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Kruiningen



De oprich�ngsvergadering van de “Vereeniging tot 
Verbetering van de Volkshuisves�ng in de gemeente 
Kruiningen” verliep niet bepaald vlekkeloos. Uit de 
notulen valt op te maken dat twee leden verhinderd 
waren en dat burgemeester Elenbaas bereid was het 
voorzi�erschap van de vereniging op zich te nemen  
maar dat hij wat later zou komen. We schrijven 23 
december 1916. Het jaar waarin Albert Einstein zijn 
rela�viteitstheorie publiceerde. Het jaar ook waarin 
Kirk Douglas, Toon Hermans en mijn vader werden 
geboren. Maar ook het jaar waarin de slag bij Verdun 
begon en het jaar waarin een zware storm de kust 
van Nederland teisterde.
Met de oprich�ng van de “Vereeniging tot verbete-
ring van  de volkshuisves�ng” werd de basis gelegd 
voor 100 jaar volkshuisves�ng in de gemeenten 
Reimerswaal en Borsele. Daarvoor was wel een fusie 
nodig van de Algemene Woningbouwvereniging 

Reimerswaal en de Wonings�ch�ng Borsele in 2002.
Dat was het jaar waarin R&B Wonen ontstond. 
In dit boek hebben wij aan journalist Frank van 
Cooten gevraagd om vooral mensen en organisa�es 
uit onze omgeving te vragen naar hun ervaringen met 
R&B Wonen. Met een scherpe pen en een goed 
gevoel voor verhoudingen is Frank er in geslaagd de 
geschiedenis van R&B Wonen op geheel eigen wijze 
vast te leggen. Niet te veel verhalen uit het verre 
verleden maar vooral aandacht voor de klanten van 
vandaag en morgen. Wij vinden dat hij daar goed in is 
geslaagd.
Honderd jaar volkshuisves�ng in de Bevelanden. Even 
zoveel jaren Regionaal en Betrokken , want daar staat 
R&B Wonen voor.  Die betrokkenheid is een grote 
kwaliteit, zowel bij onze huurders, bij onze partners 
als bij onze medewerkers. Zij zijn immers degene die 
de missie en visie van onze organisa�e elke dag weer 

vorm en inhoud moeten geven. 
Tijdens de totstandkoming van dit boek werden wij 
geconfronteerd met het overlijden van onze mede-
werkster Joke Vonk en onze oud directeur Kees 
Krijger. Beiden waren markante persoonlijkheden. 
Joke was onze recep�oniste en een bekend gezicht 
voor al onze klanten. Kees was de eerste directeur 
van Wonings�ch�ng Borsele en  gaf na de fusie 
samen met Peter van Luijk sturing aan R&B Wonen. 
Daarmee hee� hij de volkshuisves�ng in ons 
werkgebied defini�ef en professioneel op de kaart 
gezet. 
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de 
interviews, maar -misschien nog wel meer- met het 
bekijken van de vele oude en nieuwe foto's uit ons 
mooie werkgebied.

Peter Bevers, directeur-bestuurder R&B Wonen
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Volkshuisvesting in de Bevelanden
 

Voorwoord



Foto boven: Krabbendijke, Dorpsstraat ca. 1910. 
Foto onder: Yerseke, Oesterteelt ca. 1915
Foto links: Driewegen, Dorpsstraat ca. 1904 100JAAR
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Duurzaamheid is al jaren een van de speerpun-
ten van R&B Wonen. De corpora�e is bewust 
bezig met het verduurzamen van haar woningbe-
zit en het verbeteren van de energielabels van 
de huurwoningen. 
Een groot aantal huurders maakte bijvoorbeeld 
gebruik van de mogelijkheid zonnepanelen te 
huren. En het gemiddelde energieverbruik van 
de woningen ging de laatste jaren behoorlijk 
omlaag. Daar blij� het niet bij. 
De corpora�e zoekt steeds naar de nieuwste 
toepassingen. 
De meest in het oog springende is wel de proef 
met de renova�e van een woning aan de Henry 
Dunantstraat in Kruiningen met uitsluitend 
plantaardige o�ewel biobased materialen. 

Mireille van den Berg kreeg op 1 juli 2014 de 
sleutel en is nog steeds razend enthousiast. 

Haar enthousiasme blijkt direct als ze de deur 
open doet. ”Het is zo'n heerlijk huis om in te 
wonen. Het is echt mijn huisje. Ik wil hier nooit 
meer weg.”
Biobased betekent le�erlijk ”op de natuur 
gebaseerd”.  Bij biobased bouwen worden her-
nieuwbare bouwmaterialen toegepast. Dat zijn 
bouwmaterialen gemaakt van plantaardige of 
dierlijke grondstoffen. De binnenwanden zijn 
afgewerkt met leemstuc in plaats van gewoon 
stucwerk en in de kruipruimte ligt aan de voor-
kant van de proefwoning een laag kokkelschel-
pen en aan de achterkant een laag papier. 

Mireille laat dat zien. Haar hand woelt door de 
papiermassa. ”Kijk, het is kurkdroog. En dat 
terwijl deze woningen �jdens de watersnood-
ramp in 1953 in het water hebben gestaan.”

De geboren en getogen Kruiningse woonde eerst 
in een huurwoning van R&B Wonen in de Marie 
Curiestraat. Dit huis werd te groot, zodat ze naar 
een andere woning op zoek ging. Ze had al van 
de biobased woning gehoord en nam daarom 
�jdens de open dag een kijkje. 
Ze was direct verkocht. ”Het was nog niet hele-
maal klaar maar op het moment dat ik over de 
drempel stapte, had ik direct het gevoel dat ik 
thuis kwam. Het voelde net alsof de woning de 
armen om mij heen sloeg. Het huis en ik hadden 

Renoveren met biobased materialen
 

[ 7 ]

Duurzaamheid
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Van den Berg
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gewoon een klik.”
Toch had ze in haar stoutste dromen niet ver-
wacht dat ze op 1 juli 2014 de sleutel zou krijgen. 
”Er waren meer dan vij�ig gegadigden. Nadat ik 
had gesproken met Marjolein van de Weijgert en 
Jankees Hoogesteger van R&B Wonen was het 
zeker. Ik werd de nieuwe bewoonster. 
Je moet eens weten hoe blij ik was. Ik keerde 
ook weer terug naar mijn roots want ik ben op 
nummer 30 geboren.”

Mireille woont samen met haar dochter Merel 
(11) al meer dan een jaar tot volle tevredenheid 
in de woning.'”Je merkt helemaal niet dat je in 
zo'n bijzonder huis woont. Je moet natuurlijk wel 
oppassen met wat je aan de muur hangt en 
welke verfsoort je gebruikt. Maar als er wat is, 

hoef ik maar naar R&B Wonen te bellen en ik 
krijg direct advies of er staat heel snel een mede-
werker aan de deur. Zo had ik een keer proble-
men met de voordeur. Dat was heel snel opge-
lost.”
De woning valt wel op in de Henry Dunantstraat. 
Niet zo zeer door het gebruik van de plantaardi-
ge materialen maar meer door de strakke en 
moderne uitstraling van de wit gestuukte voor-
gevel met de enorme raampar�jen. Zodra je 
tegen de voorgevel klopt, merk en voel je het 
bijzondere karakter van de woning. Het klinkt 
hol. ”Terwijl het materiaal keihard is. Vrijwel net 
zo hard als beton. Het nadeel was wel dat ik mijn 
zonnescherm niet kon ophangen. Maar dat werd 
door R&B prima opgelost. Ik kreeg een screen 
van de corpora�e.”

Als het aan Mireille van den Berg zou liggen 
worden veel meer woningen op deze manier 
gerenoveerd. ”Ik ervaar het echt als geweldig. 
Het is ook al�jd behaaglijk in huis. En het is ook 
nog eens goed voor mijn portemonnee. Ik kreeg 
behoorlijk wat terug van de Delta.”
Hee� Mireille haar gedrag aangepast sinds ze in 
de duurzame woning woont? “Nee, niet echt. 
Eigenlijk ben ik zelf van nature al duurzaam. 
Zo koop ik vrijwel al�jd gebruikte meubels, het 
schuurtje is tweedehands en het grind in de tuin 
en het laminaat komen uit de oude woning. 
Tweedehands meubilair hee� vrijwel al�jd 
gebruikssporen. Daar zit vrijwel al�jd een 
verhaal achter. 
Tweedehands vind ik leuk. Wat dat betre�, ben 
ik een rare troela.”
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Foto boven: Ellewoutsdijk, Zorgvliet ca 1930. Foto links midden: Ellewoutsdijk, Zorgvliet ca. 1895. 
Foto’s onder: Oude tekeningen/etsen van ’t Huys te Kruiningen, ’t Slot tot Heynkenzand en 
Het Kasteel te Baerlandt.100JAAR



De eerste steen van bejaardenhuis De Vliedberg 
in Rilland is op 17 november 1967 gelegd door 
mevrouw Cornelia Helena Kok-Donkers. Toen de 
oudste ingezetene van Rilland-Bath. Deze 'eerste 
steen' uit de oude Vliedberg is op 6 november 
2015 onthuld door mevrouw H. Baas-de Waard, 
in 2015 de oudste ingezetene van het dorp, en 
door mevrouw N.G. Kamps-Visser, voormalig 
bestuurslid van S�ch�ng 'Huize de Vliedberg.'

Beide gedenkstenen zijn ingemetseld in de 
nieuwe Vliedberg. De vermenging van het oude 
met het nieuwe is op meer plaatsen te zien in 
het woonzorgcomplex aan de Vliedbergstraat. 
In het grand café is een volledige muur inge-
ruimd voor een grafi�-tekening van Rilland. 

Het gaat om een foto van de originele tekening 
op de oude Vliedberg. Deze a�eelding gee� niet 
alleen kleur aan het café, maar is ook een 
modern eerbetoon aan Rilland en haar inwoners.

De inwoners, daar draait het om bij de nieuwe 
Vliedberg. “Mensen zijn blij dat ze in hun eigen 
dorp verpleeghuiszorg kunnen krijgen”, zegt 
directeur Coby Traas van Zorggroep Ter Weel. 
“Verpleeghuiszorg zat vooral in Krabbendijke, 
maar mensen willen toch graag in hun eigen 
dorp blijven wonen als zij behoe�e aan zorg 
krijgen. Daarom hebben we in Rilland ach�en 
psychogeriatrische plaatsen in drie woongroe-
pen met elk zes bewoners.”
Dat gebeurde in nauwe samenwerking met R&B 

Wonen. S�ch�ng 'Huize de Vliedberg' had 
plannen voor een vernieuwing van het oude 
bejaardenhuis. ”Zo zijn we met R&B Wonen in 
contact gekomen,” zegt Adrie Lobbezoo, die 
des�jds bestuurslid was van de inmiddels 
opgeheven s�ch�ng. Toen was net Peter Bevers 
bij R&B Wonen in dienst getreden. ”Beide par�j-
en kwamen tot overeenstemming, R&B Wonen 
nam het oude complex over en het resultaat is 
de nieuwbouw waarin we nu zi�en.”S�ch�ng 
'Huize de Vliedberg' werd in 1968 opgericht.
 
Na de overname van het oude gebouw door 
R&B Wonen werd de S�ch�ng Vrienden van de 
Vliedberg opgericht. Ook van de nieuwe s�ch�ng 
werd Adri bestuurslid. 

Wonen met zorg
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 V.l.n.r. Els Geelhoed, Coby Traas en Adri Lobbezoo

Maatschappelijk vastgoed 
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Die s�ch�ng ondersteunt samen met de 
ouderenbond ANBO leuke dingen voor de senio-
ren in het dorp, zoals een paasbrunch en een 
kerstdiner.
Sen�menten hee� Adrie niet bij de oude 
Vliedberg. ”De sloop doet me niks. We hebben 
er iets moois voor teruggekregen.”
Het gebouw van de nieuwe Vliedberg is van R&B 
Wonen. Maatschappelijk vastgoed heet dat. 
Ter Weel levert de zorg. Coby: “Op een gegeven 
moment kwamen we in gesprek over aanvullen-
de voorzieningen. Besloten werd de Oostkilhoek 
en de nieuwe Vliedberg met elkaar te verbinden. 
Zo is het grand café ontstaan met een steunpunt 
van de bibliotheek op de plek van de voormalige 
fietsenstalling. Als er ac�viteiten zijn, mogen ook 
inwoners van Rilland daar aan deelnemen. ”R&B 
Wonen, de gemeente Reimerswaal Zorggroep 
Ter Weel en de S�ch�ng Vrienden van de 
Vliedberg hebben gezamenlijk geïnvesteerd in de 
bouwkosten van de ontmoe�ngsruimte.

