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Werkbijen samen in 
Arnhemse klushuizen

Klussers Casper en Fran-
çoise verrichten zo veel 
mogelijk werk voordat de 
aannemer aan hun woning 
begint. Casper verwijdert 
puin en verzamelt bouwele-
menten voor hergebruik. 
Françoise gaat een stuk 
binnenmuur opmetselen. 

Arnhem - Terwijl de ene klusser nog volop aan het slopen 
is, heeft de ander zich inmiddels genesteld in zijn 
opgeleverde woning. Het Arnhemse klushuizenproject 
Sint Marten is zo gefaseerd dat alle stadia nu tegelijker-
tijd zichtbaar zijn. Als bezige bijen vliegen klussers en 
aannemers in het huizenblok af en aan. Maar, zoals in 
elk bijenvolk, vergt de samenwerking een goede 
organisatie.
De kopers van de twintig kluswoningen, verenigd in 
Sint Martens Hof, hebben de cascorenovatie uitbesteed 
aan KuiperBouw in Arnhem. Die pakt per cyclus steeds 
een blok van vijf huizen aan. Elke woning krijgt een 
nieuwe dakconstructie, de voorgevel wordt in oorspron-
kelijke glorie hersteld en de achterzijde krijgt een 
geïsoleerde stucgevel. Daar heeft ontwerper Nexit 
Architecten de vrijheid genomen om elk huis een eigen 
en eigentijdse uitstraling te geven.
Het eerste blok van vijf woningen is opgeleverd, in het 
laatste blok zijn klussers nog druk aan het slopen. In 
overleg heeft iedereen toegang tot de bouwplaats: 
KuiperBouw zelf uiteraard, de onderaannemers van 

KuiperBouw, de klussers én de aannemers die door de 
klussers worden ingeschakeld voor werk dat buiten de 
cascorenovatie valt. Dat al deze partijen tegelijk op de 
bouwplaats aan de slag zijn, vraagt om een goede 
afstemming.
Veel tijd zit dan ook in de communicatie tussen alle 
partijen. De regie is in handen van het bouwteam, dat 
bestaat uit de projectleider en uitvoerder van Kuiper-
Bouw, de architect, de constructeur en drie eigenaren 
als afgevaardigden van Sint Martens Hof. Ze voeren 
regelmatig overleg, maar juist doordat alle partijen 
tegelijk op de bouw rondlopen, blijven de lijntjes in de 
communicatie ook kort.
Zo verrijst uit de puinhopen van het sloopwerk stukje 
bij beetje een nieuw Sint Martens Hof. Het zijn niet meer 
de bouwvallen die het straatbeeld bepalen. Maar 
voorlopig zijn de werkbijen nog wel even bezig. Alle-
maal met hun eigen taak. De aannemer is straks een 
mooi referentieproject en een waardevolle ervaring met 
een bijzonder CPO-project rijker. De klussers hebben een 
droompaleis als zoete honing in het vooruitzicht. ■

Klusser Muriel kijkt toe 
hoe haar schoonvader een 

constructieve staalbalk 
plaatst in het trapgat. Wel 

een beetje gevaarlijk, zo 
oordeelt KuiperBouw. De 

aannemer heeft het casco 
van het pand van Roy en 
Muriel al opgeleverd. De 

klussers werken zelf aan de 
afbouw.
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Medewerkers van 
KuiperBouw maken 
nieuwe dakspanten 

voor de oude huizen. 
Op de achtergrond 

zijn de nieuwe daken 
al te zien. De kopers 

van Sint Martens Hof 
kozen collectief voor 

dakplaten met een Rc-
waarde van 4,5.

Terwijl klussers het 
linkerpand leegslopen 
en strippen, brengt Kui-
perBouw pal ernaast 
een laag isolatiebui-
tenstuc aan. In het 
rechter pand werken 
klussers aan de afbouw 
van hun huis.


