2008 - Nominatie en eervolle
vermelding VKG Architectuurprijs
Nederweert
Renovatieproject Agneshof
Opdrachtgever: Woningvereniging Nederweert
Architect: Architectengroep Nederweert

Driessens BV • Hout en kunststof

winnaar
2007 - Nominatie en Winnaar
VKG Architectuurprijs
Nederweert
Renovatieproject Domus Bona Ventura
Opdrachtgever: Woningvereniging Nederweert
Architect: Architectengroep Nederweert

Driessens-Verhagen Ramen BV • Aluminium

winnaar

Regelmatig weet Driessens met hoogwaardige projecten, waar kunststof kozijnrenovatie werd toegepast,
landelijke aandacht op zich te vestigen. Gevelrenovatie is een specialisatie van Driessens. Het versterken,
opwaarderen en verhogen van de energielabel van renovatieprojecten, afgestemd op een toekomstvisie
waar leefbaarheid en wooncomfort met elkaar verbonden zijn, staan bij Driessens altijd centraal. Dus
duurzame oplossingen bij gevelrenovatie. Diverse projecten waar Driessens de productie en montage
van kozijnen en gevelelementen verzorgde, heeft de VKG jury de afgelopen 10 jaar weten te waarderen.

Driessens is een betrouwbare partner die continu met ideeën komt om uw renovatie
projecten tot in detail te optimaliseren. Wijzigingen die duurzame voordelen bieden. Onze
mensen denken als geen ander met u mee en onze slogan onderstreept onze kwaliteit.
‘De kroon op uw werk met het puntje op de i’.

Project Citypads
in Amsterdam
354 studenten- en
startersstudio’s

winnaar
VKG Architectuurprijs
2014/2015
Categorie Renovatie

Driessens Group b.v.
St. Antoniusstraat 13, 6097 ND Panheel
Postbus 5081, 6097 ZH Heel
T 0475 572 600 F 0475 572 765
E info@driessens.nl I www.driessens.nl

10 JAAR
Architectuur- en
Renovatieprijs

De VKG Architectuur- en Renovatieprijs is sinds de introductie in 2005
uitgegroeid tot een serieuze vakprijs, die ieder jaar wordt toegekend
aan bouwprojecten waar kunststof kozijnen een belangrijk onderdeel
uitmaken van het ontwerp. De afgelopen 10 jaar werden maar liefst 9 hoogwaardige p
 rojecten,
waar Driessens aan meegewerkt heeft, door de VKG vakjury genomineerd waarvan 4 projecten
als winnaar geselecteerd werden.
Deze brochure geeft een overzicht van de genomineerde en winnende projecten.

winnaar

VKG Architectuurprijs 2014/2015
categorie renovatie ging naar
het project Citypads in Amsterdam

Dit jaar werd het project City Pads in Amsterdam gewaardeerd als
winnaar van de VKG architectuurprijs 2014/2015, categorie renovatie.
In opdracht van ‘Amsterdam City Pads BV’ werd door Driessens
kunststof kozijnrenovatie toegepast bij het winnende project,

2014/2015 - Nominatie VKG Architectuurprijs,
categorie renovatie
Tilburg
Renovatieproject Dolomietenlaan
Opdrachtgever: TBV Wonen, Tilburg
Architect: Kuin & Kuin Architecten, ’s-Hertogenbosch

2013/2014 - Nominatie VKG Publieksprijs,
categorie renovatie
Budel

bestaande uit 354 studenten- en startersstudio’s.
Architectenbureau Magis Architecten uit Eindhoven moest van een
voormalig kantoorgebouw in de Amsterdamse wijk Buitenveldert
studenten- en startersstudio’s ontwikkelen. De structuur van het

Renovatieproject St. Lambertusstraat - Weth. Lammersplantsoen
Opdrachtgever: Woningbouwcorporatie woCom, Someren
Architect: De Loods architecten en adviseurs, Aarle-Rixtel

winnaar
2012 - Nominatie en Winnaar
VKG Renovatieprijs
Leende

Renovatieproject Freesialaan
Opdrachtgever: Woningbouwcorporatie woCom, Someren
Architect: De Loods architecten en adviseurs, Aarle-Rixtel

2011 - Nominatie
VKG Renovatieprijs
Veldhoven
Renovatieproject Zonderwijk
Opdrachtgever: Woningstichting Aert Swaens
Architect: KdV architectuur b.v. Eindhoven
Aannemer: Groenen Bouw en Onderhoud, Veldhoven

complex is intact gebleven door in het ontwerp nieuwe kunststof
gevelelementen en kozijnen toe te passen. De achterliggende i ndeling
is compleet veranderd. Met de keuze van kunststof kozijnen is door
Driessens zeker een bijdrage geleverd aan een hoogwaardige
thermische en akoestische buitenschil van het project. Kenmerkend
in de architectuur zijn de horizontale banden op de verdiepingen en
de verticale accenten op de begane grond. Driessens was tijdens
de voorbereiding, de adviesfase, de uitvoering en montage van de
kozijnen en gevelelementen een belangrijke speler voor dit project.
Het resultaat mag er zijn en volgens de VKG jury voldoet het
renovatieproject aan alle huidige gestelde eisen.

2013/2014 - Nominatie VKG Publieksprijs,
categorie renovatie
Veldhoven
Renovatieproject Zonderwijk (Nijlandlaan)
Opdrachtgever: Woningstichting ‘Thuis’, Eindhoven
Architect: Architectenbureau Rutten van der Weijden, Rotterdam

winnaar
2010 - Nominatie en Winnaar
VKG Publieksprijs
Den Haag

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

