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Slimmer, sneller
en schoner bouwen.

Harry van Zandwijk
CEO Jan Snel

Hoge kwaliteit en circulariteit zitten in ons DNA. Al 60 jaar ontwikkelen we modulaire 
huisvestingsoplossingen voor iedere vraag. Van groot tot klein, met plat- of puntdak, 
grondgebonden of gestapeld, om te wonen of te werken: onze bouwmethode biedt altijd 
een passend antwoord.

Hoe we dat doen? Volgens onze bewezen aanpak. Dat betekent dat we onze projecten in 
de fabriek vervaardigen en vervolgens op locatie afwerken. Hoewel dat aan de buitenkant 
niet te zien is, brengt deze methode een hoop voordelen met zich mee. Zo denken we in 
millimeters in plaats van centimeters, in maanden in plaats van jaren en in oplossingen in 
plaats van problemen. Concreet betekent dit dat we slimmer, sneller én schoner bouwen 
dan u van conventionele bouwbedrijven gewend bent.

Al mag onze bouwmethode innovatief en vernieuwend zijn, de oplossingen die we leveren 
zijn niet van traditionele bouw te onderscheiden. Kijk bijvoorbeeld naar de aardbevings-
bestendige woningen in Groningen op bladzijde 30. Hoewel de woningen binnen een jaar 
werden opgeleverd, passen de traditionele rijtjeshuizen en tweekappers perfect in het 
Nederlandse straatbeeld. 

Bovendien is circulariteit een belangrijk aspect van onze projecten, zoals bijvoorbeeld 
blijkt uit de nieuw te realiseren studentenwoningen in Essen op bladzijde 48. Ik wil niet 
te veel verklappen, maar ook het laboratorium in Edegem heeft een duurzaam karakter. 
Hierover leest u meer op bladzijde 42. Om nog maar te zwijgen over de modulaire sporthal 
in Gouda op bladzijde 66.

In allerlei branches biedt onze innovatieve bouwmethode uitkomst. Voor de 
Hanzehogeschool stampten we bijvoorbeeld in minder dan acht weken een prachtig 
schoolgebouw uit de grond dat opvalt door zijn unieke uitstraling (blz. 8). En ook in 
de zorg dragen we graag een steentje bij: neem bijvoorbeeld de polikliniek in Assen (blz.6) 
of de permanente vertrekken in Poperinge (blz. 62). Ik kan nog wel even doorgaan, 
maar ik raad u vooral aan om zelf door dit magazine te bladeren. 

In dit magazine vindt u slechts een greep uit de vele projecten die we de afgelopen 
tijd hebben gerealiseerd. 60 jaar slimmer, sneller én schoner bouwen smaakt echter 
naar meer. We hopen dan ook nog veel meer bedrijven te helpen met onze innovatieve 
huisvestingsoplossingen. We geloven namelijk meer dan ooit in de kracht van 
geïndustrialiseerd en modulair bouwen: de grote flexibiliteit biedt immers een passend 
antwoord op elke vraag van de huidige realiteit.  

Ik wens u veel leesplezier!

JNSNL is een uitgave van Jan Snel. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Aan dit magazine is de grootst mogelijke zorg besteed, de uitgever kan  
op geen enkele wijze instaan voor eventuele onvoorziene gevolgen, veroorzaakt door fouten in het magazine. September 2020.
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De grondgebonden woning

'Gewoon een
  Hollands rijtjeshuis'

WONEN

Woningen van Jan Snel bestaan uit verschillende standaard 
modules van drie bij zes meter die geschakeld en gestapeld 
kunnen worden. De studentenwoningen zoals elders in dit 
tijdschrift beschreven zijn bijvoorbeeld gebouwd als één 
module. Jan Snel bouwt al langer rijtjeshuizen die uit zes 
modules (+/- 100 vierkante meter woonoppervlak) bestaan.

“Die zien eruit als normale Nederlandse rijtjeshuizen met een 
plat of schuin dak”, zegt Hans Oosterhoff, huisvestingsadviseur 
bij Jan Snel. “Onze nieuwste woning is de ‘Grondgebonden 
woning 2.0’, eigenlijk een interne vakterm”, zegt hij. “Het is nog 
steeds een heel normale rijtjeswoning, met een tuin. De 
innovatie van dit model zit vooral in de efficiëntie waarmee we 
hem kunnen plaatsen.”

Braafste jongetje uit de klas
Voorheen moest Jan Snel voor een woning met zes modules, 
meerdere keren naar een bouwplaats rijden. Door geen losse 
modules maar gelijk hele verdiepingen te maken bespaart het 
bedrijf per woning een paar kostbare ritten met de 
vrachtwagens. Oosterhoff: “We rijden nu met een complete 
begane grond en met een complete verdieping naar de locatie 
en hebben met twee modules nu een complete woning.“ 

Duurzaamheid is één van de onderscheidende factoren van Jan 
Snel, aldus Oosterhoff. “Wat dat betreft zijn we denk ik het 
braafste jongetje uit de klas!”
De 2.0 voldoet, net als zijn voorganger, aan alle eisen van 
permanente bebouwing. Met een keuken, toilet en ruime 
woonkamer op de begane grond en drie slaapkamers is het een 
woning zoals er tienduizenden door Nederland verspreid staan. 

Ze zijn ideaal voor woningcoöperaties, simpelweg doordat ze 
eruitzien als traditionele woningen, maar dan met de voordelen 
van modulaire bouw. Dat laatste is eigenlijk het enige dat de 
woningen onderscheidt van traditionele huisvesting. Indien 
gewenst kunnen de Jan Snel-woningen binnen no-time uit 
elkaar worden gehaald en opnieuw worden gebruikt.

Grip op kwaliteit
“De modulaire woningen zijn voor instanties veel beter aan de 
omwonenden uit te leggen”, legt Oosterhoff uit. Bij aanleg van 
nieuwe buurten door woningbouwbedrijven stuiten coöperaties 
vaak op protest uit de buurt, zegt hij. “Met onze modulaire 2.0 
woningen kunnen zij uitleggen dat het leed binnen vier weken 
of maximaal twee maanden geleden kan zijn. Die voordelen zijn 
meteen zichtbaar, dus buurtbewoners zullen veel minder 
overlast hebben.”

Jan Snel ziet zichzelf ook niet alleen als bouwbedrijf. Omdat 
de huizen haast uit de fabriek ‘komen rollen’, zien zij zichzelf 
vooral ook als woningleverancier. Oosterhoff: “En omdat de 
woningen uit de fabriek komen hebben we veel meer grip op 
de kwaliteit die we leveren. Fabriceren gebeurt onder 
gecontroleerde omstandigheden, waar bijvoorbeeld het weer 
geen invloed op heeft. Hierdoor weten we dat alles wat uit 
de fabriekshallen komt, honderd procent in orde is. Als de 
onderdelen van de huizen op locatie aankomen, weten we 
dat alles onder controle is.”

Jan Snel onderscheidt zich in de modulaire bouw door de tijdloze ‘look’ die het 
bedrijf aan zijn woningen geeft. De nieuwste modellen van de modulaire 
modules en huizen voldoen niet alleen qua techniek aan de kwaliteitseisen van 
permanente bebouwing: ook qua indeling, gevoel en uitstraling doen de 
woningen niet onder voor ‘traditionele’ nieuwbouw.
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Nergens gaan de veranderingen zo snel als in de medische sector. De technologische ontwikkelingen 
zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Daarom worden de eisen aan medische ruimtes op 
elektrotechnisch, luchttechnisch of bestralingtechnisch gebied voortdurend aangescherpt. Operatiekamers 
en afdelingen voor spoedeisende hulp of intensive care gaan daardoor veel eerder op de schop dan 
voorheen. Wanneer medische apparatuur wordt afgeschreven, betekent dat namelijk vaak een renovatie 
van de hele ruimte. Ziekenhuizen zijn dan ook steeds vaker op zoek naar alternatieve oplossingen voor 
huisvesting, waarbij efficiënt bouwen het uitgangspunt vormt. 

Modulaire
oplossing
voor Wilhelmina Ziekenhuis Assen

ZORG

De flexibiliteit van modulair bouwen is ideaal om snel nieuwe 
ruimtes te realiseren – of het nu gaat om tijdelijke of 
permanente huisvesting. Jan Snel heeft de afgelopen jaren heel 
wat ervaring opgedaan met het bouwen van ziekenhuizen. Niet 
gek dan ook dat het Wilhelmina Ziekenhuis uit Assen bij de 
modulair bouwer aanklopte voor hulp. Het ziekenhuis had een 
renovatie op de planning, waardoor het tijdelijk op zoek was 
naar zo’n 700 m2 aan ruimte voor twee van haar afdelingen. 
Het gebouw moest ruimte bieden aan een chemo-afdeling en 
vier herstelkamers van de dagbehandeling. Daarnaast was er 
behoefte aan voorzieningen zoals een medicatiekamer, 
milieuplein en kantoorruimte. Jan Snel stak de handen uit de 
mouwen. 

Specifieke kennis
Bij het bouwen van een ziekenhuis komt specifieke kennis kijken: 
elke afdeling van een ziekenhuis heeft namelijk eigen eisen. 
Specifieke ruimtes, zoals de herstelkamers en chemo-afdeling 
van een ziekenhuis, hebben namelijk eigen hygiëneprotocollen 
en vragen daarom om een speciale afwerking. Er wordt daarom 
gekozen voor een speciaal type wand-, vloer- en plafond-
afwerking, zodat alle ruimtes eenvoudig te reinigen zijn. Zo zijn 
er bijvoorbeeld speciale medische plinten en een reinigbaar 
systeemplafond toegepast. Daarnaast moet er rekening worden 
gehouden met de geluidsdichtheid van de spreekkamers; er 
vinden regelmatig privacy gesprekken plaats en het is dan ook 
van belang dat deze gesprekken privé blijven. Daarom worden 
stompe deuren ingezet in combinatie met valdorpels. Als 
uitgangspunt voor het ziekenhuis worden de gebruikelijke 
K3000-modules met betonnen vloer van Jan Snel gebruikt, 
maar deze worden volledig aangepast aan de richtlijnen van een 
ziekenhuis. Heeft het ziekenhuis de modules na een aantal jaar 
niet meer nodig? Dan kunnen de modules bij een ander 
ziekenhuis dienstdoen, of snel weer worden omgebouwd tot 
kantoorruimte of school. Naast de medische richtlijnen, had het 
Wilhelmina Ziekenhuis nog een andere wens. Het ziekenhuis 
wilde namelijk graag dat de tijdelijke huisvesting één geheel 
vormde met het ziekenhuis zelf.  

Daardoor is de afstand tussen de locaties voor het personeel 
en patiënten zo kort mogelijk. Het modulaire gebouw is daarom 
dichtbij het bestaande gebouw geplaatst en via een gang 
verbonden aan het ziekenhuis. Om ervoor te zorgen dat de 
polikliniek mooi aansloot, zijn vooraf op de bouwlocatie 
verschillende grondwerkzaamheden verricht. De hoogte-
verschillen op de locatie vormden namelijk een grote uitdaging 
bij het project. Nadat de grond gelijk was gemaakt, zijn 
funderingsplaten toegepast om de grond klaar te maken voor 
het plaatsen van de modules. Funderingsplaten hebben als 
voordeel dat ze een relatief eenvoudige en bovendien 
voordelige oplossing zijn. De grond kan namelijk snel worden 
klaargemaakt, zonder dat arbeidsintensieve heiwerkzaamheden 
noodzakelijk zijn. 

Jan Snel zou zijn naam geen eer aan doen als het project niet 
razendsnel gerealiseerd was. En dat was ook nodig: er was 
namelijk maar acht weken de tijd om alles in te kopen, voor te 
bereiden en te realiseren. De bouwtijd op locatie was zelfs maar 
drie weken. Om dat in goede banen te leiden, is goede 
coördinatie essentieel. Er werd daarom intensief samengewerkt 
met het technisch adviesbureau dat door het ziekenhuis in de 
arm genomen werd. Tussen de partijen was dagelijks contact om 
alle details goed te krijgen. Het resultaat is een hoogwaardig 
project dat aan alle medische eisen voldoet. 

3 WEKEN POLIKLINIEK

CA 700 M² WILHELMINA ZIEKENHUIS
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Duurzame en unieke 
huisvesting voor 
Hanzehogeschool 
Anno 2020 biedt de campus van de Hanzehogeschool ruimte aan meer dan 30.000 studenten. Daarom 
ontstond de wens om de campus uit te breiden en te vernieuwen. Om tijdens de grootschalige renovatie 
de tijd te overbruggen, was een tijdelijke oplossing gewenst. Dankzij het snelle optreden van modulair 
bouwbedrijf Jan Snel kan de hogeschool de komende jaren op een modern schoolgebouw rekenen.

In februari werd gestart met de plannen, al in augustus konden 
de studenten hun intrede in het nieuwe IPO-gebouw doen. Het 
project laat op treffende wijze zien welke mogelijkheden Jan 
Snel voor scholen biedt en bewijst dat modulaire bouw geen 
standaard gebouw hoeft te zijn. Naast een hoge 
realisatiesnelheid biedt de modulaire bouwmethode namelijk 
ook een hoop flexibiliteit. Doordat er eindeloze variatie mogelijk 
is aan de binnen- en buitenzijde van de modules is er namelijk 
een antwoord voor elke huisvestingsvraag.
 
