Bouwbedrijf A. van Schijndel
Project 18 nul-op-de-meter woningen in Boekel

Rob van Schijndel, directeur van het Bouwbedrijf A. Van Schijndel,
vertelt in deze casestudy over het project in Boekel. Zij kregen de
Doordat Van Hoften
Installatietechniek in het
begintraject goed meedenkt en
adviseert, levert dit veel
tijdswinst op tijdens de bouw.

aanvraag om 18 nul-op-de-meter koopwoningen te realiseren.
En dat is gelukt! Samen met Van Hoften Installatietechniek hebben
zij deze woningen gerealiseerd. Rob vertelt openhartig over de
uitdagingen die dit project met zich meebracht en hij kijkt terug
op de samenwerking met Van Hoften Installatietechniek.

Bouwbedrijf A. van Schijndel BV geïntroduceerd
Bouwbedrijf A. van Schijndel is een familiebedrijf dat gevestigd is in Gemert.
Het bedrijf vindt haar oorsprong in de jaren 60 en Rob is inmiddels de derde
generatie die aan het roer staat. Hij heeft het bedrijf in 2017 overgenomen van
zijn oom. De focus ligt vooral op woningbouw, maar zij verzorgen ook
transformatie-projecten en utiliteitsbouw. Zij realiseren zo’n 50-75
nieuwbouwwoningen per jaar en dit blijft gestaag doorgroeien.
Met hun 40 vaste en ﬂexibele medewerkers zijn zij vooral werkzaam in de regio
Brabant. Slim samenwerken, korte lijnen, innovatie en ﬂexibiliteit staan hoog in
het vaandel. En op basis hiervan kiezen zij ook hun partners.
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Uitdaging: 18 koopwoningen met nul-op-de-meter
“We kregen de aanvraag van projectontwikkelaar BL Huisvesting om 18
nul-op-de-meter woningen te realiseren voor in Boekel. De woningen moesten
energieneutraal gebouwd worden, maar ze moesten natuurlijk ook goed passen in

Doordat Van Hoften
Installatietechniek in het
begintraject goed meedenkt en
adviseert, levert dit veel
tijdswinst op tijdens de bouw.

het straatbeeld”, vertelt Rob, “Een andere randvoorwaarde vanuit de gemeente
was dat het om minimaal 13 starterswoningen ging. De prijs moest dus wel
betaalbaar zijn voor starters. Al met al een mooie aanvraag om mee aan de slag
te gaan!” “Omdat wij deze opdracht als bouwteam kregen, betekende dit dat
we vroegtijdig met de klant aan tafel konden zitten om mee te denken in de
ontwikkeling en het design van de woningen. Dat vinden wij een enorm voordeel
en zo werken we het liefste. Omdat je vroegtijdig betrokken bent, kun je kwaliteit
garanderen. Samen met Van Hoften Installatietechniek hebben wij in het
voorstadium gekeken naar de mogelijkheden die ook pasten binnen het
opgegeven budget.”

Oplossing: Energieneutrale installaties
“Om dit project succesvol te kunnen opleveren en echt die energie neutrale
woningen te garanderen, is een goed begin het halve werk. Daarom hebben
we de hulp ingeroepen van Van Hoften Installatietechniek. Zij zijn namelijk
gespecialiseerd in duurzame woningen. Zo waren we goed in staat om met een
degelijk advies te komen! Je moet bij zo’n ontwerp met veel aspecten rekening
houden en je moet exact weten hoeveel energie een woning gaat opleveren en
hoeveel de mensen gebruiken. Op basis hiervan maak je dan een energie
neutraal design. En daar komt veel bij kijken. Het unieke aan dit project was ook
dat het een indak- systeem moest hebben. Dit betekent simpelweg dat het hele
dak moest bestaan uit zonnepanelen. Een mooie uitdaging voor ons! We hebben
gezamenlijk een voorstel gedaan aan de klant en dat hebben we vervolgens
gerealiseerd.
Van Hoften Installatietechniek heeft geadviseerd in de technische installaties en
berekeningen gemaakt zodat de woningen werkelijk nul-op-de-meter (NOM) zijn.”
“Doordat wij gebruik hebben gemaakt van een lucht/water warmtepomp van
Daikin, een WTW-ventilatiesysteem van Zehnder, hoogwaardige isolatie en triple
glas, konden we goed aan de hoge verwachtingen voldoen en zijn de woningen
volledig energieneutraal”, blikt Rob trots terug.
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Resultaat: Prachtige duurzame koopwoningen met
een mooie stijl
“Na een enorm snelle doorlooptijd van zo’n 9 maanden, hebben wij de 18 nulop-de-meter woningen opgeleverd aan de klant. Het ging om 2 blokken met
rijwoningen. Een blok van 5 en een blok van 8. Daarnaast hebben we nog twee

Van Hoften Installatietechniek
is een hele betrouwbare partij
om mee samen te werken.

tweekappers en een alleenstaande woning ontworpen. De woningen zijn allemaal
al verkocht. De gemeente wilde echt dat de rijwoningen beschikbaar (en dus
betaalbaar) zouden zijn voor de startersmarkt. De prijzen schieten overal omhoog,
maar deze woningen hebben we beneden de gevraagde 2 ton weten te houden.
We hebben op alle fronten dus het gewenste resultaat behaald!”

Samenwerking met Van Hoften Installatietechniek
“Onze samenwerking met Van Hoften Installatietechniek gaat al een tijdje terug.
Wij kenden Dennis Munsters nog van een eerder project en we waren daar zeer
tevreden over. Het was heel prettig schakelen met hem. Inmiddels is Dennis
technisch directeur bij Van Hoften Installatietechniek, dus het was voor ons een
logische keuze om weer met hem in gesprek te gaan. Het gesprek met Mark van
Hoften (algemeen directeur) verliep ook prettig en we zijn gecharmeerd van
hun werkwijze. Innovatie, betrouwbaar en korte lijnen. Dit past goed bij onze
eigen aanpak. De samenwerking bij dit project verliep dan ook weer naar volle
tevredenheid. Van Hoften Installatietechniek biedt enorme meerwaarde en dat
begint al in het voortraject. Zij denken goed mee, kunnen goede en betrouwbare
calculaties maken en kunnen een goed design aanleveren. Verder is het snelle
schakelen erg prettig. We zijn het traject begonnen met een lean sessie.
Dit is fijn, want hoe strakker alles gepland is, hoe soepeler zo’n traject loopt.
Daar ondervinden alle partijen alleen maar de voordelen van. Samen met
Van Hoften Installatietechniek hebben we gekeken wat er mogelijk is en welke
koper-opties wel en niet pasten binnen de nul-op-de-meter norm.
Met deze aanpak, kom je later niet voor verrassingen te staan.
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