In de buurt van de nieuwe Vliedberg staat het 
nieuwe jeugdhonk De Kist, het voormalige mor-
tuarium van het dorp. De Kist refereert aan het 
mortuarium. Enige humor is Rilland niet vreemd. 
Els Geelhoed is de grote animator van het jeugd-
honk. In 1974 begon ze als vrijwilligster bij de 
knutselclub 'KOMMESAN'.  
Zo'n veer�en jaar geleden waren er al proble-
men met jongeren bij de Vliedberg. Het mortua-
rium stond al een poosje leeg. “We zijn toen in 
dat gebouw begonnen met twin�g jongeren. 
Dat werden er uiteindelijk veer�g zodat er voor 
uitbreiding gezorgd moest worden.  Met geld van 
het Oranjefonds werd er een unit aangezet. 
Die unit was na twaalf jaar dienst te hebben 
gedaan ook helemaal versleten. R&B Wonen 
vond ook dat er iets moest gebeuren en besloot 
om het hele gebouw flink aan te pakken. Zo zijn 
er nieuwe kozijnen geplaatst en is de binnenkant 
gestript en vernieuwd. De aanbouw is geheel 
vernieuwd met biobased materialen. De Kist kan 

nu ook als showroom van R&B Wonen gebruikt 
worden. Vrijwilligers hebben van oude tafels uit 
het oude Huize De Vliedberg zitbanken gemaakt 
die tegelijker�jd dienst kunnen doen als opber-
gruimte. De jeugd beschilderde oude rolgordij-
nen als wandversiering. Ook zijn er scheidings-
wanden gekomen met daarachter extra opberg-
rekken.”

De Kist is begin 2016 heropend. Het honk is 
iedere zaterdagavond open voor de jeugd van 
twaalf tot zes�en jaar. Volgens Els hoe� niet de 
hele avond vol gepland te worden met ac�vitei-
ten voor de jongeren. “Ze willen eigenlijk alleen 
een beetje hangen, een beetje ping-pongen en 
op de playsta�on spelen. Dat kan in De Kist. 
We halen de jongeren van de straat.”

. 
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Of we een boterhammetje mee willen eten. 
Een meer dan normale vraag van een van de 
medewerkers van geestelijke gezondheidszorg-
organisa�e Zeeuwse Gronden. Doel van deze 
organisa�e is mensen met een erns�ge psychia-
trische ziekte zo goed mogelijk te laten wonen. 
In nauwe samenwerking met R&B Wonen en de 
gemeente Borsele is in Ovezande een complex 
gebouwd met vij�ien zelfstandige appartemen-
ten en een gemeenschappelijke voorziening. 
Jan van Blarikom, voorzi�er van de raad van 
bestuur van S�ch�ng Zeeuwse Gronden, Dick 
Gorsse, loca�emanager Borsele van zorgorgani-
sa�e SVRZ en Loes van Dam van de plaatselijke 
dorpsraad praten in de ”huiskamer” over het 
belang van samenwerking met R&B Wonen.

“Samenwerking tussen woningcorpora�es en 
zorginstellingen is alleen maar belangrijker 
geworden”, zegt Gorsse. “Bejaardenhuizen oude 
s�jl zijn er al jaren niet meer. Ouderen wonen in 
appartementen, betalen huur aan R&B Wonen 
en nemen zorg af van zorgorganisa�es zoals Ter 
Weel en SVRZ. Alleen als het echt niet meer kan, 
komt het verpleeghuis in beeld”. 
De Zwake en Vorsvliet in 's-Gravenpolder, 
NieuwSande in Ovezande, Theresiahof in 
's-Heerenhoek, Lancasterhof in Nieuwdorp en 
Dijkstede, de Fonteijne en het onlangs opgele-
verde Rietzanger (alle drie in Heinkenszand) zijn 
woonzorgcomplexen die in nauwe samenwer-
king tussen R&B Wonen en SVRZ zijn gebouwd. 
“Zeker in het geval van NieuwSande is vanaf de 

eerste steen tot aan de oplevering heel nauw 
samengewerkt”, weet Gorsse. “Onder andere 
Marco Danen en Reinier de Jonge van R&B 
Wonen en toenmalig directeur van SVRZ Rien 
Heijboer hebben daar heel hard aan getrokken.”

NieuwSande is onderdeel van het masterplan 
Ovezande, zeg maar de totale vernieuwing van 
het dorpshart. Het sluitstuk was het apparte-
mentencomplex van S�ch�ng Zeeuwse Gronden. 
Van meet af aan is er geïnvesteerd door betrok-
ken par�jen (gemeente Borsele, Zeeuwse 
Gronden en R&B) om de bewoners te informe-
ren en bij de plannen te betrekken. “Natuurlijk 
was niet iedereen direct enthousiast, maar dat 
gold ook voor de bouw van de nieuwe school”, 

Hart voor de kernen
 

Inspanningen in dorpen

“
Inwoners van 

het dorp 
kunnen hier 

gewoon 
binnen 
lopen. 

De deur 
moet altijd 

open 

100JAAR

[ 13 ]

Ovezande
 V.l.n.r. Loes van Dam, Jan van Blarikom en Dick Gorsse



zegt Loes van Dam.  “Dat kwam vooral door een 
heleboel onbekendheid. Mensen vreesden dat 
Ovezande een zorgdorp zou worden en vroegen 
zich af of ze 's avonds de hond nog wel veilig 
konden uitlaten. Maar nu de mensen al een paar 
maanden in ons dorp wonen krijgen we alleen 
maar posi�eve reac�es.“

Van Blarikom begreep de onrust bij een aantal 
bewoners. “Mede daarom hebben we in nauwe 
samenwerking met R&B de mensen zo goed 
mogelijk geïnformeerd. We namen ze bijvoor-
beeld mee naar een woonvoorziening in Axel om 
ze te laten zien hoe het in de prak�jk werkt. 
Dit bezoek werd door de mensen enorm gewaar-
deerd. We hebben ook bewust gekozen voor een 
kleinschalige opzet. Het gaat om de menselijke 
maat.  Dat is ook de reden geweest waarom wij 
ons in Ovezande hebben geves�gd. We zijn daar 
enorm goed ontvangen, er is sprake van een 
goede sociale cohesie.”

Dat we een bammetje mee mogen eten is daar-
om niet meer dan logisch, vindt Van Blarikom. 
“De bedoeling is dat inwoners van het dorp hier 
gewoon binnen kunnen lopen. De deur moet 
al�jd open zijn”. 

De menselijke maat en goed luisteren naar de 
wensen en behoe�en van cliënten en dorpsbe-
woners loopt ook als een rode draad door het 
beleid van SVRZ. “Dat noemen wij wonen zoals 

thuis. We gaan steeds meer toe naar kleinschali-
ge voorzieningen. Zo zijn we bezig met de ver-
bouwing van de Kraayert in Lewedorp. Er gaan 
steeds minder mensen in een zorgcentrum als de 
Kraayert wonen. Dat komt door de poli�eke 
ontwikkelingen, waardoor mensen steeds langer 
zelfstandig thuis moeten blijven wonen.” 

De hel� van de Kraayert staat nu leeg. Er komen 
32 verpleeghuisplaatsen, verdeeld over drie 
woningen, kleinschalig wonen psychogeriatrie, 
en twaalf appartementen voor cliënten met een 
lichamelijke aandoening. In plaats van de grote 
produc�ekeuken komt er een kleinere compacte 
keuken. Het verpleeghuisdeel is klaar. "Momen-
teel verbouwen we de linkervleugel. R&B zou in 
die vleugel appartementen gaan bouwen en 
verhuren maar dat gaat niet meer door. 
Door onder meer de verhuurderheffing zouden 
die appartementen voor R&B veel te duur wor-
den. Daarom hebben we in goed onderling 
overleg met R&B besloten het zelf te gaan doen. 
Het hele vooronderzoek hebben we wel in 
nauwe samenwerking met R&B gedaan.”

De bewoners, die nog een ”oude” indica�e 
verzorgingshuis hebben, wonen �jdens de 
verbouwing van zorg- naar huurappartementen 
�jdelijk in de oude en leegstaande bejaardenwo-
ningen aan de Banjaardstraat. 
”De afspraak is gemaakt dat mensen die in een 
complex wonen waar R&B en SVRZ ac�ef zijn, 

zorg krijgen van SVRZ.”
Dat was in het begin best een strijd, weet Loes 
van Dam nog, toen lid van de WMO-raad in 
Borsele. “Het ging om het feit dat Jantje, Pietje 
of Truus al jaren lang over de vloer kwam om 
zorg te verlenen. Mensen vonden het moeilijk 
iemand anders te ontvangen. Dat leverde af en 
toe emo�e op.” Dit gaat volgens Dick Gorsse 
steeds beter. “Vooral omdat we samen met R&B 
hierover heel helder communiceren.”

[ 14 ]
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Voor een groot deel van de transforma�eopgave 
- oude woningen slopen en vervangen door 
nieuwbouw - ontwikkelde R&B Wonen samen 
met een architect en twee aannemers een nieuw 
woningconcept: de zogenoemde Curaviewoning. 
De naam Curavie staat voor 'zorg voor leven'. 
De eerste acht woningen zijn in het voorjaar van 
2016 geplaatst aan de Wi�e Dam en Rozenstraat 
in Kwadendamme. 
De acht Curaviewoningen in Kwadendamme zijn 
feitelijk compleet in Terneuzen gebouwd. In de 
fabriek van Casco Totaal, onderdeel van produ-
cent De Hoop.
De woningen zijn in de fabriek gemaakt, inclusief 
installa�es en alle afwerkingen. Zoals de keuken 
en de badkamer. De woningen bestaan uit twee 

of drie elementen. In een blok zit de woonkamer 
met open keuken en in het tweede blok zijn het 
sanitair en twee slaapkamers ondergebracht. 
De blokken zijn op de bouwplaats aan elkaar 
gekoppeld en voilà, de Curaviewoning stond in 
een dag op de defini�eve plek in het hart van 
Kwadendamme. Binnen een paar weken brand-
de er het licht.
Voor woningcorpora�es is deze bouw revolu�o-
nair. Dat geldt ook voor de eendrach�ge samen-
werking tussen R&B Wonen en de ontwikkelaars 
Bouwgroep Peters uit Middelburg en 
Aannemersbedrijf Van der Poel uit Terneuzen. 
“Het was zeer innova�ef van R&B Wonen om te 
kiezen voor twee par�jen die elkaar normaliter 
in de markt beconcurreren”, zegt directeur Kees 

de Regt van Van der Poel. “R&B Wonen is er in 
geslaagd twee concurrerende bedrijven op één 
lijn te krijgen.”
Volgens Reinier de Jonge, manager Vastgoed van 
R&B Wonen, was deze samenwerking de meest 
logische om 'iets nieuws' van de grond te krijgen. 
“Zowel Peters als Van der Poel gaven ons het 
vertrouwen voldoende kansen te zien in deze 
innova�eve vorm van bouwen. 

Daarnaast vonden wij het riskant bij een derge-
lijk project met één aannemer te werken. Je ziet 
dat par�jen elkaar versterken met kennis en 
kunde. Daarnaast vonden wij het belangrijk met 
lokale par�jen zaken te doen. De Curaviewoning 
is dus echt een Zeeuws product geworden. “

“

Het belang is 
verder te 

kijken dan 
de dag van 

vandaag

Innova�e en trends
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Verplaatsbare woningen in Kwadendamme
 

 V.l.n.r. Leon Kloet, 
 Reinier de Jonge en Kees de Regt

100JAAR



Leon Kloet, commercieel directeur van 
Bouwgroep Peters, zegt de acht 
Curaviewoningen niet gebouwd te hebben als 
R&B Wonen de kans niet had geboden. 
De ontwikkelkosten zijn dermate hoog dat deze 
niet terugverdiend kunnen worden in zo'n kleine 
serie woningen. Pas zodra er grotere aantallen 
worden gebouwd, wordt het ook voor de bouw-
bedrijven commercieel interessant. Die kans is 
aanwezig aangezien R&B Wonen de inten�e 
hee� meer van dit soort woningen te bouwen. 
“Mede daarom beschouwen we Kwadendamme 
als een proef. Wellicht wordt het helemaal niets, 
maar dat verwacht ik niet. Je moet gewoon een 
keer beginnen met deze andere manier van 
bouwen. Het belang is verder te kijken dan de 
dag van vandaag”, zegt Reinier.
Leon prijst zich gelukkig deze kans gekregen te 
hebben van R&B Wonen. “Natuurlijk blij� het 

nog steeds experimenteren. Nu gaan we het 
proces in van het con�nu doorvoeren van 
verbeteringen. En hoe meer van dit type huizen 
je bouwt, hoe goedkoper het zal worden.”
Van de acht Curaviewoningen zijn er vier uitge-
voerd met een opbouw. Die hebben op de verd-
ieping twee slaapkamers en een overloop. 
Bij een opbouw vervalt op de begane grond de 
kleine slaapkamer. Daarvoor in de plaats komt de 
trapopgang naar de verdieping. Die opbouw kan 
er later ook weer af, als er behoe�e is aan 
minder ruimte. Of andersom. Een kleinere 
woning kan groter worden door er een verdie-
ping op te ze�en.

Nieuw was ook dat de tradi�onele rolverdeling 
tussen opdrachtgever en aannemer werd door-
broken. Dus geen dichtge�mmerd budget van de 
opdrachtgever en een offerte van de aannemer. 

