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René Bestebreurtje is projectleider bij ontwikkelaar en bouwer 
Van Wijnen. Hij is samen met zijn team verantwoordelijk voor 
het realiseren van diverse projecten. Deze projecten worden 

voor een groot gedeelte met vaste partners gerealiseerd. Sinds 1999 is René al 
werkzaam bij Van Wijnen. Hij is direct uit de schoolbanken begonnen en in de 
afgelopen jaren intern doorgegroeid naar de rol die hij momenteel vervult.

De samenwerking tussen Van Wijnen en Van Hoften Installatietechniek gaat 
al langer terug en dit is alweer het vijfde achtereenvolgende project waarbij 
zij samenwerken. René blikt in deze casestudy terug op het project In de 
Buurttuin in Schiedam. Het project is opgedeeld in drie appartementencom-
plexen: blok K1 met 45 appartementen, blok H1 met 37 appartementen en blok 
H2 eveneens met 37 appartementen. De realisatie van de tweede 37 apparte-
menten (blok H2) gaat binnenkort ook van start. Het zijn mooie complexen 
geworden, waar hij met trots op terugkijkt. René vertelt enthousiast over de 
realisatie van dit project en wat zij uiteindelijk hebben opgeleverd.

Van Wijnen  geïntroduceerd 
Van Wijnen is een landelijk opererende ontwikkelaar en bouwer, met maar liefst 

27 locaties door heel Nederland. De decentrale inrichting zorgt ervoor dat iedere 

vestiging zich dichtbij klanten, leveranciers, huurders en kopers bevindt. Dat verbindt 

hen met de mensen mét wie en vóór wie ze bouwen. Zij hebben jarenlange ervaring en 

expertise, en vinden het belangrijk om voor iedereen een fijn thuis te bouwen: zowel 

voor de mens als voor de maatschappij. Van Wijnen verzorgt hierbij alle facetten van 

vastgoed: van ontwikkeling, bouw, renovatie en transformatie tot en met onderhoud 

en beheer. Gestart als familiebedrijf in 1907 met timmerwerk, zijn zij inmiddels 

uitgegroeid tot een toonaangevende speler in Nederland. “Van Wijnen maakt zich hard 

voor de volgende generaties en bouwt zonder negatieve gevolgen voor het milieu en 

onze planeet. Daar zijn we trots op!” vertelt René.

Bij Van Hoften 
Installatietechniek 
doen ze wat ze 
zeggen!”

37 en 45 appartementen
‘In de Buurttuin’ te Schiedam

Van Wijnen
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Uitdaging: duurzame appartementen
“Wij kregen vanuit de Gemeente Schiedam en Woonplus de aanvraag 

voor een tender voor heel Parkweg Midden. Het betreft twee 

woningcomplexen van 37 en één van 45 appartementen. Daarnaast 

worden door FIJN Wonen 119 grondgebonden woningen gerealiseerd. 

Beide 37 appartementencomplexen worden gerealiseerd voor Woonplus 

en zijn bedoeld voor sociale huur. De 45 appartementen zijn gerealiseerd 

voor vastgoedondernemer NeWoMij en worden in de vrije sector verhuurd. 

Aan de tender deden nog drie andere partijen mee, maar Van Wijnen heeft 

deze opdracht gegund gekregen. Vanuit de tender zijn voor de verschillende 

appartementencomplexen Programma van Eisen verstrekt waar het minimaal 

aan moest voldoen. Samen met Van Hoften Installatietechniek hebben we 

gekeken hoe we het vraagstuk zo goed mogelijk konden inrichten. Na uitgebreid 

brainstormen hebben we een voorstel gedaan voor de installatie.”

“De grootste uitdaging bij dit project was vooral dat de regelgeving rondom 

energieprestaties zou veranderen. De eerste 37 appartementen zouden 

vallen onder de EPC-eis, maar de volgende 37 appartementen zouden 

getoetst worden aan de hand van de BENG-regelgeving. Aangezien beide 37 

appartementencomplexen identiek zouden zijn, was het van belang om vooraf 

goed te kijken naar de diverse eisen. Zo konden we de klant de beste oplossing 

bieden, waar zij twee keer precies hetzelfde product opgeleverd zouden krijgen. 