IPO-gebouw
Wegens nieuwbouw en uitbreiding van de huidige 
Hanzehogeschool was er vraag naar tijdelijke huisvesting op 
het Hanzeterrein van EnTranCe. Het tijdelijke gebouw moet op 
zijn minst de komende vier jaar uitkomst bieden aan honderden 
studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen. Om 
te voorkomen dat studenten overlast van de bouw ervoeren, 
moest het gebouw in de zomervakantie worden gerealiseerd. 
Zodoende zette Jan Snel in slechts acht weken bouwtijd een 

aardbevingsbestendige school neer met een oppervlakte 
van 1.260 m2, bestaande uit twee bouwlagen. Over deze 
bouwlagen zijn een centrale hal, zeven klaslokalen, vier 
kantoorruimten en twee sanitaire voorzieningen verdeeld. 
 
Hoewel het K3000-bouwsysteem met betonnen vloeren van 
Jan Snel het uitgangspunt vormde, zijn een aantal bijzondere 
keuzes gemaakt om het gebouw een unieke sfeer te geven. 
Door goede samenwerking tussen de Hanzehogeschool, de 
Unie Architecten en Jan Snel is er een modulair gebouw 
ontworpen met een geheel eigen uitstraling. Hoewel de 
tijdelijke bouw aanvankelijk op weerstand stuitte, waren de 
reacties van het personeel en de leerlingen uitsluitend positief 
toen het pand in gebruik genomen werd. Peter Vaas, 
projectmanager vastgoed & energietransitie bij de 
Hanzehogeschool vertelt: “In eerste instantie was men bang 
om in een bouwkeet terecht te komen. Nu de school er staat, 
vindt iedereen het een geweldig en prachtig gebouw. 
Het is fris, netjes en licht! Iedereen is bijzonder tevreden.”

Schoolgebouw volgens de laatste eisen 
Aangezien het tijdelijke gebouw dienstdoet als school, was het belangrijk om rekening te houden met een aantal aanvullende eisen. 
Het IPO-gebouw voldoet dan ook aan de meest actuele standaarden van het Programma van Eisen – Frisse Scholen. Het gebouw 
voldoet aan Klasse B, dat betekent dat de temperatuur en luchtkwaliteit ook comfortabel blijven bij een vol klaslokaal. Zo mag 
de CO2-concentratie de norm van 950 ppm niet overschrijden. Dat zorgt ervoor dat studenten kunnen rekenen op een gezond 
binnenklimaat met prettige binnentemperaturen, ongeacht de weersomstandigheden. De tijdelijke huisvesting doet daarmee niet 
onder voor een permanent schoolgebouw.

ONDERWIJS
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Bijzondere uitvoering
Hoewel modulaire bouw vaak wordt geassocieerd met 
standaardoplossingen, laat het IPO-gebouw zien dat niets 
minder waar is. “De school had een aantal specifieke wensen, 
waardoor het een hele leuke variant op basis van onze 
K3000-bouwsysteem is geworden. Door het uitwerken van 
een aantal creatieve ideeën is hier een gebouw ontstaan dat 
we niet vaak tegenkomen! Dat maakt het project echt 
bijzonder”, vertelt Jorrit Janmaat, huisvestingsadviseur bij Jan 
Snel. Nadat de keuze op een modulair bouwsysteem van Jan 
Snel was gevallen, besloot de school namelijk Rik Veltman van 
de Unie Architecten in de arm te nemen. 

“Rik is heel creatief en klantgericht. Hij kan van iets modulairs 
iets heel moois maken – dat is echt zijn kracht”, legt Peter Vaas 
uit.
 
Modulair bouwen is niet zo rechtlijnig als men soms denkt. Het 
modulaire bouwsysteem leent zich uitstekend om een gebouw 
met een eigen uitstraling te ontwerpen. Zo is er in het pand 
gebruik gemaakt van vele glascomponenten om een open sfeer 
te realiseren. De ingang is voorzien van een mooie, grote 
glaspui, er is gekozen voor een glazen lift en daarnaast is er in 
de centrale hal gewerkt met een grote vide. Op die manier 
heeft het gebouw een hele ruimtelijke uitstraling.

Samensmelting van kleuren
Niet alleen het gebruik van grote glaspartijen maakt het 
IPO-gebouw uniek; ook zijn door de Unie Architecten een 
aantal bijzondere kleurkeuzes gemaakt. 
Zo is de school uitgevoerd in een opvallende oranje kleur en 
zijn ook in het interieur een aantal in het oog springende 
kleuren gebruikt. De trap en de balustrade hebben een gele 
kleur gekregen, terwijl op een aantal ramen blauwe folie is 
toegepast. Hierdoor krijgt de trap vanuit een bepaalde hoek 
een groene kleur, waardoor een bijzondere samensmelting van 
kleuren ontstaat. Rob Derksen, projectleider bij Jan Snel, licht 
toe: “Wij denken vaak in kwaliteit versus betaalbaarheid, 
terwijl een bijzonder ontwerp echt een extra dimensie aan 
onze gebouwen kan toevoegen. Een architect kan onze 
gebouwen daardoor echt iets extra’s geven.” In de eerste 
plaats staat de gebouwindeling centraal, maar daarnaast wordt 
ook goed nagedacht over de uitstraling van de gebouwen die 
Jan Snel levert. Jorrit Janmaat vertelt: “We gaan bij Jan Snel 
eerst uit van de standaard, zodat we onze klanten een 
betaalbare oplossing kunnen leveren. Van daaruit kan een 
architect extra uitstraling toevoegen zoals de klant dat wil!” 

Bijzondere samenwerking
Het was niet de eerste keer dat Jan Snel voor de 
Hanzehogeschool aan de slag ging. De bouwer en hogeschool 
hebben een raamcontract voor meerdere jaren, wat betekent 
dat Jan Snel de komende jaren verantwoordelijk is voor alle 
tijdelijke huisvesting op het Hanzeterrein. De intensieve 
samenwerking heeft als voordeel dat alle neuzen dezelfde kant 
op staan. Jorrit Janmaat is daar zeer content mee: “Door 
langdurig samen te werken leer je elkaar echt kennen en weet 
je wat je aan elkaar hebt. Na ieder project analyseren we wat 
goed gaat en wat beter kan. Door daar goed naar te luisteren 
en continu te verbeteren hebben we nu een uitmuntende 
score op alle vlakken, zowel op commercieel gebied als qua 
uitvoering en service. Je bouwt echt een band op met elkaar 
en dat maakt het samenwerken erg fijn.” Op die manier kon 
ook voor dit project een oplossing op maat geboden worden.
 
Het IPO-gebouw voorziet de Hanzehogeschool van een 
volwaardig schoolgebouw voor de komende jaren. Dankzij de 
modulaire bouwmethode van Jan Snel kon snel gehandeld 
worden, en blijven de kosten bovendien binnen de perken. 
Jorrit Janmaat vertelt: “Doordat we veel prefabriceren, kunnen 
we snel een betaalbare oplossing van hoge kwaliteit leveren. 
Onze modules kunnen in de toekomst weer worden ingezet, 
wat als voordeel heeft dat de modules en materialen niet 
gesloopt of weggegooid hoeven te worden. Zo dragen we ons 
steentje bij aan het milieu en hebben we een passende 
oplossing voor het milieubewuste klimaat waarin we leven.” 

Aardbevingsbestendige oplossing 
De Hanzehogeschool te Groningen is nog net binnen de cirkel van het verhoogde aardbevingsrisico gebied gevestigd. 
Dat betekent dat niet alleen nagedacht moest worden over een praktische oplossing, maar ook rekening gehouden moest 
worden met de fundering en constructie. Behalve het feit dat de grond in Groningen kan bewegen door een aardbeving, 
heeft de samenstelling van de grond op de Hanze campus namelijk weinig draagkracht. Met het oog op de relatief 
korte gebruiksduur van het schoolgebouw is heien echter een dure en arbeidsintensieve oplossing. Daarom worden 
funderingsplaten toegepast om de grond gebruiksklaar te maken. Rob Derksen, projectleider bij Jan Snel legt uit: “We 
proberen voor de opdrachtgever de kosten zo laag mogelijk te houden. We gaan daarom vooraf met een geotechnicus 
en constructeur aan de slag om te kijken wat mogelijk en acceptabel is om vervormingen en verzakkingen te voorkomen. 
Er wordt daarom per project gekeken naar de belasting, de hoogte en de grootte van het pand. Elke keer is de oplossing 
weer anders.” In dit geval is gekozen voor dikkere funderingsplaten met een dubbele wapening.

8 WEKEN SCHOOL

CA 1.260 M² HANZEHOGESCHOOL
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Berenkuil, Eindhoven
Eindhoven profileert zich voor expats en technische studenten 
als de ‘Brainport’ van West-Europa. De Technische Universiteit 
Eindhoven (TUE) ontvangt elk jaar duizenden buitenlandse 
scholieren die hun scriptie willen schrijven aan één van de beste 
technische universiteiten van Europa. Inschrijvingen voor zowel 
het bachelor- als het mastertraject stegen elk jaar voor de 
afgelopen vijf jaar. Eindhoven heeft huisvesting nodig voor die 
stroom studenten, en snel.

“Ongelooflijk, zo snel als het uiteindelijk is gegaan”, zegt Hans 
Oosterhoff, huisvestingsadviseur bij Jan Snel. “De overheid zag 
in Eindhoven dat er extra woonruimte nodig was. Ze legden de 
wens of eis bij woningcoöperaties neer: 5000 extra woningen in 
de regio. Binnen een jaar.” Een deel van die aanvraag kwam dus 
bij Jan Snel terecht. De woningnood was hoog en Jan Snel wist 
dat er snel geleverd kan- en moest worden.

‘De Berenkuil’ is de rotonde die het terrein van de TUE met 
de rest van de stad verbindt. De graffiti langs de muren is 
tekenend voor Eindhoven: eigentijds, eigenwijs, en elke paar 
maanden anders. Wat dat betreft passen de 300 
studentenwoningen die Jan Snel aan het aangrenzende gebied 
bouwde perfect in het straatbeeld. “Het zijn vier aparte 
gebouwen die in eerste instantie voor vijftien jaar worden 
gehuurd”, zegt Oosterhoff, die van circulaire bouw spreekt. 
“De modules en gebouwen zijn verplaatsbaar. Ze staan hier de 
komende vijftien jaar en moeten dan mogelijk verkassen, omdat 
er op termijn verbreden van de spoorwegen op de planning 
staat. Mocht dat niet doorgaan, dan kunnen ze nog eens vijftien 
jaar op deze locatie mee, of op een andere locatie opnieuw 
worden ingezet. De modules zijn geschikt voor gebruik van 
minstens vijftig of zestig jaar.”

Proces in sneltreinvaart
In april 2019 nodigden betrokken partijen (TUE, gemeente 
Eindhoven) verschillende leveranciers uit een plan te 
presenteren. “Wij beloofden dat we supersnel konden leveren”, 
aldus Oosterhoff. “Daarna ging het snel. We kregen binnen een 
week een bouwvergunning van de gemeente, omdat zij de 
noodzaak erkenden. Dat kan normaal gesproken tot acht weken 
duren.” De vergunning was er in juli. In oktober leverde Jan Snel 
het eerste gebouw van 75 woningen op. Binnen een half jaar 
stonden de vier complete gebouwen.

Een enorm voordeel van de inzet van circulaire modules is ook 
dat het gebouw over vijftien jaar ook gesplitst kan worden, 
bijvoorbeeld in zes gebouwen van vijftig modules. Oosterhoff: 
“Of in één groot gebouw van driehonderd woningen, dat maakt 
dan niks meer uit. Dit project is, net als onze andere projecten, 
honderd procent flexibel voor in de toekomst.”

Volgens onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB) kwam in 2018 ruim tien procent van de 
studenten in Nederland uit het buitenland; dat zijn bijna 90.000 buitenlandse scholieren. Dat is 
haast een verdriedubbeling met ongeveer tien jaar eerder, toen er nog ‘slechts’ 31.000 buitenlandse 
studenten naar ons land kwamen. De vraag naar huisvesting voor deze tijdelijke inwoners blijft 
stijgen. Jan Snel helpt gemeenten, universiteiten en andere instanties daarbij.

WONEN

Proces in 
Sneltreinvaart 5 MAANDEN STUDENTENHUISVESTING

CA 9.200 M² VESTIDE
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700 studenten
vinden dankzij 
Jan Snel
onderdak in 
Eindhoven en 
Utrecht

Niet alleen de modules en gebouwen zijn volledig te verplaatsen. 
Ook de infrastructuur onder- en tussen de flats zijn opnieuw 
inzetbaar. Ook dat hielp Jan Snel’s pitch voor het project. “Uiteindelijk 
is het een signaal van ons naar de markt toe”, vat Hans Oosterhoff de 
zaak ‘Berenkuil’ samen. “Als gemeentes of woningcoöperaties snel 
woonruimte nodig hebben, biedt modulaire bouw de uitkomst. 
Bij zulke grote projecten denken mensen vaak dat je er minstens 
een jaar, en waarschijnlijk wel langer, mee bezig bent. Wij laten zien 
dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn.”