“We gingen de dialoog gelijkwaardig en transpa-
rant in. We hebben als drie par�jen gezocht naar 
de beste exploita�evorm. We zijn erin geslaagd 
het gebrek aan openheid en transparan�e te 
doorbreken”, aldus Kees de Regt. “Vaak wordt 
vanuit de opdrachtgever gezegd: wij hebben het 
budget, voor dit bedrag moet het gebeuren. 
Nu zijn we heel open en transparant aan het 
schakelen geweest. Dat schakelen gebeurde op 
een basis van wederzijds respect en vertrouwen. 
Een op�maal resultaat bereik je alleen als je er 
samen de schouders onder zet!”. 

Leon Kloet weet zeker dat andere corpora�es 
zullen volgen als het project in Kwadendamme 
succesvol is. “Nu is het nog een beetje pionieren. 
Maar dit blij� niet s�l. Eén van de woningen in 
Kwadendamme is daarom ook �jdelijk als 
demonstra�ewoning ingericht.” 

[ 16 ]
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Foto boven: Heinkenszand, Dorpsstraat ca. 1905.
Foto onder: Hoedekenskerke, Kaaistraat ca. 1910.
Foto links: Nisse, ’t Slot ca. 1905.100JAAR



[ 18 ]

100JAAR

100JAAR

Yerseke



De verhoudingen tussen R&B Wonen en de 
gemeenten Reimerswaal en Borsele zijn met een 
gerust hart construc�ef en hartelijk te noemen. 
Zoals het eigenlijk hoort in een pla�elandregio 
zoals Zuid-Beveland. Zo vanzelfsprekend is dat 
echter niet, weet burgemeester Jan Huisman van 
Reimerswaal. “Ik heb het wel eens anders mee-
gemaakt. Het sterke van R&B Wonen is dat deze 
organisa�e al�jd naar een oplossing zoekt”. 
“We mogen in onze handen knijpen met een 
dergelijke par�j in onze gemeente”, vult wethou-
der Jaap Sinke aan.
Burgemeester Huisman en zijn Borselse collega 

Jaap Gelok hebben of hadden niet alleen een 
zakelijke band met de corpora�e. Jaap was in 
1972 hoofd van de school (en tevens het enige 
personeelslid) in Hoedekenskerke. 
“De Wonings�ch�ng Borsele bouwde woningen 
in de Kasteelhoekstraat. Wij kregen de eerste 
woning. Een splinternieuw huurhuis. In die �jd 
kreeg je nog voorrang als er sprake was van een 
economische binding met het dorp. We zijn toen 
keurig door de corpora�e gefaciliteerd.”
Jan Huisman ging met directeur Peter van Luijk 
van de Woningbouwvereniging Reimerswaal op 
pad toen Jan net tot burgemeester van de 

gemeente Reimerswaal was benoemd. “Toen ik 
op zoek was naar een woning in de gemeente 
Reimerswaal ben ik op een dag met Peter naar 
het Bas�on in Hansweert gereden. Ik heb daar 
een prach�g penthouse bekeken. Jammer, zei 
Peter, ze zijn allemaal verkocht. Dat moet in 
2005, 2006 zijn geweest. Ik kocht vervolgens een 
appartement in Hof Cruninghe. Een prach�g 
complex. Prach�g dat R&B Wonen woonprojec-
ten combineert met voorzieningen. Ze doet 
daadwerkelijk iets met de opbouw van wijken. 
Ik ben anders gewend van andere corpora�es.”
Dat de corpora�e ook een nadrukkelijke sociale 

Midden in de Zuid-Bevelandse 
samenleving 
 

Samenwerken

“Eén plus één 
is door 

uitstekende 
samenwerking 

echt drie
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100JAAR

100JAAR



rol vervult in de Zuid-Bevelandse regio weet de 
Borselse wethouder Conny Miermans nog in 
haar periode als huisarts. “Ik kwam als huisarts 
veel crepeergevallen tegen. Echtscheidingen 
bijvoorbeeld of ander persoonlijk drama. 
De sociale urgen�e was hoog. De corpora�e 
stond toen ook al midden in de samenleving.”

Samen dingen voor elkaar krijgen. Dat was toen 
het credo en dat is het nog steeds. Gelok kwam 
dat onlangs  nog tegen �jdens een studiereis in 
Engeland. “Daar werd gesproken over het belang 
van community sense. Nou, daar is bij ons al lang 
sprake van.”
Projecten als De Uitkijk en de jongerenapparte-
menten in Kruiningen en het jeugdhonk 
“De Kist” bij de oude Vliedberg noemen de 
Reimerwaalse wethouders Jaap Sinke en Hans de 
Kunder uitstekende voorbeelden van samen 
dingen voor elkaar krijgen. “De Uitkijk is een 
prima voorbeeld van samenwerking tussen R&B 
en de gemeente. R&B was de eigenaar van een 
aantal oude bejaardenflatjes achter ons gemeen-
tehuis. Wij waren de eigenaar van het voormali-
ge restaurant De Zeeuwsche Paerel. Het horeca-
pand kochten we des�jds om te voorkomen dat 
er arbeidsmigranten in zouden komen. 
Wij hadden geen plannen met het voormalige 
restaurant maar R&B had wel interesse in de 
loca�e. We kwamen een ruil overeen. De corpo-
ra�e kreeg het restaurant en wij de grond achter 
het gemeentehuis na sloop van de flatjes. 

Deze deal resulteerde uiteindelijk in het prach�-
ge appartementencomplex De Uitkijk. Echt een 
heel mooi ontwerp. Toen R&B het ontwerp wilde 
versoberen, omdat de huurprijs anders te hoog 
zou worden, hebben wij gezegd dat dit niet onze 
voorkeur had. Het ontwerp was immers �jdens 
een informa�eavond gepresenteerd en daar 
waren verwach�ngen gewekt. Tot onze grote 
blijdschap is vastgehouden aan het gepresen-
teerde ontwerp.”
Dat R&B Wonen niet alleen oog hee� voor 
kostenreduc�es, blijkt volgens Jaap Sinke ook uit 
de jongeren-appartementen in Kruiningen. 
“Dit complex is zeker geen goedkoop ogend 
pandje geworden. R&B Wonen luistert goed naar 
onze wensen.”
Hans de Kunder noemt het kernenfonds en het 
jeugdhonk. Samen met de S�ch�ng Vrienden 
van de Vliedberg is het oude mortuarium in 
Rilland gerenoveerd met biobased materialen. 
“Ouderen vinden het pre�g wat reuring in hun 
omgeving te hebben. Daarom past het jeugd-
honk ook goed in deze omgeving. Ook de bewo-
ners van Moerzicht in Yerseke vinden de aanwe-
zigheid van de voetbalvelden in hun directe 
omgeving pre�g. Ze vinden het jammer als er 
een zomer- of winterstop is.”
Het kernenfonds is volgens Hans de Kunder een 
uitstekend middel om de lee�aarheid in de 
kleinere dorpen op peil te houden. “En een 
uitstekend voorbeeld van de samenwerking 
tussen de verschillende organisa�es. Eén plus 

één is juist door die uitstekende samenwerking 
echt drie. Wij stoppen jaarlijks  een ton in het 
fonds en R&B Wonen ook. Samen kunnen we 
mooie dingen doen, zoals de wijk rond de wi�e 
molen in Rilland waar bewoners zelf hun eigen 
voordeur konden kiezen. Inmiddels zijn er plan-
nen om samen aan dorpsvernieuwing in 
Hansweert te doen. R&B Wonen investeert heel 
veel.”
Burgemeester Huisman vindt het daarom jam-
mer dat R&B door maatregelen uit ”Den Haag” is 
genoodzaakt de rem te ze�en op investeringen. 
“Dat een corpora�e als R&B weer terug moet 
naar haar kerntaken is begrijpelijk, maar het is 
jammer dat een belangrijke partner als R&B niet 
meer kan investeren in projecten zoals De 
Uitkijk.”

De Borselse wethouders Ad Schenk en Kees 
Weststrate hopen dat er toch nog mogelijkheden 
blijven in de toekomst. “De nieuwe Woningwet 
eist dat we presta�eafspraken maken, maar dat 
doen Borsele en Reimerswaal al jaren”, zegt 
Weststrate.” “R&B is een sterk merk”, vult 
Schenk aan. “Dat is Borsele ook. Samen hebben 
we veel voor elkaar gekregen. Denk aan de 
diverse masterplannen en complexen zoals De 
Rietzanger.”
Ook Borsele vindt het jammer dat R&B door 
landelijke overheidsmaatregelen zoals  de ver-
huurderheffing en de saneringsheffing als gevolg 
van het Ves�a-drama, nu beperkt is in haar 
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Foto: ’s-Heerenhoek Kuipersdijk ca. 1920

mogelijkheden. Zo mag de corpora�e geen 
commerciële projecten meer bouwen en mag ze 
ook niet meer investeren in supermarkten in de 
kleinere dorpen zoals een paar jaar geleden nog 
in Kwadendamme en in projecten zoals De Bor-
selse Sprinter en het dorpsbusje van Ellewouts-
dijk.  De Sprinter bezorgt inwoners een dagje uit. 
Dit project is opgezet om eenzaamheid te 
bestrijden. Bewoners van Ellewoutsdijk begon-
nen met het busje na slui�ng van de school. 
In eerste instan�e bedoeld om de dorpskinderen 
veilig naar andere scholen te brengen, maar 

inmiddels wordt het busje breder ingezet. 
Dat R&B geen commerciële projecten en duur-
dere woningen meer mag ontwikkelen is las�g 
voor een regio waarin nauwelijks projectontwik-
kelaars zijn geïnteresseerd, weet Ad Schenk. 
“In het woningbouwprogramma van De 
Bevelanden blijkt veel behoe�e aan woningen in 
het duurdere huursegment. In de prak�jk blijkt 
echter dat het moeilijk is projectontwikkelaars 
naar Zeeland te krijgen. En R&B mag het niet 
meer doen. Wellicht dat de herstructurering 
soelaas biedt.”

Schenk doelt op de aanstaande sloop van drie-
honderd oudere woningen in Borsele en 
Reimerswaal. Conny Miermans benadrukt wel 
dat er voldoende woningen in de laagste huur-
categorie over moeten blijven. Alles is bespreek-
baar, is de ervaring van Kees Weststrate. 
“De lijntjes zijn kort. R&B is weliswaar niet de 
grootste corpora�e, maar wel solide. En ze staat 
midden in de Zuid-Bevelandse samenleving. 
Zo liep directeur Peter Bevers nog niet zo lang 
geleden een rondje mee met de dorpsraad van 
Nieuwdorp. Dat toont de grote betrokkenheid.”

Verslag eerste bestuursvergadering 
23 december 1916
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Peter Bevers, Dick Koomen, Reinier de Jonge en 
Erik Dutour Geerling (het managemen�eam van 
R&B Wonen) zijn verschillend van aard maar 
hebben één ding gemeen. 'Inhoudelijk kunnen 
we elkaar soms flink op de huid zi�en maar het 
is het morele kompas dat ons verbindt”, zegt 
Reinier. Erik: “De scherpte zoeken we juist op,  
maar daarna is er al�jd een eendrach�g 
MT-besluit. We hebben ieder de rol die bij ons 
past. Dat is onze kracht.”

De vier leden van het managemen�eam opere-
ren ieder vanuit hun eigen discipline (Reinier is 
van het bouwen, Dick van het geld, Erik van de  
klant en Peter is de regisseur), maar alle vier 
hebben al�jd het belang van de huurder in het 

achterhoofd. “Twee elementen in de besluitvor-
ming voeren al�jd de boventoon”, zegt Peter. 
“Het belang van onze huurders en de reikwijdte 
van onze portemonnee.”

