het nieuwe aanzien 

van de gevels werd men 

min of meer gedwongen 

te werken met de 

Beeksteen, een smalle 

gevelsteen. De resultaten 

zijn verrassend.
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Van uniform gevelaanzicht 
naar diversiteit

Door isoleren gebouwschil naar energielabel A

Door Joop Wilschut
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Bij OFW Woondiensten spreekt men over 
modernisering van woningen en niet over 
renovatie. Maar wat er gebeurt, is wel ingrij-
pend. Alle buitengevels worden afgepeld tot 
op het binnenspouwblad, waarna er nieuwe, 
hoogwaardiger isolatie en een nieuw buiten-
blad wordt aangebracht. Gelijktijdig worden 
alle kozijnen vervangen. Ook bij de daken 
wordt alles tot aan het dakbeschot weggehaald 
en komen er nieuwe dakpannen met nieuwe 
isolatie op het dak te liggen. Bij sommige wo-
ningen gaat ook de schoorsteen eraf en komt 
er een nieuwe op. En de begane grondvloer 
wordt geïsoleerd. In de woningen komt so-
wieso een nieuwe schakelkast en wordt er een 
gas- en elektracontrole uitgevoerd. Als opties 
kunnen de bewoners kiezen voor vervanging 
van de plafonds en voor een nieuwe badka-
mer, toilet en keuken.
De modernisering betreft ruim tweehonderd 
woningen in het centrum van Dronten, die in 
de periode 1964 – 1966 gebouwd zijn. Binnen 
de wijk gaat het om vier woningtypen, waarop 
weer allerlei variaties te vinden zijn. Het ge-
heel is in drie fasen aangepakt. Begin 2011 is 
men met fase I (81 woningen) gestart en in 
augustus is fase II (51 woningen) in uitvoering 
gegaan. Inmiddels zijn beide fases opgeleverd. 
Men neemt sinds januari 2012 fase III onder 
handen en de verwachting is dat deze 91 wo-
ningen eind van dit jaar klaar zijn.

PRIJSVRAAG
“Het totale project is aanbesteed als een 
prijsvraag, waarvoor we twee aannemers 

hebben uitgenodigd”, legt Ditmer Salverda, 
projectleider bij OFW Woondiensten, uit. 
“Vooraf hebben we een analyse gemaakt 
omtrent de technische staat en verhuurge-
gevens. Aan de hand daarvan is een pro-
gramma van eisen geschreven met wat er 
minimaal moet gebeuren. De minimale eis 
voor dit project was dat de woningen opge-
waardeerd moesten worden van energiela-
bel E naar energielabel B. We hadden hierbij 
wel het verzoek geplaatst ook aan te geven 
welke extra ingrepen en kosten er gemaakt 
moesten worden om energielabel A te be-
halen.”
“In de uitnodiging is aan de twee aanne-
mers gevraagd drie aanbiedingen te doen. 
De minimale aanbieding moest voldoen 
aan hetgeen is voorgeschreven in het pro-
gramma van eisen. De middelste mocht een 
aanbieding zijn met enige toevoegingen, zo-
als esthetische aspecten en in de maximale 
aanbieding was er ruimte voor luxe toevoe-
gingen. We gaan bij de meeste projecten, die 
wij uitvoeren, op deze manier te werk.”
“De uitgenodigde aannemers hebben hun 
drie plannen gepresenteerd, die vervolgens 
door ons zijn getoetst op onder andere prijs, 
energieprestatie, esthetica en omgang met 
bewoners. Onze keuze is uiteindelijk geval-
len op bouwbedrijf Salverda en op de mid-
delste aanbieding, maar daarvoor kiezen we 
in de meeste gevallen”, aldus Salverda.
Vervolgens is er een bouwteam samenge-
steld en zijn de plannen verder uitgewerkt. 
Het bouwteam bestaat uit mensen van 

OFW, een bewonerscommissie (circa vijf 
bewoners per fase), de aannemer en de ar-
chitect. Deze laatste wordt door de aanne-
mer uitgekozen, waarna ze als koppel ver-
antwoordelijk zijn van de realisatie van het 
project.

BEEKSTEEN
“Eén van de problemen waarvoor we een op-
lossing moesten vinden, betrof de opbouw 
van de nieuwe gevelconstructie”, gaat Salverda 
verder. “De oude gevels hadden de traditio-
nele opbouw van de jaren zestig van de vorige 
eeuw: honderd millimeter binnenblad, vijf-
tig millimeter spouw en honderd millimeter 
buitenblad. Een hoogwaardiger isolatie in de 
spouw zou al snel leiden tot een bredere to-
taalmaat van de gevelconstructie en tot een 
noodzakelijke verbreding van de fundering. 
Dat was evenwel geen optie; niet alleen qua 
kosten, maar ook omdat de rooilijn vlak langs 
de voorgevels loopt.”
Er bleef dus gerekend vanaf de buitenzijde van 
het binnenblad maar 150 mm ruimte voor de 
nieuwe gevelconstructie. Als isolatie is gekozen 
voor een combinatieplaat: 40 mm PIR-schuim 
met aan de binnenzijde 20 mm steenwol in een 
zachte persing om de oneffenheden aan het 
gehandhaafde binnenblad op te vangen. Met 
een minimale ruimte tussen isolatie en buiten-
blad van 20 mm bleef er voor het metselwerk 
dus maar 70 mm over. En daarvoor heeft de 
Beeksteen een oplossing geboden.

C O R P O R AT I E P R O J E C T
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Alle buitengevels worden afgepeld tot op het binnenspouwblad.

Ruth Lokhorst van Bouwbedrijf Salverda.
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De Beeksteen van CRH Clay Solutions 
heeft in lengte (207 mm) en dikte (50 mm) 
dezelfde afmetingen als een waalformaat 
baksteen. Alleen de koppenmaat is met 65 
mm aanzienlijk smaller dan de gangbare 
100 mm. Door deze reductie in breedte van 
35% is de vrijgekomen ruimte te benutten 
voor extra isolatie. Door de smallere maat 
is wel extra verankering van het buitenblad 
nodig in verband met de stabiliteit. En ook 
de bevestiging van voorzieningen als zon-
weringschermen vraagt om extra aandacht; 
die zijn met chemische ankers gekoppeld 
aan het binnenblad en waar mogelijk aan de 
verdiepingsvloer.

DIVERSITEIT IN AANZIEN
Hadden de woningen vroeger een universeel 
en monotoon aanzicht, bij de modernisering 
is ervoor gekozen de gevels een compleet 
andere uitstraling te geven. De gevelinde-
ling met kozijnen is bij de meeste woningen 
nog wel gelijk gebleven, maar er is veel meer 
gespeeld met kleur en met verschillende 

materialen. Ruth Lokhorst van Bouwbedrijf 
Salverda is uitvoerder op dit project. “De 
Beeksteen is in vijf kleurvariaties toegepast, 
waarbij de architect op een aantal niveaus 
een zogeheten ‘speklaag’ in een andere kleur 
in het gevelvlak heeft opgenomen. Een laag 
die niet continu doorloopt maar op bepaalde 
plekken, corresponderend met bijvoorbeeld 
de zijkant van een kozijn, stopt. Verder zijn 
er woningen waarbij de nieuwe gevels niet 
volledig bestaan uit metselwerk, maar waar 
rabatdelen in zijn opgenomen. Rabatdelen 
per blok in één kleur, maar per blok van kleur 
wisselend.”
Een ander aspect dat veel heeft gedaan met 
de uitstraling van de woningen, is de nieuwe 
dakbedekking en heel in het bijzonder de 
gootlijn. Die is zwaarder aangezet en oogt als 
een koofconstructie bij de overgang van ge-
vel naar dak. Verder zijn er in sommige kop-
gevels ornamenten als een botter, een lelie en 
een zwaluw in het metselwerk opgenomen. 
Deze ornamenten met een relatie naar de 
polder waarin Dronten ligt, zijn gemetseld 

met normale 100 mm brede stenen, waar-
door ze voor de Beekstenen uitsteken.

NOG GEEN INSTALLATIES
Salverda: “Om het gewenste energielabel te 
behalen, heeft OFW gekozen voor een com-
plete isolatie van de schil van de woningen en 
veel minder voor installatietechnische voor-
zieningen. Dat is bewust gedaan om voor 
de toekomst het label te kunnen behouden. 
Worden de eisen dan bijgesteld dan is er als-
nog ‘ruimte’ om te investeren in installaties 
als zonne-energiesystemen, koudewarmte-
opslag en dergelijke.”
De reacties van de bewoners op de ingrepen in 
hun huizen was en is heel positief. Het feit dat 
men niet behoefde te verhuizen werd en wordt 
als heel prettig ervaren. De aanpak is goed af-
gestemd en de routing is duidelijk: om een blok 
woningen heen van voor naar achter en van 
onder naar boven. Wat ook meespeelt is dat 
zittende bewoners geen huurverhoging krijgen, 
maar wel een luxer ogend huis, meer comfort 
en een besparing op de energierekening.
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Ook de kozijnen worden vervangen.
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Die 20% kan volgens energiedeskundigen 
niet worden gehaald, reden voor het Euro-
pees Parlement de wens uit te spreken om 
minimaal 15% te bereiken in 2020. Ook daar 
is deze nieuwe Richtlijn voor nodig. Zonder 
de Richtlijn haalt Nederland volgens insiders 
nog geen 10%. Het Deense voorzitterschap 
sprak van ‘een zeer goede stap, maar het zal 
het gat niet compleet dichten’. De Richtlijn is 
er ook op gericht om daar waar mogelijk de 
kwakkelende economie een handje te helpen 
door bijvoorbeeld het stimuleren van de di-
verse bouwsectoren en het laten dalen van 
energierekeningen. Verder draagt de richtlijn 
bij aan de klimaatdoelstellingen van de Euro-
pese Commissie.

SAMENWERKING VEREIST
De Europese energiemarkt is de grootste re-
gionale markt ter wereld met meer dan 500 
mln consumenten. Daarnaast is Europa ook 
de grootste invoerder van energie. De uitda-
gingen waarvoor de EU staat, zoals klimaat-
verandering, toegang tot olie en gas, techno-
logische ontwikkeling en energie-efficiëntie, 
gelden voor de meeste landen en vergen 
internationale samenwerking. Het interna-

tionale energiebeleid moet zijn toegespitst 
op de gemeenschappelijke doelstellingen 
van voorzieningszekerheid, concurrentiever-
mogen en duurzaamheid. De betrekkingen 
met producerende en doorvoerlanden zijn 
belangrijk, maar ook die met de grote ener-
gieverbruikende landen, en dan vooral de 
groeilanden, winnen aan betekenis. 

TELEURSTELLING  
Europarlementariër Judith Merkies (PvdA), 
spreekt op haar weblog de teleurstelling uit 
over de nieuwe Richtlijn die in  2014 moet 
ingaan: ‘De nu voorliggende Energie Efficiën-
tie Richtlijn had zo mooi kunnen zijn, maar 
is dat door gebrek aan daadkracht en ambi-
tie van conservatieve lidstaten en parlemen-
tariërs niet geworden. Juist in een tijd van 
economische crisis hadden investeringen in 
energie-efficiëntie een lastenverlichting voor 
lage inkomens en huurders op de energie-
rekening en meer lokale werkgelegenheid 
kunnen betekenen. Nu blijft het bij inspan-
ningsverplichtingen voor de overheid en 
elektriciteitsbedrijven, maar zijn bindende 
doelstellingen rond energie-efficiëntie op-
nieuw afgewezen. De meeste van deze maat-

regelen werden bovendien flink afgezwakt, 
zo zijn er heel wat uitzonderingen op de 
verplichtingen aan energiebedrijven en werd 
het oorspronkelijke voorstel van jaarlijkse 
renovatie van 3% van overheidsgebouwen 
afgezwakt naar enkel gebouwen van centrale 
overheden’. 

VERPLICHTE MAATREGELEN
De Richtlijn moet ervoor zorgen dat de Euro-
pese lidstaten tegen 2020 heel wat efficiënter 
met energie omgaan dan in 1990, een van de 
centrale doelstellingen van het Europese kli-
maatbeleid. Aangezien de lidstaten het niet 
eens konden worden over bindende doel-
stellingen, legt de Richtlijn enkel verplichte 
maatregelen vast. De belangrijkste verplich-
tingen zijn in bijgaand kader opgenomen. 
In 2014 wordt opnieuw bekeken hoeveel 
vooruitgang de EU heeft geboekt. Indien er 
te weinig vooruitgang is geboekt, zullen er 
verplichte energie-efficiëntiedoelstellingen 
worden voorgesteld. 
Met de Energie Efficiëntie Richtlijn hopen 
het Europees Parlement en de Europese Raad 
duidelijkheid te scheppen rondom de wette-
lijke kaders van het Energie dossier.

Het Europees Parlement heeft in 

september jongstleden de nieuwe 

Energie Efficiëntie Richtlijn aange-

nomen. Deze Richtlijn moet ervoor 

zorgen dat in 2020 de 27 Europese 

lidstaten 20% zuiniger omgaan met 

energie ten opzichte van 1990. 

Opmerkelijk is dat de eisen nu al 

zijn afgezwakt.  

Energie Efficiëntie Richtlijn 
Door Hein Stienstra

Nieuwe Europese aanpak voor grootschalige energiebesparing

De drie ‘20-20-20 in 2020’-doelstellingen halen wordt een dringende zaak.
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WONINGCORPORATIES 
Er komt geen Europese renovatieverplich-
ting voor corporaties. Wel moet elke lid-
staat een langetermijnstrategie opstellen 
om energierenovaties in woningen en be-
drijfspanden te stimuleren. De strategie 
moet beleidsmaatregelen treffen om reno-
vatie te stimuleren, een overzicht van de 
voorraad opleveren en voor kosteneffec-
tieve werkwijzen zorgen. Andere maatrege-
len in het voorstel zijn de verplichting tot 
betere informatievoorziening over energie-
besparende maatregelen en beter gebruik 
van restwarmte. Niet alleen verhuurders, 
maar ook huurders moeten baat hebben bij 
maatregelen om energie te besparen. In Ne-
derland is hiervoor een oplossing gevonden 
in het Energieconvenant en de Woonlasten-
waarborg.

AGENTSCHAP NL
Agentschap NL is de uitvoeringsorganisatie 
van de Nederlandse Rijksoverheid als het 
gaat om duurzaamheid, innovatie en interna-
tionaal ondernemen. De belangrijkste doel-
groepen zijn ondernemers, onderzoekers en 
decentrale overheden. In het kader van ener-
giebesparing is onlangs via Agentschap NL 
het volgende gestart: 

•	 Topconsortium	EnerGO:	innoveren	
	 en	toepassen	
 Kennis en innovaties ontwikkelen die ener- 
 giebesparing in de gebouwde omgeving een  

 krachtige impuls geven. Dat is het doel van  
 het onlangs opgerichte Topconsortium  
 voor Kennis en Innovatie EnerGO, onder- 
 deel van Topsector Energie. Overheid, be- 
 drijfsleven en kennisinstellingen staan daar- 
 voor samen aan de lat. 

