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DEUREN EN RAMEN 
GELEVERD EN GEMONTEERD
De deuren en ramen van 270 woningen in 
Meijhorst Nijmegen zijn vervangen. Kegro 
is de partner in het proces van ontwerp tot 
en met inmeten en afhangen van deuren en 
ramen. “De kracht ligt in de persoonlijke be-
nadering. Bij Kegro krijgt de klant meer dan 
alleen een product. Kegro biedt totaaloplos-
singen.”

Ronald Penning, business development ma-
nager van Kegro, licht toe. “Wij doen dit door 
met de opdrachtgever en aannemer mee te 
denken en complete service te verlenen. In 
het geval van de Meijhorst is een complete 
renovatie gedaan waarbij de bewoners in de 
woning bleven, en waarbij overlast en afval 
tot een minimum zijn beperkt. Dit vergt een 
strakke planning, maar is voor Kegro geen 
probleem”, vertelt Penning.

“De bewoner heeft zomin mogelijk overlast 
ervaren, doordat Kegro elke deur snel heeft 
ingemeten met behulp van zelfontwikkelde 
lasertechnologie. Zo past een Kegro-deur 
altijd perfect in het ingemeten kozijn. Daar-
naast leverde Kegro de deur industrieel afge-
lakt aan, waardoor schilderen op locatie niet 
meer hoeft. Om aan de wens van een lagere 
deurdorpel te voldoen heeft Kegro een DTS-
onderdorpel geadviseerd. Een voorbeeld van 
één van de vele innovatieve concepten waar-
mee Kegro haar klanten volledig ontzorgt. 
Kegro neemt het werk uit handen en zorgt 
dat de bewoners meer dan tevreden zijn.”

 Mooier Meijhorst: 
'duurzaam in de breedste 
 zin van het woord'

Tekst: Scripturum, Marjoleine Meppelink   Beeld: Pieter Oosterhout, Buro voor Architektuur / Kreunen kunststoffen

 
De voorbereidende fase was een intensief traject. 
"Toen vorig jaar het besluit was gevallen om bij 
dit project groot onderhoud te verrichten, zijn wij 
meteen met de architect aan tafel gaan zitten en 
hebben hem de randvoorwaarden voorgelegd", 
aldus Sietse Jager, projectmanager bij Talis. "Ver-
volgens is een bewonersprojectgroep opgericht 

Na de spraakmakende transformatie van 
appartementencomplex Weezenhof in 

Nijmegen heeft woningcorporatie Talis 
opnieuw opdracht gegeven voor groot 

onderhoud, dit keer voor project Meijhorst. 
Bij het groot onderhoud aan de 270 ap-
partementen van de flats Boetbergen en 

Schuylenburch staat het begrip duurzaam-
heid centraal. Talis wil niet alleen dat 

het gebouw energiezuiniger wordt; na de 
werkzaamheden moet het complex weer 
30 jaar meekunnen. Hiernaast investeert 

Talis, door het creëren van een schone 
leefomgeving en levensloopgeschikte wo-

ningen, ook in een 'duurzame gezondheid' 
voor haar bewoners.

waarmee gezamenlijk alle ideeën besproken zijn. 
Dit zorgde vanaf het begin voor een grote betrok-
kenheid." Omdat het project voor de winter klaar 
moet zijn is een strakke planning en een goede 
samenwerking tussen alle meewerkende partijen 
vereist. Om dit te bekrachtigen tekenden de pro-
jectleiders van Talis, hoofdaannemer Giesbers, in-

      Projectinfo

stallatiebedrijf Kemkens en andere teamleden tij-
dens een kick-off de bouwdoeken aan de gevels. 

LEVENSLOOPBESTENDIG
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit 
drie onderdelen. Allereerst worden de apparte-
menten levensloopbestendig gemaakt. Hierbij 

Het groot onderhoud betreft 270 woningen

is het belangrijk dat alle hoogteverschillen, 
zoals drempels, uit de woning worden gehaald 
zodat bewoners zich gemakkelijk met een rolla-
tor in de woning kunnen bewegen. Ook kunnen 
in de badkamer gemakkelijk douchebeugels 
en handvatten worden geplaatst. Omdat in de 
woning asbesthoudend materiaal aanwezig is, 
heeft Talis sloop- en saneringsbedrijf Laarakkers 
B.V. ingeschakeld. Het meeste asbesthoudend 
materiaal kan op een veilige manier via de 
buitenkant van het gebouw gesaneerd worden 
waardoor bewoners niet of nauwelijks hun huis 
hoeven te verlaten.
 