Dat die combina�e wel eens spannend kan zijn 
bewees bijvoorbeeld het project De Uitkijk, het 
nieuwe appartementencomplex aan de rand van 
Kruiningen. Het ambi�euze ontwerp van archi-
tect Levien de Pu�er was eigenlijk te duur maar 
toch hee� de corpora�e het voor elkaar 
gekregen het complex in de gepresenteerde 
vorm te bouwen. “Een duidelijke wens vanuit de 
omwonenden en de wethouder. Dat krijg je 
ervan als de wethouder en omwonenden in de 
projectgroep zi�en”, grapt Peter. Toch hebben 

we na een uitvoerige bespreking van het ont-
werp in de projectgroep, onderhandelingen met 
de aannemer en het mixen van sociale- en vrije 
sectorhuur de businesscase sluitend gekregen. 
Aan zo'n businesscase draagt ieder MT-lid vanuit 
zijn eigen rol zijn steentje bij. Erik staat voor 
voldoende beschikbare woningen met een 
acceptabele huurprijs, Reinier zorgt  voor techni-
sche, financiële en bouwkundige uitwerking van 
het plan en Dick voert hier als controller een 
assessment op uit. Zo ontstaat een integraal 
besluitvormingsdocument op basis waarvan 
Peter kan besluiten. 
Iets bouwen zat en zit in het bloed van Reinier 
de Jonge. “Het leuke aspect van bouwen is dat je 
iets samen met elkaar maakt. Daar haal ik vol-

In gesprek met het managementteam
 

R&B Wonen in de moderne maatschappij

College van Burgemeester en wethouders van gemeente 
Reimerswaal en Borsele

“Altijd het 
belang van 

onze huurders 
en de 

reikwijdte 
van onze 

portemonnee 
in het 

achterhoofd
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doening uit. We leren ook steeds weer van 
eerder gebouwde complexen. We leren bijvoor-
beeld kosten te besparen, terwijl de kwaliteit 
niet in het geding komt, en we leren veel van de 
bewoners. De Rietzanger in Heinkenszand is een 
uitstekend resultaat hiervan. Het is een prach�g 
gebouw, maar eigenlijk heel eenvoudig. Kijk, 
vroeger keken we alleen naar de investeringskos-
ten. Nu kijken we naar de totale exploita�e. 
We zoeken de integraliteit op. Dan ontstaat wel 
eens een spanningsveld tussen onderhoud en 
nieuwbouw. Dit zorgt ervoor dat je soms andere 
keuzes maakt en bijvoorbeeld iets meer geld 
investeert in nieuwbouw om later te kunnen 
besparen op onderhoud.”
Een uitstekend voorbeeld van integraal bouwen 
zijn de acht zogenoemde Curaviewoningen in 
Kwadendamme. Het dorp krijgt hiermee een 
geheel nieuw hart. In Kwadendamme gaat het 
om de nieuwste variant, in de fabriek geprodu-
ceerde woningen die in één dag op de bouw-
plaats gemonteerd worden. Alleen de heipalen 
worden ter plaatse gemaakt. De woningen 
bestaan uit twee of drie blokken. In één blok zit 
de woonkamer met keuken. In een tweede blok 
is het sanitair en de slaapkamer aangebracht. 
De blokken worden aan elkaar gezet. Voordeel is 
dat R&B Wonen met dergelijke woningen kan 
inspelen op de vraag uit de 'markt'. Nu is bijvoor-
beeld behoe�e aan ouderenwoningen in 
Kwadendamme en volstaat alleen een woning 
met een begane grond. Over twin�g jaar is de 
vraag naar bijvoorbeeld eengezinswoningen 

groter. Dan kan eenvoudig een blok op de 
woning worden gezet om het huis groter te 
maken. “Het is erg las�g de woningbehoe�e 
over vij�ig jaar in te scha�en. Daarom is flexibel 
bouwen zo belangrijk.”
Dat het erg las�g is in te scha�en hoe de 
woningmarkt er over vij�ig jaar, of zelfs over 
twee jaar uitziet, bewijst volgens Dick de 
vluchtelingenproblema�ek die in 2015 is ont-
staan. Aan corpora�es is gevraagd meer woning-
en beschikbaar te stellen. Den Haag riep  corpo-
ra�es op om een rem te ze�en op verkoop van 
woningen. Dick: “Je moet dat wel in samenhang 
zien. Hoe is de lokale woningmarkt? Is er sprake 
van verdringing als de huisves�ng van vluchte-
lingen voorrang krijgt en andere woningzoeken-
den langer op een woning moeten wachten? 
Verkoop van huurwoningen kan immers ook 
nodig zijn om kasstromen te realiseren voor het 
doen van investeringen. Denk bijvoorbeeld aan 
het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen 
met als doel uiteindelijk de woonlasten te ver-
minderen.”
Een voorbeeld van rekening houden met de 
woonlasten voor onze huurders zijn de zes�en 
CO2-neutrale woningen die in 2011 aan de 
Kruizemuntstraat in Heinkenszand zijn gebouwd. 
De buitenmuren en daken van de woningen zijn 
extra geïsoleerd, waardoor de warmte langer 
wordt vastgehouden. Zo zijn standaard zonnep-
anelen en zonnecollectoren op het dak geplaatst 
en is een warmteterugwininstalla�e toegepast. 
Deze maatregelen leiden tot aanzienlijk lagere 

woonlasten. Deze woningen waren binnen een 
mum van �jd verkocht dan wel verhuurd. 
“Heinkenszand zal al�jd aantrekkelijk blijven”, 
weet Peter. “Net zoals 's-Gravenpolder en 
Yerseke. De situa�e in de kleinere dorpen is veel 
ingewikkelder. Een uitsterfconstruc�e is echter 
voor ons geen op�e. We willen blijven investe-
ren. Ook in de kleinere dorpen. Het masterplan 
in Ovezande en de sociale infrastructuur in 
Kwadendamme zijn daar uitstekende voorbeel-
den van. Het is niet makkelijk der�g jaar vooruit 
te kijken, maar we moeten wel. Meestal lopen 
de belangen van de gemeenten, de zorginstel-
lingen en van ons als woningcorpora�e parallel. 
Gelukkig hebben we een uitstekende verhouding 
met beide gemeenten en zorginstellingen, zoals 
Ter Weel en SVRZ, en kunnen we samen meer-
waarde creëren in de dorpen.”
Dat R&B Wonen een jong personeelsbestand 
kent, is een bewuste keuze van het manage-
men�eam. “De jonge mensen krijgen kansen 
zich te ontwikkelen.  Daardoor ontstaat een 
nieuw soort dynamiek. Op ons medewerkerste-
vredenheidsonderzoek kregen we een posi�eve 
respons van 97 procent. Dat zegt veel over de 
betrokkenheid.”
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Foto boven: Nieuwdorp, Ring ca. 1925.
Foto onder: Kruiningen Het gemeentehuis ca. 1910, 
later het kantoor van Algemene Woningbouwvereniging Reimerswaal. 100JAAR



De Huurdersvereniging Reimerswaal en Borsele 
(HVRB) is de schakel tussen R&B Wonen en de 
huurder. Han Mar�jn, huurder vanaf 1967, is al 
een kleine der�g jaar ac�ef in de volkshuisves-
�ng, voor de fusie als lid van de 
Woningbouwvereniging Reimerswaal, na de 
fusie tussen de corpora�es in Reimerswaal en 
Borsele een aantal jaren als lid van de Raad van 
Commissarissen.  “Na deze periode werd mij 
gevraagd lid te worden van de HVRB. Daarvan 
ben ik sinds twee jaar voorzi�er. “

Hij herinnert zich nog de �jd, midden jaren 

zes�g, toen je nog een woning huurde voor 
vij�ig gulden per maand. “Natuurlijk verdiende 
je in die �jd maar een paar centen maar verhou-
dingsgewijs zijn de huren wel meer gestegen dan 
het gemiddelde inkomen.  Vroeger waren de 
huren niet zo'n heet hangijzer �jdens de verga-
deringen van onze vereniging. Ik herinner me 
nog een vergadering waar het vooral ging over 
de verkoop van woningen. Dat was overigens 
geen ini�a�ef van de corpora�e, maar van 
huurders zelf. Zij wilden een woning kopen om te 
gaan verbouwen.”
Han woonde in die jaren zes�g in Hansweert-

Oost en nu in Hansweert. Hij werd der�g jaar 
geleden gevraagd om bestuurslid te worden. 
“Je kent elkaar op het dorp. Ik zat in die �jd in 
veel verenigingen. Ik werd gevraagd om 
bestuurslid van  de huurdersvereniging te wor-
den. Dat kon ik natuurlijk niet weigeren.“
Dat was een heel andere �jd, herinnert  Han zich 
nog. “Als mensen van het dorp klachten hadden, 
kwamen ze naar mij in plaats van naar de corpo-
ra�e. Dus vroeger was niet al�jd beter, zegt Han 
met een brede grijns. Er is veel veranderd. Er is 
nu een goede klachtenregeling. Ook het toewij-
zen van woningen is nu veel transparanter. 

Eén gemeenschappelijk belang: 
dat van de huurders!
 

De rol van de huurdersvereniging

College van Burgemeester en wethouders van gemeente 
Reimerswaal en Borsele

“We vertegen-
woordigen de 
belangen van 
alle huurders
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Het nieuwe woonruimtebemiddelingssysteem 
werkt nu volgens bepaalde spelregels. 
Dat schept meer duidelijkheid.”

De belangenvereniging voor de huurders en R&B 
Wonen hebben volgens manager Wonen Erik 
Dutour Geerling één gemeenschappelijk belang: 
dat van de huurder. ”We hebben een heel goede 
verstandhouding. Soms hebben we func�onele 
onenigheid maar dat hoort erbij.” 

Han knikt beves�gend. Heter ging het er aan toe 
in hotel Bri�annia in Vlissingen toen op een 

avond ergens midden jaren negen�g werd 
vergaderd over de voorgenomen fusie tussen de 
corpora�es in Borsele, Goes en Reimerswaal. 
”Ik kan me die avond nog goed herinneren. 
Uiteindelijk lukte het RWS niet om van vereni-
ging s�ch�ng te worden. Daardoor kon RWS niet 
fuseren. Het vervolg is bekend. Borsele en 
Reimerswaal gingen samen.”

De rol van de huurdersvereniging is groter 
geworden. Han: “Met de komst van de nieuwe 
Woningwet is er veel veranderd. Huurders met 
de laagste inkomens worden ontzien en huur-

ders met hogere inkomens krijgen hogere huur-
verhogingen. De huurdersvereniging is belangrij-
ker geworden in het overleg tussen R&B Wonen 
en de gemeenten.”

De huurdersvereniging hee� nu ongeveer 
duizend leden die drie of vier keer per jaar de 
'woonweetjes' ontvangen. De maandelijkse 
contribu�e bedraagt 35 eurocent. ”Natuurlijk 
willen we best meer leden hebben, maar we zijn 
verplicht de belangen van alle huurders te verte-
genwoordigen. En dat blijven we doen.”

100JAAR
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Toen Peter van Strien nog gemeentesecretaris 
was van de gemeente Reimerswaal, zat hij in het 
gemeentehuis een deur verder dan het kantoor 
van  de Algemene Woningbouwvereniging 
Reimerswaal. Inmiddels is zijn band met R&B 
Wonen een zakelijke geworden. Peter is nu als lid 
van de raad van commissarissen samen met zijn 
collega's in die raad op afstand het klankbord en 
de spiegel voor het bestuur van R&B Wonen. 
Vanaf 1 januari 2016 is Peter voorzi�er van die 
raad.
Transparan�e en het afleggen van verantwoor-
ding. Dat zijn belangrijke begrippen voor Peter. 

Dat geldt zeker ook voor de raad van commissa-
rissen. Weliswaar werkt zo'n raad achter de 
schermen, maar het is zeker geen vrijblijvende 
seniorenclub.

Die transparan�e en het afleggen van verant-
woording komt bijvoorbeeld tot ui�ng �jdens de 
contacten met de ondernemingsraad en de 
huurdersbelangenvereniging. Ook �jdens de 
jaarlijkse 'gehaktdag', meestal op een zaterdag-
morgen in het voorjaar. Het MT spreekt dan de 
voortgang van nieuwe projecten door. Ook komt 
de nacalcula�e aan de orde van projecten die in 

het afgelopen jaar zijn opgeleverd. 
”De huisves�ng voor psychiatrische pa�ënten 
van S�ch�ng Zeeuwse Gronden, midden in het 
dorp Ovezande, dat vind ik een schi�erende 
ontwikkeling. Als ik kijk naar de afgelopen zes 
jaar dat ik deel uitmaak van de raad van commis-
sarissen, krijg ik van zulke projecten een gevoel 
van trots. Zo bijzonder, ook dat is R&B!”

Peter krijgt ook energie van de ontwikkeling van 
De Uitkijk aan de rand van Kruiningen  op een 
beeldbepalende loca�e voor de inwoners van 
het dorp. Dat geldt ook voor de Kerklaan in 

Transparantie en het a�eggen 
 van verantwoording
 

Raad van commissarissen

“Door slim 
samen te 

werken kun je 
mooie dingen 

blijven doen
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Hansweert. In het kader van de vervanging van 
het wooncomplex wordt gedacht om de voorge-
vel een stukje naar achteren te plaatsen. 
De inwoners krijgen daardoor via een groen 
Kerklaantje meer zicht op de kerktoren met 
verlicht uurwerk. ”In combina�e met fraaie 
herinrich�ng zijn dat ontwikkelingen op de juiste 
schaal voor een dorp. Gelukkig is er een uitste-
kende samenwerking met de gemeenten 
Reimerswaal en Borsele.”

Toch worden ook wel eens harde noten gekraakt. 
Peter erkent dat de raad van commissarissen in 
eerste instan�e kri�sch reageerde op de 
Curaviewoningen in Kwadendamme. Te duur en 
te ambi�eus, vond de raad. Het management-
team van R&B Wonen moest alle zeilen bij ze�en 
om de commissarissen van de voordelen van 
deze ontwikkeling te overtuigen. Dat is gelukt. 
De kosten zijn nu nog te hoog, maar de 
Curaviewoning is een fantas�sche ontwikkeling. 

Ik ben laatst nog in de fabriek in Terneuzen 
geweest, waar de woningen worden gemaakt. 
Geweldig om te zien. Investeren in zo'n project 
getuigt van lef. Dat gold zeker ook voor de reno-
va�e van de wijk rondom de Wi�e Molen in 
Rilland. Bewoners mochten bij wijze van spreken 
zelf uit de 'Ikea-gids' de indeling en kleur van de 
kozijnen en  voordeur kiezen. De bewoners 
voelen dat de woning meer van hen is. 
Ook de aanstelling van medewerkers Klant & 
Omgeving zijn pogingen om dichter bij de men-
sen te komen.”