Zowel qua prijs als qua resultaat hebben we de beste oplossing weten te 

realiseren.”

Oplossing: van co-creatie tot oplevering 
“Toen we de tender begonnen, zijn we met ons team vanuit projectontwikkeling 

de buurt in gegaan om met de mensen in de wijk te spreken. Waar hebben zij 

nu écht behoefte aan en hoe sluit dit aan bij de vraag vanuit de klant? Bij Van 

Wijnen hebben wij de slogan: Samen bouwen aan ruimte voor een leven, om die 

reden betrekken we de buurtbewoners waar mogelijk bij een project. Op basis 

van co-creatie kom je dan tot een realisatie die ook echt wordt gewaardeerd”, 

blikt René terug op het begin van het traject. Hij vertelt verder: ”Wij hebben de 

45 appartementen voorzien van een individuele lucht- en warmtepomp, waarbij 

de binnendelen staan opgesteld in de technische ruimte van de appartementen 

en de buitendelen op het gezamenlijke dak. In de technische ruimte hebben we 

naast de warmtepomp ook de WTW-unit opgesteld. Alle appartementen hebben 

we voorzien van vloerverwarming wat zorgt voor een fijn, comfortabel gevoel. Bij 

de 37 appartementen hebben we een collectieve warmte-koudeopslaginstallatie 

aangebracht. Hierdoor worden de appartementen via een 4-pijpssysteem 

gevoed waarbij door middel van een boosterunit in de appartementen de juiste 

temperatuur behaald wordt. Voor beiden heeft Van Hoften Installatietechniek 

gebruik gemaakt van prefab-borden, waarbij zij alle hydraulische appendages, 

vloerverwarmingsverdelers en elektrische regelingen hebben gemonteerd.”

Door creatief mee 
te denken bieden 
ze echt een hele 
goede oplossing 
voor de klant.”
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Resultaat: Tevreden bewoners
in een duurzaam complex
“De appartementen worden inmiddels allemaal bewoond. Het is leuk om te 

horen van de bewoners dat zij erg tevreden zijn met het resultaat. Hiervoor 

stonden er flats uit de jaren 60 met enkel glas. Sommige van die bewoners 

zijn nu woonachtig in het nieuwe complex, dat is natuurlijk een wereld van 

verschil. Zij ervaren een veilig thuisgevoel en ontzettend veel comfort, mede 

ook door de duurzame installaties. We gaan na de bouw ook altijd nog in 

gesprek met de bewoners, zodat we eventuele tips kunnen meenemen voor 

een volgend project. Als iets gebouwd wordt waar de mensen zelf niet blij mee 

zijn, is het werk voor ons niet geslaagd. De appartementen aan de Parkweg in 

Schiedam zijn in ieder geval naar volle tevredenheid opgeleverd!”

Samenwerking met
Van Hoften Installatietechniek 
“Onze samenwerking met Van Hoften Installatietechniek gaat al veel langer 

terug dan de bouw van dit appartementencomplex. Dit is inmiddels al ons 

vijfde werk samen. Van Hoften Installatietechniek is een fijne partij om mee 

samen te werken omdat ze doen wat ze zeggen. Ze denken vanaf het begin 

creatief mee en denken daarbij niet alleen aan hun eigen portemonnee. Ze 

voelen zich echt verantwoordelijk voor een mooi en duurzaam eindresultaat, 

waarbij ze ieders belang meewegen en daar zo goed mogelijk gehoor aan 

geven. Omdat we al zolang samenwerken, heb je aan een half woord genoeg 

en loopt een project ook lekker efficiënt. Het vertrouwen is er en we kunnen 

echt rekenen op hun expertise. Qua bedrijf lijken we op elkaar, dat helpt 

ook: no-nonsense, niet lullen maar poetsen. Gewoon samen een mooie bouw 

realiseren voor een goede prijs-kwaliteitverhouding.
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Stek 11, 3371 KG  

Hardinxveld-Giessendam

telefoon 0184 - 675 544

e-mail info@vanhoftenbv.nl

Van Hoften Installatietechniek 
is een betrouwbare partij. 
Niet lullen maar poetsen en ze 
voelen zich verantwoordelijk 
van begin tot eind.”
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