Pitch in Utrecht
In Utrecht kwam onlangs een tender op de markt vanuit de 
universiteit in de Domstad, en de gemeente. “Bij hen was de opdracht 
voor de pitch eigenlijk heel simpel”, zegt Hans Oosterhoff, die ook bij 
dit project betrokken is. “Zij gaven verschillende partijen de kaart met 
de boodschap: ‘Dit is het terrein. Laat ons zien hoeveel woningen je 
kwijt kunt, en hoe snel’.” Jan Snel kreeg de opdracht, omdat zij Utrecht 
400 mooie woningen beloofden, het maximale aantal, die vóór het 
nieuwe schooljaar klaar zouden zijn. Oosterhoff: “Wij bieden het 
maximaal aantal woningen dat gebouwd mocht worden, op tijd 
voor het nieuwe schooljaar.”

De bouwplot in Utrecht heeft een ongewone, driehoekige vorm, 
die Jan Snel in het ontwerp precies volgde om tot maximale benutting 
van het terrein te komen. “We namen de schoonheid van het 
ontwerp niet eens als eerste uitgangspunt”, aldus Oosterhoff, 
“maar we denken dat we tot een mooi, uniek en praktisch idee zijn 
gekomen.” Op moment van schrijven (mei 2020) nadert het project 
de oplevering, op 8 juni 2020. Hoewel de coronacrisis het ook 
Jan Snel moeilijk maakte, kwam die opleverdatum nooit in gevaar. 
Zoals gepland staan er, ruim op tijd voor het schooljaar, 
400 studentenwoningen verdeeld over twee grote vleugels 
en in de vorm van een markant gebouw.

Experience Center!

ALGEMEEN

Jan Snel opent in Montfoort de deuren van een gloednieuw Experience Center. Hiermee is het voor 
u mogelijk om zelf te beleven wat slimmer, sneller en schoner bouwen écht inhoudt. Met trots laten 
we op een vernieuwende, interactieve manier zien wat de voordelen van modulair bouwen zijn en hoe  
Jan Snel hiermee keer op keer efficiëntie en toegevoegde waarde creëert. In ons experience center 
brengen we het bouwproces voor u tot leven, van ontwerpfase tot het moment van afleveren. Maar 
wat zou dat zijn zonder binnen te kunnen stappen in het project? Daarom is het natuurlijk ook mogelijk 
zelf letterlijk voet te zetten in onze eindproducten, waaronder de hotelkamer, studentenkamer en 
vernieuwde grondgebonden woning. U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en u 
te laten informeren wat wij voor uw bouwproject kunnen betekenen. Zien we u snel?
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Slimmer
Bij Jan Snel bouwen we modulair onder gecontroleerde omstandigheden en volgens een gestandaardiseerd 
proces. Alle elementen worden geproduceerd op onze eigen productielocaties en nagenoeg af naar de 
bouwplaats getransporteerd waar de eindmontage plaatsvindt. We hebben volledige controle over alle 
aanvoerlijnen en het volledige productieproces. Hierdoor is het mogelijk in millimeters in plaats van 
centimeters, in maanden in plaats van jaren en in oplossingen in plaats van problemen te denken.
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Passende huisvesting biedt kansen voor de medische sector. 
Bestaande gebouwen hebben een duidelijke traditionele functie 
om patiënten te verzorgen en onderzoeken. Bij het aanschaffen 
of inpassen van nieuwe medische apparatuur is er niet altijd een 
geschikte ruimte op voorhand beschikbaar. Modulaire 
hoogtechnologische ruimtes zijn een passende oplossing voor 
de zorgsector. Deze ruimtes zijn namelijk flexibel inzetbaar en 
voldoen aan de benodigde eisen. De samenwerking tussen 
Medexs en Jan Snel is daarbij uniek; zij bieden een 
totaaloplossing waarmee zorgorganisaties het volledige traject 
uit handen geven. Tegelijkertijd besparen organisaties extra tijd 
doordat modulaire huisvesting sneller is gerealiseerd. Zo zetten 
Medexs en Jan Snel kansen om in mogelijkheden.

Van Zeeland tot Groningen 
Waar Jan Snel het volledige exterieur van A tot Z oplevert, 
zorgt Medexs voor de verdere invulling van een geclassificeerde 
of medische ruimte. Dit zijn ruimtes waar specifieke eisen, 
normen en richtlijnen voor gelden – zoals schone ruimtes voor 
de healthcare, laboratoria of micro-elektronica. Belangrijke 
eisen vragen namelijk om de nodige expertise. Jarenlange 
ervaring in de medische wereld wordt gecombineerd met de 
nieuwste lucht-, elektro- en medische techniek. Wanneer de 
huisvesting niet meer nodig is, kan deze worden verplaatst, 
gedemonteerd, aangepast of worden hergebruikt.

Van alle luchttoevoersystemen in de operatiekamers en 
opdekruimten van het Ommelander Ziekenhuis Groningen tot 
technische wandafkleding in het ZorgSaam Ziekenhuis de Honte 
Terneuzen: overal werken Medexs en Jan Snel met veel aandacht 
voor de medische sector. Maar dat zijn lang niet de enige projecten.

Als er een sector is die voortdurend in verandering is, dan is het wel de medische sector. Maatschappelijke 
ontwikkelingen en nieuwe technologische innovaties volgen elkaar snel op en dit brengt nieuwe uitdagingen 
met zich mee. Medexs en Jan Snel vinden manieren uit om snel en flexibel oplossingen te bieden voor 
huisvestingsvraagstukken in de branche.

ZORG

Medexs en Jan Snel 
bouwen samen aan een 
modulaire medische wereld

Unieke samenwerking

Zo hebben Medexs en Jan Snel in zeven maanden tijd drie 
tijdelijke operatiekamers gerealiseerd voor het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis Utrecht. De operatiekamers voldoen aan de 
meest recente, wettelijke eisen op medisch gebied (WIP-
richtlijn, VCCN RL7 klasse 1, prestatieniveau 1). Een ander 
voorbeeld is het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes dat 
voorzien is van een modulair centrum voor nucleaire 
geneeskunde. Nadat alle medisch (beeldvormende) technieken 
en gebouwentechniek maximaal op elkaar zijn afgestemd, is het 
centrum in slechts vier maanden tijd gerealiseerd. 

Medexs en Jan Snel houden zich continu bezig met innovaties. 
Een goed voorbeeld hiervan is het door Medexs gerealiseerde 
Cardiovasculair Interventie Centrum in het LUMC. Medexs 
heeft hier, naast de complete hoogwaardige wandafkleding in 
de operatiekamers en opdekruimten, ook de innovatieve 
FlexInLight OK-lamp systemen geleverd. 

Dit unieke OK lamp systeem is volledig geïntegreerd in het 
luchttoevoersysteem en zorgt ervoor dat de OK lampen geen 
obstakel meer zijn in de ‘steriele’ luchtstroom. 

Opdrachtgevers hechten veel waarde aan innovatie, de 
specialistische kennis van beide ondernemingen en maken graag 
gebruik van hun ruime ervaring binnen de bouw- en zorgsector. 
Zo krijgen zij te maken met een volwaardige gesprekspartner en 
dat praat een stuk prettiger aan tafel. Medexs en Jan Snel vullen 
elkaar in ieder aspect perfect aan. Dat is precies wat de 
samenwerking zo succesvol maakt. 
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Yes We Can Clinics Hilvarenbeek

Goede nachtrust voor personeel

Extra ruimtes
Hoewel de kliniek beschikt over prachtige faciliteiten, was er 
voor het personeel een extra slaapaccommodatie nodig – en 
wel op de plek van de oude opslagschuur. Yes We Can Clinics 
heeft de hulp van Jan Snel ingeschakeld, om snel een kwalitatief 
eindresultaat te realiseren. In slechts 12 weken tijd heeft het 
team van Jan Snel de compleet nieuwe slaapaccommodatie 
opgeleverd op het terrein.

De slaapaccommodatie, die zowel permanent als tijdelijk kan 
worden ingezet, bestaat uit één bouwlaag van ongeveer 351 
vierkante meter. De verschillende K3000-modules vormen in 
dit pand samen de slaapkamers, de sanitaire ruimtes en de 
lockerruimte voor het personeel. Op iedere slaapkamer staan 
telkens twee toegewezen bedden zodat ieder personeelslid van 
de kliniek een eigen bed heeft. De slaapaccommodatie is 
volledig gebruiksklaar opgeleverd door Jan Snel, met onder 
meer sanitair, stopcontacten en airco’s.

Uit handen genomen
Thomas Van de Voorde, huisvestingsadviseur bij Jan Snel, kijkt 
tevreden terug op het project: “We hebben Yes We Can Clinics 
zoveel mogelijk werk uit handen genomen. Het doel was om 
voor het personeel een comfortabele slaapaccommodatie te 
realiseren die op alle fronten voldoet aan de voorwaarden die 
we vooraf hebben afgestemd en dat is perfect gelukt. Ik ben 
dan ook erg blij dat we zo op onze eigen manier een bijdrage 
kunnen leveren aan de zorg.”

Yes We Can Clinics is de grootste kliniek van Nederland voor jongeren die kampen met psychische 
problemen, verslavingen en gedragsproblemen. De jeugdkliniek is gevestigd in het Brabantse Hilvarenbeek, 
in een voormalig conferentiecentrum van Philips. De specialistische behandelkliniek is omgeven door 
verschillende wandelpaden in een groenrijke omgeving.

WONEN

BEDRIJFSLEVEN

VVC ontwikkelt al meer dan 35 jaar kleppen, afsluiters en aandrijvingen voor het regelen, doseren of afsluiten 
van gassen en stortgoederen. Ook bieden zij onderhoud en ondersteuning aan hun verschillende klanten. 
Hierbij zijn zij actief in sectoren zoals milieu, energiewinning, petrochemie en voeding. Over de afgelopen 
jaren hebben zij een enorme groei doorgemaakt, daarom werd het tijd voor een nieuwe bedrijfshal. 

Verhuizing naar Bornem
Dankzij de aanzienlijke groei werd het voormalige terrein in 
Lint te klein. Daarom besloot VVC te verhuizen naar een 
nieuwe locatie, en wel in Bornem. Hier kozen zij voor een 
bedrijfshal van ruim 10.000 m² voor een productie- en 
verkoopruimte. Vanaf heden bevindt zich hier zowel one-off 
fabricage als seriewerk van diverse soorten kleppen en 
aandrijvingen. Toch ontbrak er nog het een en ander aan de 
nieuwe bedrijfshal, omdat deze ruimte enkel geschikt was 
voor de productie. Waar waren zij dan verder naar op zoek? 
Een gedegen, permanente kantoor- en kleedruimte stond op 
het verlanglijstje. Vanwege eerdere, zeer positieve ervaringen 
heeft VVC ook in dit project wederom voor Jan Snel gekozen. 
“Wij hebben in het verleden al wat projecten mogen uitvoeren 
voor VVC. Zo hebben zij al kennis kunnen maken met onze 
werkwijze en de kwaliteit die wij leveren. Hierdoor hoefden 
zij niet lang te twijfelen; ze wisten precies wat ze van ons 
nodig hadden en gaven ons wederom het volledige vertrouwen”, 
licht Patrick Waumans, hoofd commercie België, toe.

Daarom is er in de eerste week van december 2019 gestart 
met het project voor de nieuwe kantoor- en kleedruimte in 
Bornem. Dat was kwam goed uit, omdat de oplevering van 
de naastgelegen bedrijfshal in de afrondende fase zat. 
Zo is er – logischerwijs – eerst gestart met het leggen van 
de fundering voor de modules, tegen de nieuwe bedrijfshal aan. 
Daarna zijn de modules voor zowel de begane grond als de 
eerste verdieping geplaatst; de kantoorruimte bevindt zich 
namelijk boven de kleedruimte van de fabriek. 
Op die manier blijft het kantoor van VVC een stukje schoner 
en hoeft het personeel niet direct de gehele ruimte schoon 
te maken als iemand vanuit de productiehal naar binnen komt. 
De geplaatste modules zijn Jan Snel’s eigen K3000BEL 
modules.

Extra verdieping, extra eisen
Omdat de modules uit meerdere lagen bestaan, zijn de 
veiligheidseisen vanuit de Belgische wetgeving een stuk 
strenger. Om maar een voorbeeld te geven: bij een gelijkvloerse 
constructie moet de brandwerendheid minstens op een half uur 
liggen. Zodra er een verdieping bovenop deze constructie wordt 
geplaatst, moet de brandwerendheid minstens een uur zijn. Een 
aanzienlijk verschil dus. Daarom is er gebruik gemaakt van 
brandwerende modules die in totaal een uur brandwerend zijn. 
Daarnaast is er, om te voldoen aan de veiligheidseisen, een 
rookluik geplaatst. Dit is een speciale dakkoepel die opengaat 
bij een eventuele brand. 