Peter van Strien beschouwt ook de samenwer-
king met Stadlander, de buurcorpora�e uit 
Bergen op Zoom, als iets bijzonders. Er is sprake 
van een intensieve uitwisseling van menskracht 
tussen beide organisa�es. “In het begin was er 
behoorlijk wat scepsis. Dat gaat niet goed, werd 
gedacht, waarbij het beruchte woord “fusie” 
meermaals is gevallen. Nu zien mensen de 

voordelen. We hebben moeten krimpen in 
menskracht, maar hebben juist gewonnen aan 
kwaliteit. Dat zie je ook met Zuidwestwonen, de 
digitale weg naar een regionaal woningaanbod. 
Door slimme samen te werken kun je mooie 
dingen blijven doen. Dat geldt ook voor de 
samenwerking met de zorginstellingen in 
Zeeland. Wij de stenen, zij de zorg.”

R&B Wonen hee� door invoering van 'Haagse' 
maatregelen zoals de verhuurderheffing, niet 
alleen het investeringsniveau moeten verlagen, 
maar moest ook noodgedwongen snijden in de 
bedrijfskosten. 

”Er zijn onder de bevlogen leiding van directeur 
Peter Bevers  hele goede resultaten geboekt, 
zonder dat het tot grote spanningen leidde,” 
blikt Peter op deze exerci�e terug. “De organisa-
�e is nu goed op orde, waardoor R&B Wonen 
absoluut toekomst hee�”.
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Miriam Drost, directeur van zorgorganisa�e 
SVRZ, zocht een frisse wind voor het ontwerp 
van het woonzorgcomplex Theresiahof in 's-
Heerenhoek. Dit complex werd samen met R&B 
Wonen ontwikkeld. Ze kende het Bredase archi-
tectenbureau Grosfeld van der Velde van het 
ontwerp van de bibliotheek in Utrecht. 
Dat ontwerp ademde �jdloosheid en rust uit. 

Het klikte tussen architect Bart van der Velde, 
R&B Wonen en SVRZ. Theresiahof was het eerste 
project van Bart voor R&B Wonen. Vele projec-
ten hebben inmiddels de signatuur van de 

Bredase architect. Denk behalve Theresiahof 
bijvoorbeeld maar aan het woonzorgcomplex 
Nieuwsande in Ovezande, De Rietzanger in 
Heinkenszand en de Curaviewoningen in 
Kwadendamme. Van der Velde was ook betrok-
ken bij grote renova�eprojecten zoals de wijk 
rondom de Wi�e Molen in Rilland.

Op de tafel van de vergaderzaal in het kantoor 
van Grosfeld van der Velde ligt een dik boekwerk 
van de brancheorganisa�e Aedes over de trends 
in nieuwbouw door woningcorpora�es door de 
jaren heen. 

Van het piepkleine keukentje met stenen aan-
rechtblad en de bekende zwart-wi�e tegeltjes in 
de spoelbak (die nu overigens weer worden 
verkocht), een gezin met negen kinderen in de 
voortuin van een tussenwoning, een trotse 
Koningin Juliana op het balkon van een 
Bijlmerflat (in 1971 gepresenteerd als de voor-
beeldwijk in Amsterdam) tot de typische jaren 
zeven�g woningen met ruime doorzonkamers 
(maar o zo gehorig) en de ho�es van de jaren 
tach�g met de bekende houten schu�ngen als 
terrasafscheiding (de buren staken hun hoofd 
om de schu�ng om te kijken of je thuis was). 

Functionaliteit weegt zwaarder 
dan een fraai architectonisch ontwerp
 

Woningbouwtrends

“Een goed 
gebouw gaat 

zo lang 
mogelijk mee
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Ook een dorp als Ovezande kende die typische 
jaren tach�g architectuur. Snel bouwen tegen zo 
laag mogelijke kosten was toen leidend. Zoals 
het gebouw dat een paar jaar geleden is 
gesloopt om plaats te maken voor NieuwSande, 
het woonzorgcomplex in paviljoens�jl als 
onderdeel van het masterplan Ovezande. 
Op talloze plekken zijn nog van die typische jaren 
tach�g kantoor- en bedrijfspanden te vinden. 
Niet echt fraai. Ook de kwaliteit was niet om 
over naar huis te schrijven. Veel van die panden 
zijn daarom inmiddels ook gesloopt.

Is er sprake van een typische Zeeuwse architec-
tuur? Met andere woorden, houden de 
Brabantse architecten rekening met een streek-
gebonden signatuur? “Het is las�g daar de vinger 
op te leggen. Er zijn wel trends, maar die zie je 
elders in het land ook. We proberen met onze 
ontwerpen vooral aan te sluiten op lokale karak-
teris�eken. Zo is bijvoorbeeld in 's-Heerenhoek 
rekening gehouden met de openheid van het 
dorp, de maat van de bouwblokken en de kleur 
van de steen van de kerk. En wij streven een 
architectuur na die iedereen begrijpt. Een rode 
baksteen met plint bijvoorbeeld.”
Grosfeld van der Velde is dus geen architecten-
bureau dat zo nodig zijn stempel moet drukken 
in het landschap met allerlei trucjes en architec-
tonische kunststukjes.  Wellicht dat er daarom 
zo'n goede klik is met Zeeland en met R&B 
Wonen in het bijzonder. “Wij houden bij onze 

ontwerpen al�jd rekening met de karaktereigen-
schappen van de plek”, zegt Bart van der Velde.  
“Het dorp 's-Heerenhoek bijvoorbeeld is ruim 
opgezet. Daar is Theresiahof op ontworpen. 
Ovezande echter is een klein, compact dorp. 
Het ontwerp van de ouderenhuisves�ng in 
Ovezande is daarom totaal anders. In Ovezande 
sluit het complex zo goed mogelijk aan op vrij-
staande woningen, het paviljoenidee met een 
mooi binnenhof. Dat is dan misschien onze 
signatuur. Dat we proberen aan te sluiten bij de 
lokale karakteris�ek.”

Als voorbeeld noemt Bart een project in 
Eindhoven. Hij ontwierp voor de opdrachtgever 
een appartementencomplex. “Naast dit complex 
staat een gebouw met een fotoprint op de gevel. 
Daar zouden wij nooit voor kiezen. Dit soort 
ontwerpen zijn  trendgevoelig. Daar proberen wij 
al�jd zoveel mogelijk voor te waken. Een ont-
werp moet vooral stedenbouwkundig lang mee 
kunnen. Je wilt toch al�jd voorkomen dat een 
van je ontwerpen tussen�jds afgebroken moet 
worden, omdat het niet meer bij de �jd of de 
plek past. ”

Bart laat ook al�jd de func�onaliteit zwaarder 
wegen dan een fraai architectonisch ontwerp. 
“Onderzoek toont ook aan dat bewoners meer 
waarde hechten aan de binnenkant van een 
woning dan aan de buitenkant. Natuurlijk hopen 
we dat onze ontwerpen er ook goed uitzien, 

maar dat is het resultaat, niet een doel op zich-
zelf. 

Wij kiezen dan eerder voor een bijzondere kleur 
baksteen dan voor effecten om varia�e in een 
gevel aan te brengen. En wij luisteren heel goed 
naar de wensen van toekoms�ge bewoners. 
Mensen moeten bijvoorbeeld eenvoudig de 
ramen kunnen zemen, er moeten voldoende 
stopcontacten zijn op makkelijk te bereiken 
plaatsen en de woningen moeten goed veroude-
ren. Dus geen gevel die over twin�g jaar lelijk 
verouderd is, of een hippe �jdgebonden gril van 
de ontwerper.”

Bart van der Velde hee� vanuit deze filosofie 
vrijwel nooit discussie met R&B Wonen over een 
ontwerp. “De gesprekken gaan vooral over de 
func�onaliteit. Hoe zijn de ramen en balkons 
ontworpen en zijn de appartementen of woning-
en gebruiksvriendelijk. Dat is ook het mooie van 
deze sessies. De toekoms�ge gebruiker staat 
al�jd centraal. Als de bewoners tevreden zijn, is 
dat voor mij een teken dat we een goed project 
hebben gerealiseerd.”

De Rietzanger aan de Dorpsstraat in 
Heinkenszand was een bijzonder ontwerp voor 
Bart. Niet alleen moest hij rekening houden met 
diverse func�es, zoals de groepswoningen van 
SVRZ, de op�ek van André de Visser en de vrij 
smalle Dorpsstraat, maar ook met de tussenlig-
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gende woning. De eigenaresse wilde de woning 
niet verkopen, zodat De Rietzanger als het ware 
om de bestaande woning is gebouwd. De voor-
gevel van de woning is geïntegreerd in de voor-
gevel van De Rietzanger. 
“Toch hadden wij De Rietzanger niet anders 
ontworpen als wij niet te maken zouden hebben 
gehad met de bestaande woning. We hebben 
vooral rekening gehouden met de verschillende 
gevels en karakteris�eken in de Dorpsstraat. 
Daarom is bijvoorbeeld gekozen voor een ver-
springende voorgevel met drie �nten metsel-
werk. 
Het is al�jd zoeken naar de juiste balans, zeker 
om een groot gebouw passend in te voegen in 
een dorpse omgeving.”

 “De bouwsector is de enige beroepsgroep met 
een product dat eigenlijk bij oplevering al kapot 
is. Dat is ook niet zo vreemd in een sector waar-
bij zo veel par�jen zijn  betrokken. Dan gaat er 
vaak iets fout. Dat is het grote voordeel van 
prefab. Het product wordt in de fabriek 
gemaakt, inclusief keuken, sanitair en elektrici-
teit. Ook installa�etechnisch klopt het gewoon. 

Deze bouwmethode is nog niet goedkoop maar 
wordt wellicht goedkoper als er sprake is van 
grotere aantallen. Ik begrijp het betoog van 
Peter Bevers wel dat hij 'sta�egeld' wil vragen 
van de leverancier. De elementen van de 
woningen in Kwadendamme blijven immers 
al�jd een bepaalde restwaarde houden.”

Bladerend door de publica�e van Aedes over de 
woningbouwtrends beklij� bij Bart een belang-
rijke vraag. “We hebben met zijn allen een 
oordeel over de architectuur van de jaren zeven-
�g en tach�g. Als ik dat zo zie, vraag ik me af 
hoe ik over der�g jaar over onze ontwerpen van 
nu oordeel. Zouden we het dan anders hebben 
gedaan? Ik denk dat niemand nu echt antwoord 
op die vraag kan geven. Ja, over der�g jaar. Je 
probeert in ieder geval het perspec�ef van de 
lange termijn wel steeds voorop te stellen. Een 
goed gebouw gaat zo lang mogelijk mee. Onze 
ontwerpen moeten ook een zekere �jdloosheid 
uitstralen. 
Wellicht is dat wel de signatuur van de architec-
tuur die wij beogen.”

100JAAR

Ovezande, Nieuwsande
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’s-Heer Abtskerke
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Ellewoutsdijk



Foto boven: Kruiningen, De Uitkijk ca. 1935.
Foto hele pagina: Kruiningen, Hoofdstraat ca. 1940.
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Er is veel veranderd
 

Enkele medewerkers aan het woord

“Tevreden 
mensen, daar 

doen we het 
hier met 

z'n allen voor
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Ze vormen een goede afspiegeling van het perso-
neelsbestand van R&B Wonen. 
Managementassistente Anita Geschiere (begon-
nen op 1 november 1985), projectleider vast-
goedontwikkeling en -beheer Marco Danen 
(sinds 1 maart 1996 in dienst) en de jongste telg 
Marloes Rijk, medewerkster financiën & control. 
De meeste medewerkers zijn tussen de 25 en 35 
jaar oud en dat is jong te noemen. “Ik heb het 
idee dat iedereen hier qua func�e op de juiste 
plek zit”, zegt Marco.