•	 Nieuwe	hulpmiddelen	handhaving
	 Energieprestatie	gebouwen
 Voor gemeenten die de energieberekening  
 bij de aanvraag voor een omgevingsver- 
 gunning willen toetsen of die op de bouw- 
 plaats willen controleren op energie-aspec- 
 ten brengt Agentschap NL nieuwe hulp- 
 middelen uit: het Handboek Gemeenten  
 Energie Prestatie Gebouwen en het soft- 
 wareprogramma EPCheck, versie 3.0.

UITSTEL ENERGIELABEL
Het energielabel voor nieuwbouwhuizen 
en -gebouwen wordt uitgesteld tot 1 juli 
2013, een hal�aar later dan eerder voorzien. 
Marktpartijen kregen het eind augustus 
te horen, aldus een woordvoerder van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. De 
Tweede Kamer moet de wet die het zoge-
noemde nieuwbouwlabel regelt nog aanne-
men. In deze wet worden ook sancties gezet 
op het ontbreken van een energielabel voor 
bestaande huizen en gebouwen. Dat label 
moet al sinds 2008 getoond kunnen worden. 
Over de sancties is echter nog discussie in 
de Kamer, één van de redenen voor de ver-
traging. 

EUROPESE RICHTLIJN
Een Europese Richtlijn is een wetgevend 
instrument van de Europese Unie. De 
Richtlijn kent haar oorsprong in het Ver-
drag werking Europese Unie, voorheen 
het Verdrag van Rome. Dat verdrag heeft 
destijds geleid tot de oprichting van de 
Europese Gemeenschap (EG). Een 
Richtlijn is verbindend in het te bereiken 
resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij 
bestemd is. Aan de nationale instanties 
wordt de bevoegdheid gelaten vorm en 
middelen te kiezen. De Europese wet-
gever gebruikt Richtlijnen om verschil-
lende nationale rechtsordes op elkaar 
af te stemmen. Richtlijnen komen dan 
ook vaak voor in aangelegenheden die 
de werking van de gemeenschappelijke 
markt raken. Richtlijnen verplichten lid-
staten om hun wetgeving aan te passen 
zodat zij eenzelfde eindresultaat beogen. 

VERPLICHTE 
MAATREGELEN RICHTLIJN
Centrale overheden worden verplicht 
om jaarlijks 3% van hun gebouwen ener-
gie-efficiënter te maken. De overheid 
krijgt op dit punt een voortrekkersrol en 
voorbeeldfunctie. Lidstaten mogen ook 
alternatieve plannen aanmelden wan-
neer die hetzelfde effect genereren. 
• Energiebedrijven worden verplicht  
 om jaarlijks 1,5% minder energie te  
 leveren en te verkopen. 
• Energiebedrijven krijgen de inspan- 
 ningsverplichting om warmte die  
 vrijkomt bij de opwekking van ener- 
 gie beter te benutten. 
• Naast overheidsgebouwen zullen ook  
 commerciële gebouwen worden ver- 
 plicht om energie-efficiënter te worden. 
• Het gebruik van slimme meters moet  
 worden gestimuleerd. 
• De lidstaten moeten binnen een jaar  
 de Richtlijn omzetten in nationale  
 wetgeving. 

MEER INFORMATIE
www.agentschapnl.nl 
www.europa.eu  
www.europadecentraal.nl 
http://ec.europa.eu/energy/publications/ 
www.nen.nl/nen7120
(energieprestatie gebouwen) 

Een nieuwe stimulans is nodig: de commissie stelt een nieuwe energie-efficiëntierichtlijn voor.
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Roel Steenbeek 
Voorzitter Raad van Bestuur Ymere.

HOE GROOT IS WONINGCORPORATIE YMERE?
“We bezitten rond de 85.000 verhuureenheden, waarvan ongeveer 
76.000 woningen in de regio Amsterdam, met als kerngemeenten Al-
mere, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer, Leiden en Alkmaar. 
We hebben acht vestigingen van waaruit we de klant bedienen, we zijn 
dus lokaal verankerd.”

WAAR BENT U HET MEEST TROTS OP?
“Ymere krijgt het voor elkaar om als maatschappelijk ondernemer te 
werken aan wijken met perspectief waar bewoners willen wonen, le-
ven en groeien. Via allerlei projecten bieden we hen de kans om in hun 
wijk initiatieven te nemen, te integreren in de maatschappij.”

WAAR LIGT NOG DE GROOTSTE UITDAGING?                                                                                            
“Het geld dat we met onze commerciële activiteiten verdienen, her-
investeren we in de volkshuisvesting en maatschappelijke projec-
ten. Door de crisis, de stagnerende markt en door toekomstige hef-
fingen van de overheid wordt onze financiële speelruimte kleiner.  
De grootste ambitie ligt erin om ondanks deze tegenwind toch onze 
ambities te realiseren.” 

HOE BELANGRIJK IS DUURZAAMHEID?                                                                                                
“Duurzaamheid gaat bij ons verder dan alleen fysieke duurzaamheid. 
Wij werken ook aan sociale duurzaamheid. Ymere en huurders dragen 
samen bij aan duurzame wijken waar huurders willen wonen en waar 
ze zich kunnen ontplooien. Daarnaast leggen we bijvoorbeeld ‘groene’ 
daken aan en gebruiken we steeds vaker windmolens. Ons doel is  
minimaal 1.000 woningen per jaar energiezuiniger te maken en jaar-
lijks drie innovatieve duurzaamheidsprojecten te realiseren.”

HOE BELANGRIJK IS HUURDERSTEVREDENHEID?                                                                                   
“Ontzettend belangrijk. Daarom laten we deze tevredenheid van onze 
klanten over onze prestaties onder andere meten door de stichting 
Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). KWH 
controleert alle woondiensten van Ymere en kijkt of wij aan de ge-
stelde kwaliteitseisen (blijven) voldoen. En dat doen we!” 

“ Wij gaan verder dan fysieke 
duurzaamheid. Wij werken ook 
aan sociale duurzaamheid.”

Door Johan van Leipsig
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Geert de Vries 
Directeur woonstichting De Zes Kernen.

HOE GROOT IS WOONSTICHTING DE ZES KERNEN?
“We hebben 1371 wooneenheden en zijn actief in de zes kernen van de 
gemeente Bernisse (Abbenbroek, Heenvliet, Geervliet, Oudenhoorn, 
Simonshaven en Zuidland). Bernisse ligt op Voorne-Putten tussen 
Spijkenisse en Brielle. Ons woningbezit is zeer divers. Wij hebben 
oude en nieuwe woningen, groot en klein. 90% is grondgebonden.” 

WAAR BENT U HET MEEST TROTS OP?                                                                                                        
“We hebben een schitterend bezit, waaronder een aantal monumen-
tale panden. Tevens zijn we trots op het feit dat we een grote rol heb-
ben om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden. Samen met de 
plaatselijke zorgboerderij en de plaatselijke Albert Heijn hebben we in 
twee kleine dorpen een winkelvoorziening gecreëerd.”

WAAR LIGT NOG DE GROOTSTE UITDAGING?                                                                                                
“Wij willen ons woningbezit verduurzamen. Ons bestaande bezit up-
graden naar een hoger niveau en het toch betaalbaar houden van de 
woningen. Verder ligt krimp op de loer. Het is daarom van belang dat 
de voorzieningen in de dorpen zo veel mogelijk in stand blijven. Met 
name het basisonderwijs willen we behouden voor de dorpen. Daar-
om zijn we gestart met de bouw van de Brede School in Zuidland en 
zijn een onderzoek gestart om een vierklassige school in Oudenhoorn 
te realiseren.”

HOE BELANGRIJK IS DUURZAAMHEID?                                                                                                   
“Natuurlijk is duurzaamheid belangrijk en zijn we bezig met het isole-
ren van de schil van onze woningen. Bij nieuwbouw passen we allerlei 
duurzaamheidstechnieken toe.” 

HOE BELANGRIJK IS HUURDERSTEVREDENHEID?                                                                                     
“Zeer belangrijk. Die meten we dan ook elk jaar. We hebben veel keu-
zevrijheid en we kennen vrij veel van onze huurders persoonlijk in 
deze kleine organisatie. De lijnen zijn kort en we zijn direct aanspreek-
baar.”

“ Het is van belang dat de 
 voorzieningen in de dorpen zo  
 veel mogelijk in stand blijven.”
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daartussen kleine huisjes van één bouwlaag. 
Ertegenover, aan de Hannie Schafstraat, staan 
nog 35 eengezinswoningen uit die periode. In 
totaal 240 woningen, honderd procent sociale 
huur. Alle portiek-etagewoningen zijn inmid-
dels gesloopt: wat er met de 35 eengezinswo-
ningen gebeurt, wordt later besloten.” 

SLOOP
Uiteindelijk wordt sloop dus het lot van alle of 
nagenoeg alle 660 woningen. Renoveren was 
geen optie, vertelt Hofstede. “De kwaliteit 
voldeed niet meer, bouwkundig noch tech-
nisch. Energetisch heb je het over woningen 
met enkel glas en een geiser.”  
Damen: “De woningen waren bouwtech-
nisch ook heel moeilijk groter te maken. 
Daar kwam bij dat de ruimtelijke opbouw en 
de openbare ruimte niet meer van deze tijd 
waren. De laatste jaren ging de buurt verder 
achteruit.” Dat laatste hangt samen met de 

Het herstructureringsgebied Slachthuisbuurt-
Zuid ligt pal aan de drukke Schipholweg, één 
van entrees tot de binnenstad van Haarlem. 
Fraai is die entree niet: de bebouwing is rom-
melig, de omgeving oogt verpauperd. Dat 
wordt de komende jaren anders. Het gebied 
wordt gefaseerd getransformeerd tot eigen-
tijdse stadsentree. Stedebouwkundig bureau 
BDP.Khandekar ontwierp een plan waarin 
blokken met binnentuinen gegroepeerd 
staan langs de Schipholweg. In de plint van 
de blokken komen commerciële functies, op 
de verdiepingen wordt straks gewoond. Aan 
de achterkant van het projectgebied neemt de 
schaal van de nieuwe bebouwing af, om aan 
te sluiten op de bestaande woningen van de 
Slachthuisbuurt. 

MOEILIJK AANPASBAAR
Dat de zuidflank van de Slachthuisbuurt mo-
menteel wordt aangepakt, is te danken aan 

drie corporaties: Ymere, Elan Wonen en Pré 
Wonen. Ernst Damen, manager projecten 
van Elan Wonen: “Er was onder de drie cor-
poraties twaalf jaar geleden een groot gevoel 
van urgentie: hier moet wat gebeuren. Het ge-
bied bood een treurige aanblik: portiek-eta-
geblokken uit de jaren vijftig, vier lagen hoog, 
zonder lift, kleine woningen, bouwfysisch in 
slechte staat. Van de 660 woningen in het ge-
bied zijn er meer dan driehonderd van ons.”
Snelbouw uit de jaren vijftig die technisch 
op is, zo typeert projectontwikkelaar Benno 
Riteco van Pré Wonen de bebouwing. Pré 
Wonen bezit in het gebied 96 portiek-etage-
woningen, verdeeld over vier flats: “Het zijn 
voornamelijk 3- en 4-kamer woningen, ge-
bouwd in 1954, met energielabel G.” 
Namens Ymere is ontwikkelaar nieuwbouw 
en herstructurering Marjolein Hofstede bij de 
Slachthuisbuurt betrokken. “Ymere had hier 
vijf portiek-etageflats uit de jaren vijftig, met 

Door Hans Fuchs

In de Haarlemse Slachthuisbuurt 

maken bijna 700 corporatie-

woningen uit de jaren vijftig 

ruim baan voor nieuwbouw. 

De grootschalige herstructurering 

is een initatief van de corporaties 

Ymere, Elan Wonen en Pré 

Wonen, samen met de gemeente. 

Het herontwikkelingsgebied is 

zo groot, dat corporaties en 

gemeente besloten tot een 

nauwe samenwerking. 

Corporaties bouwen samen 
in de Slachthuisbuurt

Herstructurering in Haarlem

Ymere, Pré Wonen en Elan Wonen ontwikkelden de hoofdlijnen van het plan samen met de gemeente.
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Fundament van de samenwerkingsovereen-
komst was een gedeelde stedenbouwkundige 
visie – en een behoorlijk aantal vrijheden. Da-
men: “Vast lag dat we zouden herbouwen in 
blokken met binnenterreinen. Ook de hoogte 
van die blokken lag vast. En het programma 
werd op hoofdlijnen vastgelegd: hoe veel gaan 
we slopen, hoe veel bouwen we terug? Maar 
de invulling van de blokken, daarin laat de 
samenwerkingsovereenkomst de corporaties 
vrij.” 
Een goed besluit, vindt Hofstede: “Dat biedt 
ons de ruimte voor het ontwikkelen en aan-
passen van onze strategie, door de tijd, want 
de tijdgeest verandert gedurende zo’n langlo-
pend project.”
 
SAMENHANG
Dat de corporaties en de gemeente als team 
optreden, leidt volgens Hofstede absoluut tot 
meerwaarde. “Je kunt gezamenlijk aan veel 
knoppen draaien, meer kwaliteit realiseren. 
Je kunt samen met de gemeenten bouwpro-
jectoverschrijdend een heel gebied herstruc-
tureren. Zo onstaat samenhang.” Damen ziet 
dat ook zo: “We bezitten samen veel kennis 
en konden daarmee een stevig raamwerk 
construeren: een helder toekomstbeeld, een 
goed programma. De samenwerking bracht 
op wijkniveau een dynamiek op gang die an-
ders zo misschien niet van de grond gekomen 
was.”

In 2008 werden ook de projectverantwoor-
delijkheden van de vier partijen vastgelegd, 
net als de volgorde van de herstructurering. 
Hofstede: “Zo voorkomen we dat we elkaar 
in de uitvoering voor de voeten lopen. En we 
kunnen elkaar zo ook helpen met uitplaatsen 
van huurders in al nieuw gebouwde wonin-
gen.”
Riteco: “Bovendien kan het interim beheer 
gezamenlijk worden opgepakt. Omwonen-
den zien de herstructurering daardoor als 
één plan en door samen één aanspreekpunt 
in te richten, worden de omwonenden beter 
bediend.”
De verantwoordelijkheden voor wat betreft 
grond en exploitatie liggen ook sinds 2008 
vast: de openbare ruimte is voor de gemeente, 
de binnenterreinen zijn voor de corporaties. 
En de afwikkeling van het verkeer werd gere-
geld. Damen: “Broodnodig, dat soort dingen 
moet je bij zo’n groot project op gebiedsni-
veau organiseren. Hetzelfde geldt voor de 
commerciële plint in alle bouwblokken. Daar 
moet je gezamenlijk een planning voor ma-
ken, je moet de functies in al die plinten zo 
verdelen dat het optimaal is voor de buurt.” 