De eindgebruikers, de directie en het personeel van VVC, zijn 
zeer positief over het eindresultaat. Waumans: “Daar doe je het 
uiteindelijk voor. Daarnaast probeer ik mijzelf altijd op de stoel 
van de klant te plaatsen. Bij de modules die we plaatsen, zoals 
deze in Bornem, schroom ik niet om te zeggen dat ik met trots 
diezelfde modules zou afnemen als klant zijnde.”

5 WEKEN KANTOOR

CA 432 M² VVC VALVES BVBA

Permanente
kantoor- en 
kleedruimte

12 WEKEN SLAAPACCOMMODATIE

400 M2 YES WE CAN HILVARENBEEK
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Kindercluster
MFA Voorn, Utrecht Nieuwe toplocatie! 

Voordat het project van start ging, heeft de gemeente Utrecht 
de opdracht voor de tijdelijke huisvesting uitgezet via een aan-
besteding. Uiteindelijk is het project op basis van de combinatie 
tijd, geld en kwaliteit gegund aan Jan Snel. Hierna is Hans van der 
Neut, huisvestingsadviseur bij Jan Snel, in gesprek gegaan met de 
gemeente en de gebruikers om een duidelijk beeld te vormen 
over de verschillende wensen en eisen. 

Het project, exclusief aanbesteding van de multifunctionele 
accommodatie, is van start gegaan op 10 oktober 2019. 
Toen zijn de eerste bouwhekken geplaatst en is het grondwerk 
uitgevoerd. Daarna is er begonnen met het bereiden van het 
leidingwerk, het waternetwerk en de riolering. Ruim twee 
weken later, op 28 oktober, zijn de eerste units geplaatst.

Multifunctionele accommodatie
Onlosmakelijk verbonden aan Jan Snel is ook in dit geval weer 
de snelheid die gemoeid gaat met het project. Niet alleen zijn 
alle wensen van de eindgebruikers van de locatie ingewilligd; 
de realisatie van de modules heeft ook binnen een kort 
tijdsbestek plaatsgevonden. Uiteindelijk hebben de partijen van 
de kindercluster, na de start van de werkzaamheden, slechts 
een kleine maand hoeven wachten. Daarna konden de 
organisaties vanaf 6 december 2019 gebruik maken van de 
kwalitatieve K3000 modules. In de tussentijd wordt het 
bestaande pand gerenoveerd en toekomstbestendig gemaakt. 
De geplaatste modules hebben onder meer een betonnen vloer 
en CO2-gestuurde ventilatie zodat de gezondheid van de 
medewerkers en kinderen gegarandeerd wordt. 

Het mooie aan het project is verder dat alle onderdelen 
opnieuw gebruikt kunnen worden. Circulariteit ten overste. 
Zo hoeven alle betrokken partijen geen concessies te doen op 
het gebied van veilige, duurzame en kwalitatieve huisvesting. 
Hoe tijdelijk deze dan ook mag zijn.

Het gebouw van kindercluster MFA Voorn in Utrecht is toe aan vernieuwing. Daar wordt hard gewerkt 
aan een gezond, toegankelijk en toekomstbestendig gebouw. Terwijl deze werkzaamheden plaatsvinden, 
hebben de betrokken organisaties uit de kindercluster tijdelijke huisvesting van kwaliteit nodig. 
Gedurende de periode van de renovatie, maken de verschillende organisaties uit de cluster met veel  
plezier gebruik van de kwalitatieve K3000 modules voorzien van betonvloer.

ONDERWIJS

4 MAANDEN KINDERCLUSTER

CA 1.276 M² GEMEENTE UTRECHT
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Na een aanbesteding vanuit de gemeente is deze aan Jan Snel 
gegund. Het voortraject heeft misschien wat langer mogen 
duren, maar na het gunnen van de aanbesteding, zat de vaart er 
direct in. Samen met de gebruikers van het pand is er gekeken 
naar alle wensen. Deze zijn geïnventariseerd en waar mogelijk 
ook daadwerkelijk toegepast in het ontwerp van het gebouw. 
Hierdoor hebben de korpslieden veel inspraak in het 
uiteindelijke pand waar ze gebruik van maken. In week 21 van 
2019 is er begonnen met het uitzetten van de nieuwbouw voor 
de brandweerkazerne. Slechts een kleine maand later begon het 
plaatsen van de eerste flexibele Movix-systemen van Jan Snel 
die zijn geselecteerd voor de semipermanente kazerne. Daarom 
is er gebruik gemaakt van een combinatie aan technieken. 
Allereerst systeembouw – met het Movix-systeem – voor de 
kleedruimtes, kantoren en instructieruimtes. Daarnaast is er 
gebruik gemaakt van traditionele opbouw voor onder andere de 
stallingsgarage, deze bestaat uit een staalconstructie met een 
sandwichgevel. 

Samen met eindgebruikers
Omdat de kazerne in eerste instantie gebruikt wordt door de 
brandweer van Naaldwijk, is met name de afwerking een 
belangrijke fase binnen het project. De brandweerlieden 
hebben namelijk een breed scala aan allerhande installaties 
nodig voor hun werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan 
afzuigingsinstallaties in de remise voor uitlaatgassen wanneer 
de brandweerwagen stationair draait of installaties waarmee 
apparatuur opgeladen kan worden. Een ander element is de 
vloeistofdichte vloer van de stallingsgarage om de grond onder 
het pand schoon te houden. 

Ook is er vanuit alle partijen aan de duurzaamheid van het 
gebouw gedacht. Zo liggen er op het dak verschillende 
zonnepanelen om energie op te wekken. Aan de linkerzijde van 
het gebouw zitten zelfs drie vleermuiskasten omdat het gebouw 
op de aanvliegroute van de vleermuis staat.

Er is dus veel aandacht besteed aan de juiste invulling en 
indeling van het gehele pand, met hele blije eindgebruikers als 
resultaat. Projectmanager Jelco Knoop licht toe: “Het was een 
mooi en uitdagend project om te realiseren. Zeker gezien de 
functie van het gebouw, een brandweerkazerne met uitrukhal, 
is het een bijzondere klus geworden.” 

De brandweerlieden hebben allemaal actief mogen meedenken 
in dit proces. Daarmee is het voor alle leden van de vrijwillige 
brandweer ook een erg persoonlijk project geworden. 
Ze hebben door het hele traject een bijzondere verbinding met 
het gebouw gekregen. Een pand waar ze dagelijks werkzaam zijn 
en dus veel tijd zullen doorbrengen. Op 17 januari 2020 is de 
nieuwe, semipermanente brandweerkazerne feestelijk geopend 
door burgemeester Bouke Arends.

Over de jaren heen hebben er flink wat verschuivingen plaatsgevonden binnen de gemeente Naaldwijk.

Oude gebouwen zijn gesloopt en tegelijkertijd zijn veel inwoners op zoek naar een plek om te wonen in de stad. 

Ook voor de brandweerkazerne wordt er naar een nieuwe locatie gezocht; de huidige kazerne is allesbehalve 

bruikbaar meer. Genoeg wensen om in te voorzien en in principe geen tijd om te verliezen. Toch heeft het nog 

even geduurd voordat de gemeente Naaldwijk uitkwam bij Jan Snel. Het was namelijk niet direct duidelijk wat 

ze wilden doen met de brandweer en hun kazerne. 

BEDRIJFSLEVEN

Toekomstbestendige
kazerne

4 MAANDEN BRANDWEERKAZERNE

CA 441 M² GEMEENTE WESTLAND

voor Naaldwijkse brandweerlieden
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Klein project,
dezelfde kwaliteit

Kantoor Merksteijn, Almelo

BEDRIJFSLEVEN

Bij Jan Snel denkt men al snel aan grootschalige projecten. Eeuwig zonde, want hoewel de modulair bouwer 
allesbehalve terugdeinst voor immense projecten met tientallen tot honderden modules – en daar zeker 
ook om bekend staat – zijn ook de kleinere projecten hier in de juiste handen. 
Voor dit project reizen we af naar Almelo.

Van Merksteijn International is een echt familiebedrijf dat van 
oudsher al actief is in de staalindustrie. Wat begon als een 
staalbouwbedrijf veranderde al snel tot één van de grootste 
producenten van wapeningsproducten en hekwerkpanelen ter 
wereld. Ze produceren niet alleen, maar leveren ook door 
middel van transporteurs waar ze al jaren mee samenwerken. 
Het dagelijks samenwerkend opereren creëert een ambiance die 
zowel binnen als buiten het hoofdkantoor een herkenbare 
uitstraling heeft. Vanzelfsprekend dat dit ook door moest 
worden vertaald in het nieuwe project op de planning: de 
kantoren bij het volledig nieuw gebouwde logistiek centrum. 
Voor dit specifieke project werd een beroep gedaan op Jan 
Snel. 

Luxe werkplekken
Om de kwaliteit en de standaard van het hoofdkantoor door te 
vertalen naar de nieuwe dependance, is Jan Snel ingeschakeld. 
In week 10 is er gestart met het plaatsen van de 6 modules die 
samen een kantine en kantoorruimtes vormen. Op de begane 
grond is de kantine voor de medewerkers van het logistiek 
centrum, waar ze gebruik kunnen maken van een luxe, 
lakzwarte keuken met een speciale opstelplaats voor het 
koffiezetapparaat. Een verdieping daarboven bevindt zich een 
heuse kantoortuin met een aantal kleinere kantoorruimtes. Hier 
kunnen de medewerkers in alle rust werken terwijl ze worden 
ondersteund door een aangenaam op maat gemaakt 
klimaatsysteem.

Het nieuwe pand voor Van Merksteijn International bestaat uit 
twee lagen en is opgebouwd met de K3000 modules, compleet 
met betonnen vloeren en systeemplafonds. 

De standaardgevels zijn in de centrale werkplaats van Jan Snel 
al aangebracht, maar de afwerking is pas op het laatste moment 
op locatie gedaan. Hierdoor ontstaat er zowel aan de binnen- 
als buitenkant één geheel. Jeroen Verkleij, huisvestingsadviseur 
bij Jan Snel, licht toe: “We wilden de kwaliteit en uitstraling van 
de modules waarborgen voor de mensen die bij het logistiek 
centrum werken. Met de K3000 modules is dat meer dan gelukt!‘’

Toekomstgericht
“Het totaal is super strak en netjes opgeleverd zoals we altijd 
doen. Daardoor zijn zowel de klant als ons team enorm 
tevreden. Daarnaast hebben we goede communicatie gehad 
tussen de klant en het projectteam van Jan Snel”, vertelt Jeroen. 
“Het is ook enorm mooi dat dit de basis legt voor een mooi 
partnerschap. We raken steeds beter op elkaar ingespeeld en 
weten precies wat we van elkaar kunnen verwachten.”

De modules voor Van Merksteijn International hebben een 
permanente uitstraling. Het is de bedoeling dat ze ruim 10 jaar 
blijven staan, maar het kan zomaar zijn dat dat een veel langere 
periode gaat worden. Gelukkig hebben zij de flexibiliteit tot hun 
beschikking: zodra ze de modules op een andere locatie willen 
inzetten, komt Jan Snel deze verplaatsen. Hierdoor zijn ze niet 
gebonden aan één locatie en kunnen ze op iedere andere plek 
genieten van de functionaliteiten van de kantine en 
kantoorruimtes. Voor Jeroen was het een mooi project waar hij 
dan ook met veel trots naar terugkijkt.
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Sneller
Bij Jan Snel hebben we feitelijk de productie van onze gebouwen van de bouwplaats naar onze 
fabriekshallen verplaatst. Doordat veel handelingen gestandaardiseerd zijn, is de arbeidsproductiviteit 
aanzienlijk hoger. Door automatisering en robotisering stijgt onze productiviteit zelfs nog verder. 
Door een kortere ontwerpfase kunnen we eerder met de bouw beginnen en de afbouwtijd op locatie 
tot een minimum beperken. Daarnaast spelen externe factoren als het weer of de beschikbaarheid 
van arbeidskrachten nauwelijks een rol.
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De problematiek in het kort: de schade van honderden 
bevingen door de jaren heen stapelt op en uit zich – steeds 
meer – in onveilige situaties die bewoning van sommige huizen 
onmogelijk maakt. Dit vereist - naast reguliere schade-
afhandeling - een gestructureerde aanpak van versterking, en 
soms zelfs herbouw van woningen. Sinds 1 januari 2020 is de 
afhandeling van het versterkingsprogramma in handen van 
overheidsinstelling Nationaal Coördinator Groningen (NCG). 
“Dat de uitvoering nu rechtstreeks door de overheid gedaan 
wordt zal uiteindelijk tot kortere lijntjes leiden”, zegt Barry Dolk, 
huisvestingsadviseur bij Jan Snel. “Mensen kunnen dan sneller 
geholpen worden, sneller een tijdelijke woning toegewezen 
krijgen en versterkingsprojecten kunnen zo sneller starten.”