De gedachten van Anita gaan terug naar de �jd 
van de fax en de telex  en de balie vol met men-
sen. In die �jd wandelde je even bij de “woning-
bouw” naar binnen als je een vraag had. “De 

wonings�ch�ng had toen slechts één tekstver-
werker, met een heel groot scherm. Ik wil niet 
zeggen dat die �jd beter was, maar je had wel 
veel meer contact met de huurders. Je sprak 
gewoon veel mensen”, herinnert Anita zich nog. 
“De huurders wisten ook wie er bij de woning-
s�ch�ng werkten. Je liep gewoon bij de mensen 
binnen. Niemand vroeg om een legi�ma�e.”
Ze ziet nog de mapjes voor zich. Ieder dorp had 
een eigen mapje met beschikbare woningen. 
Vij�ien mapjes in totaal. “Als iemand in Baarland 
een woning zocht, keken we in het mapje 
Baarland. Toen werd ook naar urgen�e gekeken 
en ook was er toen al een puntensysteem. 
De mensen die echt op dat moment een woning 
nodig hadden, kwamen aan de balie. Wij voel-

den ons in dergelijke situa�es een maatschappe-
lijk werker.”
Marco gee� aan dat er bijvoorbeeld nog walkie-
talkies aan te pas kwamen om te communiceren 
met de collega's van de eigen dienst. Dat is verre 
geschiedenis voor Marloes die na haar stage bij 
R&B voor een loopbaan bij R&B koos. In tegen-
stelling tot veel van haar lee�ijdsgenoten 
hanteert ze toch ook nog steeds een papieren 
agenda.  En Anita hee� nog steeds een boekje 
met telefoonnummers.  “Als de directeur iets wil 
weten vraagt hij het vaak aan mij.”
Anita Geschiere begon als administra�ef mede-
werkster annex telefoniste bij de 
Wonings�ch�ng Borsele (WSB). Later werd ze 
direc�esecretaresse. Tevens controleerde ze alle 

Rilland

V.l.n.r. Marco Danen, Marloes Rijk en Anita Geschiere
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uitgaande brieven van WSB op taalgebruik en 
spelling. Vanuit haar func�e als direc�esecreta-
resse was ze ook secretaresse van de regionale 
klachtencommissie voor de regio Noord- en 
Zuid-Beveland, Tholen en Sint-Philipsland. 
Marco star�e bij de Woningbouwvereniging 
Reimerswaal als calculator/ werkvoorbereider 
op het bedrijfsbureau. ”In die �jd was de 
digitalisering nog niet ingevoerd. Met een bloc-
note ging je op pad om zaken ter plekke uit te 
werken. Natuurlijk, de digitalisering hee� veel 
goeds gebracht maar je staat erdoor wel wat 
verder van je werk af. R&B Wonen hee� het 
digitaliseren met kleine stapjes ingevoerd.”

Marloes vond al�jd de makelaardij leuk. Bezig 
zijn met huizen. De keuze voor R&B als stageplek 
was daarom een logische. Na het halen van haar 
diploma hee� ze nu een vaste plek bij de 
corpora�e. “Werken op de afdeling financiën 
saai? Helemaal niet. Er komen steeds nieuwe 
we�en en richtlijnen bij. En natuurlijk moet ik er 
voor zorgen dat iedereen op �jd het salaris 
krijgt.”
Zowel Anita als Marco hebben de fusie van de 
Borselse en de Reimerwaalse corpora�e meege-
maakt. ”Net na de fusie is een aantal mensen 
vertrokken. Er was sprake van cultuurverschillen. 
Daar kon niet iedereen even goed mee 

omgaan”, zegt Anita. “Maar ach, er was en is 
overal wel wat. Dat moet je dus rela�veren en 
werken wil je toch.”
Anita, Marco en Marloes piekeren er niet over 
ooit een andere werkgever te zoeken. ”Ik heb 
het heel erg naar mijn zin bij R&B”, zegt Marco. 
“Anders zou ik het niet volhouden om iedere dag 
van Roosendaal naar Heinkenszand en weer 
terug te rijden.”
Het meest blije wordt Marco van het resultaat 
van zijn werk. “Als ik bij De Rietzanger door het 
raam kijk en ik zie blije en tevreden mensen, dan 
krijg ik een goed gevoel. Daar doen we het met 
zijn allen bij R&B voor.”

Foto uiterst links: Hoedekenskerke, Kasteelhoekstraat ca. 1970
Foto links: Rilland, Vliedbergstraat
Foto onder: Lewedorp, Burgemeester Lewestraat 1964



De wat oudere huurders zullen ze ongetwijfeld 
nog kennen. Het duo Kees en Kees. Al�jd samen 
met de bus op pad om van alles (maar vooral op 
het gebied van de riolering) te repareren. We 
hebben het over Kees O�e (60) en Kees 
Goudswaard (81). Kees van 60 werkt nog steeds 
bij R&B, de andere Kees is al jaren met pensioen 
en woont samen met zijn vrouw al een dikke 
veer�g jaar in een huurwoning van (hoe kan het 
ook anders) R&B Wonen aan de Oude Rijksweg 
in Kruiningen.

Kees en Kees waren jarenlang onafscheidelijk. 
Ze treffen elkaar voor dit gesprek in de woning 
van Kees Goudswaard. Toeval of niet, op de hoek 
van de Oude Rijksweg wordt druk gewerkt aan 
het nieuwste appartementencomplex De Uitkijk 
van R&B Wonen. 

Goudswaard begon in 1972 als 'knecht in alge-
mene dienst' zoals hij zelf zijn func�e omschrij�. 
Samen met zijn vrouw betrokken ze de woning 
aan de Oude Rijksweg. De huurprijs bedroeg 103 
gulden per maand. 
“Er is veel aan de woning opgeknapt. Drielaags 
glas en centrale verwarming, om een paar voor-
beelden te noemen. De centrale verwarming heb 
ik zelf laten aanleggen.”

Kees O�e begon in 1978 bij de corpora�e. Beide 
onderhoudsmedewerkers werkten zeven�en jaar 
samen. Samen op de bus. “De ene week reed ik, 
de andere week zat Kees achter het stuur”, zegt 
Kees O�e. “We hadden echt afwisselend werk. 
Van het verhelpen van verstopte rioleringen tot 
het stukadoren van muurtjes. We draaiden zelf 
beton voor kelders en keukens en moesten soms 
ook brandgangen opgraven om riolering aan te 
leggen. En met een handstampertje aanstam-
pen.  We deden ook dakrepara�es. Zoals begin 
jaren negen�g toen we een paar fikse stormen 
hebben gehad. Er waren toen veel pannen van 
de daken gewaaid.”
Het verhelpen van verstopte rioleringen was 
zeker geen pretje in de beginjaren, herinnert 
Kees Goudswaard zich nog. “Je zat in de modder 
en rotzooi te wroeten. Het was vies en akelig 
werk.”
Behalve verstopte rioleringen en afgewaaide 
dakpannen werd het duo Kees en Kees ook 
ingeschakeld bij huisuitze�ngen. “Soms kregen 
we begeleiding van poli�e �jdens het leeghalen 
van de woning. Van enige privacy was nog geen 
sprake. Alles lag in open containers waaruit 
iedereen kon graaien. En dat gebeurde dus ook.”
Kees O�e is nu woonservicecoördinator. “Heel 
veel werk wordt nu uitbesteed. Er is veel veran-

derd. Vroeger gingen we met twee man op pad 
om een deur af te hangen. Nu wordt alles pas-
klaar in de fabriek gemaakt.”
Iets dat Kees Goudswaard zich al�jd blij� 
herinneren, is hoe blij de mensen werden als de 
bus van Kees en Kees de straat indraaide. 
Dat betekende immers dat het  probleem met 
dak of riolering werd opgelost. 

Samen op pad voor reparaties
 

Duo Kees & Kees

“Veel werk 
wordt nu 

uitbesteed

[ 39 ]

100JAAR

V.l.n.r. Kees Goudswaard en Kees O�e



100JAAR

100JAAR

[ 40 ]

Kruiningen, Rijksweg
Boven: Het winkelpand van fotograaf A.W. Verschoore uit Kruiningen. Onder: Op de plaats van het voormalige winkelpand en van het voormalige 
restaurant 'De Zeeuwse Paerel' realiseerde R&B Wonen 'De Uitkijk'. Tijdens 'de 2e vloed' op 1 februari 1953 is het waterpeil opgetekend door de 
bewoner van het woonhuis boven de winkel. Na de watersnoodramp is dit peil vastgelegd met verf op een aantal stenen in de gevel van het gebouw. 
Voor de sloop van het pand in 2012 werd de hoogte van het vloedmerk opgemeten op 3.83 meter boven het midden van de straat. R&B Wonen h ee� 
�jdens de bouw van 'De Uitkijk' het vloedmerk terug laten komen in de gevel van het nieuwe gebouw. Zo worden ook toekoms�ge genera�es 
herinnerd aan de watersnoodramp van 1953.



Corrie Schippers en haar buren zijn trouwe 
huurders van R&B Wonen. En ze wonen al vij�ig 
jaar naast elkaar. Eerst in de Julianastraat in 
Hansweert-Oost en nu in de Roompot in 
Hansweert. Dat maakt het bijzonder. Ze zijn 
immers beiden verhuisd maar wonen nog steeds 
naast elkaar. “We vinden het gewoon fijn om 
buren van elkaar te zijn”, zegt Corrie Schippers 
(69).

Corrie hee� al vanaf 4 december 1965 een 
huurwoning van R&B Wonen. In de Julianastraat, 
later na de verkaveling omgedoopt in Rijnstraat, 
waar de familie Van Eijkeren al woonde. 
“Door die verkaveling zijn we dus verhuisd 
zonder te pakken”.

Ze had het naar haar zin met haar man en kinde-
ren in de ruime huurwoning in Hansweert-Oost. 
“We hadden een heel leuk huisje met een mooie 
tuin en keken recht de polder in. We moesten 
wel gelijk gaan behangen en schilderen. 
Toch voelde ik me als Hansweertse best wel een 
vreemdeling. Hansweert-Oost was toch wel een 
dorpje apart. Maar als er wat was, kon ik al�jd 
bij de buren terecht. Zo is onze band gegroeid.”

De kanaalverbreding en de bouw van de sluizen 
gooiden roet in het eten. Hansweert-Oost ging 
tegen de vlakte. De families moesten verhuizen. 
“We hadden geld gespaard en wilden de woning 
kopen en daarna renoveren. Toen stapte je niet 
zo snel naar de bank. De renova�e is er echter 

niet van gekomen. We waren toch wel een 
beetje opstandig. Wilden helemaal niet weg uit 
Hansweert-Oost. Toen we wisten dat we weg 
moesten, zijn we zelf ac�ef gaan zoeken. We 
konden wel blijven zi�en tot het allerlaatste 
moment, maar dan weet je niet wat er nog is 
aan beschikbare woningen. In de Roompot 
stonden best wel wat woningen leeg. 
Mijn buurvrouw hee� toen ook gekeken naar de 
Roompot. Want we wilden toch graag naast 
elkaar blijven wonen. Eerst kon dat niet omdat 
de woning naast de onze al was vergeven. 
Dankzij een ruiling is het echter toch voor elkaar 
gekomen.”

Beide families verhuisden naar de Roompot in 

Ruim 50 jaar huurder bij R&B Wonen
 

Trouwe huurders

“Als er wat was, 
kon ik altijd 
bij de buren 

terecht

100JAAR

100JAAR

100JAAR

100JAAR

100JAAR

100JAAR

100JAAR

100JAAR

[ 41 ]

Hansweert

Corrie Schippers



[ 42 ] Foto Kwaddendamme 1956

100JAAR

100JAAR

1977. De echtgenoot van Corrie is zes jaar 
geleden overleden, maar ze wil niet verhuizen. 
“Waarom zou ik moeten verhuizen. Wat zou ik 
bijvoorbeeld in Goes moeten doen. Daar ken ik 
geen mens. Ik doe mee aan veel ac�viteiten in 
het dorp. Je moet er zelf wat van zien te maken. 

Door achter mijn kunstbloemetjes te blijven 
zi�en krijg ik mijn man niet terug.”

De trouwe huurster merkte dat er behoorlijk 
wat in posi�eve zin veranderde toen Peter 
Bevers aan het roer kwam. “Peter is een goeie 

voor R&B Wonen. Al met al ben ik zeer tevreden 
over R&B. Zo kregen we als beloning voor veer-
�g jaar trouwe huur een reisje aangeboden. 
Ik ben met mijn kleindochter naar Scheveningen 
en Den Haag geweest. Met een lunch en diner 
op de Pier. Allemaal betaald door R&B Wonen.”

Foto: Hansweert, Rijnstraat 1973



Een kamertje van vijf bij vijf bij de dienst 
Gemeentewerken in Heinkenszand is het kantoor 
van de Wonings�ch�ng Borsele waarin Kees 
Krijger op 1 januari 1972, twee jaar na de 
gemeentelijke herindeling, als administrateur 
begint. Er is verder niets. Krijger regelt tweede-
hands bureaus, een oude stoel en een aantal 
oude kasten. Op het eerste bankafschri� staat 
nul gulden. Peter van Luijk begint op 1 mei 1976 
ook als administrateur maar dan bij de 
Woningbouwvereniging Reimerswaal. Het kan-
toor is een kamer in het dorpshuis in Kruiningen. 
Iedere dag de trap op naar boven. Beide heren 
schudden elkaar, inmiddels ieder als directeur-
bestuurder, op 1 januari 2002 de hand na 
bekrach�ging van de fusie van de beide corpora-

�es tot R&B Wonen. Op 1 augustus 2008 nam 
Peter Bevers het roer over, nadat zijn voorgang-
ers met prepensioen waren gegaan. Hij prijst 
met name de enorme drive van de huidige ploeg 
jonge mensen. “Niet eerder werkte ik met zulke 
gedreven medewerkers. Noodzakelijke verande-
ringen binnen en buiten de organisa�e worden 
als vanzelf opgepikt.  Onze medewerkers vormen 
de kern van R&B Wonen”. 

