
Proefwijk Nuenen-Zuid verduurzamen 
 
Ongeveer 450 huizenbezitters in Nuenen-Zuid worden in januari benaderd om 
hun woning levensloopbestendig en duurzaam te maken. Ze kunnen online 
zien hoe een architect hun huis opnieuw heeft ingericht en wat een 
verbouwing kost en oplevert. 
 
Het idee om de vergrijsde inwoners van Nuenen te hulp te schieten, komt van Nuenenaar Kees 
Rovers (73) die vijftien jaar geleden ook aan de wieg stond van de aanleg van glasvezel in het 
dorp. Hij lanceert zijn project De Verenigde Straten van Nuenen volgende maand. 
 
Bewoners van een deel van de Refeling, Refelingse Erven en Het Puyven zijn geselecteerd. De 
straten zijn als proefwijk uitgekozen vanwege de bevolkingssamenstelling. De woningen zijn in 
de jaren zeventig gebouwd. ,,De mensen die er wonen waren destijds dertig en zijn nu tachtig 
jaar oud.'' 
 
Ze beschikken niet over een rijk gevulde bankrekening waardoor ze eenvoudig kunnen 
verhuizen naar een duur appartement maar worstelen met de vraag hoe ze in hun eigen huis 
kunnen blijven wonen. ,,Omdat het erg ingewikkeld is schuiven ze een beslissing voor zich uit." 
 
Het Bossche architectenbureau Twee Snoeken heeft alle 450 huizen in kaart gebracht en 
ingericht met de badkamer én slaapkamer op de begane grond. Op de verdieping ontstaat ruimte 
voor bijvoorbeeld jongere bewoners zoals de (klein)kinderen. Ook bestaat de kans om te kiezen 
voor een warmtepomp, zonnepanelen en isolatie. 
 
Rovers benadrukt dat het zeker niet de bedoeling is om zonnepanelen te verkopen. Integendeel, 
zegt hij. ,,De nadruk ligt vooral op levensloopbestendig. We willen de bewoners mobiliseren en 
organiseren. Niks is verplicht." 
 
Als de bewoners overtuigd zijn, worden bedrijven benaderd voor een collectieve aanbesteding. 
,,Een aannemer heeft helemaal geen zin in een kleine klus. Wij zorgen dat er twee grote 
aanbieders naar Nuenen komen." 
 
Met VNO-NCW Brabant-Zeeland is daarom een samenwerkingsovereenkomst getekend. De 
ondernemersvereniging gelooft in het initiatief en gelooft ook in de kansen op andere plekken in 
de regio en provincie. 
 
Het project is volgens de initiatiefnemer geslaagd als de geselecteerde inwoners het omarmen. 
Rovers: ,, Bewoners mobiliseren is de grootste uitdaging maar in de gemeenschap van Nuenen 
moet dat lukken." 
 
Rovers erkent dat de huizenbezitter vooralsnog zelf opdraait voor een verbouwing maar gelooft 
ook in een mogelijk volgende stap. De bevlogen Nuenenaar ziet kansen in een nieuwe 
woningcoöperatie die huizen van ouderen opkoopt en weer verhuurt aan de bewoners. Als de 
coöperatie zorgt voor de verbouwing ontstaat binnen een paar jaar een nieuwe voorraad 
gewilde huurhuizen voor senioren. ,,Financieel is het mogelijk maar vooralsnog is het ook alleen 
nog maar een droom." 
 
 