Want hoewel de gaswinning in de regio binnen afzienbare tijd 
gestaakt wordt, is het einde van de bevingen nog niet in zicht. 
De aanvragen bij Jan Snel voor tijdelijke woningen ter 
ondersteuning van het versterkingsprogramma stapelden zich 
de afgelopen zeven jaar dermate op dat de regionale markt zijn 
eigen fabriek draaiende houdt. “We hebben hier in de regio op 
dit moment een paar van onze grootste contracten”, zegt Dolk. 
“De afgelopen maanden bouwden we tachtig tijdelijke huizen, 
maar er is veel méér tijdelijke huisvesting nodig in het gebied.  
Je moet ook aan scholen denken, of aan een dorpshuis of 
zorghuisvesting.” De locatie van Jan Snel in de Eemshaven  
biedt werkgelegenheid aan zo’n veertig werknemers.  
“Al het werk wordt zoveel mogelijk lokaal verricht.”

Ingebouwde techniek
De tijdelijke woningen in Groningen – in de praktijk blijkt 
overigens dat dit type woning ook een permanent karakter  
kan aannemen (zie pagina 4) – moeten uiteraard 
aardbevingsbestendig zijn. Bij eerdere projecten monteerde  
Jan Snel de modules op schokdempers, zodat de modules bij 
trillingen konden meebewegen. Deze techniek ontwikkelde  
het bedrijf door, waardoor de preventie tegenwoordig al in  
de module zit ingebouwd: een veel goedkopere optie die  
net zo goed werkt.

De nieuwe aardbevingsbestendige modules zijn qua maatvoering 
volledig compatibel met andere exemplaren. Na de huur in 
Groningen zijn de woningen inzetbaar door de rest van het land, 
om op verschillende plekken het woningtekort te verkleinen.  
Op deze manier draagt Jan Snel bij aan de circulaire economie.

Drie locaties
Tussen zomer 2019 en zomer 2020 realiseerde Jan Snel drie 
locaties in het Groningse bevingsgebied. In Ten Post bouwde 
Jan Snel dertig tijdelijke woningen en legde het bedrijf ook de 
infrastructuur rondom deze huizen aan. “In onze contracten 
staat dat wij de complete inrichting, dus terreininrichting, 
wegen, groenvoorzieningen, enzovoorts, verzorgen”, zegt Barry 
Dolk. “Alleen de manier waarop, de uitvoering van de aan te 
leggen onderdelen, verschilt nog wel eens.”

Aan de rand van Ten Boer kwam een op zichzelf staande wijk, 
ook bestaande uit dertig tijdelijke huizen. Bewoners van de 
Fazanthof in het dorp kregen deze  woningen toegewezen 
omdat hun eigen huizen gesloopt moesten worden vanwege 
schade door eerdere bevingen. In ’t Zandt worden op moment 
van schrijven de allerlaatste werkzaamheden aan 21 tijdelijke 
woningen verricht.

Wat de case in ’t Zandt uniek maakt, is dat daar een nieuw type 
woning is geïntroduceerd. De twee-onder-één-kapper is een 
ruime woning met vijf slaapkamers en voorzien van een luxe 
gevel. 

De verhoogde standaard in de ‘tijdelijke’ bouw doet overigens 
niets af aan de snelheid waarmee Jan Snel kan werken. Een 
complete wijk kan binnen twee maanden afgeleverd worden. 
Dolk: “We hebben halffabricaten op voorraad klaarliggen, en de 
fabriek is dus dichtbij. Het gebeurt steeds vaker dat wij een 
order krijgen en staan te trappelen om te beginnen, maar dat 
opdrachtgevers ons terug moeten roepen. ‘Niet zo snel 
alsjeblieft’, zeggen ze dan. Wij krijgen de huizen sneller 
gebouwd, dan dat instanties de vergunningen en 
nutsvoorzieningen geregeld krijgen.”

In Groningen zorgt aardgaswinning voor aardbevingen. Duizenden Groningers hebben 
een tijdelijk onderkomen nodig terwijl hun beschadigde woningen worden versterkt of 
herbouwd. Jan Snel bouwde al een groot aantal tijdelijke woningen en voegt er in 
de nabije toekomst nog tientallen aan toe.

Jan Snel’s woningen helpen 
Groningers uit de brand

WONEN

Foto boven: Ten Post
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Toen in 1960 de eerste boringen naar aardgas plaatsvonden vermoedde nog niemand dat de Toen in 1960 de eerste boringen naar aardgas plaatsvonden vermoedde nog niemand dat de 
gaswinning uiteindelijk tot aardbevingen zou leiden. Pas in 1986 schudde een zware beving de gaswinning uiteindelijk tot aardbevingen zou leiden. Pas in 1986 schudde een zware beving de 
provincie wakker. De aardbeving toen scoorde een 3.0 op de Schaal van Richter. In 34 jaar volgden provincie wakker. De aardbeving toen scoorde een 3.0 op de Schaal van Richter. In 34 jaar volgden 
meer dan 1000 bevingen, die volgens de NOS ongeveer 100.000 mensen met schade aan hun meer dan 1000 bevingen, die volgens de NOS ongeveer 100.000 mensen met schade aan hun 
woning achterlieten. In het risicogebied worden sindsdien duizenden woningen versterkt of woning achterlieten. In het risicogebied worden sindsdien duizenden woningen versterkt of 
vervangen. De staat beseft dat de situatie niet houdbaar is. Sinds 2016 wordt al veel minder gas vervangen. De staat beseft dat de situatie niet houdbaar is. Sinds 2016 wordt al veel minder gas 
geproduceerd en na zware bevingen in 2018 en 2019 besloot het kabinet dat de gaskraan dicht geproduceerd en na zware bevingen in 2018 en 2019 besloot het kabinet dat de gaskraan dicht 
gaat. Vanaf 2022 zal in Groningen alleen naar aardgas geproduceerd worden als een strenge winter gaat. Vanaf 2022 zal in Groningen alleen naar aardgas geproduceerd worden als een strenge winter 
daar om vraagt.daar om vraagt.

Aardbevingen in Groningen

Klanttevredenheid
Jan Snel monitort daarnaast de tevredenheid van de tijdelijke 
bewoners. Mensen die in de woningen wonen, geven het bedrijf 
en de service gemiddeld een 8.1. “Een hele aardige score”, 
volgens Dolk. “Ergens is het ook logisch. Mensen wonen soms al 
jarenlang onder moeilijke omstandigheden in (huur-) huizen met 
scheuren. Wij komen hen eigenlijk mede de oplossing bieden 
voor problemen waar zij al heel lang mee leven. Daarnaast 
streven wij natuurlijk altijd naar een zo hoog mogelijk cijfer, en 
zijn we continu bezig de service te verbeteren.”

“Ineens hebben mensen een ruime badkamer, of een 
vaatwasser…” En alles is nieuw! Als mensen hun woning 
binnenstappen, overtreffen de compleetheid en de luxe vaak 
alle verwachtingen. Ook de buitenkant van de woningen blijkt 
voor veel bewoners helemaal naar smaak. “We gebruiken veel 
hout en bakstenen omdat mensen simpelweg niet in 
containerwoningen willen wonen”, zegt Dolk. “We laten af en 
toe zelfs de Groningse rode kleuren terugkomen. En het werkt: 
we horen vaak van bewoners dat ze eigenlijk niet meer terug 
willen naar hun oude woning!”

Foto's boven: Ten Boer
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Op moment van schrijven bouwt Jan Snel in Overschild dertig tijdelijke woningen. In Loppersum breiden we één bestaande Op moment van schrijven bouwt Jan Snel in Overschild dertig tijdelijke woningen. In Loppersum breiden we één bestaande 
locatie met 25 woningen uit, en richten we een andere locatie met 25 nieuwe woningen in. Ook deze locaties leveren we locatie met 25 woningen uit, en richten we een andere locatie met 25 nieuwe woningen in. Ook deze locaties leveren we 
binnen afzienbare tijd, waarna we nog 36 woningen realiseren in Ten Post. Jan Snel werkt in Groningen met een vast team binnen afzienbare tijd, waarna we nog 36 woningen realiseren in Ten Post. Jan Snel werkt in Groningen met een vast team 
dat bekend is met de markt en de producten, waardoor kwaliteit gegarandeerd is, zonder dat op snelheid wordt ingeleverd.dat bekend is met de markt en de producten, waardoor kwaliteit gegarandeerd is, zonder dat op snelheid wordt ingeleverd.

Projecten in de toekomst

Foto's op deze pagina: 't Zandt

Foto op rechterpagina: Ten Post
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In contracten die Jan Snel met woningcoöperaties of andere 
instanties afsluit is altijd ruimte ingebouwd voor onvoorziene 
weersomstandigheden die beoogde opleverdata in het gevaar 
kunnen brengen. “Het zal vast wel eens gebeurd zijn dat het 
weer de oplevering spannend maakte”, zegt Max Smits, 
projectleider bij Jan Snel, “maar hier in Utrecht lopen we geheel 
volgens planning.”

Eigen Big Five
Smits en uitvoerder Marc van Ieperen overzien het project in 
Utrecht waar Jan Snel in een paar maanden tijd 400 studenten-
woningen bouwt. “Als er nieuwe mensen op de bouw aanwezig 
zijn, begint voor hen de dag met het doornemen van basis-
afspraken op de locatie”, zegt Smits. “Daarna vragen wij iedereen 
om mogelijke gevaarlijke situaties op de bouw in kaart te brengen. 
Kabels of stenen die in de weg liggen bijvoorbeeld. Struikelen is 
één van de meest voorkomende ongevallen in de bouw.” De 
bouwplaats is een gebied met wat Van Ieperen ‘een big five’ 
noemt: de vijf meest voorkomende ongevallen op bouwlocaties. 

“Via de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) zijn de meeste 
van die ongelukken gemakkelijk te voorkomen”, aldus Smits. Ze 
zijn namelijk het resultaat van menselijke slordigheden. Die lost 
Jan Snel aan het begin van de dag op.

Tot twintig modules per dag
“Daarna komen de modules binnen, zo’n zestien tot twintig per 
dag.” Mark van Ieperen heeft de dagelijkse leiding over het 
project op de Utrechtse campus. “Het plaatsen van de modules 
is vrij routinematig werk. Maar als ze eenmaal staan, beginnen 
we met het afwerken van de woningen. Daar zit veel tijd in.” Jan 
Snel maakt met het bouwen van het geraamte van een gebouw 
de grootste tijdwinst tegenover traditionele constructie. Smits: 
“Daarna is het voor ons óók een kwestie van de gangen 
behangen, schilderen en afwerken. Net als bij huizen die op de 
normale manier gebouwd worden.” Op locatie maakt Jan Snel af 
wat in de fabriek niet lukt. Juist op dat afwerkingsniveau, 
binnen en buiten de woningen, onderscheidt Jan Snel zich van 
andere bedrijven in de modulaire bouw.

De kracht van Jan Snel zit hem in de manier waarop efficiëntie op de bouwplaats hand in hand gaat met oog 
voor detail en afwerking. Met een mix van routine- en vakwerk levert Jan Snel elke klus op tijd af – ongeacht 
de omstandigheden.

WONEN

Een dag op de
bouwplaats bij Jan Snel

Studentenwoningen, Utrecht

“Veel andere spelers in onze markt maken de voorgevels van 
de gebouwen ook al in de fabriek”, zegt Van Ieperen. “Wij gaan 
expres pas op locatie met de gevels verder, zodat niet meer 
zichtbaar is dat de woningen uit modules bestaan. 
Toch blijven ze volledig verplaatsbaar en herbruikbaar.”

Bouwtijden en deadlines
Door grote delen van het ‘bouwproces’ productiematig in 
fabrieken plaats te laten vinden, biedt Jan Snel de elementen 
zo weinig mogelijk kans invloed te hebben op bouwtijden en 
deadlines. “Als het regent, is dat alleen vervelend voor de 
mensen op de bouw”, zegt Max Smits. “Alleen bij hele harde 
wind kunnen onze hijskranen niet opereren. Die beslissing om 
door te gaan of niet ligt altijd bij de machinist van de kraan.”
Hij kan zich één dag herinneren waarop de machinist besloot 
een module aan de grond te laten staan. “Toen zijn we wat gaan 
eten, en toen we terugkwamen konden we verder met het 
karwei.” Deze minieme invloed van omstandigheden, gekoppeld 
aan de voorbereiding van Jan Snel op locatie, zorgt ervoor dat 
projecten gegarandeerd op tijd af zijn. In het geval van Utrecht: 
400 studentenwoningen in slechts een paar maanden tijd. 
“Met gemeenschappelijke ruimtes, studieplekken en zelfs een 
bioscoop”, aldus Smits. “Ik ben jaloers op die studenten!”

6 WEKEN 400 STUDENTENWONINGEN

CA 8.400 M² UNIVERSITEIT UTRECHT
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De markt van de Blast Resistent Modules is niet nieuw, want al 
sinds 2014 stort Jan Snel zich op de van staal vervaardigde 
modules, die speciaal zijn ontworpen om werknemers op 
risicovolle locaties – zoals blast zones – te beschermen tegen 
ontploffingsgevaar. Met het besluit om deze modules zelf aan te 
schaffen, kan Jan Snel de klant sneller bedienen en meer 
maatwerk leveren. Dit was bovendien een ideaal moment om de 
vloot te moderniseren en te voorzien van de nieuwste 
technieken.

