
In de komende uItgaven van de enervIsIon wordt een aantal projecten waarbIj hele wIjken 
betrokken zIjn extra belIcht. we trappen af met een bIjzonder cpo-project In nIjkerk. de 
nIeuwbouwwIjk holkerbeek Is verre van een standaard nIeuwbouwproject. het project nadert 
InmIddels de eIndfase. hoog tIjd dus om te spreken met de betrokkenen.

Duurzaam wonen met karakter

CPO-PROJECT HOLKERBEEK: 
EENHEID DOOR VERSCHEIDENHEID



CPO-PROJECT HOLKERBEEK: HET BEGINT MET EEN IDEE

het idee voor collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) komt van 

wim van bokhorst, eigenaar van van bokhorst architecten in nijkerk en 

architect van dit project. van bokhorst vertelt: “cpo is iets wat de laatste 

jaren steeds meer voorkomt bij nieuwbouwwijken. Ik had gehoord dat 

er in nijkerk een nieuwe wijk zou komen. op hetzelfde moment hebben 

drie mensen (toekomstige bewoners van holkerbeek) bij de gemeente 

geïnformeerd over een eventueel cpo-project. wij zijn toen als architect 

voorgesteld aan deze mensen om tot een gezamenlijk plan te komen en 

dat is gelukt. vanaf dat moment konden meer mensen zich aanmelden 

voor het project en kon de indeling van de twintig woningen beginnen. 

het doel vanuit de gemeente was dat het een co
2
-neutrale wijk zou 

worden. daar heb ik de hulp van dick mosterd, van het gelijknamige 

dick mosterd advies en ontwerpbureau, voor ingeschakeld.” mosterd: 

“Ik ben destijds begonnen met het in kaart brengen van de wensen van 

de toekomstige bewoners. vervolgens heb ik een standaardconcept 

gemaakt, met die individuele wensen en de wens van de gemeente 

voor een co
2
-neutrale wijk, in mijn achterhoofd.” 
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CPO: COLLECTIEF PARTICULIER 
OPDRACHTGEVERSCHAP 
partIculIeren kunnen samen met toekomstIge buren 

hun eIgen wonIng ontwIkkelen. bIj cpo zIjn toekomstIge 

bewoners zelf projectontwIkkelaar. zIj vormen samen een 

verenIgIng. bInnen deze verenIgIng nemen zIj, gedurende 

het gehele ontwIkkel- en bouwtraject, de beslIssIngen. zIj 

kIezen zelf voor een archItect en aannemer en werken 

vervolgens samen In het bouwproces. zo kan aan Ieders 

wensen voldaan worden. cpo betekent nIet dat alle 

wonIngen per se hetzelfde zIjn. er kan veel ruImte voor 

IndIvIduele behoeften en wensen zIjn.

VOORDELEN COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP

•  kostenvoordelen vanwege het gezamenlIjk Inkopen van 

materIalen e.d.

• kosten en zorgen van het bouwen samen delen

• samen je huIs bouwen, zelf baas zIjn

•  een buurt opbouwen, al voordat de eerste steen 

gelegd Is

EPC: ENERGIEPRESTATIECOËFFICIENT
de energIeprestatIecoëffIcIënt (epc) drukt uIt hoe 

energIezuInIg een wonIng Is. hoe energIezuInIger de 

gebouweIgenschappen en gebouwgebonden InstallatIes, 

hoe lager de norm. de epc-norm wordt voor 

nIeuwbouwwonIngen sInds 15 december 1995 berekend. 

de overheId scherpt de norm steeds verder aan, zodat 

de sector In 2020 energIeneutrale wonIngen bouwt. 

het doel van de aanscherpIng Is het reduceren van de co
2
-

uItstoot In nederland. sInds 1 januarI 2015 geldt voor 

nIeuwbouwwonIngen een epc-grenswaarde van 0,4. 

daarvoor was deze 0,6.

v.l.n.r. diCk Mosterd (diCk Mosterd advies en ontwerpbureau), roelof van bennekoM  

(CalCulator van de kolk), wiM bokHorst (van bokHorst arCHiteCten) en raMon freriksen (natHan)

SAMENWERKINGSPARTNERS: 

KIES PER TAAK DE BESTE MENSEN

toen de ontwerpen van de woningen bijna rond waren, werd de 

aannemer - bouwbedrijf van de kolk uit garderen - erbij betrokken. 

vanzelfsprekend gebeurde dit in samenspraak met het bewonersbestuur. 

roelof van bennekom, calculator bij van de kolk vertelt: “wij zijn 

meteen aan de slag gegaan met de eerste schetsontwerpen, zodat de 

opdrachtgevers, de bewoners dus, weten waar ze financieel aan toe zijn 

en wat er nog allemaal mogelijk is. uiteindelijk was de bouwvergunning 

gereed en is er voor elke opdrachtgever een aparte begroting gemaakt. 

vervolgens heeft dick mosterd een concept neergelegd en was het aan 

meddens & van ree om het maatwerk te leveren.” 