MEER STEM 
Volgens Hofstede heeft de samenwerking 
tussen de drie corporaties onderling even-
eens meerwaarde: “Je bezit het numerieke 
overwicht. Als corporaties sta je gedrieën 

lange adem van het herstructureringsproject. 
Hofstede: “Omdat we allemaal heel lang wis-
ten dat het gebied op de schop gaat, is lange 
tijd weinig gedaan aan onderhoud. De laatste 
drie jaar was er grotendeels sprake van tijde-
lijke verhuur.” 
Maar in 2011 ging dan toch de sloopkogel 
door de eerste woningen. Tussen februari en 
eind 2011 gingen de woningen van Ymere als 
eerste tegen de grond, en ook de eerste wo-
ningen van Elan Wonen zijn inmiddels ge-
sloopt. 
Eind 2012 starten Ymere en Elan Wonen 
met de eerste nieuwbouw. Pré Wonen volgt 
eind 2013, begin 2014. Damen: “Het plan is 
om evenveel woningen terug te bouwen. Het 
aanvankelijke idee om iets meer terug te bou-
wen, moest uiteindelijk van tafel. Omdat de 
nieuwe woningen groter zijn, is de dichtheid 
al fors toegenomen – er was domweg geen 
ruimte voor extra woningen.” 

SAMENWERKEN
Aan de basis van de herstructurering staat 
een innige samenwerking tussen Ymere, Pré 
Wonen, Elan Wonen en de gemeente. In april 
2008 tekenden de vier partijen een samen-
werkingsovereenkomst. Hofstede: “De ge-
meente kwam erbij in verband met de grond-
exploitatie. Een deel van de grond is van de 
gemeente. Ons gezamenlijke doel: een trans-
formatie van dit gebied.”

Iedere corporatie bouwt in de Slachthuisbuurt voor eigen rekening en risico. 
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veel sterker bij hobbels en discussies met de 
gemeente. Je hebt meer stem.” Die stem kon 
bijvoorbeeld worden ingezet bij de discus-
sie over de geluidbelasting van de woningen 
die direct aan de drukke Schipholweg staan. 
Hofstede: “Wij hebben als corporaties kun-
nen bereiken dat de gemeente geld vrijmaakt 
voor geluidsarm asfalt. Ook hebben we ge-
zamenlijk bereikt dat de gemeente buiten-
ruimtes toestaat aan de Schipholweg. De 
gemeentelijke richtlijn staat dit niet toe, in 
verband met het geluid van de Schipholweg. 
Maar wij zien dit toch als kwaliteit, omdat 
dit de zuidzijde van het gebouw betreft.”
Vergeet niet, vertelt Riteco, dat deze drie 
corporaties al een lange geschiedenis heb-
ben als het gaat om samenwerken: “Het 
projectteam heeft vanuit de corporaties 
dezelfde samenstelling als bij de herstruc-
turering in de Delftwijk in Haarlem in 2002 
en de in 2004 gestarte herstructurering van 
Europawijk-Zuid  in Haarlem. Daar komt bij 
dat we in de Slachthuisbuurt alle drie verge-
lijkbaar vastgoed hebben, die snelbouw uit 
de jaren vijftig. Je loopt dus allemaal tegen 
hetzelfde aan. Dan is het handiger om in alle 
openheid met elkaar een gezamenlijke visie 
te maken, in plaats van individueel aan de 
slag te gaan en dan te kijken of het allemaal 
bij elkaar past.”
Een bijkomend voordeel van de samenwer-
king tussen de corporaties: zij konden hun 
woningbestanden onderling rangschikken. 
Dat voordeel is in de praktijk ook uitgebuit, 
vertelt Damen: “Ymere en Elan Wonen kon-

den gebruik maken van de mogelijkheden 
om stedebouwkundig woningen uit te rui-
len. Een portieketageblok van Elan Wonen is 
gesloopt om ruimte te bieden voor plannen 
van Ymere en in ruil daarvoor zitten in een 
Ymere-blok nu 24 nieuwbouwwoningen van 
Elan Wonen.” 

VERSCHILLEN VAN MENING
Er waren echter ook verschillen van mening 
tussen de corporaties. Bijvoorbeeld over het 
honderd procent terugbouwen van sociale 
huur – oorspronkelijk een afspraak uit de 
samenwerkingsovereenkomst. Hofstede: 
“Ymere wil dat niet meer. Wij willen toch 
sterk mengen, om niet later weer tegen de-
zelfde sociale problemen aan te lopen die 
nu in deze buurt spelen. Pré Wonen en Elan 
Wonen voelden daar minder voor. Die dis-
cussie is heel transparant gevoerd, heel hel-
der. Uiteindelijk is afgesproken dat alle drie 
corporaties minimaal zestig procent sociale 
huur terugbouwen.” 
Ook was er aan het begin van het traject 
verschil van inzicht over de invulling van 
de commerciële meters, aldus Riteco: “De 
corporaties hebben toen zelf een econoom 
ingeschakeld, om hun verhaal te onderbou-
wen. De gemeente wilde aanvankelijk grote 
winkelketens huisvesten, maar de corpora-
ties mikten op kleine middenstanders, om-
dat dat beter aansluit bij de woonbestem-
ming. Met de hulp van die econoom maak je 
zo’n verhaal dan kwantitatief – en daarmee 
kwalitatief.”

KOSTBAAR
Damen en Hofstede betreuren achteraf dat de 
corporaties zijn meegegaan in de gemeente-
lijke visie om het parkeren ondergronds en be-
bouwd op te lossen. “Op zichzelf is het goed dat 
het parkeren niet dominant in het straatbeeld 
aanwezig is, Maar deze oplossing is voor de 
corporaties wel heel kostbaar. Dat geld kunnen 
we niet besteden aan de kwaliteit van de wo-
ningen. Daar hebben we echt een les geleerd: 
het masterplan was wel heel erg gedetailleerd, 
daarin werd misschien toch nog te veel vastge-
legd. Dat is dan gelijk een goede les: als je iets te 
ver uitwerkt, zit je er vervolgens ook aan vast, 
terwijl je bepaalde dingen misschien ook later 
nog goed pasmaat kan krijgen.”
Ook Riteco formuleert een belangrijke les: 
“Samenwerken binnen een ervaren project-
team met leden die elkaar goed kennen en 
goed samenwerken, dat is een echte succesfor-
mule. Helaas is dat niet altijd te sturen.”
Damen plaatst daar een laatste kanttekening 
bij: “Bij projecten van deze omvang moet je 
zorgen dat van alle organisaties de juiste men-
sen aan tafel zitten. Niet alleen van de cor-
poraties, maar ook van de gemeente moet je 
verlangen dat er stevige projectleiders op het 
project komen. Mensen met het juiste man-
daat die binnen hun organisaties echt stappen 
kunnen zetten en waar nodig door kunnen 
schakelen naar de bestuurders. Als je dat niet 
hebt, blijft het proces soms te veel hangen in 
ambtelijke circuits. Dat komt de voortgang 
niet ten goede, en dat is eigenlijk de grootste 
bedreiging van een dergelijk project.”

- CORPORATIEBOUW  OKTOBER  -   
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Het tijdelijk uitplaatsen van Elan-huurders in nieuwe Ymere-woningen kwam uiteindelijk niet van de grond.
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‘Pak samen met Vivare aan in Presikhaaf ’, zo 
luidt in Cobouw van 17 januari 2011 de con-
tactadvertentie van de Arnhemse woning-
corporatie Vivare. Op de oproep reageren 
negentien bouwbedrijven.
“Bouwers schrijven door de crisis heel scherp 
in op aanbestedingen in bestek”, legt project-
manager Monique van Gerven van Vivare 
uit. Dat levert een lage prijs op bij de aan-
besteding, maar ook veel gedoe tijdens de 
uitvoering. “Er is dan voortdurende discus-
sie over meerwerk en contractvoorwaarden. 
Voor je het weet, zit je in een vechtproject.”
Geruzie op de bouwplaats en een matig eind-
product; Van Gerven en haar collega hebben 

er geen zin in. Daarom stellen zij, samen met 
hun direct leidinggevende, de directie van 
Vivare voor om een project lean aan te pak-
ken. 
Voor de pilot kiest Van Gerven een relatief 
eenvoudig project uit in de Arnhemse woon-
wijk Presikhaaf, waar Vivare aan een groot-
schalige herstructurering werkt. De eerste 
twee fases van de Blauwe Weide zijn op basis 
van bestek gebouwd. De derde fase, zo wordt 
na enig lobbywerk van Van Gerven en haar 
collega besloten, wordt lean gerealiseerd. 
“Ons eerste leanproject bestaat uit de bouw 
van 66 appartementen en 26 eengezinswo-
ningen. Het is een goede testcase, omdat de 

Corporaties die starten met lean, 

doen dat met veel vertrouwen in 

de betrokken bouwer. Daarom is 

niet iedere aannemer hiervoor ge-

schikt, zo stellen leanspecialisten. 

“In de bouw kost het veel moeite 

om mensen uit hun oude gedrag

te halen.”

Niet iedere aannemer 
is geschikt voor leanpilot
Door Aernout Bouwman-Sie
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eerste twee fases van de Blauwe Weide vrij-
wel hetzelfde zijn. Zo kunnen we goed bekij-
ken wat de verschillen zijn tussen een aanbe-
steding in bestek en een leanproject.”
Van de negentien bouwers die op de contact-
advertentie reageren, hebben er zes een goed 
verhaal. “Van sommige andere brieven lijkt 
het dat die bouwers hun verhaal bij elkaar 
hebben gegoogled.” Uit de zes interessante 
brieven selecteert Vivare op basis van een 
zelfontwikkeld puntensysteem drie bouwers: 
Van Wijnen, Trebbe en Hegeman Bouw-
groep. 
Om te beoordelen welke bouwer het meest 
geschikt is voor het project, bespreekt Vivare 
in een dialoogronde met de drie bouwers - 
Van Gerven spreekt liever van ‘ketens’ - het 
project. Op basis van deze gesprekken blijven 
twee bouwers en hun keten over: Van Wij-
nen en Hegeman. De opdracht gaat uiteinde-
lijk naar Hegeman. Van Gerven: “Hegeman 
is ook de aannemer die de tweede fase van 
de Blauwe Weide in bestek heeft gebouwd. 
Maar dat is toeval.”
Uit de eerste evaluaties van het leanproject 
blijkt dat de contracten, die met de bouwer 
zijn ondertekend, voor verbetering vatbaar 
zijn. Van Gerven: “Het heeft allemaal goed 
uitgepakt, maar omdat we op basis van ver-
trouwen wilden samenwerken, is er relatief 
weinig vastgelegd. Het gaat vooral om het 
meetbaar maken van verbeteringen in het 
proces. Bij ons tweede leanproject, de bouw 
van 115 appartementen in Presikhaaf, gaan 
we de contracten zo aanpassen dat de pres-
taties wel meetbaar zijn.” 

OVERZICHTELIJK
“Wil je als corporatie lean introduceren, dan 
is het verstandig om bij een relatief overzich-
telijk bedrijfsproces te beginnen”, stelt Carla 
van der Weerdt van adviesbureau Accent. 
Een bouwproject kan, maar de leanspeci-
alist zou zelf bij een ander bedrijfsproces  
beginnen.
Een bouwproject vindt grotendeels buiten de 
organisatie plaats. Hierdoor is het veel las-
tiger om alle corporatiemedewerkers bij de 
leanintroductie te betrekken. Daarbij komt 
dat het proces vrij hectisch is. En dat kan een 
beheerste introductie van lean lastig maken. 
Bovendien moet bij ieder volgend bouwpro-
ject, dat lean wordt uitgevoerd, het proces 
opnieuw kritisch worden bekeken, omdat er 
in de praktijk vaak steeds weer andere par-
tijen bij betrokken zijn.
“De onderhoudsafdeling zou een goed begin 

zijn. Want die processen zijn relatief stabiel. 
Hierdoor krijg je de tijd en rust die nodig is 
om lean goed te laten landen in de organisa-
tie”, legt Van der Weerdt uit. De onderhouds-
afdeling is bovendien een goed startpunt om 
lean zich als een soort olievlek over de or-
ganisatie te laten verspreiden. In onderhoud 
gaat niet alleen veel geld om, waardoor er 
substantiële kostenbesparingen gerealiseerd 
kunnen worden. De afdeling bevindt zich 
ook in het hart van de organisatie, wat er 
voor zorgt dat vrijwel alle medewerkers met 
de nieuwe werkwijze te maken krijgen.

BEGRIP
“Lean moet bij bouwprojecten niet beperkt 
blijven tot een stickerplaksessie.” Paul Kuij-
pers van adviesbureau Balance & Result heeft 
het meegemaakt. Mensen die binnenkomen, 
hun geeltjes in de leanplanning plakken en 
weer weg gaan. “Je ziet dat wel eens bij par-
tijen die al wat langer bezig zijn met lean. Zij 
vallen terug in de oude comfortzone. Maar 
daarmee bereik je natuurlijk niet het doel van 
zo’n sessie; het creëren van onderling com-
mitment en begrip voor elkaars werk.” 
Om te voorkomen dat de leanpartijen bij een 
bouwproject in hun oude gedrag terugval-
len en alleen nog maar aan hun eigen belang 
denken, is het volgens Kuijpers goed als het 
leanteam van opdrachtgever, architect, aan-
nemer, onderaannemer en leveranciers goed 
wordt gecoacht. “Projectcoaching in de bouw 
is relatief nieuw. Maar op die manier is het 
wel mogelijk om mensen een spiegel voor te 
houden en ze te laten zien welke invloed zij 
hebben met hun gedrag.”

Bij de introductie van lean speelt volgens 
Kuijpers leiderschap een belangrijke rol. “Het 
komt in de bouw nog steeds voor dat een 
timmerman die met een goed idee binnen-
komt, te horen krijgt: ‘Jij wordt betaald om te 
timmeren, niet om na te denken’. Wil je lean 
werken, dan is dat natuurlijk niet goed. Want 
dan wil je juist dat mensen voortdurend een 
pro-actieve houding aannemen.” 
Omdat mensen voortdurend de neiging heb-

TOYOTA PRODUCTION
SYSTEM BASIS LEAN

De grondbeginselen van lean zijn 
bedacht door Taiichi Ohno (1912 – 
1990), een directeur van de Japanse 
autofabrikant Toyota. In zijn boek ‘�e 
Toyota Production System’, waarin hij 
zijn bedrijfsfilosofie heeft vastgelegd, 
definieert hij de zeven ‘verspillingen’ of 
in het Japans ‘muda’ van het productie-
proces. Het gaat hierbij om:
1. Onnodig vervoer
2. Onnodige voorraden
3. Onnodig verplaatsen van mensen
4. Mensen die onnodig op elkaar 
wachten
5. Overontwikkeling; het te ver door-
ontwikkelen van producten 
6. Overproductie
7. Productiefouten. 
In de Verenigde Staten zijn deze zeven 
principes gebruikt als basis voor de 
ontwikkeling van de leanmethode. 

‘Lean moet niet beperkt blijven tot een stickerplaksessie.’
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ben om in oud gedrag te vervallen, moet een 
opdrachtgever volgens Kuijpers een goed in-
gevoerde en stevige projectleider aanstellen. 
Dat is niet alleen nodig om samen met de 
bouwer tot een ‘gezond en stevig samenspel’ 
te komen. Maar vooral om binnen de organi-
satie steun te verwerven voor lean. “Want de 
projectleider moet in staat zijn om andere af-
delingen binnen de organisatie, bijvoorbeeld 
ontwikkeling en wonen, te betrekken bij het 
leanproject. En dat is niet altijd makkelijk.”