Schakelvariant
Een van die nieuwe technieken springt in het oog, want Jan Snel 
is de enige die op dit moment een schakelvariant van de Blast 
Resistent Modules kan leveren. Dit betekent dat de explosie- 
bestendige modules aan elkaar gekoppeld kunnen worden tot 
een open ruimte tot wel 180 vierkante meter, daarnaast kunnen 
de modules ook voorzien worden van een wateraansluiting voor 
bijvoorbeeld een koffiemachine.

“Dat is uniek, en dit maakt ons dusdanig flexibel dat we voor 
elke klant een passende oplossing kunnen presenteren”, legt Los 
uit, die aangeeft dat er onlangs vanuit Nederland zelfs een 
unieke opdracht is gegeven voor een tijdelijke controlekamer 
waarin werknemers in een noodscenario veilig moeten kunnen 
opereren. “De moeilijkheid zit hem vooral in de schakelpunten 
tussen de verschillende modules, dat zijn immers de 
kwetsbaarste onderdelen.”

De Blast Resistent Modules worden onder meer gebruikt om 
personeel in te huisvesten wanneer de productie van een fabriek 
wordt stilgelegd, bijvoorbeeld tijdens het plegen van onderhoud 
of bij speciale werkzaamheden. De modules weerstaan grote 
explosies en drukgolven, niet in de laatste plaats omdat ze zijn 
uitgerust met de hoogste Europese certificering die, op dit 
moment, op dit vlak mogelijk is (PSI 12). Op het gebied van 
brandwerendheid kunnen de modules, bij nieuwe productie, 
geheel worden aangepast aan de eisen van de klant.

Jan Snel mikt op explosieve groei 
met Blast Resistent Modules
Jan Snel is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste Europese leveranciers van explosie 
bestendige modules, beter bekend als Blast Resistent Modules. De modulair bouwspecialist nam in september 
een huurvloot in eigen beheer. Het gaat om in totaal tachtig moderne modules die al voor een deel zijn 
weggezet bij gerenommeerde bedrijven uit de petrochemische en chemische industrie in Engeland, Duitsland 
en Nederland. Het doel is om dit jaar nog verder te groeien, verduidelijkt Monique Los, Sales Manager Europe 
bij Jan Snel. “De vraag neemt in Europa alleen maar toe.”

BOUW & INDUSTRIE
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Een vlotte, veilige oplossing
voor de Margrietschool 

Omdat er geen veilige huisvesting gegarandeerd kon worden, 
heeft de Margrietschool in samenwerking met de gemeente 
Woerden daarom een versneld proces in gang gezet. Na het 
uitzetten van een opdracht bij het bouwadviesbureau, is dit 
bureau direct naar Jan Snel gegaan voor de verdere realisatie. 
Hans van der Neut, huisvestingsadviseur bij Jan Snel, heeft 
hierbij in nauw contact gestaan met het bouwadviesbureau, 
de gemeente Woerden en de directie van de Margrietschool.

Duurzaam en gezond
Samen met de opdrachtgevers en het adviesbureau is er een 
ontwerp gerealiseerd waar iedereen enorm tevreden over is. Na 
een snel akkoord vanuit de opdrachtgevers is op 25 november 
2019 gestart met het plaatsen van de eerste modules. Dit zijn 
overigens niet zomaar modules, maar de kwalitatieve K3000 
modules met betonvloer. Een belangrijk detail hierbij is dat de 
lokalen voor de Margrietschool zijn voorzien van CO2- gestuurde 
ventilatiesystemen. 

Dit betekent dat de CO2-waarden in de lokalen continu worden 
gemeten. Wanneer deze waarden te hoog uitkomen, wordt er 
automatisch extra geventileerd om de waarden weer terug naar 
de juiste balans te brengen. De noodvoorziening voldoet aan de 
meest actuele standaarden van ambitieniveau B van het 
Programma van Eisen – Frisse Scholen. Dat wil zeggen dat er 
een gezond binnenmilieu is als het gaat om luchtkwaliteit, 
temperatuur, comfort, licht en geluid. Bovendien heeft de 
school een laag energieverbruik. Het tijdelijke gebouw doet 
daarmee niet onder voor een permanent schoolgebouw. 

Daarnaast zijn de geplaatste modules hergebruikt: deze zijn 
eerder gebruikt bij andere projecten. Hierdoor is het 
binnenklimaat van de tijdelijke voorziening niet alleen gezond, 
de voorziening is ook nog eens enorm circulair door het 
hergebruik.

Razendsnel
Marjan Tomassen, directeur van de Margrietschool, is blij 
met het snelle optreden van Jan Snel. “De realisatie van het 
schoolgebouw ging razendsnel! Doordat de modules volledig 
geprepareerd werden aangeleverd, konden ze snel aan elkaar 
geschakeld worden. Daarmee zijn we erg geholpen.” 

Rob Derksen, projectleider bij Jan Snel, bevestigt dat de 
noodoplossing uitzonderlijk snel is gerealiseerd: “Doordat we 
circulair te werk gaan, hergebruiken we kwalitatieve modules uit 
voorgaande projecten. Hierdoor kunnen we erg snel schakelen. 
Met dit project hebben we bewezen scholen in een recordtempo 
te kunnen voorzien van huisvesting. We zijn erg trots op deze 
snelle werkwijze en onze succesvolle samenwerking.” 

De Margrietschool in Woerden omschrijft zichzelf als een moderne en dynamische leeromgeving waar een 
gemotiveerd team onderwijs geeft aan hun leerlingen. Veiligheid is daarbij een van de belangrijkste pijlers. 
Tijdens een inspectie van de basisschool kwam naar voren dat er een probleem met het bestaande pand 
was ontstaan. Het dak van dit gebouw voldeed namelijk niet meer aan de gestelde eisen, waardoor er een 
risico ontstond voor de veiligheid van alle leerlingen. Zeker bij eventuele sneeuw was er een grote kans op 
instorting bij te veel belasting. 

2 WEKEN BASISSCHOOL

CA 810 M² SPCO GROENE HART

ONDERWIJS
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Een duurzaam
ziekenhuislaboratorium 
in Edegem

ZORG

Dagelijks worden er levens gered, mensen beter gemaakt en nieuw leven ter wereld gebracht … waar we het 
over hebben? Een ziekenhuis uiteraard. Op deze plek komen verschillende facetten van ons leven samen. 
Hier kan één seconde het verschil maken en zijn alle verschillende afdelingen van levensbelang om goed te 
kunnen functioneren.

Zo ook voor het Universitair Ziekenhuis in Edegem. Dit 
ziekenhuis is al flink wat jaren een trouwe klant van Jan Snel en 
dat is niet zonder reden. Zij zijn enorm dankbaar voor het 
totaalpakket en alle ontzorging die het team van Jan Snel kan 
bieden. Toen het ziekenhuis in Edegem het laboratorium wilde 
uitbreiden, klopten zij dan ook direct aan bij Jan Snel. Zoals 
gezegd zijn alle afdelingen van levensbelang – zowel voor de 
patiënten als de medewerkers van het ziekenhuis. Daarom kan 
een laboratorium, waar bijvoorbeeld bloedonderzoek wordt 
verricht, geen moment gemist worden. Een complexe klus, maar 
gelukkig was het ziekenhuis wederom direct aan het juiste adres.

Onmisbare afdeling
In juni 2019 is het project van start gegaan. Het laboratorium is 
een essentieel onderdeel van het ziekenhuis. Daarom mocht 
deze plek geen moment gesloten zijn; het ziekenhuispersoneel 
kon niet belemmerd worden in hun werkzaamheden. Ze moeten 
immers op ieder gewenst moment onderzoek kunnen doen voor 
bepaalde ziekenhuispatiënten. Om dat voor elkaar te krijgen, is 
er in fases aan verschillende onderdelen van het lab gewerkt. 
Deze fases zijn opgenomen in een extra strakke bouwplanning 
om geen overlast te veroorzaken. Zo is het nieuwe laboratorium 
geplaatst en gereedgemaakt voordat het oude laboratorium is 
weggehaald. Het gevolg was dat het betrokken personeel zo 
geen concessies hoefde te doen in hun dagelijkse taken.  
Na het plaatsen van het nieuwe laboratorium, kon het 
ziekenhuispersoneel gebruik maken van deze faciliteit. Bij  
het bouwen van een ziekenhuislaboratorium komt daarnaast 
specifieke kennis kijken. Deze kennis heeft Jan Snel gelukkig in 
huis, zodat aan alle regels kan worden voldaan die gelden op het 
gebied van veiligheid en techniek.

Daarnaast was circulariteit een belangrijk aspect in het project. 
Het ‘oude’ laboratorium is namelijk niet ontmanteld en ontdaan 
van zijn taak. Integendeel zelfs: het oude laboratorium is, na het 
plaatsen van de nieuwe modules, opnieuw heringericht en 
klaargemaakt voor de toekomst. Ondertussen kon het personeel 
al gebruik maken van het laboratorium in de nieuwe modules. 
Nadat het ‘oude’ laboratorium gereed was, is deze gekoppeld 
aan de eerder geplaatste modules. Hierdoor werd het volledige 
lab van het Universitaire Ziekenhuis plotseling dubbel zo groot. 
Met een uiterst duurzaam resultaat als gevolg, omdat zowel de 
oude en de nieuwe modules in gebruik blijven.

Trouwe klant, trots gevoel
Uiteindelijk is het project in augustus 2019 opgeleverd. Voor 
een periode van minstens 15 jaar blijven de ‘oude’ en nieuwe 
modules als laboratorium staan op het terrein van het 
ziekenhuis. De reacties zijn veelbelovend, zoals Patrick 
Waumans aangeeft: “Het is eigenlijk boven verwachting 
opgeleverd wanneer je naar het eindresultaat kijkt. Daarbij is  
de binnenkant speciaal op de wensen van de medewerkers 
afgesteld.” Dat zijn overigens niet de minste wensen, omdat alle 
onderdelen uiteindelijk aan specifieke eisen moeten voldoen 
zodat het laboratorium gebruikt mag worden. Denk bijvoorbeeld 
aan eisen op het gebied van hygiënemaatregelen, bekabeling en 
brandbestendigheid. “De op maat gemaakte interieurelementen 
geven direct een luxe gevoel. Daarnaast zijn alle gebruikers 
vanuit het ziekenhuis enorm blij dat ze nu mogen werken in deze 
omgeving. Ik ben dan ook erg trots dat ik daar wederom mijn 
bijdrage aan heb mogen leveren.”

5 WEKEN ZIEKENHUISLABORATORIUM

CA 414 M² DE LOVIE (VZW)
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Frisse look and feel
voor Badhoevedorp 

De vraag was simpel: een informatiecentrum om mensen van 
informatie te voorzien, gecombineerd met een horecagelegenheid 
waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie en wat lekkers. 
Om onderdak te bieden aan zowel het informatiecentrum als het 
restaurant, is het pand opgebouwd uit twee bouwlagen. De eerste 
laag bestaat uit tien modules, die ruimte bieden aan het 
restaurant. Bovenop zijn nog eens zeven modules geplaatst om 
het informatiecentrum onder te brengen. 

Een bijzondere look and feel
Uitgangspunt voor het pand vormen de K1500-modules, die 
dankzij hun houten uiterlijk een warme uitstraling hebben. Om 
ervoor te zorgen dat het pand mooi wordt opgenomen in haar 
omgeving en eer doet aan het nabijgelegen natuurschoon, is 
namelijk gekozen voor een gevel van houten rabatdelen. 

Het resultaat mag er wezen. Kevin Warnaar, werkvoorbereider 
bij Jan Snel, vertelt trots: ‘Doordat we gebruik hebben gemaakt 
van houten panelen, zijn de modules van buitenaf niet meer 
zichtbaar. Hierdoor krijgt het pand een heel ander gevoel!’ 

Niet alleen aan de buitenkant, maar ook binnen is de houten 
look and feel doorgevoerd. Het restaurant is daardoor 
omgetoverd tot een waar strandpaviljoen. Zodra je Q-Beach 
binnentreedt, waan je je dan ook even op het strand, in plaats 
van in hartje Badhoevedorp. Warnaar is dan ook erg enthousiast 
over het eindresultaat: ‘De houten binnenafwerking en de sfeer 
die hierdoor gecreëerd is, zijn echt heel uniek. Doordat het 
pand volledig is ingepakt, heeft het een hele prettige sfeer en 
kunnen mensen echt niet zien dat dit modulair gebouwd is. 
Er is dan ook veel aandacht besteed aan de binnen- en 
buitenafwerking.’ 

Behalve voor hout kunnen opdrachtgevers ook kiezen voor 
allerlei andere soorten afwerking. ‘Er is van alles mogelijk. Naast 
onze standaard afwerking kan er bijvoorbeeld gekozen worden 
voor golfplaten en sandwichplaten in verschillende kleuren. 
Maar naar wens is zelfs een volledig stenen muur mogelijk’, 
vertelt Warnaar. Alles om te zorgen voor de juiste look and feel. 