 

DUURZAME BESLISSINGEN: BEPAAL WAT ER MOET WORDEN 

GEBOUWD

“de basis vanuit de architectenkant ligt altijd bij de vraag: ‘waar moet 

de woning aan voldoen?’,” vertelt mosterd verder. “dit is vastgelegd in 
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BEWONERSINSTRUCTIEDAG: 

LEER DE WARMTEPOMP KENNEN

“In de loop van het traject zijn er verschillende informatiemiddagen 

en –avonden geweest. daar werden de mogelijkheden voor 

bijvoorbeeld warmtepompen en vloerverwarming besproken, 

getoond en gedemonstreerd. uiteindelijk heeft elke woning zijn 

eigen plan gekregen”, vertelt van bokhorst. “je moet bij een 

cpo-project beginnen met het winnen van de bewoners, de meeste 

mensen hebben geen idee wat alles inhoudt.” van bennekom vult 

van bokhorst aan: “wat je ziet is dat het gasloos wonen de laatste 

jaren steeds meer begint te leven en dat zien de bewoners gelukkig 

ook en zij spelen daarop in.”ook en zij spelen daarop in.”

de epc van de woning. om aan de energieneutraliteit van de woningen 

te voldoen is ervoor gekozen om elke woning te voorzien van een 

grondgebonden warmtepomp, want daarmee kun je in de 

zomermaanden je woning prima passief koelen.”

KIES DE JUISTE PRODUCTEN

terwijl de architect zich boog over het epc-vraagstuk, vergaarde de 

bewonerscommissie de benodigde kennis over onder andere duurzame 

energie en sanitair, zodat de commissie een gelijkwaardige 

gesprekspartner kon zijn voor de aannemer en de architect en daardoor 

weloverwogen en doordachte beslissingen kon nemen. 

alle betrokken partijen hebben verschillende concepten met 

warmtepompen met elkaar vergeleken op vermogen, kosten en 

prestatie. de oplossing die het beste bleek te passen bij de wensen van 

de bewoners was het totaalconcept van nathan. nathan werkt ten 

eerste uitsluitend met de meest geavanceerde en betrouwbare 

producten en ten tweede boden zij een concept van a tot z aan. 

koMfort verdeler en vloerverwarMing van uponor

sHowtruCk op loCatie (t.b.v. sCHolingsdag elders in nederland)

sHowtruCk van binnen
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nathan verzorgt de grondboringen, de leveringen van de wzsv 62k3m, 

de swcv 62k3 met 300 liter tapwaterboiler en de swcv 162k3 ook in 

combinatie met een 300 liter tapwaterboiler van het merk alpha innotec 

en het afgiftesysteem van uponor. 

nadat deze beslissing genomen was, heeft meddens & van ree in 

samenwerking met nathan warmteverliesberekeningen gemaakt en de 

concepten gefinetuned. bewoners konden nog kiezen voor verschillende 

andere duurzame mogelijkheden (wel of geen balansventilatie, welk 

glas, wel of geen (en hoeveel) pv-panelen op het dak, dubbele 

kierdichting). de bewoners konden zelf kiezen hoe energiezuinig ze hun 

woning verder wilden laten afwerken.

voor de bewoners was de materie natuurlijk nieuw - je huis verwarmen 

met een stekker en een stopcontact. en vervolgens een grondboring die 

wel tot honderd meter diep de grond in gaat! aan de hand van de 

bewonersdag met filmpjes, persoonlijke uitleg van onder andere nathan 

adviseurs en het daadwerkelijk tonen van de producten, zoals de alpha 

innotec warmtepomp, zijn de bewoners geïnformeerd over wat er bij 

hen in huis komt te staan. 

SAMENWERKING: CREEËR DRAAGVLAK!