TRIAS ENERGETICA
Ten tweede wordt het gebouw energiezuiniger 
gemaakt volgens het principe van de Trias Ener-
getica. Enerzijds houdt dit in dat je, door goed 
te isoleren, aanzienlijk minder energie verbruikt. 
Anderzijds moet de energie die nodig is zo ef-
ficiënt mogelijk worden ingezet. Jager: "Beide 
flats krijgen HR ++ dubbelglas en de buitenkant 
van het complex wordt voorzien van een nieuw 
isolatiepakket. Ook vervangen wij de huidige col-
lectieve installatie door individuele, energiezui-
nige HR-ketels. Met deze aanpassingen gaan we 
van energielabel D/F naar energielabel A/B. Dit 
komt niet alleen het milieu ten goede, maar ook 
de energierekening van de bewoners."

KARAKTERISTIEKE UITSTRALING
Ten derde vinden er veel werkzaamheden 
plaats aan de buitenkant van de gebouwen. 
De huidige stalen platen worden vervangen 
door Rockpanel-platen. "Wij hebben gekozen 
voor Rockpanel-platen omdat deze niet alleen 
lang meegaan maar ook een unieke afwerking 
hebben die nergens anders is toegepast. Qua 
kleurstelling hebben we gekozen voor een aar-
detint. Deze past goed in de omgeving en geeft 
het project een rustige, karakteristieke uitstra-
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ling." Ook alle entree’s van de flats worden uit-
gebouwd en opgeknapt. Om het geheel aan de 
buitenzijde af te maken worden de galerij- en 
balkonhekken vervangen. "De balkons aan de 
achterzijde van het gebouw krijgen transparant 
glas zodat het uitzicht voor de bewoners niet 
belemmerd wordt." 
 
SLUITSTUK
Het groot onderhoud aan project Mooier Me-
ijhorst is het sluitstuk van een sociaal project 
waar Talis in 2011 mee is begonnen. Bij de start 
stond de vraag centraal hoe de betrokkenheid 
van de bewoners bij hun woon- en leefomge-
ving vergroot kon worden. Door middel van een 
sociaal projectleider, een wijkbeheerder, twee 
opzichters en een communicatieprojectleider 
worden de contacten via de bewonersproject-
groep met de bewoners onderhouden. "Hieruit 
blijkt dat de sociale projectleider net zo belang-
rijk is als de technische projectleider - de één 
kan niet zonder de ander. Alleen als je hierin 
samen een goede balans vindt, kun je een suc-
cesvol project neerzetten."    ❚

Oorspronkelijke situatie Bestaande dorpel verwijderd en betonrand weggezaagd De nieuwe situatie waarbij de opstap 7cm is verlaagd
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KOZIJNRENOVATIE
wordt kinderspel met DTS®-ReFlex

Aangetaste houten kozijnen krijgen een XXLong-life dankzij deelvervanging op maat. 
DTS® ReFlex biedt pasklare oplossingen voor alle praktijksituaties.
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  Kostene�  ciënt op korte én lange termijn
  Ideaal voor prestatiegericht onderhoud
  Perfecte ondergrond voor schilderwerk
  Behoud authentieke uitstraling
  Snel en eenvoudig te verwerken

nog vijf goede redenen:

DTS® producten zijn geoctrooieerd

Meer weten..?   Kijk op:

Maak uw kozijnen houtbaar!
Aangetaste houten kozijnen krijgen een XXL
DTS® ReFlex biedt pasklare oplossingen voor alle praktijksituaties.

Maak uw kozijnen houtbaar!Maak uw kozijnen houtbaar!Maak uw kozijnen houtbaar!Maak uw kozijnen houtbaar!
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DTS REFLEX MAAKT TOEGANG DREMPELVERLAGEND

De hinderlijk hoge opstap bij de toegang van de 270 woningen in Meijhorst is verlaagd. Hierdoor 
is niet alleen de toegankelijkheid verbeterd, het kozijn is ook robuuster geworden. De drempelverla-
gende oplossing is gevonden bij Kreunen Kunststoffen. 

Kreunen Kunststoffen ontwerpt en levert dor-
pelsystemen onder de merknaam DTS. DTS 
ReFlex is het kozijnrenovatiesysteem dat twee 
materialen combineert; het slijtvaste Hol-
lodeen en het overschilderbare en verlijmbare 
Durodeen. Bart Eeftink, bouwkundig technisch 
adviseur van Kreunen licht dit toe. “In Meijhorst 
was onvoldoende ruimte voor de standaardkop-
peling met Hollodeen-neuten. Daarom hebben 
we voor dit project een maatwerkoplossing 
ontwikkeld van een Hollodeen-dorpel met Du-
rodeen-neuten. Zo wordt de afzonderlijke meer-
waarde van de materialen optimaal benut.”

