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Intensieve samenwerking tussen woningcorporatie Talis en Nijhuis Bouw 

Binnen negen maanden 

246 woningen renoveren
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Er moet in een kort tijdsbestek 
veel gebeuren in de woningen die 
dateren van 1975. Projectleider 
Vastgoed van Talis Johan Janssen: 
“Ongeveer 70 procent van de 
bewoners is ouder dan 70 jaar, 
(onlangs was een bewoners-
echtpaar 70 jaar getrouwd). Dat 
vereist een uiterst zorgvuldige 
aanpak en nauw contact met 
verwanten van de ouderen en 
zorgverleners.  De meeste 
mensen willen het liefst in de 
woning blijven wonen; voor 
hen hebben we uitrustwoningen 
ingericht in het complex. Gaat 
het niet in de bewoonde staat, 
dan bieden we de bewoners 
tijdelijk andere woonruimte aan.”

Kort tijdsbestek
Arie Nijkamp is projectleider bij 
Nijhuis Bouw. “Het is van belang 
dat mogelijke obstakels al in de 
voorfase worden vermeden 
zodat de geplande uitvoerings-
tijd optimaal wordt benut. We 
doen er alles aan om zo min 
mogelijk overlast te veroorzaken. 
De bewoners weten precies wat 
er uitgevoerd wordt en wanneer. 
Wij hebben een kalender met 
namen en foto’s van de werk-
nemers en een planning met 
uitgebreide uitleg aan hen 
overlegd. 

De uitvoering vindt in een hoog 
tempo plaats. Verduurzaming is 
het doel. Het zegt voldoende dat 
het huidige energielabel  D en F 
wordt verhoogd naar B. Dat wordt 
gerealiseerd door onder andere 
koudebruggen te verwijderen, de 
draaiende delen in de woningen te 

voorzien van een betere kier-
dichting en door de woning-
gebonden installaties gedeeltelijk 
te vernieuwen. Bovendien komt 
er een nieuwe, energiezuinige 
collectieve CV-installatie, en 
worden de ketelhuizen evenals 
de hoofdleidingen vernieuwd.” 

Johan Janssen: “Er moet inderdaad 
veel gebeuren in een kort tijds-
bestek. De bouwlieden draaien 
een productie van vijftien 
woningen per week, op basis 
van negen werkdagen per 
woning, ongeacht de opties. 

Waarbij onder andere een 
nieuwe badkamer één van de 
opties is.” 

Voorselectie
Met glas aan de balkons, nieuwe 
balustrades op de galerijen, 
nieuwe deuren en nieuwe entrees 
ondergaan de appartementen 
uit 1975 een ware metamorfose. 
Johan Janssen: “De opzet is een 
levensduur verlengend groot 
onderhoud. Als corporatie 
hebben we een portefeuille van 
14.000 woningen in Nijmegen 
en Wijchen. Door de jaren heen 

In opdracht van woningcorporatie Talis voert Nijhuis Bouw Apeldoorn momenteel groot onderhoud uit 

aan 246 woningen in Nijmegen. Er dient veel te gebeuren aan het zogenaamde Rentmeesterscomplex. 

De renovatie van de gevel en energetische opwaardering van de woningen is het hart van het werk. 

Het huidige energielabel  D en F wordt verhoogd naar B. Een investering  van maar liefst € 40.000 per 

appartement zonder dat daar een huurverhoging tegenover staat.



hebben wij veel ervaring opgedaan 
met vergelijkbare levensduur 
verlengend groot onderhoud. 
Talis en Nijhuis vonden elkaar 
tijdens de voorselectie voor het 
Rentmeesterscomplex. Uit de 
drie partijen hebben wij Nijhuis 
Bouw gekozen.”

Arie Nijkamp legt uit dat tijdens 
de voorselectie van de kandidaat-
aannemers verwacht werd zich 
te presenteren met het volledige 
uitvoeringsteam, inclusief de 
uiteindelijke onderaannemers. 
Bij de selectie was tevens een 
huurderscommissie betrokken. 
“Ook voor de hoofdaannemer 
levert een dergelijke aanpak 
winst op”, aldus Nijkamp. 
“Vooraf moesten we een plan 
indienen dat volledig realiseerbaar 
zou zijn. Bijkomende beperkingen 
moeten zoveel mogelijk worden 
vermeden in de eerste fase zodat 
de planning strak uit kan worden 
gevoerd. Uiteraard met de intentie 
dat de bewoners zo min mogelijk 
overlast ondervinden. Immers wij 
zijn er voor de bewoners en dat 
vereist een sociale aanpak. 
Om deze reden worden onze 
vaklieden specifi ek op groot 
onderhoud geselecteerd.”

Maatwerk 
per adres
De korte 
uitvoeringstijd en de 
omvang van het gehele 
project vereisen een 
nauwkeurige proces-
begeleiding. Talis en Nijhuis 
Bouw hebben daarom bewust 
gekozen voor maatwerk per 
adres. Bovendien is er een 
digitaal systeem ingevoerd 
waardoor het hele project-
team met betrekking tot iedere 
woning over hetzelfde dossier 
beschikt. Met het onderhoud 
van de 246 appartementen 
trekken Talis en Nijhuis 
Bouw in het gehele 
realisatieproces 

op als één projectteam. Om 
dit nog eens te onderstrepen 
dragen de uitvoerende lieden 
herkenbare hesjes met daarop 
de slogan “Meesterlijk Wonen” 
en de logo’s van Talis en Nijhuis 
Bouw. 

De kick off  vond in april plaats. 
De complete oplevering is in 
december. 

Johan Janssen: 
“Zo min mogelijk overlast 
voor de bewoners.”

Arie Nijkamp:  
“Vaklieden specifi ek 
geselecteerd op groot 
onderhoud.”
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