Gestroomlijnde planning  
Om ervoor te zorgen dat het project volgens plan verliep, 
werd vooraf een strakke planning gemaakt. Daardoor hoefde 
opdrachtgever Bohemen niet lang te wachten voordat het pand 
in gebruik kon worden genomen. De bouw nam namelijk niet 
meer dan vier weken in beslag! Op dag 1 werden alle zeventien 
modules geplaatst, daarna werden de handen uit de mouwen 
gestokena om de in- en afbouw gereed te maken. Toen na 
anderhalve week de binnenafwerking gereed was kon de 
uitbater al aan de slag met de inrichting van het pand. 
Ondertussen werd aan de buitenzijde nog hard gewerkt aan 
de gevel, zodat Badhoevedorp na slechts een maand werk een 
prachtig restaurant en informatiecentrum rijker was. 
Daarmee is het authentieke dorpsplein compleet!

Wanneer je voet zet op het terrein van Q-Beach Badhoevedorp, kun je je haast niet meer voorstellen dat 

hier de auto’s een aantal jaar geleden nog over de A9 voorbij raasden. Inmiddels heeft de drukke snelweg 

plaatsgemaakt voor een lang gekoesterde wens van de bewoners van Badhoevedorp: een woongebied 

met gemoedelijk dorpsplein. Om het plaatje compleet te maken hoorde daar ook een informatiecentrum 

bij. Projectontwikkelaar Bohemen, verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling in Badhoevedorp, gaf 

Jan Snel de opdracht om daar iets moois van te maken.

BEDRIJFSLEVEN

2 WEKEN INFORMATIECENTRUM

CA 300 M² BOHEMEN
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De eerste vrachtauto op waterstof ?
Dat duurt niet lang meer!

Simeon Roodenburg, directeur van de afdeling transport, is de 
trotse aanjager van dit initiatief. “Nikola, een Japans bedrijf, is 
niet de enige die bezig is met de ontwikkeling van vrachtauto’s 
die op waterstof rijden. We hebben meerdere producenten 
onderzocht en Nikola sprong er wel echt bovenuit.” 

Actieradius van 1.260 kilometer
De vrachtwagens hebben een actieradius van 1.260 kilometer 
en dat is voor waterstof ongekend. Ook is de minimumsnelheid 
hoog genoeg om op de snelweg te kunnen rijden. Roodenburg: 
“De vrachtauto voldoet volledig aan de EU-wetgeving op het 
gebied van vrachtauto’s en heeft dus geen beperkingen. De 
enige uitdaging is dat onze modules een groot volume hebben 
en de Nikola heeft te weinig vermogen om deze te vervoeren. 
Daarom gaan wij deze vrachtwagen in eerste instantie inzetten 
voor afvalverzameling en recycling.”

Dat betekent overigens niet dat er niet ook andere manieren 
zijn om van fossiele brandstof af te komen. Roodenburg en zijn 
team zijn ook al bezig met plan B: “We zijn nog een ander spoor 
aan het onderzoeken; kunnen we bestaande trucks ombouwen 
zodat ze kunnen rijden op waterstof? Het lijkt erop dat we 
binnen een half jaar de eerste truck op waterstof op de weg 
kunnen hebben rijden.”

Vooroplopen in fossielvrije ambitie
Maar daar hangt wel een investeringsplaatje aan. “De Nikola is 
zeker niet goedkoop, en dat geldt ook voor het ombouwen van 
bestaande vrachtauto’s”, aldus Roodenburg. “Maar wat je niet 
moet vergeten, is dat een dieselvrachtauto minder lang 
meegaat. De meeste vrachtwagens moeten na acht jaar worden 
vervangen, omdat de motor dan te veel onderhoud nodig heeft. 

Ook worden milieueisen in stedelijke gebieden steeds strenger, 
dus het kan best zijn dat we over een aantal jaar niet meer met 
dieselauto’s de binnenstad in mogen. En dan hebben we 
natuurlijk wel een probleem. Maar nog los van de financiële 
onderbouwing, doen we dit omdat we bij Jan Snel 
duurzaamheid echt belangrijk vinden. Door dit initiatief durf ik 
gerust te zeggen dat we vooroplopen in de ambitie om van 
fossiele brandstoffen af te komen. We geloven dat LNG, hybride 
en elektrische voertuigen slechts een tijdelijke oplossing zijn; over 
een jaar of vijf zijn die echt achterhaald.”

Ook de chauffeurs in zijn team zien dit overigens wel zitten. 
“We hebben het bekend gemaakt tijdens de kerstborrel en ik 
kan wel zeggen dat er erg enthousiast op werd gereageerd. 

Veel collega’s wisten niet dat de waterstoftechnologie al zo ver 
is dat er vrachtwagens mee de weg op kunnen. Maar er waren 
veel jongens die zeiden dat ze graag in zo’n model zouden willen 
rijden.”

En heeft Roodenburg al een proefritje kunnen maken? “Nee, dat 
is het lastige; omdat de Nikola nog in ontwikkeling is, hebben 
we nog geen showroommodel of iets dergelijks kunnen zien. 
Het was echt een kwestie van gewoon één bestellen. Het is ook 
een beetje onwerkelijk nog, als ik eerlijk ben. Soms voelt het net 
als Star Trek; je werkt dagelijks met dieselvoertuigen en dan ben 
je bezig met een waterstofvrachtauto die nog niet eens op de 
markt is. Maar dat heb je nu eenmaal als je voorop wilt lopen.”

TRANSPORT

Jan Snel is naast de verduurzaming van zijn transport altijd bezig de klanttevredenheid met betrekking tot die 
transport te waarborgen en verbeteren. In een onderzoek van Jan Snel kwam naar voren dat tot wel negentig 
procent van de klanten Jan Snel kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit, toewijding en klantvriendelijkheid 
toedicht. In datzelfde onderzoek zeiden klanten dat duurzaamheid een groeipunt is voor Jan Snel. De elektrische 
vrachtwagen is slechts één van de oplossingen die we implementeren om zo snel mogelijk, zo duurzaam 
mogelijk te zijn. Bij het laatste onderzoek gaven klanten Jan Snel een 8+ op het gebied van mobiliteit. Aan onze 
kant doen we er alles aan dat cijfer in de toekomst nog hoger te krijgen!

Het is nog lang niet bij iedereen bekend, rijden op waterstof zou weleens een hét alternatief kunnen worden 

voor fossiele brandstof. Terwijl alle ogen gericht zijn op de elektrische auto’s van Tesla, wordt er in de 

achtergrond hard gesleuteld aan voertuigen die rijden op waterstof. Met een beetje geluk rijden in 2021 de 

eerste exemplaren al rond in Nederland, en Jan Snel is de trotse toekomstige eigenaar (van misschien wel de 

aller eerste). Saillant detail: de vrachtwagen heet Nikola, niet geheel toevallig de voornaam van… Tesla.



48 49JNSNL Magazine 2020JNSNL Magazine 2020

Een nieuwe parel 
voor de stad Essen

Studentenwoningen

WONEN

In de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen vinden we Essen, een stad die qua grootte vergelijkbaar is
met Den Haag. Ook in deze stad zijn er verschillende kennisinstituten, waaronder de Universiteit Duisburg-
Essen en de FOM Hogeschool, die samen meer dan 40.000 studenten onderwijzen. Daarmee neemt de 
druk op de woningmarkt voor studenten enorm toe. Jan Snel realiseert daarom dit jaar 106 permanente 
studentenwoningen in het centrum van Essen. 

Permanent, circulair en groen
Dat betekent overigens niet dat het oude gebouw aan de aan  
de Friedrich-Ebert-Straße geheel met de grond gelijk is gemaakt. 
Integendeel zelfs: de oude fundering wordt ten behoeve van 
de nieuwe, permanente studentenhuisvesting hergebruikt. 
Zo worden oud en nieuw met elkaar gecombineerd. Om de 
oppervlakte van het nieuwe gebouw te vergroten, is er 
afgelopen december extra geheid rondom de bestaande 
fundering. Hier was de burgemeester, meneer Kufen, zelf bij 
aanwezig – wat aangeeft dat de stad het project met open 
armen ontvangt. 

Het nieuwe gebouw, met in totaal 6 bouwlagen, krijgt een 
moderne en aantrekkelijke uitstraling die past bij de toekomst 
van de stad. De strakke, symmetrische lijnen van de voorgevel 
geven een extra modern gevoel. Daarnaast wordt het gebouw 
voorzien van een aantal groene elementen. Zo heeft stad Essen 
haar eigen stadsverwarming waar de woningen op worden 
aangesloten. Ook komen er zonnepanelen op het dak en komt 
er een eigen warmteterugwinning systeem. Aan de achterzijde 
van het gebouwcomplex werd onlangs een groene zone 
aangelegd met waterpartijen, promenades en bomen. En slechts 
300 meter verderop is de universiteit te vinden. Studenten van 
tegenwoordig hebben hele andere eisen. 

Zo is altijd goed verbonden zijn met het internet één van die 
aspecten: ze moeten hun lessen kunnen terugkijken, docenten 
kunnen mailen, de bibliotheek kunnen raadplegen en bestanden 
kunnen aanleveren. Daarom wordt iedere studentenwoning 
door Jan Snel aangesloten op het glasvezelnetwerk. Ook komt 
er bij het gebouw een extern pakketstation van DHL, een grote 
wasruimte, een eigen parkeerplaats en een ruime fietsenstalling 
met bergruimte.

Mock-up module
De oplevering van de nieuwe studentenwoningen staat gepland 
voor het najaar van 2020, nog voordat het nieuwe studiejaar 
van start gaat. De 106 studio’s hebben ieder een oppervlak van 
rond de 20m² en zijn voorzien van een eigen badkamer en 
keuken. Grote raampartijen garanderen daarbij zoveel mogelijk 
lichtinval. Voor het interieur wordt er samengewerkt met een 
Duits familiebedrijf. Om zeker te zijn van het ontwerp van de 
studentenwoningen, wordt er gewerkt met een mock-up van de 
module. Daar kijkt het team of alles klopt en zetten ze alle 
puntjes op de i. Olaf Bade, Manager Duitsland bij Jan Snel, licht 
toe: “Het moet vanaf het eerste moment helemaal perfect zijn. 
Daarna kunnen we overgaan tot de productie. Als er een fout in 
zit, dan wordt deze plotseling 106 keer gereproduceerd. Dat 
willen we natuurlijk niet.”

Tevens is er door het team van Jan Snel voldaan aan een aantal 
specifieke eisen die in Duitsland van kracht zijn. Naast de 
verschillende eisen op het gebied van brandveiligheid en 
constructieveiligheid, moest er ook worden gekeken naar de 
overdracht van trillingen in de vloeren. Door iedere module een 
eigen plafondopbouw met daarboven een holle ruimte te geven, 
zullen trillingen van de betonnen vloeren de onderliggende 
module niet bereiken. Ook op het gebied van ventilatieroosters 
moest er het een en ander worden aangepast. In Duitsland is 
het namelijk niet toegestaan dat bewoners deze zelfstandig 
sluiten. Hiervoor is er een geautomatiseerd ventilatiesysteem 
gebruikt dat aan alle eisen voldoet.

Hoewel het project nu nog in volle gang is, is het een bijzonder 
project voor Olaf en zijn team. Olaf: “Je ziet hoe enthousiast de 
bewoners en de burgemeester van Essen zijn. Dat geeft ons 
team veel extra energie om ervoor te zorgen dat de nieuwe 
studentenwoningen een verrijking zijn voor het straatbeeld. Het 
gebouw blijft permanent staan, dus dan moet het er ook 
fantastisch uit komen te zien. Daar heb ik alle vertrouwen in!”
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Flexibel karakter
Daarom is eind 2019 een aanbestedingstraject in gang 
gezet, waarbij de gemeente een partner zocht die niet alleen 
snel kan handelen maar ook binnen no-time een moderne 
school kan optuigen. Een school die voldoet aan 
ambitieniveau C van het Programma van Eisen voor frisse 
scholen. Eentje met een gezond binnenklimaat wat betreft 
luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht, geluid. “Een laag 
energieverbruik was ook een eis”, vult Marloes Bos, 
huisvestingsadviseur bij Jan Snel, aan. “Met goede isolatie, 
zonnepanelen en zonder gasaansluiting. Een goed 
luchtklimaat draagt bij aan het concentratievermogen en 
daarmee de leerprestaties van scholieren.”

Bovendien moet het tijdelijke schoolgebouw voor het oog 
aantrekkelijk zijn en passen in het landschap. Het is de 
bedoeling dat de school in totaal acht lokalen beslaat en 
daarnaast beschikt over een speellokaal, vier groepsruimtes, 
sanitaire voorzieningen en aangrenzend een 
kinderdagverblijf. De noodschool moet een flexibel karakter 
krijgen, zodat het mogelijk is om lokalen groter en kleiner te 
maken naargelang de grootte van toekomstige klassen. 

Nu zijn snelheid, kwaliteit en flexibiliteit wel aan Jan Snel 
toevertrouwd. Na enkele voorbereidende weken werd al 
gestart met de bouw van de accommodatie. De school is 
opgebouwd uit MOVIX-elementen. 

De elementen worden in de fabriek gemaakt en kunnen 
op de bouw eenvoudig en snel worden gemonteerd. 
Bos: “Omdat de school specifieke ruimtelijke eisen heeft, 
is hiervoor een ontwerp op maat gemaakt.”