Strak, vochtbestendig en onderhoudsarm
De opstap is zo’n 7 centimeter lager geworden 
dan voorheen. Het beloopbare gedeelte bestaat 
uit Hollodeen en behoeft geen schilderwerk. De 
aansluiting naar de stijlen bestaat uit Durodeen 
en wordt met epoxy verlijmd en geschilderd, in 
dezelfde kleur als het kozijn. Het resultaat oogt 
niet alleen strak, het is ook in alle opzichten 
duurzaam. Beide materialen zijn ongevoelig 
voor vocht en worden alleen daar toegepast 
waar hout tekortschiet. Durodeen isoleert twee-
maal zo goed als naaldhout. Bovendien is er 
nog de lage onderhoudsbehoefte, waardoor de 

onderhoudstermijn van het gehele kozijn met 
de factor 1,5 kan worden verlengd. 

Kostenbesparend voor elke praktijksituatie
Verrassend is de veelzijdigheid van de oplos-
singen die Kreunen Kunststoffen biedt. “Wij 
gebruiken geen mallen of matrijzen, maar profi-
leren standaard maatwerk en kunnen zo op alle 
kozijnmaten aansluiten”, legt Eeftink uit. On-
der het motto ‘Behoud het goede, vervang het 
slechte’ biedt Kreunen oplossingen om kwets-
bare kozijndelen te herstellen en beschermen. 
“Ons systeem voorziet in kostenbesparende 
oplossingen voor alle praktijksituaties. We voor-
komen onnodige vervanging en het bestaande 
kozijn wordt robuuster dan het ooit is geweest. 
Dat betekent direct besparen op materialen en 
arbeid. Dat noemen wij duurzaam.” 
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Uw professionele installateur voor de 
zakelijke en particuliere markt

*Renovatie *nieuwbouw  *onderhoud

Verwarming
Klimaat

Loodgieterswerk
Sanitair

Duurzame producten en diensten

www.mijnlieffbv.nl • 0180 51 46 33

Wij zijn op zoek naar 
ZZP’ers  i.v.m. de toename
van de werkzaamheden
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Bouwinfo
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INSTALLATIES Mijnlieff BV
BOUWPERIODE juni-oktober 2014

'Leegstand
 bijna 
 verleden tijd'

Woningcorporatie Havensteder liet jaren geleden woningen bou-
wen in Capelle aan den IJssel. De naam van het project werd Bui-
zerdhof. De appartementen, bestemd voor zowel koop als huur, 
werden echter door invloed van de crisis nooit afgebouwd. Mudde 
Bouw nam die taak op zich en maakte er een fraai project van. 
Gevolg: de leegstand is bijna geheel verleden tijd.

"Zo'n honderd woningen moesten nog worden afgebouwd", zegt Jeroen Ba-
ron van aannemingsbedrijf Mudde Bouw. "Samen met enkele andere bedrij-
ven – zoals Image Keukens en installateur MijnLieff – hebben we het project 
alsnog mooi afgerond." Mudde Bouw kon een scherpe prijs bieden en deed 
dat per tien woningen, licht Baron de keuze van opdrachtgever Havensteder 
voor zijn bedrijf toe. Bij ieder nieuw huurcontract kon Mudde Bouw aan de 
slag en binnen tien dagen werd de woning opgeleverd. 

ONTZORGEN
Qua werkzaamheden was het project rechttoe-rechtaan, aldus Baron. "Wij 
hebben de badkamers en toiletten afgebouwd. Dat betekent betegelen, sani-
tair inbouwen, het maken van vaste wanden, verzorgen van kitwerk, vloeren 
en stukadoorwerk. Maar wel helemaal in het kader van ontzorgen. We kregen 
de sleutel van de woningen en Havensteder hoefde er verder niet naar om 
te kijken tot het moment dat wij de sleutel weer teruggaven. Wij hebben 
ervoor gezorgd dat door onze werkwijze de managementkosten laag konden 
blijven." Mudde Bouw paste tijdens de werkzaamheden een speciale kleefmat 
toe die op de galerij werd uitgerold. "Die mat zorgt ervoor dat je als bouwer 
het stof meteen van je schoenen afloopt. Dat voorkomt een boel rommel in de 
appartementen." Ook werd voor de badkamers gekozen voor een luxe witte 
tegel van 30 x 15 centimeter om de huurwoningen wat meer cachet te geven. 

IMPULS
Door de werkzaamheden van Mudde en de luxe ogende afwerking zijn de 
appartementen in een rap tempo afgebouwd. "Dat betekent niet alleen dat 
de huurappartementen, die wij onder onze hoede hadden, nu voor een groot 
deel zijn verhuurd, maar ook krijgt het verkoopsegment een grote duw in de 
rug. En dat is natuurlijk fijn voor de opdrachtgever. Niemand wil leegstaande 
woningen in zijn portefeuille."     ❚

Zo'n honderd woningen moesten nog worden afgebouwd