KOSTENBESPARING
Het bouwbedrijf BM Van Houwelingen uit 
Hardinxveld-Giessendam haalde met kos-
tenbesparing als belangrijkste argument 
corporatie Woonlinie over om een bouw-
project lean aan te pakken. Nu de opleve-
ring van het project - de bouw van 43 woon-
zorgappartementen en 16 woningen voor 
gehandicapten in Zaltbommel - nadert, is 
voor teamleider vastgoed �ijs Voncken 
van Woonlinie duidelijk geworden dat lean 
meer oplevert dan lagere kosten.
“Soms vraag ik mij wel eens af: Waarom 
hebben we in de bouw zo lang ons ding op 
een eilandje zitten doen?”, denkt hij hardop. 
Een veel betere samenwerking tussen de 
verschillende bouwpartijen is volgens Von-

cken de belangrijkste winst van lean. En 
dat brengt meer te weeg dan lagere kosten. 
Zo is door lean te werken de overlast voor 
de omwonenden (het project staat in een 
herstructureringswijk) drastisch terugge-
drongen. En de onderlinge relatie tussen de 
verschillende bouwpartijen is volgens Von-
cken aanzienlijk verbeterd. “Lean werken is 
vooral heel erg leuk. Het geeft je energie. 
Dat kun je van bouwen in bestek niet altijd 
zeggen.”
De veel betere samenwerking die lean te-
weeg brengt, heeft bij Woonlinie tot een 
enorme versnelling van het bouwproces 
geleid. Soms gaat het zelfs iets te snel. “Er 
gebeurt heel veel in een korte tijd. Zoveel 
dat het moeilijk wordt om het overzicht te 
behouden.” 
De snelheid waarmee het eerste leanproject 
van Woonlinie is verlopen, leidt er bijvoor-
beeld toe dat Voncken ‘s ochtends vlak voor 
de start van de bouw op het gemeentehuis 
zit om daar de bouwvergunning te regelen. 
“Bij een volgend leanproject willen we de 
gemeente vanaf het begin betrekken”, stelt 
hij. “Die bouwvergunning moet natuurlijk 
ruim voor de start van de bouw klaar liggen. 
Dat is nu niet gelukt omdat de gemeente 
vragen stelde over de bouwvergunning. En 

daar hadden wij in onze superstrakke lean-
planning geen rekening mee gehouden.”
Om de snelheid die lean in het proces 
brengt te ondersteunen  wil Voncken de 
informatievoorziening verbeteren. Bijvoor-
beeld door de mogelijkheden van het Bouw 
Informatie Model (BIM) beter te benutten. 
Of door een digitaal informatieplein in te 
richten waar alle belangrijke documenten 
van het project worden opgeslagen en actu-
eel gehouden. Alle partijen beschikken dan 
altijd over de laatste informatie. “Dat was nu 
niet het geval. En dat is erg lastig als er ver-
schillende groepen tegelijkertijd over het-
zelfde onderwerp besluiten willen nemen.”
Bij Woonlinie is het enthousiasme over lean 
nu zo groot, dat de corporatie de werkwijze 
ook bij de bedrijfsprocessen rond woning-
mutaties in wil gaan voeren. Hiervoor heeft 
Woonlinie alle werkzaamheden rond wo-
ningmutaties in kaart gebracht.
Voncken: “Uit het onderzoek naar de ver-
werking van woningmutaties blijkt bijvoor-
beeld dat mensen veel op elkaar wachten 
omdat ze via e-mail informatie bij elkaar 
opvragen. We kunnen veel tijd besparen als 
de betrokken medewerkers bij elkaar zou-
den gaan zitten en in één keer de benodigde 
informatie uitwisselen.”

Lean levert meer op dan lage kosten.

P R A K T I J K T O E T S
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woonlasten meestal hoog. Stookkosten ma-
ken in die woningen een groot deel van de 
woonlasten uit – en die woonlasten zijn dan 
uiteindelijk vaak hoger dan in een nieuw-
bouwwoning. Dat geldt zeker voor mensen 
met huurtoeslag. Dan komt natuurlijk de 
vraag op: wat is in dit geval nou eigenlijk 
passend en sociaal?”
Volgens Sweringa tekent zich de laatste ja-
ren een trend af. “Stookkosten maken een 
steeds groter deel van de woonlasten uit. 
De energiekosten zijn sinds het jaar 2000 

met 134% gestegen, de huren met 34%. Wij 
proberen daarom te sturen op woonlasten, 
niet alleen op huur. Middel om dat te be-
reiken: energie besparen, de eerste stap in 
de ‘trias energetica’, waarin het draait om 
de drie stappen: weinig energie gebruiken, 
duurzaam energie opwekken en efficiënte 
installaties inzetten.”

Eigenlijk ligt het enorm voor de hand, de 
visie die Truus Sweringa verkondigt en die 
haar en haar corporatie Oost Flevoland 
Woondiensten binnen en buiten de corpo-
ratiebranche alom bekend heeft gemaakt: 
”Corporaties komen op voor mensen die 
zwak staan op de woningmarkt. Die moe-
ten we passend huisvesten. Wij redeneren 
als corporaties dan vaak vanuit de gedachte: 
‘bij lage inkomens horen lage huren’. Maar 
de woningen met de lage huren zijn vaak de 
oudere woningen – en daar zijn de totale 

Door Hans Fuchs

Voor directeur-bestuurder 

Truus Sweringa van corpora-

tie OFW in Dronten zijn de 

totale woonlasten de maat der 

dingen, niet de maandelijkse 

huur. Reden: de almaar stij-

gende energiekosten. Daarom 

wordt in Dronten duurzaam 

gerenoveerd. Maar Sweringa 

trekt de lijn verder door. 

“Een energieneutrale leef-

omgeving kan de woonlasten 

temperen. Maar dan stuit je 

als corporatie wel op 

grenzen.”

“Als corporatie stuit 
je hier op grenzen”

Truus Sweringa: “Nederland moet op lange 
termijn duurzaam uit de crisis komen”

Sturen op woonlasten
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energiebedrijf als Nuon, dan zijn de adminis-
tratieve lasten veel te hoog. Extra ingewik-
keld is dat collectieve duurzame energieop-
wekking belast wordt. Deze energiebelasting 
leidt ertoe dat individuele oplossingen snel 
voordelig zijn. Maar die individuele oplos-
singen zijn niet het meest efficiënt.”
De energieprijzen bestaan voor meer dan de 
helft uit belasting. “Die belasting betaal je als 
je gebruik maakt van het collectieve net. Bij 
woninggebonden investeringen voor eigen 
gebruik betaal je die belasting niet. Het fis-
cale aspect gaat zo dus de investeringskeuze 

bepalen. Rendabelere wijkgebonden inves-
teringen worden onaantrekkelijk. Alleen 
denken vanuit subsidies of vanuit de fiscale 
kant van de zaak, leidt vaak tot het maken 
van verkeerde keuzes - de politiek moet iets 
doen aan de regelgeving.” 
Duurzame voorzieningen aan woningen, die 
brengen volgens Sweringa nog een ander 
vraagstuk ter tafel. “Van wie zijn die ener-
gievoorzieningen als een woning verkocht 
wordt? Wat als wij als corporaties gedwon-
gen worden - dat is het VVD-beleid - om 
75% van ons bestand te koop aan te bieden? 
Wat verkoop je dan? Wie wordt eigenaar van 
de zonnepanelen op het dak; wij of de be-
woner? 

SPECULERENDE CORPORATIE?
In deze situatie zouden corporaties in the-
orie een nieuwe rol als energieleverancier 
kunnen krijgen. En dan is de volgende vraag: 
is dat erg? Mag dat? Het ligt voor de hand 
het BBSH, het Besluit Beheer Sociale Huur-
sector, aan te passen, zodat ook corporaties 
leverancier mogen zijn van duurzame ener-
gie. Aan de andere kant is er dan meteen 
een volgend vraagstuk: kan een Vereniging 
van Eigenaren – die dan moet worden op-
gericht – eigenlijk een Warmtekoudeopslag 
beheren? Dat is best ingewikkeld en verkeerd 
beheer kan leiden tot gezondheidsrisico’s.”
In het verlengde hiervan stelt Sweringa de 
vraag of corporaties zich niet op glad ijs be-
geven: “Stel nou dat ik bij de exploitatiebere-
kening er vanuit ga dat de energieprijs stijgt 
met het inflatiepercentage of zelfs meer. Spe-
culeer ik dan, als corporatie? En wat als de 
energieprijs daalt? Dan krijg ik een tekort op 
mijn exploitatie. Dat zijn wel zaken waar je je 
bewust van moet zijn als je je als corporatie 
bezig houdt met duurzaam energie opwek-
ken.”

STIMULANS
Sweringa noemt een ander belangrijk aan-
dachtspunt: corporaties moeten volgens het 
lente-akkoord vanaf 2013 bijdragen aan de 
kosten van betaalbaarheid, in totaal € 620 mln: 
“Hierdoor wordt heel veel investeringsruimte 
onderuit gehaald voor corporaties. Overal in 
het land stoppen corporaties met bouwen en 
renoveren. Waarom kunnen corporaties inves-
teringen in energiebesparing niet aftrekken van 
de bijdrage aan de betaalbaarheid? Hiervoor 
zou gebruik gemaakt kunnen worden van de 
sprongen die gemaakt worden met energiela-
bels. Bij de tijdelijke EIA-regeling is dit ook ge-
daan. Laat corporaties dit geld gebruiken om de 
woningvoorraad duurzaam te maken en te in-
vesteren in een verlaging van de energielasten. 
Dan dragen wij ook bij aan de betaalbaarheid 
- op een manier die structureel is: de woningen 
worden kwalitatief beter. Als je duurzaamhei-
dinvesteringen aftrekbaar maakt van de bijdra-
ge aan de betaalbaarheid van de huurtoeslag, 
geef je een hele gerichte stimulans, ook aan de 
momenteel noodlijdende bouwsector.” 
Grenzen en drempels te over dus, maar één 
ding staat volgens Sweringa buiten kijf. “Ne-
derland moet op lange termijn duurzaam uit 
de crisis komen. Afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen afkomstig uit landen waar we 
geen vriendjes mee zijn, dat moeten we niet 
willen.”

Wie meer wil weten over het duurzaamheids-
beleid van OFW kan op internet het duur-
zaamheidsplan van de corporatie inzien: 
transparantofw.nl. 

ENERGIE BESPAREN
In de visie van Sweringa is energie besparen 
cruciaal om de eigen doelgroep optimaal 
te bedienen. OFW pakt al zijn renovaties 
daarom duurzaam en integraal aan. “Nieuw-
bouw maakt maar 1% uit van ons bestaande 
woningbestand. In de bestaande bouw kun je 
dus meters maken door duurzaam te renove-
ren. Onze eigen woningen zaten energetisch 
vooral op label E, F of G. Bij het renoveren 
zetten we meestal in op label A, een enkele 
keer op B, meestal afhankelijk van de leeftijd 
van de cv-ketel. Wij zorgen bij renovaties 

voor een warme jas: kozijnen met HR++, het 
aanpakken van de koudebruggen, spouw-
muur-, dak- en vloerisolatie. Kortom: de hele 
schil wordt aangepakt. En dan gaan ook ven-
tilatie en cv-systeem mee. Ten opzichte van 
2000 hebben wij zo 31% energie bespaard. 
Als enige corporatie in Nederland.”

NIEUWE GRENZEN
Duurzaam renoveren is volgens Sweringa de 
manier om stap één uit de ‘trias energetica’ te 
realiseren. Stap twee – duurzaam energie op-
wekken – kan volgens haar benaderd worden 
door te streven naar energieneutraal wonen. 
“Maar stap twee stelt ons voor allerhande 
nieuwe vragen. Bij die stap stuitten we op 
systeemgremzen en grenzen aan de rol van 
de corporatie. Een concreet voorbeeld: als wij 
een zonnepaneel monteren op het dak van 
één van onze huurwoningen, zal iedereen 
zeggen: ‘Dat zou een taak kunnen zijn van 
een corporatie’. Als we dat opschalen naar 
een wijkje van honderd woningen en alleen 
op díe daken zonnepanelen monteren die op 
het zuiden liggen, zodat het rendement hoger 
wordt en alle honderd huurders daarvan pro-
fiteren, dan komt de vraag: ‘Is dat nog wel het 
terrein van een corporatie?’ En als een corpo-
ratie besluit om een windmolen te plaatsen, 
omdat dat veel meer energie oplevert dan 
een dak vol panelen, dan zegt iedereen: ‘Nee, 
dat is niet de rol van een corporatie’. Terwijl 
met die laatste stap het doel - efficiënt duur-
zame energie opwekken ten behoeve van een 
energieneutrale woningvoorraad - misschien 
wel het beste gediend wordt.” 

POLITIEK
Het zou goed zijn als de politiek deze moge-
lijkheden zou faciliteren, aldus Sweringa. “Als 
de regelgeving bij kleinschalige duurzame 
energieopwekking hetzelfde is als voor een 

“In de bestaande bouw kun je meters maken”

EENDERDE GERENOVEERD
Begin september kwam demissionair Mi-
nister Liesbeth Spies van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties bij OFW op 
bezoek om te vieren dat OFW op duur-
zame wijze zijn 1.500e woning renoveer-
de. 1.500, dat is ongeveer een derde van 
het complete woningbestand, aldus Swe-
ringa: “Wij zijn een middelgrote corpora-
tie met bijna 5.000 verhuureenheden.” 
Een derde van dat bestand is gebouwd in 
de korte tijdspanne tussen 1964 en 1968. 
Een kwart van het bestand verrees tussen 
1968 en 1972. Vooroorlogs woningbezit 
heeft de corporatie niet. Het zijn twee bij-
zonderheden die direct te herleiden zijn 
tot de ligging in Dronten. “De geschiede-
nis van onze corporatie is nauw verwe-
ven met die van de nieuwe, naoorlogse 
polders. Dit was het nieuwe land, gescha-
pen ná de Tweede Wereldoorlog.” 
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beter is afgestemd op zijn individuele wen-
sen. Die service kan de woningbouwcorpo-
ratie bij renovatie of de projectontwikkelaar 
(nieuwbouw) onmogelijk op eigen kracht 
aanbieden. Diverse timmerfabrikanten ont-
zorgen deze partijen door een keuzepakket 
aan te bieden. Een win-win situatie, lijkt 
het. Maar het aangaan van de communica-
tie met de bewoners en de opdrachtgevers 
is niet iets wat zomaar in de organisatie van 
een productiebedrijf aanwezig is. De vereiste 
logistiek en de montage op de bouwplaats, 
behoren nog tot de corebusiness. Maar bij de 
communicatie met de klant en het leveren 
van zorg en nazorg komt meer kijken. Stap 
voor stap ontwikkelen zich binnen diverse 
timmerfabrieken de servicemogelijkheden 
om de keuze aan te bieden. Sommige zijn 
hierin al heel ver, anderen beperken zich tot 
deelgebieden van het ontzorgen van hun op-
drachtgevers.

