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Zonderwijk Veldhoven
De belangrijkste doelstelling van dit 
 renovatieproject van 132 woningen werd 
afgestemd op een toekomstvisie, waar 
leefbaarheid en woongenot onlosma
kelijk met elkaar verbonden moesten 
worden. Het versterken en opwaarde
ren van de bestaande kwaliteit stond 
centraal. 

De bestaande sfeer van open en geslo
ten delen in de gevel is gebleven, met 
kleine accentwisselingen. Dat geldt ook 
voor de maat van de borstwering van 
de puien, nu weliswaar in een warme 
kleurstelling. De toegepaste kozijnen 
en puien van Driessens zijn zo ontwor
pen dat ze later kunnen worden ver
plaatst om ruimte te maken voor een 
erker. Geen modieuze oplossingen in  
de gevel, maar een ingehouden vorm

Nominatie VKG 
renovatie- en 
publieksprijs 2011

Project Zonderwijk, Veldhoven
Renovatie 132 woningen

Opnieuw een bewijs dat onze slogan 
‘De kroon op uw werk met het 
puntje op de i’ geen loze kreet is.

geving met toekomstkwaliteit. De jury 
heeft dit weten te waarderen en het 
project genomineerd voor de VKG reno
vatie en publieksprijs 2011.
Door een perfecte samenwerking met 
de opdrachtgever, architect, aannemer 
en Driessens is dit resultaat, dat door 
de jury werd geprezen, behaald.

Driessens is er trots op dat opnieuw 
een nominatie van de VKG (Vere
niging Kunststof Gevelelementen
industrie) is binnengehaald. En het 
is niet de eerste keer dat wij een 
nominatie van de jury ontvangen.  
In deze nieuwsbrief leest u meer 
over het dit jaar genomineerde 
 project Zonderwijk in Veldhoven en 
de eerdere nominaties en behaalde 
prijzen.

Opdrachtgever: Woningstichting Aert Swaens
Architect: KdV architectuur b.v. Eindhoven
Aannemer: Groenen Bouw en Onderhoud, Veldhoven



De VKG architectuur renovatie en 
publieksprijs zijn een initiatief van 
de Vereniging Kunststof Gevelele
mentenindustrie en is bestemd voor 
in Nederland opgeleverde nieuw
bouw of renovatieprojecten, waarin 
kunststof gevelelementen op esthe
tische wijze deel uitmaken van het 
ontwerp.

Driessens is geen 
 onbekende bij de jury  
van de VKG nominaties

2010
VKG publieksprijs project 
Rotterdamsestraat, 
Den Haag

Een belangrijke doelstelling bij het 
groot onderhoud van dit project was de 
woningen helemaal te laten voldoen 
aan de hedendaagse eisen. De toege
paste kunststofkozijnen passen naadloos 
bij ons streven naar duurzaamheid.  

2008
VKG nominatie en eervolle 
vermelding project
Agneshof, Nederweert

Het woningbouwproject Agneshof in 
Nederweert telt twee verdiepingen  
en bevat geschakelde grondgebonden 
 woningen. De jury waardeerde het re
sultaat van de kozijnen die in de 
 gebogen wanden een hele bijzondere 
sfeer geven aan het project. Hoewel  
de keuze voor het typische jaren 
20functionalisme wat gedateerd over
komt, vond de jury dit project zeker  
een eervolle vermelding waard.

In nauwe samenwerking met de op
drachtgever en het architectenbureau 
hebben wij de kozijnen geproduceerd  
en gemonteerd. De jury prees het resul
taat als volgt: “mede door de nieuwe 
stijlvolle kozijnen kunnen we nog lang 
genieten van de, in deze buurt sfeer
bepalende woningen”.

Opdrachtgever: Woningcorporatie Staedion, Den Haag
Architect: Uno Architecten en Ingenieurs, Rotterdam

Opdrachtgever: Woningvereniging Nederweert
Architect: Architectengroep Nederweert
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Het project Domus Bona Ventura  
in Nederweert telt 72 zorgappar
tementen en dit is een van de 
 modernste woon en zorgcom ple
xen van Nederland. Driessens rea
liseerde de kozijnen van dit winnen
de  project. De haast ambachtelijke 
vormgegeven kozijnen geven het 
project een extra cachet. De in  
een klassieke boog gemetselde 
 rollaag sluit prachtig aan op de 
 bovendorpel van de samengestelde 
lamellen kozijnen. De jury was una
niem geraakt door de prachtige 
profilering en detaillering van de 
kozijnen.

Colofon
Eindredactie Jos Corstjens, Driessens 
Concept en vormgeving: 
Ad Eight creatieve communicatie, Roermond

Theo van Enckevoort, hoofd technische 
dienst van opdrachtgever Woningver
eniging Nederweert formuleerde de 
 samenwerking met Driessens als volgt: 

“Driessens heeft mede dit project doen 
slagen door op inventieve wijze kunst
stof kozijnen toe te passen. De mensen 
van Driessens denken als geen ander 
met je mee. Het is een betrouwbare 
partner die continu met ideeën komt 
om een product tot in detail te optimali
seren. Wijzigingen die praktisch gezien 
voordelen bieden”. Zijn uitspraak onder
streept onze slogan. 

2007
Winnaar VKG architectuur-
prijs project Domus Bona 
Ventura, Nederweert

‘De kroon op uw werk met het 
puntje op de i’.

Opdrachtgever: Woningvereniging Nederweert
Architect: Architectengroep Nederweert