De oorsprong van R&B Wonen ligt bij de 
Vereeniging tot Verbetering van de 
Volkshuisves�ng in de gemeente Kruiningen die 
in 1916 is opgericht. In 1920 zijn de eerste 
woningen gebouwd. Tien in de Slagveldstraat in 
Kruiningen en nog eens �en in de Julianastraat in 

Hansweert. De eerste �en woningen in 
Kruiningen staan er nog steeds, maar de andere 
�en zijn �jdens de watersnoodramp van 1953 
volledig weggespoeld. 
De financiële gevolgen van de ramp zijn overi-
gens tot 1976 in de boekhouding terug te vin-
den, want tot dat moment wordt nog ieder jaar 
geld uitgetrokken voor herstel van de water- en 
zoutschade. 
Bij de herindeling van gemeenten op de 
Bevelanden op 1 januari 1970 is de naam aang-
epast naar Algemene Woningbouwvereniging 
Reimerswaal (AWR). De woningen van de 
gemeentelijke woningbedrijven Krabbendijke, 
Waarde en Rilland worden  toegevoegd aan het 
bezit van de woningbouwvereniging. 

“Onze 
medewerkers 

vormen de 
kern van 

R&B Wonen
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De totstandkoming
 

R&B Wonen

Kees Krijger en Peter van Luijk

Peter Bevers
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Foto boven: Hansweert Julianastraat ca. 1965.
Foto onder: Waarde, dorpsgezicht.
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Als Kees Krijger en Peter van Luijk in dienst 
komen, hebben beide corpora�es nog weinig 
mensen in dienst. AWR telt een stuk of twin�g 
vaklieden en de gemeente maakt de jaarstukken 
op. Krijger is zelfs de eerste werknemer op de 
loonlijst van de Wonings�ch�ng Borsele. 
Later komt daar technicus Kees de Munck bij. 
”Twee personen in dienst en een bestuur van 
twaalf personen. Dat was de situa�e toen”, weet 
Krijger nog.
Het bestuur van Ons Dorpshuis in Kruiningen 
maakt ook deel uit van het bestuur van AWR. 
De kamer in het dorpshuis blij� twee jaar de 
werkplek voor vier mensen. In 1978 koopt de 
corpora�e het voormalige gemeentehuis in 
Kruiningen van de gemeente voor 115.000 
gulden. Dat is inclusief de bodewoning en het 
ernaast gelegen huisje. De grote trouwzaal 
wordt de vergaderzaal van het bestuur. Van Luijk 
wordt op 1 januari 1982 directeur. “Er is in die 
�jd veel nieuwbouw gerealiseerd zoals in 
Krabbendijke en Yerseke. Toen we het bezit van 
de S�ch�ng Volksbezit Yerseke overnamen, 
kregen we er een paar honderd huizen bij.”
Kees Krijger krijgt in 1980 de algemene leiding 
binnen de Wonings�ch�ng Borsele. Dan is nog 
sprake van een scheiding tussen de bestuurlijke 
organisa�e en de algemeen leidinggevende. 
Dat wordt door voortschrijdend inzicht niet als 
ideaal beschouwd. Rond 1990 wordt daarom 
ook de bestuursbevoegdheid neergelegd bij 
Kees Krijger. Rond die �jd komt er ook een raad 

van toezicht. Het aantal personeelsleden is dan 
inmiddels gestegen naar �en. Het aantal ver-
huureenheden s�jgt ook mee, van 750 in de 
beginjaren tot 1.200 begin jaren negen�g.
”Onze taak was vooral het bouwen van nieuwe 
huurwoningen om aan de behoe�e te voldoen”, 
zegt Krijger. In die �jd is ook veel overleg met de 
gemeente. We verschilden wel eens van mening. 
Zoals rondom de verdeling van de woningwet-
woningen. Wij  wilden vij�ig procent van deze 
woningen in de groeikernen Heinkenszand en 
's-Gravenpolder en vij�ig procent in de overige 
dorpen. Het gemeentebestuur wilde echter dat 
wij zeven�g procent van die woningen in de 
kleinere dorpen zouden bouwen. Dat vonden wij 
een verkeerd beleid, omdat er dan leegstand 
zou ontstaan.  Wij moesten aan de eisen van de 
gemeente voldoen met inderdaad leegstand tot 
gevolg.”
Het probleem van de leegstand lost zich echter 
vanzelf op door de discussie rondom de plaat-
sing van kruisrake�en op de vliegbasis 
Woensdrecht begin jaren tach�g. “Er kwamen 
veel Amerikaanse militairen naar Woensdrecht 
en die hadden huisves�ng nodig. Daarvan 
kwamen er ook veel bij ons terecht. Rond die 
�jd zijn we ook begonnen met de renova�e van 
ons woningbezit. Alle woningen gebouwd voor 
1960 kregen een grote onderhoudsbeurt. 
Dat was een ingrijpende opera�e. Mensen 
moesten �jdelijk hun woning uit. Zo nodig 
stelden we een wisselwoning beschikbaar.”

Het bestuur van de AWR hee� begin jaren 
tach�g een soortgelijke discussie met de 
gemeente Reimerswaal. Het is de �jd van de 
kanaalverbreding. Alle huizen in Hansweert-
Oost, waaronder 98 stuks van 
Woningbouwvereniging Reimerswaal, moesten 
wijken. “Wij voerden een groot en complex 
onderzoek uit onder de bewoners van deze 
woningen. Wij vroegen hen waar ze het liefste 
zouden willen wonen. De gemeente vond dat 
het merendeel van de vervangende nieuwbouw 
in Hansweert-West gebouwd kon worden. 
Uit ons onderzoek kwam duidelijk naar voren 
dat veel inwoners liever naar Kruiningen en 
Waarde wilden verhuizen. Dat leidde tot stevige 
discussies met de gemeente. Afijn, de forse 
omvang van het nieuwbouwplan in Hansweert 
ging door en wij zaten in het begin met veel 
leegstaande woningen. Ons geluk was dat 
Pechiney en Total veel nieuwe werknemers 
kregen die woonruimte zochten. Daarvan von-
den er veel bij ons onderdak, zodat bij ons geen 
sprake meer was van leegstand.”
Peter van Luijk bewaart goede herinneringen 
aan de ingrijpende dorpsvernieuwing door de 
woningvoorraad en woonomgeving aan te 
passen aan de veranderde vraag en prognoses in 
combina�e met verduurzaming. Hij herinnert 
zich ook de wijk zuidelijk van de Bathseweg in 
Rilland, het centrum van Kruiningen met Hof 
Cruninghe en het Gorsproject, de loca�e 
Welleman in Krabbendijke. ”Daarnaast liepen 
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we met veel maatregelen voorop in Zeeland. 
Zoals de grootschalige renova�e van woningen 
en de verkoop van woningen aan huurders.”
Ook Wonings�ch�ng Borsele liep voorop met 
ontwikkelingen in Zeeland. Begin jaren negen�g 
start de decentralisa�e van de zorg aan oude-
ren. Bejaardenhuizen maken plaats voor woon-
zorgcomplexen om wonen en zorg van elkaar te 
scheiden. Het eerste woonzorgcomplex is 
Vorsvliet in 's-Gravenpolder. “Zo'n zorgcentrum 
was een unicum in die �jd”, zegt Kees Krijger. 
“Toen zijn we ook gestart met koopwoningen 
voor senioren.”
De bouw van koopwoningen wordt halverwege 
jaren negen�g belangrijk voor corpora�es. 
Door nieuwe regelgeving vervielen rijkssubsidies 
en andere steunmaatregelen. Corpora�es 
moeten voortaan zelf hun broek op houden. 
Met gemeenten worden presta�eafspraken 
gemaakt. Dat betekent dat een woningcorpora-
�e voortaan ook als ontwikkelaar gaat opereren. 
Dat levert voordelen op. Projecten die eigenlijk 
te duur zijn voor een acceptabele huurprijs (de 
zogeheten onrendabele top) worden gefinan-
cierd met posi�eve resultaten uit de verkoop 
van duurdere koopwoningen. Het gaat mis als 
een aantal corpora�es de fout in gaan met 
projecten die miljoenen verlies opleveren. 
Het bekendste voorbeeld is de corpora�e Ves�a 
die net niet kopje onder is gegaan dankzij grote 
bedragen aan saneringssteun van alle andere 
woningcorpora�es.

Kees Krijger vindt het verschrikkelijk jammer dat 
de hele sector in een kwaad daglicht kwam te 
staan nadat een klein aantal corpora�es uit de 
bocht was gevlogen. “De hele sector moest 
bloeden. We werden als zakkenvullers 
beschouwd. Volkomen onterecht.”
Ook zijn opvolger Peter Bevers kan zich daar nog 
over opwinden. “Het is goed dat er ingegrepen 
is bij corpora�es waar er wat mis was, maar de 
criminalisa�e van de hele sector was naar mijn 
mening onterecht. Bij twin�g van de vierhon-
derd corpora�es was iets aan de hand waarvan 
bij een zeer beperkt aantal  sprake was van een 
erns�ge zaak.  Dit leidde tot een begrijpelijke 
schrikreac�e in de maatschappij en de poli�ek 
met een parlementaire enquête als gevolg. 
Het is jammer dat daarbij de goede corpora�es 
onder de kwade moesten lijden.
Gevolg van deze affaire is dat het rijk de teugels 
hee� aangehaald. Corpora�es moeten terug 
naar hun kerntaak: het bouwen en verhuren van 
betaalbare huurwoningen voor huishoudens 
met een laag inkomen. We raakten wel veel 
investeringscapaciteit kwijt omdat we verhuur-
derheffing moeten betalen en moesten 
bijdragen aan het solidariteitsfonds om noodlij-
dende corpora�es uit de brand te helpen”.
R&B Wonen ziet dat aankomen, voert bezuini-
gingsmaatregelen door en haalt een groot 
aantal investeringen naar voren. Met het onder-
nemingsplan “kiezen voor kernen” wordt in 
2009 het startsein gegeven voor ingrepen in 

vrijwel alle kernen. Dat varieert van groot onder-
houd en renova�e tot de bouw van moderne 
woonzorgcomplexen in meerdere kernen. 

Terug naar 1998. Voorzich�g wordt nagedacht 
over een fusie tussen corpora�es op de 
Bevelanden.  Verkennende gesprekken vinden 
plaats tussen Wonings�ch�ng Borsele, RWS uit 
Goes, de S�ch�ng tot Behoud en Ondersteuning 
van Monumenten te Goes en de Algemene 
Woningbouwvereniging Reimerswaal. RWS en 
de monumentens�ch�ng haakten af. ”Kees en ik 
hadden begin 2000 de ambi�e om de fusie 
tussen beide corpora�es te laten slagen”, vertelt 
Van Luijk. 'Beide organisa�es pasten goed bij 
elkaar. Twee pla�elandscorpora�es met een no-
nonsense aanpak.”
Op 1 januari 2002 worden de handtekeningen 
onder het fusiedocument gezet. R&B Wonen is 
geboren. ”Een trendy klinkende naam, die 
gemakkelijk in de mond ligt”, zeggen Krijger en 
Van Luijk in een ar�kel in de Woningkrant. 
De nieuwe corpora�e telt zo'n vierduizend 
woningen. 
Na een paar jaar geven Kees Krijger en Peter van 
Luijk in augustus 2008 het stokje over aan Peter 
Bevers. ”Ik kwam van Rijkswaterstaat, kende de 
woningbouwwereld als commissaris van een 
corpora�e en dacht 'waarom ook niet' toen ik 
voor deze func�e als directeur-bestuurder van 
R&B Wonen werd benaderd. R&B is een mooie, 
solide organisa�e in een heel interessant gebied 
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met 22 kernen en een diversiteit aan bewoners. 
Het is geen eenheidsworst.”
De beide oud-directeuren kijken terug op een 
mooie �jd waarin vooral de uitstekende samen-
werking met de gemeenten Borsele en 
Reimerswaal wordt geprezen. Ook Peter Bevers 
hee� dat gevoel. ”We worden niet alleen 
erkend, maar krijgen ook de ruimte om uitda-
gende dingen te doen zoals de jongerenwoning-
en in Kruiningen en Heinkenszand en de aanpas-
bare woningen in Kwadendamme. Of neem het 
voorbeeld van de Dorpsstraat in Heinkenszand. 
Toen de bruidsmodezaak was afgebrand kwa-
men we samen met wethouder Jan Zandee tot 
overeenstemming over de aanleg van een par-
keerterrein op die plek. Dat was mede bedoeld 
om het parkeerprobleem in de Dorpsstraat op te 
lossen. Ook dat is een goed voorbeeld van 
innova�ef denken.”
Andere voorbeelden van samenwerking zijn de 
nieuwe dorpsharten voor Ovezande, 
Kwadendamme en Hansweert, het project 
Meerwaarde in Waarde en de nieuwe Vliedberg 
in Rilland. Ook kleine projecten die een grote 

betekenis hebben voor een kern gaat R&B 
Wonen niet uit de weg. 
Het eerste project waar Peter Bevers geheel 
verantwoordelijk voor is, is Theresiahof in 's-
Heerenhoek. Lancasterhof in Nieuwdorp, de 
Nieuwe Vliedberg in Rilland, de Hogeweg in 
Yerseke, De Rietzanger in Heinkenszand en vele 
andere projecten volgen.  