STANDAARDISEREN
Arnoud van den Berg, verkoper/inkoper bij 
Berg Deuren uit Ermelo, geeft aan dat met 
gestandaardiseerde formulieren opdrachtge-

Met de toenemende professionalisering van 
vakgebieden in de bouw is het voor opdracht-
gevers lang niet meer mogelijk alle proces-
sen in de hand te houden. Uitbesteden aan 
onderaannemers, tegenwoordig het zoeken 
van ‘ketenpartners’, wordt steeds normaler. 
Zoeken naar bedrijven die het eigen concept 
versterken en waarmee je zelf niet hoeft te 
groeien of meer werk op de schouders hoeft 
te nemen. We zijn gekomen in de tijd van het
ontzorgen.

KOPERKEUZE
Bij renovaties van woningbouwprojecten 
en nieuwbouw is de keuze voor de bewo-
ners geleidelijk aan steeds groter geworden. 
Koperskeuze uit twee soorten tegels voor 
de badkamer voldoet al lang niet meer. De 
mondiger en meer ‘koning geworden’-klant 
maakt liever een bredere keuze. Ook op het 
gebied van deuren is die keuze er. En waar 
vroeger de woningen werden opgeleverd 
met eenvoudige opdekdeuren, is het nu 
mogelijk vooraf de gewenste deur te kie-
zen uit een groot assortiment en dus komt 
de nieuwe bewoner in een woning die nog 

vers veel eenvoudiger het gewenste product 
bestellen en geleverd krijgen. Met heel een-
voudige hulpmiddelen vergroot het bedrijf 
haar service naar de klanten. Zo eenvoudig 
kan het al zijn: op de website van Berg Deu-
ren kan de klant de gewenste deur als teke-
ning aanleveren en Berg Deuren maakt de 
deur vervolgens geheel naar wens. Project-
leider Kasper Blankma van Krepel deuren 
uit Klarenbeek: “Met het ‘Combi+’-concept 
bieden wij projectbegeleiding en montage als 
dienst aan de opdrachtgevers aan. We heb-
ben vier montageploegen die de eigen dag-
productie meenemen en op projecten plaat-
sen. Het liefst zo laat mogelijk in de bouw. 
Twee weken voor de oplevering plaatsen wij 
de deuren, maar voor deuren van natte cel-
len komen we er vaker al wat eerder om het 
tegelwerk mogelijk te maken. We bieden de 
consument de keuze uit een breed assorti-
ment deuren, ook in deurbeslag. Voor het 
koperskeuzetraject hebben we een speciale 
folder ontwikkeld. Hiermee kunnen aanne-
mers de door ons geregisseerde koperskeuze 
op eenvoudige wijze toevoegen aan hun aan-
biedingen.”

Van een eenvoudiger bestelproce-

dure tot hele bedrijfsonderdelen. 

Ook deurenfabrikanten denken 

mee met de opdrachtgevers 

en stemmen hun productie en 

bedrijfsprocessen steeds beter 

af op de vraag van de klant. We 

keken bij enkele fabrikanten in de 

keuken.

Voet tussen de deur
Door Ronald van Bochove

Deurenfabrikanten vergroten hun dienstenpakket
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COMPLEXE MARKT
Marlene Dekkers, marketingmanager van 
Berkvens, ziet de ontwikkeling naar een gro-
tere rol voor de deurfabrikanten in het bouw-
proces als vanzelfsprekend. “Met een grotere 
behoefte aan het verminderen van faalkosten 
met een groter productassortiment en een 
rol in het bouwproces als ketenpartner, is het 
belangrijk dat we een rol gaan spelen bij de 
procesbeheersing. De markt verlangt meer 
en wil, om een goede keuze te maken, weten 
welke oplossing wij in huis hebben voor een 
bepaalde sparing in het gebouw.”
Berkvens realiseert zich dat aannemers wer-
ken in een complexe markt en dat zij vooral 
gebaat zijn bij inzicht en overzicht. Met het 
B-sureconcept neemt het bedrijf aannemers 
veel zorgen uit handen. Het concept omvat 
niet alleen de levering en montage, maar ook 
organisatie, een meedenkende partner en be-
geleiding van de betrokken werknemers. De 
deurfabrikant ontwikkelde binnen B-sure een 
aantal tools, die de informatiestromen en dus 
een project voor de aannemer eenvoudiger 
maken. Alle benodigde technische informatie 
is op een speciaal deel van Berkvens’ website 
te vinden. Met een tekeningenanalyse voor-
komt het bedrijf al in een vroeg stadium dat er 
fouten worden gemaakt. En met het Uniform 
Bestel Systeem (UBS) verloopt de communi-
catie met de aannemers over internet volgens 
gestandaardiseerde stappen. Zo weten alle 
partijen zeker dat het over dezelfde uitgangs-
punten en over de juiste producten gaat. Het 
UBS geeft de monteurs inzicht in alle specifi-
caties, inclusief de koperskeuze.
Bij intensieve projecten, koperskeuze- of 
woonzorgprojecten stelt Berkvens een bouw-
coördinator aan. Deze bezoekt het project 
en doorloopt samen met de aannemer de lo-
gistieke aspecten. Voor deurmontage zijn de 
kwaliteit en maatvastheid van de sparingen 

van essentieel belang. Zodra de eerste wonin-
gen gereed zijn, voeren de uitvoerder, de wan-
denbouwer en Berkvens samen de controle 
aan de sparingen uit. De logistiek op de bouw-
plaats en de montage is met het voor B-sure 
ontwikkelde computerprogramma Logicon 
beheersbaar. Het lever- en montageschema 
kan hiermee naadloos worden afgestemd op 
de logistieke kengetallen van het project (af-
bouwtempo, afbouwrouting, type project 
zoals hoog- of laagbouw). De binnendeuren, 
kozijnen en garnituur worden geleverd in 
containers waarvan de inhoud is afgestemd 
op de projectomvang en op het bouwtempo. 
Omdat de containers direct bij de te monte-
ren woningen komen te staan, levert dat een 
korte en snelle uitloop op, zonder opslag in de 
woningen zelf.
Specifiek voor koperskeuze ontwikkelde het 
bedrijf het Deuridee-concept, waarin onder 
meer een op het project afgestemde brochure 
met keuze mogelijkheden en ondersteuning 
van de kopersbegeleiding zijn opgenomen. 
Via mijndeur.nl krijgen kopers per project ar-
tist impressions en foto’s te zien van de keuze-
mogelijkheden die het project biedt.

ZELFSTANDIG BEDRIJF
Deurenfabrikant Weekamp bracht haar acti-
viteiten op het gebied van ontzorgen onder in 
een nieuw bedrijf. “Een concept dat al jaren 
staat”, zegt Johan Spijker, commercieel mana-
ger van Weekamp Deuren. “Het groeide uit 
tot een divisie en is nu een zelfstandige be-
drijfstak Raam en Deurconcept RDC.” RDC 
richt zich op het ontwikkelen en aanbieden 
van full-serviceconcepten ten behoeve van 
het ‘geruisloos vervangen van op locatie inge-
meten houten ramen en deuren en stelt zich 
ten doel een betrouwbare partner te zijn voor 
organisaties die belast zijn met het beheer en 
onderhoud van woongebouwen.’

“De wensen van woningbouwcorporaties 
worden uitvoerig doorgesproken. Het Raam 
en Deurconcept ontfermt zich over ramen en 
deuren in een bouwproject. Alle draaiende 
delen worden gelijktijdig per woning ingeme-
ten, aangevoerd en gemonteerd. Ook zorgen 
we voor de bewonerscoördinatie. Bij renova-
tieprojecten nemen we in veel gevallen ook de 
onderdorpels mee. Hierbij adviseren we direct 
over de nieuwe eisen aan drempels (niet hoger 
dan twee centimeter) en kijkt het bedrijf hoe 
de woningen zo gebruiksvriendelijk mogelijk 
kunnen worden opgeleverd. De productie 
vindt plaats in Tsjechië, waar we onder gecon-
ditioneerde omstandigheden op maar een dag 
afstand van de Nederlandse markt vakwerk 
kunnen leveren.” Het hele renovatietraject, 
inclusief de productie op elementenniveau, is 
gecodeerd met barcodes. Dankzij track and 
trace-systemen is de projectorder op elk mo-
ment te volgen. Alle producten zijn natuur-
lijk voorzien van de nodige garanties. RDC 
onderscheidt zich ook door veel opdrachten 
met oog voor de historische waarde. “We be-
steden bijzondere zorg aan het in stijl renove-
ren van gebouwen. Als er met de kwast wordt 
gewerkt, zorgen wij ervoor dat onze deuren 
ook met een kwast worden afgelakt. We schil-
deren net zo makkelijk in standgroen en os-
senbloedrood. We hebben voorbeelden van 
het plaatsen van handgemaakte glasdelen en 
het gebruik van stopverf.” Er zijn geen bijzon-
dere producten ontwikkeld voor het ontzor-
gen van de bouwplaats. Wel is communicatie 
met de bewoners erg belangrijk en werken we 
met doorwerktentjes bij het vervangen van de 
buitendeuren, zodat ook bij slechter weer de 
renovatie geruisloos kan verlopen.” Wat zes 
jaar geleden startte, bleek een schot in de roos. 
“Door de crisis en de vergrijzing is de service 
die wij verlenen actueler dan ooit,” zegt Spij-
ker.
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PASSIEFDEUR 

Vanuit de missie ‘Het bieden van integrale duurzame geveloplossingen’ 
heeft Verweij Houttechniek, in samenwerking met Aldus Bouwinno-
vatie, in 2010 het ‘Lamikon Longlife++’-passiefkozijn geïntroduceerd. 
Dit kozijn bespaart energie in zowel renovatie als nieuwbouw. Voor 
dit kozijn is er ook een passende buitendeur: de Lamikon-passiefdeur 
met dezelfde eigenschappen als het ‘Lamikon Longlife++’-kozijn. De 
U-waarde van de deur is opmerkelijk laag: 0,49. Dit maakt hem vol-
gens Verweij de best isolerende deur van Nederland. In combinatie 
met het kozijn komt de U-waarde op 0,57.

Verweij Houttechniek, Woerden, 0348.68.82.82, www.verweij-ht.nl

DUBBELE VEILIGHEID  

De nieuwe brandwerende veilig-
heidsdeur WAT is een buiten-
deur die duurzaam is, robuust en 
bestand tegen inbraak en brand. 
Toch is de deur met een 40 mm 
dik deurblad van staal een slanke 
constructie te noemen. Het staal 
maakt de deur bestand tegen 
harde alledaagse belastingen en 
zorgt bovendien voor stabiliteit. 
De plaat is volledig dicht verlijmd 
met de brandwerende vulling in 
het binnenwerk. 

Hörmann Nederland, Barneveld, 
0342.42.94.10, www.hormann.nl

DESIGNDEUREN  

Bruynzeel heeft haar assortiment 
moderne designdeuren uitgebreid 
met een aantal fraai vormgegeven 
modellen. Blikvangers in de uitbrei-
ding zijn de designdeuren met vlakke 
beglazing. Doordat het glas aan twee 
zijden is ingelegd, krijgen deze deu-
ren een strakke en minimalistische 
uitstraling. De deuren zijn voorzien 
van een hoogwaardige laklaag in 
kristalwit. De serie, met opgelegde 
glaslatten of groeven, heeft een eigen 
stijl en ademt een eigen sfeer uit. Het 
glas is voorgemonteerd en ook deze 
uitvoeringen zijn al voorzien van de-
zelfde laklaag in kristalwit. 

Bruynzeel Home Products Deuren, Zutphen, 0575.59.68.80, 
www.bruynzeeldeuren.nl

NIEUWE PANEELDEUREN  

Skantrae Essence is de jongste telg 
binnen het assortiment luxe binnen-
deuren van Skantrae. Deze nieuwe 
serie paneeldeuren wil zich onder-
scheiden door een scherpe prijs in 
combinatie met vertrouwde kwa-
liteit. Net zoals alle overige SKS-
binnendeuren is de Essence-lijn op-
gebouwd uit massief FSC-hout en 
voorzien van een facetprofilering. Bij 
deze serie levert Skantrae ook een 
breed scala aan bijpassend glas, deur-
beslag, architraven, wand- en pla-
fondlijsten, plinten en lambrisering.

Skantrae, Zevenaar, 0316.58.66.00, www.skantrae.com

DEURPANELEN   

Medite Tricoya is een basisplaatmate-
riaal met nieuwe ontwerp- en toepas-
singsmogelijkheden. Die vloeien voort 
uit de combinatie van geacetyleerde 
houtvezels van Accsys Technologie 
met de productietechnologie van Me-
dite MDF. Door deze combinatie is een 
materiaal ontstaan dat onder andere 
perfect buiten of in natte omgevingen 
te gebruiken is. Het heeft door het ace-
tyleren van houtvezels een hoge dimen-
sionale stabiliteit en is aanzienlijk min-
der gevoelig voor uitzetten en krimpen. 
Platen van Tricoya lenen zich daarom 
ook goed voor buitendeurpanelen, tra-
ditionele deuren met facetranden en ornamentlijsten.

Coillte Panel Products, Herten, 0475.39.97.40, 
www.medite-europe.com

D E U R E N

T H E M A  T E C H N I E K
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C L O S E  U P

Modern wonen en 
winkelen in hartje Sneek

treft geluid is het prettig dat niet alles van 
beton is, want dat weerkaatst geluid juist.” 
Numan kijkt tevreden terug op de montage 
van Multipor en denkt de platen vaker toe 
te gaan passen.

Vorig jaar, vlak voor de kerst, zijn de 49 ap-
partementen en bergingsruimten opgele-
verd. Als de winkels en parkeergarage begin 
dit jaar gereed zijn, is de eerste fase van het 
project Boschplein afgerond. De tweede 
fase die dan volgt, behelst de bouw van het 
tweede gebouwblok dat ruimte biedt aan 
36 appartementen en 675 vierkante meter 
winkelruimte. In 2014/2015 moet de her-
ontwikkeling van Boschplein zijn voltooid.

Rc-waarde van 3,5 dankzij Multipor

- CORPORATIEBOUW  OKTOBER  -   

Bergingen zorgen vaak voor het weglekken 
van warmte uit aangrenzende woningen. 
Zo niet de bergingsruimten van het 
appartementen- en winkelcomplex aan het 
Boschplein in Sneek. Door plafondisolatie
met Multipor in de berging blijft het 
klimaat in de bovengelegen appartementen
altijd behaaglijk. Bovendien draagt dit 
isolatiemateriaal voor een groot deel bij 
aan de hoge warmteweerstand van de 
gebouwschil. 

Het Boschplein in het centrum van Sneek 
wordt sinds 2009 herontwikkeld tot een 
nieuwbouwcomplex dat wonen en werken 
combineert. Op de dubbellaagse parkeerga-
rage, die plaats biedt aan circa 460 voertui-
gen, worden gebouwblokken neergezet die 
onderdak bieden aan 85 starterswoningen 
en een aantal winkels. 