dit cpo-project is niet altijd even makkelijk geweest, vanwege het feit dat 

je met twintig verschillende opdrachtgevers te maken hebt. zij hebben 

allemaal een eigen mening en hun eigen wensen. uiteindelijk zijn alle 

betrokken partijen heel tevreden over het proces. mosterd: “wat mij sterk 

is opgevallen, en ook weleens is tegengevallen, is de energie die je in het 

begeleiden moet steken. Ik als techneut, van bokhorst als architect of van 

bennekom als bouwkundige, praat over dit werk alsof het de normaalste 

zaak van de wereld is. maar de bewoners, de opdrachtgevers, zitten 

natuurlijk helemaal niet in de bouwsector, dus je vertelt van begin af aan 

wat iets is en wat iets doet. Ik heb er echt een hoop van geleerd.” van 

bennekom haakt hierop in: “wij bij van de kolk ook! wij zullen voor een 

volgend cpo-project bijvoorbeeld wel het project gaan opsplitsen in de 

soorten woningen. zodat de vrijstaande woningen een andere benadering 

krijgen, ook qua kosten en afwerking.” van bokhorst zegt het volgende 

over de samenwerking: “Qua team hebben we echt heel prettig 

samengewerkt. ook de aansturing vanuit het bestuur van de bewoners 

was heel prettig. het was een heel sterk bestuur, mijn complimenten voor 

hen. zij hebben veel voor hun kiezen gekregen, maar alles is heel goed 

begeleid en er is echt draagvlak gecreëerd.”

DE EVALUATIE: WAT VINDEN BETROKKENEN 

VAN HET HOLKERBEEK-PROJECT?

een jaar na dato gaan we wederom op bezoek. dit keer spreken we o.a. 

met het bestuur, de installateur en nathan vertegenwoordiging. 

ryjan van ree, (meddens & van ree): ‘‘wij installeren al ruim tien jaar 

warmtepompen en je merkt dat er in de markt steeds meer vraag is 

naar installateurs met ervaring in duurzame technieken. het wordt 

steeds drukker en we zijn dan ook voortdurend op zoek naar personeel 

met interesse in technieken die op de toekomst gericht zijn.” ook voor 

meddens & van ree is dit cpo-project speciaal. van ree: “voor nijkerk is 

dit project absoluut uniek in zijn soort. geen enkele woning is namelijk 

hetzelfde. de bewoners zijn individueel langsgekomen voor een gesprek 

raMon freriks (natHan) en diCk Mosterd (diCk Mosterd advies en ontwerpbureau) in gesprek.
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v.l.n.r. roelof vallinga (natHan), raMon freriksen (natHan), ryjan van ree (Meddens & van 

ree), stefan poMpe van Meerdervoort (vereniging woonprojeCt Holkerbeek), arie jongejan, aart 

HeiMenseM (van bokHorst arCHiteCten bna) 

met onze projectleider om de persoonlijke wensen door te nemen. dit 

zie je bijvoorbeeld sterk terugkomen in de badkamers. hiervoor heeft 

plieger het sanitair verzorgd. voor meddens & van ree was dit het eerste 

cpo-project. terugkijkend kan ik zeggen dat het contact tussen de 

architect, installateur en de bewoners goed is verlopen.‘’ stefan pompe 

van meerdervoort (vereniging woonproject holkerbeek) voegt toe: ‘’Ik 

ben later ingestroomd, maar heb het met veel plezier opgepakt. als 

vereniging hebben we allen een eigen commissie. zo hebben we onder 

andere een buitenruimtecommissie. deze is verantwoordelijk voor het 

groen in de wijk. maar daarnaast hebben we ook de bouw- en 

energiecommissie die zich bezighoudt met de technische vraagstukken 

over de warmtesystemen.’’ verder legt pompe van meerdervoort uit: 

‘’nathan heeft voor ons de complete keten verzorgd – van de 

grondboringen tot aan de warmtepompen en vloerverwarming. daarmee 

is nathan een van de weinige bedrijven die voor complete ontzorging 

staat. dit had als bijkomend voordeel dat zodoende garantie kon worden 

afgegeven. In feite koop je toch een prestatie in.’’ hij vervolgt: ‘’los van 

alle technische specificaties is de prijsvorming, ketenverantwoordelijkheid 

én het leveren van zowel warmte als koelte doorslaggevend geweest.’’ 

van ree haakt hier nog even op in: ‘’het werkt prettiger als één partij 

projectverantwoordelijke is. dit komt de samenwerking absoluut ten 

goede! voor alle partijen is het een verstandige keuze gebleken. anders 

wordt je vaak van het kastje naar de muur gestuurd. dat is voor niemand 

prettig, zeker niet voor de eindgebruiker!’ 

aart heimensem (van bokhorst architechten bna): ‘’hier zit zo een 

eindgebruiker en ik kan dit alleen maar beamen! als bewoner is het toch 

een hele investering. er rijzen vragen op als: doet de warmtepomp het 

over tien jaar nog? de inzet van de nathan showtrailer stelde ons in staat 

kennis te maken met alle toepassingen en heeft veel van onze vragen 

weggenomen.’’