R&B Wonen verhuurt niet alleen stenen, de 
corpora�e hee� juist ook veel oog voor haar 
huurders. Ze mogen bijvoorbeeld meepraten 
over de wijze waarop het groot onderhoud 
wordt uitgevoerd , zoals bij een renova�eproject 
in de wijk bij de Wi�e Molen in Rilland. 
Dat R&B terug is bij de kerntaak, wil niet zeggen 
dat er niets meer kan. Zo sloopt R&B de komen-
de jaren driehonderd woningen in Borsele en 
Reimerswaal en bouwt bijna net zo veel nieuwe 
huizen terug. Tevens blij� Peter Bevers inze�en 
op samenwerking met andere corpora�es. 
Om in de toekomst te blijven bouwen is een 
strategische samenwerking opgezet met corpo-
ra�e Stadlander uit Bergen op Zoom. Ook wordt 

onder de naam ”Zuidwest Samen” met de 
Zeeuwse corpora�es en Stadlander nauw samen 
gewerkt op een groot aantal terreinen zoals 
gezamenlijke inkoop en automa�sering. 
Onder de naam “Zuidwestwonen” zijn alle 
vrijkomende woningen van elf corpora�es in 
Zeeland en Westelijk Noord-Brabant via één 
website te raadplegen. Dan hebben we het 
gezamenlijk over ruim 50.000 verhuureenheden.
”Je wilt wat bereiken met elkaar. Dat geldt zeker 
ook voor onze medewerkers: een jonge ploeg 
mensen met een enorme drive. Heerlijk om mee 
te werken. Dat we ondanks de maatregelen van 
het rijk toch kunnen blijven investeren is geen 
toevalstreffer. Het is wat we als R&B Wonen 
willen zijn. Een goede, betrouwbare huisvester 
met aandacht voor de huurders en de medewer-
kers, met ruimte voor innova�e en met een visie 
op de toekomst.” aldus Bevers.

(Tijdens de voorbereidingen voor dit boek, maar 
na het interview met hem, overleed Kees Krijger 
op 13 september 2015 aan de gevolgen van een 
slopende ziekte.)
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Foto boven: Kwadendamme, A. de Koningstraat 1966
Foto onder: Kwadendamme, De Casembrootstraat 1969.
Foto links: Yerseke, De Oude Boogaert 1959



Inleiding
Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 
honderd jarig bestaan van S�ch�ng R&B Wonen.

R&B Wonen is in 2002 ontstaan door een fusie 
van de woningcorpora�es in Borsele en Reimers-
waal. De oudste voorganger, die uiteindelijk in 
2002 in R&B Wonen is opgegaan, de Vereeniging 
tot Verbetering van de Volkshuisves�ng in de 
gemeente Kruiningen dateert van 1916. 

Dit hoofdstuk gee� een impressie van ruim 
honderd jaar sociale huisves�ng in Nederland. 

Zoals het past bij een jubilaris wordt ook een blik 
op de toekomst geworpen. 

Vroeger
Woningcorpora�es komen voort uit par�culier 
ini�a�ef. De eerste corpora�es ontstonden in de 
negen�ende eeuw. Sociaal geëngageerde 
burgers, organisa�es of bedrijven trokken zich 
het lot aan van de erbarmelijk gehuisveste 
arbeiders. De toenemende industrialisa�e was 
een belangrijke reden om voor betaalbare volks-
huisves�ng te zorgen. De grote bloei van corpo-
ra�es kwam tot stand na de invoering van de 

Woningwet van 1901. Daarmee werd subsidi-
ëring van de woningbouw door het rijk mogelijk. 
Corpora�es werden 'toegelaten' als zij uitslui-
tend voor de volkshuisves�ng werkten en 
eventuele reserves ten goede zouden laten 
komen aan de volkshuisves�ng. 

De ene na de andere woningbouwvereniging 
werd opgericht: zelfstandige, vaak ideële organi-
sa�es, meestal bestuurd door bevlogen ama-
teurs, dicht bij de leden. Veelal hadden die 
verenigingen een levensbeschouwelijke of ideo-
logische achtergrond en bleek dat ook uit de 

Woningcorporaties vroeger, nu
en in de toekomst
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tenaamstelling. Een eeuw Woningwet laat een 
geweldige ontwikkeling van de corpora�es zien. 
Tegelijker�jd is de kern onaangetast gebleven: 
het passend en betaalbaar huisvesten van groe-
pen in de samenleving die daar op eigen kracht 
niet voor kunnen zorgen.

Omslag
Na de Tweede Wereldoorlog leidde de woning-
nood ertoe dat op grote schaal werd gebouwd.
Dat gebeurde niet alleen door corpora�es, maar 
ook door gemeentelijke woningbedrijven. 
De invloed van de overheid op planning, pro-
duc�e, kwaliteit en prijsbeleid was groot. De cor-
pora�es moesten het regeringsbeleid uitvoeren. 

Zelfs over de woningtoewijzing hadden ze weinig 
meer te zeggen. Het principe dat eigen leden 
voorrang kregen bij woningtoewijzing verwater-
de.
Veel corpora�es waren daar niet gelukkig mee, 
omdat de nauwe band met hun achterban 
verslapte.
Eind jaren zes�g deed de overheid een stapje 
terug. Zij erkende dat zij geen taken behoorde te 
vervullen die maatschappelijke organisa�es net 
zo goed,  of beter, konden uitvoeren.
Corpora�es kregen als eerste het recht om 
sociale huurwoningen te bouwen. Pas als zij niet 
wilden, kwamen de gemeentelijke woningbedrij-
ven aan bod. 

Ook werd de financiële greep van de overheid 
op de corpora�es losser. Hun zelfstandigheid 
nam weer toe. 

Sindsdien zijn veel gemeentelijke woningbedrij-
ven door corpora�es overgenomen. In 1995 zijn 
de corpora�es, na de zogenoemde bruterings-
opera�e, werkelijk verzelfstandigd. De organisa-
�es werden professioneler en door fusies steeds 
groter. De ontzuiling zet zich ook bij woningcor-
pora�es door. 
Onderstaande tabel gee� de ontwikkeling van 
het aantal woningcorpora�es, het totaal aantal 
sociale woningen in Nederland en het gemiddel-
de woningbezit per woningcorpora�e weer:

Jaar 1920 1947 1971 1985 1995 2000 2004 2015

Aantal woningcorpora�es 1.350 1.040 990 850 855 693 508 375

Totaal aantal woningen (x 1.000) 76 198 891 1.947 2.309 2.360 2.412 2.412

Gemiddeld aantal woningen 56 190 900 2.290 2.701 3.405 4.748 6.400
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Nu
De rijksoverheid vindt dat er te veel sociale 
huurwoningen zijn en dat er te veel “scheef” 
wordt gewoond. Van scheefwonen is sprake als 
het inkomen van de huurder te laag of te hoog is 
in verhouding tot de huur die voor de woning 
moet worden betaald. Veel sociale huurwoning-
en worden bewoond door huurders die door 
inkomensgroei niet meer op deze woningen zijn 
aangewezen. Door een combina�e van de 
we�elijke huurbescherming en huurprijsregule-
ring kunnen zij niet gedwongen worden te 
verhuizen.  

Door de crisis func�oneert de woningmarkt nu 
moeizaam. De bouwwereld is op dit moment 
grotendeels a�ankelijk van opdrachten van 
woningcorpora�es. Kopers van woningen krijgen 
de financiering steeds moeilijker rond. Lange �jd 
zorgde de onzekerheid over de fiscale a�rek van 
de hypotheekrente er voor dat kopers een 
afwachtende houding aannamen. Inmiddels 
remmen de aangescherpte eisen van banken de 
animo om woningen te kopen af. Ook is een 
koopwoning niet meer zo waardevast als in het 
verleden. 

De doorstroming in de woningmarkt stagneert. 
De belangstelling voor huren neemt toe, maar 
niet iedereen komt nog voor een sociale huur-
woning in aanmerking. Door regelgeving vanuit 
“Europa” moeten woningcorpora�es minstens 

80% van de vrijkomende woningen met een 
huur lager dan € 710,68 per maand toewijzen 
aan gegadigden met een (huishoud)inkomen 
lager dan € 35.739. 
De middeninkomens dreigen tussen de wal en 
het schip te vallen, want net boven de 
inkomensgrens is er te weinig aanbod aan 
huurwoningen en zijn banken niet bereid om 
een lening voor een koopwoning te verstrekken. 

Ondanks hun primaire rol als sociale volkshuis-
vester zijn woningcorpora�es voor al hun 
ac�viteiten vennootschapsbelas�ngplich�g. 
Daarnaast betalen verhuurders vanaf 2013 een 
verhuurderheffing die jaarlijks gefaseerd 
oploopt. Gezamenlijk moeten zij vanaf 2017 
€ 1,77 miljard betalen als aandeel in de rijksbe-
zuinigingen. De maatschappelijke taak van 
woningcorpora�es - het verhuren van woningen 
ver onder de kostprijs - komt hierdoor steeds 
meer in het geding. Als gedeeltelijke tegemoet-
koming voor de verhuurderheffing maakt het 
kabinet het mogelijk om de huren gedifferen-
�eerd en a�ankelijk van het inkomen van de 
huurder te verhogen. Dankzij de daling van 
rentelasten en forse bezuinigingen lukt het de 
woningcorpora�es om de verhuurderheffing te 
betalen en om hun woningbestand te onderhou-
den en te vernieuwen.  Transforma�e van het 
woningbezit is nodig omdat in toenemende 
mate vanuit de huurwoning passende zorg 
wordt aangeboden.

Om de woningmarkt te hervormen besloot het 
kabinet tot een Woonakkoord. 
Woningbouwcorpora�es moeten weer dienst-
baar worden aan het publiek belang in hun 
werkgebied. Zij moeten hun taak terugbrengen 
tot het bouwen, verhuren en beheren van 
sociale huurwoningen en het daaraan onderge-
schikte direct verbonden maatschappelijke 
vastgoed. 

Woningcorpora�es moeten zich onthouden van 
commerciële ac�viteiten. Dat is alleen nog 
mogelijk als de gemeente er niet in slaagt om 
een commerciële par�j aan te trekken en zij de 
woningcorpora�e uitdrukkelijk verzoekt zich op 
de commerciële woningmarkt te begeven. 

Na enkele misstanden in de sector wordt een 
parlementaire enquête gehouden. De bevin-
dingen, conclusies en aanbevelingen in het 
rapport zijn van invloed op de nieuwe wet- en 
regelgeving. 
De gemeenten krijgen meer invloed op woning-
corpora�es. Er worden woningmarktregio's 
aangewezen. Corpora�es mogen geen nieuwe 
ac�viteiten ondernemen buiten de woning-
marktregio waarin zij werkzaam zijn. 

De schaal van een woningcorpora�e moet in 
overeenstemming zijn met de schaal van de 
regionale woningmarkt en met de maatschappe-
lijke kerntaak.  
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Woningcorpora�es zijn erg a�ankelijk gewor-
den van het rijksbeleid. Het keurslijf van strak 
aangetrokken spelregels en de forse verhuurder-
heffing beperken de capaciteit om te investeren. 
Dat gaat nu al ten koste van maatregelen om de 
duurzaamheid (energiezuinigheid) van woning-
en te verbeteren. De verplich�ng om vrijkomen-
de woningen passend toe te wijzen en de voor-
genomen rijksbezuinigingen op huurtoeslag 
voorspellen niet veel goeds voor de toekomst.     

Toekomst
Door de vorming van woningmarktregio's en 
door het besef dat “groter” niet al�jd “beter” is, 
komt er een einde aan de golf van fusies van 
woningcorpora�es. Alleen de allerkleinste 
corpora�es zullen op termijn verdwijnen. 

In plaats van fusies kiezen corpora�es veel meer 
voor samenwerking. Als gevolg van de herziene 
Woningwet wordt het speelveld van corpora�es 
anders en gaan zij zich concentreren op het 
verhuren van sociale huurwoningen aan gega-
digden met lagere inkomens. 
De automa�sering gaat een steeds grotere rol 
spelen. Veel werkzaamheden kunnen digitaal 
efficiënter uitgevoerd worden. 
Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stem-
men moet het woningbezit van corpora�es 
transformeren. Door vergrijzing en gezinsver-
dunning zullen veel tradi�onele eengezinswo-
ningen vervangen worden door kleinere levens-
loopbestendige en nultredenwoningen. 
De demografische ontwikkelingen zijn van grote 
invloed op de plannen van corpora�es. 

Bij investeren in nieuwbouw wordt over het 
algemeen vij�ig jaar vooruit gekeken. 
Het is dan zaak om ontwikkelingen als krimp, 
groei, vergrijzing en ontgroening goed in te 
scha�en. 

Tot slot
De “jarige” S�ch�ng R&B Wonen is een 
robuuste woningcorpora�e die wel tegen een 
stootje kan. 
Met een woningbezit in 22 dorpen in de 
gemeenten Borsele en Reimerswaal is zij stevig 
verankerd in de Zeeuwse samenleving, maar 
tegelijker�jd is zij a�ankelijk van (het behoud 
van) voorzieningen in de dorpen. 
Immers dat bepaalt mede de verhuurbaarheid 
van de 4.200 woningen in deze regio.  
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