BBS 
Bouwcombinatie Boschplein Sneek (BBS), 
een samenwerking van BAM Woningbouw, 
BAM Utiliteitsbouw en BAM Civiel, neemt 
de bouw voor zijn rekening. Opdrachtgever 
is AM Wonen, de vastgoedpoot van BAM in 
regio Noord-Oost. De parkeergarage wordt 
gehuurd door de gemeente Súdwest-Fryslân 
(voorheen gemeente Sneek), de winkel-
ruimte door supermarktketen Poiesz en de 
49 appartementen door Woningbouwver-
eniging Elkien.

RC-WAARDE 
De appartementen zijn voorzien van aparte 
bergingsruimten. Om koudebruggen tussen 
de berging en de bovenliggende apparte-
menten te voorkomen, zijn de plafonds van 
de bergingsruimten geïsoleerd met Multi-
por minerale isolatieplaten. Multipor levert 
daarmee een grote bijdrage aan de warmte-
weerstand van de totale gebouwschil. Het 

bouwbesluit vereist een Rc-waarde van 3,5 
voor nieuwe gebouwen. “Die hebben we 
dankzij Multipor gegarandeerd gehaald”, 
stelt Walter Numan, projectleider van BBS, 
tevreden vast.

BLIJ VERRAST 
Voor Numan was het de eerste keer dat 
hij isoleerde met Multipor. Numan was 
daarom blij verrast toen hij zag hoe een-
voudig Multipor zich laat verwerken. “De 
Multipor platen zijn licht en eenvoudig te 
lijmen waardoor je sneller klaar bent en het 
monteren minder zwaar is. Daarnaast zijn 
ze makkelijk op maat te zagen of raspen en 
zijn oneffenheden makkelijk weg te werken.”

MINDER AFVAL 
Numan koos ervoor om eerst het volle-
dige plafondoppervlak van circa 400 m2 te 
lijmen en pas daarna de kalkzandstenen 
tussenwanden te plaatsen. “Op die manier 
hebben we zo min mogelijk passtukken hoe-
ven zagen, waardoor we minder afval had-
den en de lijmer sneller door kon werken.” 
Hoewel brandveiligheids- en geluidseisen 
niet specifiek in het bestek zijn vastgelegd, 
pleit het volgens hem voor Multipor dat het 
onbrandbaar en geluidsabsorberend is. “In 
geval van brand heb je liever Multipor dan 
een houtskeletbouwconstructie en wat be-

PROJECT: 
Herontwikkeling Boschplein, Sneek 

Opdrachtgever: 
AM Wonen regio Noord-Oost, Zwolle 
Architectenbureau: 
KAT Architecten, Sneek 
Bouwbedrijf: 
Bouwcombinatie Boschplein Sneek, 
Sneek 
Producten Xella: 
Multipor minerale isolatieplaten
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K O RT  B E S T E K

Wie meent dat er in ons land nauwelijks meer 
iets gebeurt op het gebied van woningbouw, 
zit er behoorlijk naast. Als je eens goed om je 
heenkijkt, ontdek je dat er nog legio woning-
bouwprojecten onderhanden zijn. Nieuwbouw, 
drastische verbouw en renovatie vinden nog volop 
plaats en niet alleen in de dichtbevolkte randstad. 
In veel gevallen zijn woningcorporaties initiatief-
nemers en opdrachtgevers voor deze activiteiten. 

In deze rubriek laat Corporatiebouw zien wat 
er zoal gebeurt. De redactie doet dat aan de hand 
van zogeheten ‘visitekaartjes’ van woning-
corporaties, drie per editie. Met een plaatje en 
een praatje worden lopende projecten voor het 
voetlicht gebracht en tonen collega-organisaties 
waar ze mee bezig zijn. Bedoeld als nice-to-know, 
maar misschien brengt het plannenmakers op 
gedachten.

Woningcorporaties 
blijven actief bouwen

Korte presentatie van lopende corporatieprojecten

VELVE-LINDENHOF

De Enschedese stadswijk Velve-Lindenhof is een wijk waar in op-
dracht van woningcorporatie De Woonplaats wordt gebouwd aan 
211 nieuwbouwwoningen met een EPC van 0,4; woningen bestemd 
voor huur en koop. Het gaat om 32 twee-onder-één kapwoningen, 
8 eindwoningen, 43 tussenwoningen, 12 hoekwoningen en 14 wo-
ningen met bad/slaapkamer op de begane grond. Van de 211 wonin-
gen worden er 77 gebouwd volgens het passiefhuisprincipe. Verder 
zijn er nog vijf ’Huurwenswoningen’, waarbij de huurders opdracht-
gevers van hun eigen huurhuis zijn en na drie jaar de mogelijkheid 
krijgen de woning te kopen.

Eén van de bijzonderheden van de nieuwbouw is dat de wonin-
gen worden opgetrokken in houtskeletbouw (HSB). Bij deze keuze 

stond duurzaamheid 
voorop, maar speelde 
ook vanwege de slechte 
grondslag het lichte ge-
wicht van HSB een rol 
alsmede de korte bouw-
tijd door de verregaande 
prefabricage. Voor de 
realisatie van dit project 
zijn 312 oude woningen 
gesloopt.
Woningcorporatie De 
Woonplaats heeft al in 

2005 de wensen van de bewoners in de bestaande wijk geïnven-
tariseerd. De bewoners kregen de keuze voorgelegd tussen reno-
vatie of nieuwbouw. Om een juiste keuze te kunnen maken zijn 
er een aantal bewonersbijeenkomsten georganiseerd, waar over de 
schetsontwerpen van Beltman Architecten voor de verschillende 
woontypen gesproken is. Een grote meerderheid heeft gekozen 
voor nieuwbouw, zodat de wijk na oplevering eind dit jaar voor 
90% bestaat uit nieuw gebouwde woningen en voor 10% uit re-
novatie. Bij de gerenoveerde huizen is het energielabel van G naar 
A++ gegaan. Dat is bereikt dankzij buitengevel- en dakisolatie, een 
HR combiketel, gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, 
zonnecollectoren en -boilers en HR++ glas.
De nieuwbouw is uitgevoerd door Te Pas Bouw uit Enschede.

Door: Joop Wilschut
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K O R T  B E S T E K

SCHILDERSBUURT

In de Schildersbuurt, een rustige wijk aan de achterzijde van het 
winkelcentrum van Maarssen-Dorp, heeft woningcorporatie Portaal 
76 woningen laten renoveren. Het ontwerp van architectenbureau 
Op ten Noort Blijdenstein is uitgevoerd door aannemingsbedrijf C. 
van Dillen uit Culemborg. Aan het project is uitvoerig overleg met 
de bewoners voorafgegaan. Openheid en transparantie richting de 
bewoners tijdens de voorbereiding en de uitvoering hebben hun 
vruchten afgeworpen, zo laat de woningcorporatie weten.

De renovatie betrof de aanpak van de gevels en 
het dak, het plaatsen van isolerende, dubbele be-
glazing, nieuw sanitair en enig installatiewerk. De 
laatste drie items zijn min of meer op de klas-
sieke manier van woningrenovatie aangepakt. 
De dakrenovatie behelsde het vervangen van de 
dakplaten en het herleggen van de dakpannen.
De gevelrenovatie was niet alledaags, zo stellen 
aannemer en opdrachtgever. Er is isolatiema-
teriaal tegen het bestaande metselwerk aan-
gebracht met daar overheen een met weefsel 
gewapende stuclaag en steenstrips, die zijn afge-
voegd. Op deze manier is de isolatie en het aan-
zien van de woning verbeterd. Deuromlijstingen 
van kunststeen dragen bij aan de vernieuwde 
uitstraling. Vanwege het gewicht van de nieuwe 
afwerking is er extra aandacht besteed aan de 
verankering van het bestaande buitenblad aan 

het binnenblad.
Naast de buitengevelisolatie zijn er ook nieuwe kozijnen en draai-
ende delen in de gevels geplaatst. Op deze geprefabriceerde en al af-
gelakte onderdelen was folie aangebracht als tijdelijke bescherming.
De renovatie is inmiddels klaar en men is erg tevreden over het 
eindresultaat. Of zoals Portaal het zegt: fris en eigentijds maar toch 
ook wel een beetje retro met de rust van de jaren vijftig van de 
vorige eeuw.

In woonwijk De Oude Kooi in Leiden staan veel bijna honderd jaar 
oude woningen die aan verbetering toe waren. Woningcorporatie De 
Sleutels heeft hiervoor samen met bewoners een wijkaanpak opge-
steld. Van één van deze projecten, het groot onderhoud van de Blau-
we Blokken, heeft de woningcorporatie haar eerste ketensamenwer-
kingsproject gemaakt om ervaring op te doen met deze wijze van 
aanpakken. Het samenwerkingsverband bestond uit de woningcor-
poratie, een bewonerscommissie, de gemeente Leiden, Van Schagen 
Architecten, die de ontwerpen heeft gemaakt, en BAM Woningbouw 
met haar co-makers. Allereerst is er een plan ontwikkeld, opgesplitst 
in de sectoren ‘energie’, ‘onderhoud’ en ‘comfort’ en zijn een aantal 
uitgangspunten geformuleerd. Per woning is een budget vastgesteld, 
waarbinnen de woningen minimaal energielabel C en meer comfort 

zouden moeten krijgen. 
De ketensamenwerking 
heeft tot verrassende 
oplossingen geleid, waar-
door er meer te realise-
ren viel dan gepland.
Het gaat om 116 wonin-
gen in 49 verschillende 
woontypen, die gebouwd 
zijn in drie bouwstijlen. 
Bij de aanpak is rekening 
gehouden met de oor-
spronkelijke architectuur. 

De woningen zijn er zowel in energieprestatie als in comfort flink 
verbeterd. Ze zijn gemiddeld van energielabel G/F naar label B ge-
gaan. Het pakket aan energiebesparende maatregelen bestond uit 
kunststof kozijnen met ‘HR++’-beglazing, nieuwe isolatie voor de da-
ken, kopgevels, dakkapellen en uitbouwen, een ‘HR++’-ketel en me-
chanische ventilatie met CO2-sturing. Door deze maatregelen was 
het nodig de meterkasten volledig te vervangen en uit te breiden. 
Om de uitstraling van de woningen te verhogen zijn de gevels gerei-
nigd en geïmpregneerd. De comfortverbetering omvatte vernieuwing 
van het toilet, de keuken en de badkamer. Per woning namen de 
werkzaamheden acht tot tien dagen in beslag, waarbij de bewoners 
in de woning konden blijven. De uitvoering heeft acht maanden ge-
duurd; het project is eind september opgeleverd.

BLAUWE BLOKKEN
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P R O D U C T N I E U W S

VENTILATIESYSTEEM VOOR ZORGGEBOUWEN  

ClimaRad introduceert CareVent, een op maat 
gemaakt ventilatiesysteem voor zorggebou-
wen. De vernieuwde ventilatie-unit Clima-
Rad 2.0 vormt het hart van het systeem. 
Deze staat draadloos in verbinding met 
een intelligente afzuigventilator, de Cli-
maRad Fan in de badkamer. Samen zorgen  
ze voor een goed binnenklimaat, door zowel de luchttoevoer als -afvoer 
te controleren en te regelen. Meerdere sensoren meten de binnenluchtkwaliteit, 
waarop automatisch het ventilatiedebiet wordt afgestemd.

ClimaRad, Oldenzaal, 0541.35.81.30, www.climarad.com

ENERGIE BESPAREN 

Het Legrand Energy Management Network (LEMN) is een nieuw draadloos 
netwerk voor het monitoren en schakelen van verlichting en appa-
ratuur op iedere werkplek. Gebruikers kunnen met behulp van een 

dongel en software alle elektrische apparaten en de 
verlichting per werkplek schakelen, groeperen 
en tegelijkertijd het energieverbruik monitoren 
en beheren. Op deze manier kun je als organi-
satie een energiebesparing realiseren van 20 tot 
30%. 

Legrand Nederland, Boxtel, 0411.65.31.11, 
www.legrandnederland.nl

NIEUWE REPARATIEPASTA  

Dry Flex Co is een 
nieuwe reparatiepasta, 
speciaal voor beton 
en steenachtige on-
dergronden. Hiermee 
kunnen niet-construc-
tieve beschadigingen, 
zoals niet-gedilateerde 
scheuren en losgerukte 
verankeringen bij hek-
werken, gerepareerd 
worden. De pasta is ge-
schikt voor het maken 
van horizontale en ver-
ticale reparaties. Het 
is gemakkelijk te ver-
werken en uitstekend 
modelleerbaar. Beide 
componenten zitten 
in één koker. Hierdoor 
wordt automatisch de 
juiste verhouding ge-
doseerd.

Repair Care Inter-
national, Waalwijk, 
0416.65.00.95, 
www.repair-care.com

TIJDELIJKE LIFT  

De Reco-lift 2.0 is een nieuwe lift van Reco 
Special Products. Deze tijdelijke lift heeft 
tractieaandrijving, waardoor de snelheid 
wordt verhoogd van 0,4 naar 0,8 meter per 
seconde. Daarnaast is de lift zeer geruisloos. 
De Reco-lift 2.0 is goedgekeurd volgens de 
machinerichtlijn 98/37/EC, waarbij gro-
tendeels wordt voldaan aan de EN 81-1 EN 
12159. Voor ingebruikname wordt de opstel-
ling gekeurd door een onafhankelijke keu-
ringsinstantie. De lift dient eens per hal�aar 
gekeurd te worden.

Reco Special Products, Waddinxveen, 
0182.74.40.50, www.reco-lift.eu

KADERDICHTING

Om te voldoen aan de in de SBR-publicatie ‘Lucht-
dicht Bouwen’ gedefinieerde luchtdichtheidsklasse 
3, wordt bij draaiende delen (ramen en deuren) in houten 
kozijnen een dubbele kaderdichting geadviseerd. Met de Buva 
SolidSeal-kaderdichting is het mogelijk om luchtdichtheidsklasse 3 
met een enkele kaderdichting te realiseren. De SolidSeal is onderdeel van de 
‘BUVA PreSet Full Proof ’, een set zelfstellende en corrigerende hang- en sluitwerkproducten.

Buva, Barendrecht, 0180.697.500, www.buva.nl

ZERO ENERGY KOZIJNEN  

Profine’s Zero Energy kunststof kozijnen zijn ge-
schikt voor passiefhuisprojecten. Nieman Raad-
gevende Ingenieurs heeft onderzoek gedaan naar 
de U-waarde van de kozijnen en concludeerde dat 
de kozijnen, afhankelijk van de gekozen glastypes 
en isolatie, een Uw halen van 0,8. Inmiddels zijn 
er al diverse projecten met profine’s Zero Energy-
kozijnen gerealiseerd, waaronder project Nim-
merdor in Grijpskerke.

Profine, Waardenburg, 0418.651.717, 
www.profine-group.nl
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Stabiele factor in roerige tijden

Buva wil er voor zijn klanten en bouwpart-
ners zijn. En die belofte neemt het bedrijf 
heel serieus. Zo organiseerde de onderne-
ming voor alle branchegenoten op 2 en 4 ok-
tober ‘De dag van het houten kozijn’ in het 
eigen kantoor in Barendrecht.