MAATOPLOSSINGEN: INVENTARISEER WENSEN EN DENK 

CREATIEf

alle partijen in de keten denken graag met de bewoners mee en als een 

bewoner met een specifieke situatie zit en dit vooraf kenbaar maakt, 

dan wordt de installatie hierop aangepast. dat vergt flexibiliteit van de 

installateur. zo is er onder andere rekening gehouden met het aanzicht 

van de wijk. duurzaam hoeft immers niet te betekenen dat de esthetiek 

van de woningen wordt aangetast. daarom is er binnen dit project niet 

gekozen voor een lucht/water warmtepomp maar juist een brine/water 

warmtepomp van alpha innotec. deze warmtepomp biedt hoger 

rendement, weinig temperatuurfluctuaties en is vrijwel fluisterstil. 

AfWERKING: GEMAK DIENT DE MENS

sommige woningen zijn al opgeleverd. en inmiddels draaien daar de 

eerste warmtepompen op volle toeren. heimensem zegt lachend: ‘’de 

vloer wordt al lekker warm!’’ ook de functionaliteit en het 

gebruiksgemak worden niet vergeten! roelof vallinga van nathan geeft 

aan: ‘’door middel van de alpha web app kunnen wij 24/7 op afstand 

de instellingen van de warmtepomp beheren. ook de bewoners hebben 

toegang. echter, wel op een ander niveau, aangezien we hen niet willen 

belasten met de hoeveelheid technische specificaties. de warmtepomp 

wordt immers niet voor niets door een installateur in bedrijf gesteld. we 

spreken hier dus van een installateursniveau en een serviceniveau. als 

de ruimtetemperatuur eenmaal is ingesteld, hebben de bewoners er 

verder geen omkijken meer naar.’’  

bij de laatste algemene leden vergadering heeft het bestuur het 

balletje opgegooid om een beheervereniging met servicecontract op te 

richten. de servicecontracten liggen hiervoor in de week bij meddens & 

van ree. het voornaamste doel is om hiermee de systeemgarantie intact 

te houden. 

Cpo-projeCt nijkerk: de wijk Maakt een groeispurt door (stand 2016) 
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CONCLUSIE

‘’we vissen met zijn allen in dezelfde vijver,” vertelt pompe van 

meerdervoort. “dit hele project is voor elke betrokken partij echt een 

leertraject geweest. met de diversiteit en het verschil in 

warmtebehoefte van de wijkbewoners zal rekening gehouden moeten 

worden. dat betekent dat je met een maatoplossing zult moeten komen. 

dan is samen creatief denken een must.’’ de overige aanwezigen 

knikken instemmend. en met die slotconclusie nemen we afscheid van 

elkaar. juist op dat moment komt een vrachtwagen van solar voorrijden 

met aan boord de zoveelste warmtepomp, op weg naar zijn nieuwe 

bewoner.

raMon freriksen (natHan) en ryjan van ree (Meddens & van ree) stellen saMen de warMtepoMp in. juist op dat MoMent koMt eeen vraCHtwagen van solar voorrijden Met aan boord de zoveelste 

warMtepoMp op weg naar een nieuwe bewoner.

VAN BOKHORST ARCHITECTEN BNA

WESTKADIJK 10

3861 MB NIJKERK

TELEFOON: +31 (0)33 246 11 80

E-MAIL: INFO@VANBOKHORSTARCHITECTEN.NL

WEBSITE: WWW.VANBOKHORSTARCHITECTEN.NL

VERENIGING WOONPROJECT HOLKERBEEK

DE HEER S. POMPE VAN MEERDERVOORT (SECRETARIS)

E-MAIL: POMPEVM@HOTMAIL.COM

WEBSITE: WWW.HOLKERBEEK.NL

BOUWBEDRIJF VAN DE KOLK

KONINGSWEG 13

3886 KC GARDEREN

TELEFOON: +31 (0) 577 461 855

E-MAIL: INFO@VANDEKOLK.NL

WEBSITE: WWW.VANDEKOLK.NL

MOSTERD INSTALLATIEADVIES

UILEBAARDLAAN 11

3772 PN BARNEVELD

TELEFOON: +31 (0)342 416 404

E-MAIL: INFO@MOSTERD-INSTALLATIEADVIES.NL

WEBSITE: WWW. MOSTERD-INSTALLATIEADVIES.NL

MEDDENS & VAN REE INSTALLATIETECHNIEK B.V.  

MELKRIJDER 4

3861 SG NIJKERK

TELEFOON: (033) 245 84 28

E-MAIL:  INFO@INSTALLATIETECHNIEKNIJKERK.NL

WEBSITE:  WWW.INSTALLATIETECHNIEKNIJKERK.NL

ALPHA APP

via de alpha app kan de eigenaar van een warmtepomp van alpha 

innotec verbinding maken met de webserver, waar verbruiks-

gegevens van kunnen worden opgehaald. met de alpha app 

bestuurt u uw warmtepomp gemakkelijk en kosteloos thuis via de 

pc of met de app via smartphone en tablet met de alpha app. de 

app is gratis verkrijgbaar in de appstore en playstore.
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