“De beurs Hout 2012 in Ahoy in Rotterdam 
is dit jaar door de organisatoren afgelast, 
omdat er te weinig belangstelling was”, ver-
telt Wisse. Om de branche dit jaar toch een 
Rotterdamse ontmoetingsplek te bieden, or-
ganiseerde Buva daarom zelf een evenement. 
“Want ook al is het crisis, het blijft belangrijk 
om elkaar te ontmoeten.”
Buva levert al meer dan 65 jaar hang- en 
sluitwerk. “Sinds 1965 doen we dat onder 
eigen naam. Voor die tijd was de keuze om 
dat te doen heel erg vernieuwend”, legt Wisse 
uit. Omdat Buva al lang in de markt actief is, 
onderhoudt het bedrijf uitstekende contac-
ten met producenten in landen als Duitsland 
en België.
“Sommige fabrikanten kennen we al veer-
tig jaar. Hierdoor zijn we in staat om geza-
menlijk nieuwe producten te ontwikkelen 
die naadloos aansluiten bij de Nederlandse 
markt en vraag van onze klanten.” En is er 
in samenwerking met de fabrikant een goed 
product ontwikkeld, dan zit de klus voor 
Buva er nog niet op. “Als Buva leveren wij 
geen onderdelen”, zo benadrukt Wisse. “Wij 
leveren aan onze klanten oplossingen voor 
een probleem.”

VENTILATIE
Buva is sinds de jaren zeventig actief op de 
markt voor ventilatiesystemen. Onder in-
vloed van de steeds strengere regelgeving 
op het gebied van energieverbruik van wo-
ningen, worden aan installaties steeds hogere 
eisen gesteld. Installaties worden hierdoor 
steeds complexer. Want er wordt gebruik 
gemaakt van verschillende systemen en tech-
nieken om de hoge energieprestaties te halen. 
Voor opdrachtgevers is het hierdoor moeilijk 
om na te gaan of de beloofde prestaties wel 
worden gehaald.
“Omdat de energiehuishouding van een wo-
ning steeds complexer wordt, levert Buva 
niet alleen het ventilatiesysteem”, legt Wisse 
uit. “Wij kunnen voor onze opdrachtgevers 
bij oplevering van de nieuwbouwwoning ook 
controleren of de installaties doen wat de 
aannemer en installateur hebben beloofd en 
of de afgesproken EPC-eis wordt gehaald.”
In de praktijk blijkt niet alleen de ontwikkel-
tak van corporaties de rapportage van Buva 
erg te waarderen. Maar juist ook de afdeling 
die verantwoordelijk is voor het beheer van 
de woningen. “Want hoe een woning pres-
teert in de exploitatie, is voor een corporatie 
misschien wel belangrijker dan de kostprijs.”

DORPEL
Naast nieuwe diensten werkt Buva voortdu-
rend aan het verbeteren van haar producten. 
Zo heeft het bedrijf voor deuren een gepa-
tenteerde dorpel ontwikkeld van glasvezel 

versterkt kunststof (GVK). “Van dit materi-
aal gaan we nog veel horen”, legt Wisse uit. 
De dorpel is hol van binnen en gemaakt van 
een mat van glasvezel die met kunsthars is 
versterkt. “Onze dorpel, die onder de naam 
Buva-IsoStone op de markt is gebracht, is 
licht en daardoor makkelijk te monteren. Bo-
vendien is de dorpel onbreekbaar. Om dat te 
testen heeft een klant van ons, een aannemer 
uit het oosten van het land, er een vorkhef-
truck op gezet. Maar de dorpel brak niet.”
Omdat de dorpel hol is van binnen, is hij heel 
geschikt voor het bouwen van passiefwonin-
gen. “We spuiten de lege ruimte in de dorpel 
dan vol met purschuim zodat deze een hoge 
isolerende waarde krijgt.” En de dorpel is erg 
geschikt voor renovatieprojecten. Ook hier-
bij levert Buva geen product, maar een oplos-
sing. “Iedere woning is anders. Daarom ko-
men wij voor een schouw eerst langs. Daarna 
kijken we bij een proefwoning of de dorpel 
echt goed past. Als we zeker weten dat alles 
klopt, gaan we leveren en kan de corporatie 
samen met haar eigen onderhoudsaannemer 
aan de slag.”

Algemeen directeur Rien Wisse van Buva, 

leverancier van hang- en sluitwerk, woon-

huisventilatie, hardglas ramen en alumini-

um en glasvezelversterkte profielen, windt 

er geen doekjes om. “Het zijn roerige tijden 

in de bouw. In zo’n tijd zoeken marktpar-

tijen naar sterke en stabiele bedrijven.”

C L O S E  U P

BUVA IN HET KORT

Omzet: 50 miljoen euro per jaar
Aantal medewerkers: 200
Werkgebied: Landelijk
Actief in: Woningen en utiliteitsgebouwen
Trots op: “De intensieve samenwerking 
met onze klanten.”

Rien Wisse: “Buva wil er zijn voor klanten en bouwpartners.”
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H A N D E N  U I T  D E  M O U W E N

Het is nog half donker als op-

zichter planmatig onderhoud 

Paul Meerpoel (58) in een 

bouwkeet naast een flat in 

Delft-Zuid de planning voor 

zijn werkdag doorneemt. 

De busjes van de onderaan-

nemers die werken aan het 

groot onderhoud van de flat 

zijn nog niet gearriveerd. 

Rustig bladert hij door de 

map met bouwkundige zaken 

en menselijke kwesties.

Woningcorporatie Vidomes heeft in Delft 
en in enkele omliggende gemeenten een 
woningbezit van 18.000 wooneenheden. 
Daaronder een aantal galerijflats dat nu 
aan een flinke opknapbeurt toe is. Meer-
poel voert voor Vidomes de regie over het 
groot onderhoud van het complex aan de 
Isaac da Costalaan dat in 1964 in de pol-
der ten zuiden van Delft is gebouwd. Sinds 
een hal�aar is een aannemersbedrijf bezig 
met het systematisch strippen en inbou-
wen van nieuwe keukens en nieuw sanitair. 
Verder worden twee entrees vernieuwd en 
het schilderwerk aan de buitenschil krijgt 
een volledige make-over. Maar dat er voor 
deze flat een ander tijdperk is aangebro-
ken, blijkt het duidelijkst uit de aanleg van 
een nieuw warmwatersysteem. Bovenop de 
zesde woonlaag op het dak staat een batterij 
zonnecollectoren met een nieuw ketelhuis. 
Die installatie voorziet alle 135 wooneen-
heden van warm water. Daarmee komt een 
einde aan het gebruik van wamwatergeisers. 
Meerpoel: “Bij groot onderhoud vervangen 
we alle geisers, omdat ze niet aan de eisen 
van deze tijd voldoen. Daarvoor in de plaats 
hebben we een energiezuinig warmwater-
systeem met zonnecollectoren aangebracht. 
Want duurzaam bouwen is een belangrijke 
ambitie van Vidomes.”
Opzichter Meerpoel wil met zijn werkmap 
de keet verlaten om naar de modelwoning 
in de flat te gaan. Maar hij houdt in, om-
dat zijn telefoon tingelt. “Wat? Welk adres? 
Hebben de oude bewoners die hoekkeuken 
uitgekozen? En willen die nieuwe huurders 
die niet? Ik praat straks wel even met de 
huurders en de uitvoerder.”

COMMUNICATIE
Even later zit de opzichter aan de tafel in 
de woonkamer van de modelwoning. Aan 
de wanden hangen proefstukjes van de ver-
schillen wand- en vloertegels waaruit de 
huurders hebben kunnen kiezen. En er staat 
een nieuw keukenblok opgesteld. “De be-
woners hebben aan de hand van deze voor-
beelden hun voorkeur kunnen uitspreken 
voor de kleur en het formaat van de tegels, 
voor een recht keukenblok of een hoekmo-
del, voor de kleur van de frontjes van het 
keukenblok en voor de uitvoering van het 
aanrechtblad. Bij het opnemen van de wen-
sen is ook gevraagd of ze de vaste kast in 
de gang wilden opofferen voor een grotere 
doucheruimte. Samen met de uitvoerder 
van het bouwbedrijf heb ik alle 135 bewo-
ners bezocht en voor elk adres aan aparte 
lijst met wensen en bestellingen gemaakt. 
Dat noemen we een ‘warme opname’.” Dan 
klinkt opnieuw een telefoontingel. Voordat 
Meerpoel kan opnemen, is het ding weer 
stil. Dat brengt hem op het onderwerp com-
municatie. “Vidomes heeft het contact met 
de klanten geregeld via een aantal lijnen. We 
hebben een KlantContactCentre, afgekort 
KCC, waar huurders terecht kunnen met al 
hun vragen. Iemand die wil weten wanneer 
de aannemer langskomt, krijgt antwoord via 
het kennissysteem, maar kan ook terecht bij 
het KCC. Het KCC is via telefoon, mail en 
internet bereikbaar. Verder hebben we een 
terugbelsysteem voor vragen over de reno-
vatie. Die komen bij mij. En ik bel dan bin-
nen 24 uur terug. Voor kleine probleempjes 
op technisch en sociaal gebied die buiten 
het renovatieproject vallen en voor andere 

‘Zonder vertrouwensband met 
huurders kun je niet bouwen’

Paul Meerpoel doet wat hij belooft

Door Louis Jongeleen
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dingen die rondom de flat spelen, verwijs ik 
naar de complexbeheerder.”

NETJES SYMMETRISCH
Op de tweede woonlaag zijn slopers op twee 
adressen bezig met het onttakelen van de 
oude keukens, wc’s en badkamers. Om over-
last van stof en herrie enigszins te bestrijden 
zijn de overige ruimtes van deze woningen 
afgeschermd en afgeplakt. Immers, de bewo-
ners kunnen gedurende het onderhoudswerk 
in hun huis blijven. Dat moeten ze dan tien 
dagen kunnen verdragen, want dat is het de 
maximale duur van de werkzaamheden per 
adres. “Alleen als er asbest wordt aangetrof-
fen gaan de bewoners tijdelijk naar een ander 
adres. Dat is enkele keren voorgekomen toen 
zeil met asbest uit kasten of keukenvloeren 
moest worden verwijderd.” 
Zijn werklijst voert de opzichter langs de 
adressen waar verschillende vaklieden in 
actie zijn. Een vloerenlegger die bezig is met 
het storten van een dekvloer, krijgt van de 
opzichter de vraag of hij nog gedacht heeft 
aan het waterdichte kimband langs de ran-

den van de douchebak. Op een ander adres 
slaat een installateur met repeterende knal-
len van zijn nietpistool zijn leidingen vast op 
de ondergrond van de oude tegels. Kan dat 
zomaar? “Ja hoor”, zegt Meerpoel. “Die oude 
tegels plus die leidingen worden straks netjes 
weggewerkt achter een voorzetwandje. Een 
bewoonster maakt van de aanwezigheid van 
de opzichter gebruik door hem vriendelijk te 
vragen of ze misschien een afstandsbedie-
ning voor haar keukenraampje krijgt. Meer-
poel moet haar meedelen dat in die oplossing 
niet is voorzien in het onderhoudsbudget.
Voor de opzichter staan er voor die middag 
vier opleveringen van gerenoveerde wonin-
gen gepland, in samenwerking met de uit-
voerder en aan de hand van een checklist. 
Daarop staan onderwerpen als: afschot van 
de natte douchevloer controleren, nagaan of 
wandtegelwerk volgens bestek netjes sym-
metrisch is uitgevoerd, zit de wastafel goed 
vast aan de muur, kijken of het afvoerputje 
wel loopt, functioneert de stortbak van de 
wc naar behoren, kitwerk nalopen en even 
checken of de kraan in de keuken wel goed 

vastzit. Meerpoel weet bijna intuïtief waar 
hij extra scherp op moet letten.

VERTROUWEN
Ruim twintig jaar begeleidt Meerpoel al-
lerlei renovatiewerkzaamheden in dienst 
van woningcorporaties. De laatste drie jaar 
voor Vidomes. “Je maakt leuke dingen mee, 
maar je hebt ook te maken met dilemma’s. 
Bij mijn vak hoort nu eenmaal dat je goed 
met mensen moet kunnen omgaan. En de 
mensen moet kunnen inschatten. Of het nu 
onderaannemers, bewoners of leveranciers 
zijn. Je moet bijvoorbeeld goed beseffen dat 
je zonder een vertrouwensband met bewo-
ners je werk niet goed kunt doen. En dat je 
vertrouwen moet verdienen. Dat probeer ik 
te doen door me altijd aan mijn afspraken te 
houden. Als ik zeg dat ik iets zal doen, dan 
doe ik het ook. Ik zeg niet gauw nee. Dat 
weten de huurders natuurlijk zo. Aan de an-
dere kant kan ik ook niet zomaar ingaan op 
individuele wensen. Daar moet ik grenzen 
stellen. Bij Vidomes vinden we het belangrijk 
om iedereen gelijk te behandelen.” 

Ruim twintig jaar begeleidt Meerpoel allerlei renovatiewerkzaamheden in dienst van woningcorporaties.

H A N D E N  U I T  D E  M O U W E N
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LICHTGEWICHT SNELPLEISTER 

Eén van de nieuwste innovaties in het Knauf-assortiment cementgebonden pleisters is de LSP 
650. Deze basispleister is speciaal geschikt voor renovatieklussen in badkamers en andere natte 
ruimtes in huis. De pleister hardt snel en kan na zo’n drie uur van tegelwerk worden voorzien. 
Het kan aangebracht worden in laagdiktes van 3 tot 30 mm. Het verbruik is circa 10 kg/m2 bij 
een laagdikte van 10 mm.

Knauf, Utrecht, 030.247.33.89, www.knauf.nl

NULENERGIEVERBRUIK 

Olympia HI is het antwoord van Blyweert Aluminium op de stijgende 
vraag naar aluminium ramen en deuren voor (passief )woningen en 
-gebouwen. Bij het ontwerp van de nieuwe serie is rekening gehouden 
met het streven naar nulenergieverbruik. De ABS-isolatietechnologie 
in combinatie met voorgemonteerde geïntegreerde foamstrips leidt 
tot Uf-waarden vanaf 0,74 W/m2K. De dichtingen garanderen een 
perfecte wind- en waterdichtheid met een uitstekende thermische 
prestatie. 

Blyweert Aluminium, Eindhoven, 040.264.64.94, 
www.blyweertaluminium.com

RENOVATIESCHARNIER 

Als uitbreiding op het programma Smart-
scharnieren introduceert Axa het Axa 
Smart Easyfix Renovatiescharnier. Dit 
scharnier is speciaal ontwikkeld om nieu-
we deuren gemakkelijker en sneller in 
bestaande kozijnen te plaatsen. Het 102 
mm hoge kozijnbled dekt de bestaande 
scharnierinkrozing af en het afwijkende 
schroefgatenpatroon zorgt altijd voor 

‘vers’ hout om in te schroeven. Het plaatsen van de dievenklauw op 
het kozijnbled, in plaats van op het deurbled, heeft als groot voordeel 
dat het gatdeel in de deur al in de fabriek onder gecontroleerde om-
standigheden is te boren en te lakken.

Axa Stenman Nederland, Veenendaal, 0318.53.61.11, 
www.axa-stenman.com

P R O D U C T N I E U W S
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KRIMP- EN SCHEURVRIJ BOUWEN  

Wienerberger heeft het 
assortiment Porotherm 
keramische binnen-
muurstenen uitgebreid 
met het Porotherm 
Poriso Lijmsysteem. 
Dit systeem bestaat 
onder andere uit lijm-
blokken van 174 mm 
hoogte en alle beno-
digde (lijm)toebehoren. 
Samen met de speciale 
Porotherm-kimmortel 
en de Porotherm Poriso 
lichtgewicht lijmmor-
tel kunnen de blokken 
eenvoudig en snel tot 
keramische binnen-
muurwanden opge-
bouwd worden. De 
wanden zijn krimp- en 
scheurvrij en het verlij-
men werkt 30% sneller 
dan het vermetselen 
van de stenen.

Wienerberger, Zaltbommel, 0418.59.7111, www.wienerberger.nl

LEGIONELLAVEILIG DOUCHEN  

De Wall Shower Proteq van PB Interna-
tional is een effectieve en eenvoudige 

oplossing om een besmetting met 
de legionellabacterie uit een 

wanddouche te voorkomen. 
Hij is speciaal ontwikkeld 
voor wanddouches met 
een vaste douchekop in 

bijvoorbeeld zwembaden 
en gymzalen. De robuuste 

Wall Shower Proteq zorgt er in 
combinatie met een nieuwe ‘schone’ 

douchekop voor dat het tappunt snel en 
eenvoudig legionellaveilig wordt.

PB International, Zelhem, 0314.62.14.65, 
www.pb-international.nl
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Isolatie van muren, vloeren en ramen 

Planning: 6
Uitvoering: 7,5
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B L I K  O P  B E W O N E R

‘Planning krijgt 
ruim zesje’

Al 22 jaar woont Van Loo in zijn huidige wo-
ning aan de Leonorestraat in Amersfoort. “Ik 
ben eigenlijk import”, steekt hij van wal. “We 
kwamen uit Apeldoorn deze kant op, omdat 
ik in Amersfoort ging werken. De SCW, die 
later De Alliantie regio Amersfoort werd, 
kwam toen al snel in beeld. We kwamen te-
recht in een prachtige vijfkamerwoning en 
daar wonen we nog steeds. Eerst met z’n vie-
ren. Maar één van de kinderen is uitgevlogen, 
dus we zijn nog met drie.”

RUIM
Van Loo laat kort de indeling van zijn wo-
ning voorbij komen: “We hebben een fan-
tastisch mooie ruime woonkamer van 32 
vierkante meter. Verder hebben we maar 
liefst vier slaapkamers en een grote zolder 
over gehele breedte en lengte van het huis. 
Plus: we hebben een tuin voor en achter met 
een schuur.”

INSPRAAK
“Goed onderhouden en prima wonen in een 
leuke buurt”, zo vat Van Loo zijn mening over 
het huis samen. “Recentelijk zijn 200 huizen 
hier nog voorzien van extra isolatie en zijn 

andere zaken aangepakt.” De Alliantie doet 
daarmee zijn best voor haar bewoners, vindt 
Van Loo, die ook voorzitter is van de Vereni-
ging Huurdersbelangen in Amersfoort. “Het 
proces is goed verlopen, hoewel de planning 
en schaal iets beter hadden gekund. Die krij-
gen van mij een ruime 6.” De bewonerscom-
missie is overal nauw bij betrokken geweest. 
“Niemand is afgesloten geweest van gas of 
water, er is geen grote overlast geweest. Er is 
ruim van tevoren aangekondigd wat er ging 
gebeuren en de bewoners zijn uitgenodigd 
mee te praten en kregen gelegenheid bezwa-
ren te laten horen of hun eigen ideeën in te 
brengen. Zo kweek je een groter draagvlak 
voor grootschalige projecten als dit. Voor de 
uiteindelijke uitvoering geef ik een 7,5.” 
Maar: zo veel mensen, zo veel wensen. “Er 
zijn altijd mensen die graag hun badkamer 
of keuken aangepakt hadden willen zien. Het 
ging bij deze renovatie puur om isolatie van 
de muren, vloeren en ramen. Wensen blijven 
er altijd. Zo zou ik zelf die kleine vierkante 
tegeltjes in het toilet willen vervangen. Ook 
ik wil graag met de tijd mee”, lacht Van Loo. 
Toch heeft hij zelf twee jaar geleden een 
compleet nieuwe badkamer gekregen. “Er 

was een lekkage, waar snel iets aan moest 
gebeuren”, zegt hij. “Ze konden dat niet af-
doen met een reparatie vanwege het hoge 
schaderisico. Toen hebben we een nieuwe 
badkamer gekregen. Ook dat traject is prima 
verlopen.”  

SPREIDING IS 
AANDACHTSPUNT
Alles bij elkaar beschouwend geeft Van Loo 
zijn woning een 7,5. “Favoriete plekken zijn 
de benedenverdieping en de tuin”, lacht hij. 
“Wij hebben twintig jaar op een flatje ge-
woond, dus we zijn best wel verwend met 
onze tuin. Mijn vrouw zegt nog altijd dat 
wanneer ze de keukendeur uit stapt, ze een 
vakantiegevoel krijgt. Dat is toch geweldig?” 
Van Loo betrekt overigens ook de omgeving 
bij zijn rapportcijfer van zijn woning. “Wat 
dat betreft zou de corporatie wat beter kun-
nen scoren. In sommige wijken zou een be-
tere spreiding ter voorkoming van overlast 
wenselijk zijn. Op dit moment worden in 
deze wijken van de 1.000 huizen 800 gevuld 
met multiculturele gezinnen. Je ziet het bij-
voorbeeld aan de graffiti of het zwerfafval. 
Maar ik ben positief over de toekomst.”

Door Johan van Leipsig

- CORPORATIEBOUW  OKTOBER  -   

Bewonerstevredenheid is belangrijk voor woningcorporaties. In ieder nummer van Corporatie-

bouw laten we een bewoner van een corporatiewoning aan het woord over zijn of haar woongenot. 

Voldoet de woning aan de wensen? Wat kan beter? Deze keer: Johan van Loo over zijn woning van 

De Alliantie regio Amersfoort.
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Supersnelle systeemrenovatie

Woonmaatschappij Hestia groep richt zich met de renovatie op sys-
teemwoningen uit de jaren ’60 en ’70 die zo langzamerhand aan het 
verpauperen zijn en energie lekken uit allerlei hoeken en gaten. Het 
gaat in dit project om vier woningtypen: eengezinswoningen met 
schuin dak, eengezinswoningen met plat dak en onder- en boven-
woningen. Het gaat bovendien om huur- en koopwoningen, wat het 
project extra ingewikkeld én interessant maakt. De huizen krijgen 
compleet nieuwe gevels, gedeeltelijk een nieuw dak met zonnepa-
nelen, een HR-combiketel en mechanische ventilatie met warmte-
terugwinning. Het zijn slimme oplossingen, gekoppeld aan schaal, 
waardoor een standaard ontstaat voor duurzame en ambitieuze 
woningrenovatie. Partijen passen een systeemrenovatie toe, waar-
bij het de uitdaging is om de renovatie in bewoonde toestand te la-
ten plaatsvinden. Zo worden nieuwe prefabgevels dezelfde dag ge-
plaatst, zodat de woning ‘s nachts dicht is. Deze aanpak leidt tot een 
zeer snelle renovatie in slechts zeven werkdagen. Bijzonder is ook 
de grootschalige toepassing van zonnepanelen. In de woningen met 
panelen gaat de elektriciteitsrekening naar verwachting met gemid-
deld bijna € 40 per maand omlaag.

BEWONERS
Harry Derksen, technisch adviseur Hestia groep: “Ik bezoek eerst 
met elke bewoner één van de modelwoningen in de buurt. Daar leg 
ik uit hoe het project in elkaar zit en wat de planning is en ik ga in op 
de technische aanpak. Ook de financiële consequenties komen aan 
bod. Daarna volgt voor alle huurders een individueel huisbezoek. 
Dan bekijk ik samen met hen wat de situatie is en hoe we maatwerk 
kunnen leveren. Alternatieve oplossingen waren ook al in de financi-
ele planning meegenomen. Samen kijken we hoe we de voorzienin-
gen in de nieuwe situatie zo goed mogelijk kunnen terugbrengen. We 
zitten nu op 100% deelname van de huurders. De eigenaar-bewoners 
doen we een apart voorstel.”

ENERGIELASTENVOORDEEL
Maurice Vincken, projectverantwoordelijke Hestia groep: “We hebben 
een berekening gemaakt van het te verwachten energielastenvoordeel. 
Daarvan verrekenen we 75% als huurverhoging, zodat wij de investering 
kunnen doen en de bewoners aan de voorkant al 25% winst hebben ten 
opzichte van de oude situatie. Dit voordeel wordt alleen maar groter als 
de energielasten gaan stijgen. Het bood een belangrijk argument om de 
huurders in het gebied te stimuleren om mee te doen.”

VASTHOUDEN AAN AMBITIES
Vincken: “In Kerkrade West zitten we vooraan wat betreft de vergrijzing 
en de bevolkingskrimp is hoog. Daarnaast is het inkomensniveau hier 
het laagste van Zuid-Limburg. Met ons project kunnen we op verschil-
lende manieren iets bereiken. Het aanpakken van de woningen en de 
omgeving geeft een positieve impuls aan de wijk en haar bewoners: je 
investeert en maakt de woningen zuinig en mooi. Tegelijk breng je de 
woonlasten omlaag en zorg je door energie te besparen beter voor het 
milieu. Je moet vasthouden aan je ambitie. Er is altijd wel een reden om 
een project niet uit te voeren: technische obstakels of problemen met de 
bestuurlijke verankering. Maar doe het toch, steek met zijn allen je nek 
uit en realiseer het project.” 

Kerkrade pakt systeemwoningen uit de jaren 

’60 en ’70 aan met een supersnelle renovatie 

en neemt tegelijkertijd de wijk onderhanden. 

De renovatie vindt plaats in bewoonde

toestand en in zeven werkdagen naar 

passiefhuisniveau. Ook worden bewoners 

gestimuleerd kritisch naar hun energie-

gebruik te kijken. 

Systeemwoningen uit de jaren ’60 en ’70 zijn langzamerhand aan het verpauperen
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Energiesprong volgt en coacht drie gebiedsontwikkelingsprojecten. 
Over de meest vooruitstrevende gebiedsontwikkelingsprojecten 
verschijnt in november een bookazine met ervaringsverhalen onder 
de titel: ‘Een energiesprong in gebiedsontwikkeling’. 
Voor professionals die met energieambitieuze gebiedsontwikkeling 
bezig zijn, organiseert Energiesprong een Expertmeeting dinsdag-
middag 4 december. 
Kijk op de www.energiesprong.nl/binnenstelijke-gebiedsontwikkeling 
voor de pdf van het bookazine en voor aanmelding voor de Expert-
meeting. 
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De toekomst van morgen
is gisteren al begonnen

Ook in onze sector komen nieuwe mogelijkheden en toepassingen 
snel in productie en bieden de mogelijkheden om in selfservice acties 
te ontplooien. Recent verscheen in de pers dat Staedion een inter-
actief klantportaal in gebruik heeft genomen, waarbij de huurder 24 
uur per dag en zeven dagen per week zijn eigen reparatieverzoeken 
kan indienen en plannen. De klant wordt visueel geholpen via iconen 
en geleid naar een afspraakmoment. Gebreken die voor rekening van 
de huurder komen, worden duidelijk teruggekoppeld en voor urgente 
storingen verschijnt een telefoonnummer. Dit laatste is juist waar 
klanten op zitten te wachten: zelf acteren en goede adequate alter-
natieven bieden.
Waar de meeste klantportalen bij corporaties nu nog de mogelijkheid 
bieden om iets te melden, maar niet om zelf direct een afspraak te 
plannen, biedt Staedion deze mogelijkheid wel. En dat is waar het om 
gaat bij de klantverwachting. Dat het portaal een succes is, blijkt uit 
de cijfers. Binnen enkele weken verloopt 20% van de meldingen al via 
het portaal. Dit betekent dat de klantenservice wordt ontlast. Dat dit 
substantieel is, weet iedereen, aangezien gemiddeld meer dan 50% 
van de klantcontacten over reparaties gaat.
Een verdere versnelling in het vergroten van de selfservice door klan-
ten ligt dus in het verschiet. Technologie biedt hierin ongekende mo-
gelijkheden door bijvoorbeeld de ontwikkeling van toegespitste apps 
voor specifieke vragen, koppelingen met meerdere databronnen en 
slimme workflows die via het internet worden gefaciliteerd.
Als de klant aan de knoppen kan komen, zal dit veel betekenen voor 
uw organisatie. Uitgaande van een organisatie met 160.000 klantcon-

tacten per jaar, zullen daarvan ongeveer 80.000 contacten gaan over 
reparaties. Een fundamentele besparing op de klantenservice kan via 
selfservice worden behaald.
Stelt u zich dat eens voor op basis van de gegevens van Staedion. 
In bovenstaand voorbeeld gaat het op jaarbasis om 16.000 gesprek-
ken. Bij een gemiddelde duur van vier minuten (inclusief nawerktijd), 
leidt dit tot een lagere belasting van de klantenservice met 1.067 uur. 
Ook wordt tijd bespaard bij de planning en mogelijk de werkvoorbe-
reiding. De eerste resultaten uit het reparatieproces via Corporatie-
Cloud van NCCW leiden eveneens tot fundamentele besparingen.
Reparatieverzoeken is momenteel hot topic waar het gaat om het 
overtreffen van de klantverwachting, maar sinds een groot aantal 
jaren levert woonruimteverdeling al de genoemde voordelen. Klan-
ten verrichten hier vrijwel overal via selfservice de activiteiten in het 
voortraject, van inschrijving tot reageren en annuleren en bijhouden 
van gegevens.
Technologie biedt mogelijkheden om meer met minder te doen. 
Maar er zullen altijd klanten zijn die geen gebruik maken van de 
ict-oplossingen die u biedt en gewoon even bellen. Ook daar kunt u 
klantgericht de klantverwachting overtreffen door de juiste informa-
tie bij de hand te hebben en de juiste gespreksvoering te gebruiken. 
Maar dat komt in een volgend artikel aan de orde.

Axel Kok is partner bij Wooncontact, expert in klantgericht werken.

Mee discussiëren? Surf naar www.corporatienl.nl en geef je mening.

Veel corporaties zijn actief met 

het verbeteren van de klantge-

richtheid van hun organisatie. Een 

belangrijk element hierbij is het 

kunnen voldoen aan de wensen 

van de klant. Maar deze worden 

steeds diffuser en klanten wor-

den 24/7 veeleisender. Hoe speelt 

uw organisatie in op deze veran-

derende omgeving en hoe kunt 

u blijvend de klantverwachting 

overtreffen?
24 uur per dag reparatieverzoeken indienen en plannen
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