Vouwwanden
Flexibiliteit wordt gewaarborgd via onder meer vouw-
wanden die het mogelijk maken om ruimtes kleiner of groter 
te maken. Er is gebruikt gemaakt van lateien om de over-
spanning te kunnen overbruggen. De gemeente is te spreken 
over de daadkracht, flexibiliteit en snelheid van Jan Snel. 
Woordvoerder Scholtmeijer: “Het is een prima samen-
werking tot nu toe. Jan Snel is heel meedenkend en flexibel. 
Ze stonden open voor het gebruik van bepaalde kleuren en 
materialen en waren in staat om heel snel, eind april, te 
leveren.” De gemeente Vijfheerenlanden is dan ook blij dat 
de leerlingen op termijn gebruik kunnen maken van hun 
nieuwe, tijdelijke, frisse school, al is de ingebruikname door 
het coronavirus vertraagd. 

Jan Snel bouwt in korte tijd 
een frisse school 

ONDERWIJS

Basisschool Hoef & Haag, Hagestein

4,5 MAANDEN 8 LOKALEN, 4 GROEPS-
RUIMTES EN 1 SPEELLOKAAL 

CA 1.680 M² GEMEENTE 
VIJFHEERENLANDEN
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Noodlokalen voor scholieren zijn hard nodig in de gemeente Vijfheerenlanden door de komst van 1.500 
nieuwbouwhuizen in de buurt en de bouw van schoolgebouw De Brink. Het gemeentebestuur moet voor 
in totaal 235 leerlingen een tijdelijk nieuw onderkomen regelen. 

Nieuwe vestiging Jan Snel 
Rotterdam is geopend

ALGEMEEN

Op 1 september 2020 opende kantoor Rotterdam haar deuren op het Benelux Workpark te Vlaardingen. 

Nabij de Beneluxtunnel, midden in het Rijnmondgebied, heeft Jan Snel een kantoor in het markante 

Cincinetti Building gerealiseerd. Binnen deze vestiging ligt de focus vooral op de branches Petrochemie 

& Industrie. Het team houdt zich bezig met Turn Arounds, nieuwbouwprojecten, Contractors bij grote 

petrochemische bedrijven en alle andere vraagstukken op het gebied van modulaire en circulaire 

huisvesting. Dit uiteraard voor de korte alsmede de lange termijn.

Vestiging Rotterdam:

Benelux Workpark, 

Schiedamsedijk 116,

3134 KK Vlaardingen
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Uitgelezen investeringskans
in short stay accommodatie

Vlak naast RoyalFloraHolland, het centrum van de internationale bloemenhandel en in het economische hart 

van Nederland zal Jan Snel volgend jaar The Flower Hotel bouwen. Steden als Amsterdam en Utrecht, maar 

ook Schiphol Airport en belangrijke internationale beurshallen zijn vlakbij.

WONEN

The Flower Hotel, Aalsmeer

The Flower Hotel wordt volledig circulair gebouwd. Alle grondstoffen, producten en materialen 
zijn herbruikbaar en er is nauwelijks sprake van restafval waardoor de uitstoot van CO2 tot een 
minimum wordt beperkt. The Flower Hotel biedt daarmee niet alleen een uitzonderlijke kans op een 
aantrekkelijk rendement, maar ook de mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan de 
noodzakelijke verduurzaming van de bouw – en vastgoedsector.

Jan Snel biedt investeerders een uitgelezen kans om nu en juist op deze locatie te investeren in een short stay 
accommodatie. Investeerders kunnen het hotel volledig naar eigen wens ontwikkelen voor een specifieke doelgroep. 
The Flower Hotel is geschikt om uiteenlopende doelgroepen van passende tijdelijke huisvesting te voorzien: 
arbeidsmigranten, studenten, maar ook zakelijke professionals en personeel van Schiphol Airport. 
Alle doelgroepen hebben een sterke behoefte aan short stay woonruimte.
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Schoner
Bij Jan Snel zetten we vol in op het hergebruik van materialen en houden we al 
tijdens het bouwproces rekening met de toekomst. Onze ecologische voetafdruk 
ligt daardoor fors lager dan in de traditionele bouw. Geïndustrialiseerd modulair 
bouwen leidt tot 50 procent minder CO2-uitstoot. Voldoet een gebouw niet meer 
aan de laatste woonwensen, dan krijgen de elementen in een andere opstelling of 
op een nieuwe locatie een tweede leven. Hierdoor wordt maar liefst 80 procent 
van de componenten in modulaire bouw hergebruikt. 
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Schoner:
50 procent minder
CO2 uitstoot

ALGEMEEN

De stikstofcrisis heeft aangetoond wat iedereen stiekem al wist: de bouwsector moet echt duurzame stappen 
gaan zetten. “Te lang hebben we verduurzaming met de mond beleden”, verduidelijkte een woordvoerder van 
brancheorganisatie Bouwend Nederland onlangs in NRC. Dit betekent dat de traditionele manier van bouwen 
drastisch op de schop moet. Jan Snel biedt een perfect alternatief via zijn duurzame en circulaire visie. 

Door vol in te zetten op het hergebruik van producten en 
materialen en al tijdens het bouwproces rekening te houden 
met de toekomst, ligt de ecologische voetafdruk van Jan Snel 
fors lager dan in de traditionele bouw. Dit wordt onderschreven 
door het softwareprogramma Ecochain dat heeft berekend dat 
de modulebouw van Jan Snel vijftig procent minder CO2 
uitstoot dan de traditionele bouw. 

Duurzaam bouwen
Om de duurzame visie van Jan Snel te begrijpen, is het 
belangrijk om eerst te weten wat circulair bouwen inhoudt. 
Circulair bouwen wordt gezien als de belangrijkste stap op weg 
naar een duurzame sector en betekent dat alle producten, 
materialen en grondstoffen telkens kunnen worden hergebruikt. 
Het kan daarbij gaan om producten van een prefab-woning 
(zoals kozijnen), elementen (zoals een douchecabine) of 
componenten (zoals een wasbak). Bij het ontwerp wordt al 
rekening gehouden met het hergebruik van materialen, 
waardoor de waarde van materialen zo veel mogelijk behouden 
blijft. Dit noemen we de gesloten kringloop. 

Jan Snel produceert modules (de standaardmaat is 3 bij 6 meter) 
die op verschillende manieren ingezet kunnen worden. 
Daarnaast zijn de demontabele modules eenvoudig te 
demonteren en op een andere locatie op te bouwen. Deze 
modulaire en flexibele bouwmethode leent zich extreem goed 
voor circulair bouwen.

In de duurzame visie van Jan Snel is niet alleen de 
herbestemming van materialen maar ook de afkomst ervan van 
groot belang. Jan Snel wil zoveel mogelijk werken met biobased 
materialen; dit zijn bouwmaterialen die snel weer terug groeien 
of zonder schade in de natuur kunnen worden opgenomen. 

Ketensamenwerking
Om het duurzame proces te versnellen en duurzame bouw een 
flinke duw in de rug te geven, is samenwerking van cruciaal 
belang. Via complete ketensamenwerking, met leveranciers, 
onderaannemers en partners die hetzelfde doel nastreven als 
Jan Snel, kan het beste rendement worden behaald en de 
impact op het milieu drastisch worden verlaagd. 

Jan Snel praat nu met leveranciers over het terugdringen van de 
CO2-uitstoot en maatregelen die gezamenlijk genomen kunnen 
worden om het milieu te ontlasten. Kennisdeling draagt ook bij 
aan de bewustwording bij partners; via het delen van ervaringen 
probeert Jan Snel kennis rondom circulair bouwen te 
verspreiden. 

Meetbaar
Maar los van ketensamenwerking, hoe zorg je er in de praktijk 
voor dat je de ecologische voetafdruk ook daadwerkelijk 
vermindert? Daarvoor moet je verduurzaming meetbaar maken. 
Jan Snel heeft hiervoor een nulmeting verricht via het software 
programma Ecochain. Via dit programma wordt de CO2-impact 
in kaart gebracht. Er wordt onder meer gekeken naar de 
uitstoot van het materiaal dat nodig is om de modules te 
bouwen, het transport van de materialen naar de fabriek, het 
energieverbruik en de afkomst van de producten. 

De uitkomsten uit de Ecochain rapportage levert Jan Snel 
interessante inzichten op. Zo is er bijvoorbeeld met zekerheid  
te zeggen dat staal en beton in de modules met afstand de 
hoogste impact heeft. Een vergelijking met de traditionele bouw 
leverde eveneens een interessant inzicht op; de traditionele 
bouw stoot 50 procent meer CO2 uit dan modulebouw. 

Missie
Door de inzichten uit de Ecochain-rapportage kan Jan Snel ervoor zorgen 
dat verduurzaming en circulair bouwen een onderdeel vormt van de identiteit. 
Na de nulmeting via Ecochain zijn de volgende vier concrete doelen gesteld.
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Figuur 1
In deze berekening is de CO2-impact te zien van een volledig 
nieuw geproduceerde K3000-module (3x6m). 

CO2-impact nieuw geproduceerde K3000-module

Figuur 2
Hier is de berekening te zien waarbij de dragende constructie 
volledig hergebruikt wordt bij een K3000-module (3x6m).
Te zien is dat de CO2-impact daalt met 53%. 

CO2-impact hergebruikte K3000-module

Figuur 3 
In deze berekening is de CO2-impact te zien wanneer de nieuwe 
aanbouw (829 m2) van Jan Snel volledig met nieuwbouw zou zijn 
uitgevoerd.

Figuur 4
In deze berekening is de CO2-impact te zien van de nieuwe 
aanbouw (829 m2) van het hoofdkantoor van Jan Snel in Montfoort. 
Door hergebruik toe te passen, is de CO2 met 48% gedaald. 

Nieuwbouw kantoor Jan Snel Hergebruik nieuwe aanbouw kantoor Jan Snel

Vergelijking tussen nieuwe productie en hergebruik CO2-impact van de nieuwe aanbouw van hoofdkantoor Jan Snel
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Jan Snel wil zijn fabrieksterrein nog duurzamer inrichten, 
waarbij de vooruitgang constant wordt gemonitord, bijgestuurd 
en aangepast. Feitelijk streeft Jan Snel een zero waste-beleid 
na. Op dit moment wordt bijvoorbeeld een proces uitgerold 
waarbij CO2 wordt terug geleverd aan de leverancier. Hierdoor 
verminderen de afvalstromen in de fabriek.

Jan Snel wil voor de huidige modules zo veel mogelijk gebruik 
maken van herbruikbare, duurzame, biobased materialen. Dit 
betekent dat we verantwoord en duurzaam moeten inkopen, 
zodat Jan Snel over een aantal jaren grotendeels gebruikt maakt 
van geverifieerde circulaire materialen. Bovendien is Jan Snel 
van plan om een prototype van een volledig circulaire module  
te ontwerpen zodat precies kan worden nagegaan hoe dit in de 
praktijk gaat uitpakken.

Na een nulmeting van Ecochain in 2018 is duidelijk geworden 
wat het CO2-verbruik van Jan Snel is. Een reductie van de 
CO2-emissie is de volgende stap. Hiervoor wil Jan Snel onder 
meer de transport en het wagenpark verduurzamen en 
overstappen op efficiëntere machines. Er wordt al gewerkt 
aan een overstap op groene stroom. Het is ook de bedoeling 
dat chauffeurs zuiniger gaan rijden doormiddel van adviezen 
van externe coaches. Dit wordt gemonitord via een 
maandelijks dashboard.

Je creëert geen duurzaam bedrijf door alleen naar de 
buitenwereld te roepen dat je duurzaam bent. Daar is een 
verandering van de mindset voor nodig. Duurzame en circulaire 
ambities zijn immers alleen haalbaar als er draagvlak voor is 
binnen de organisatie. Werknemers moeten de nieuwe identiteit 
begrijpen en omarmen, dat is het streven. Op dit moment zet 
Jan Snel een projectgroep op met leden van elke afdeling, die 
het enthousiasme overbrengen op de rest van de organisatie.

2.  Zoveel mogelijk gebruikmaken van  
biobased materialen

1. Het terrein duurzaam inrichten 3. De CO2-emissie reduceren 4.  Circulariteit als onderdeel van de identiteit 
van Jan Snel bestempelen
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Gerealiseerde 
projecten

Kindcentrum Farmsumerborg

In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen realiseerde 
Jan Snel een nieuw kindcentrum: Farmsumerborg. Het tijdelijke 
pand overtreft de verwachtingen en zal hierdoor vanaf heden 
als permanente huisvesting worden gebruikt. Het pand is 
gelegen in het Groningse Farmsum, binnen het verhoogde 
aardbevingsrisico gebied. Om deze reden voldoet het pand aan 
de richtlijnen voor aardbevingsbestendige bouw. 

Laboratorium Chemie van 
Eurofins NSC Netherlands B.V.

Met spoed was Eurofins NSC Netherlands B.V. op zoek naar een 
tijdelijke oplossing voor een hoogwaardig laboratorium. Binnen 
3 werkdagen waren de complete contractstukken rond en 
getekend. Daarmee kon de realisatie van het gebouw dezelfde 
week nog van start. Door onze snelle manier van schakelen is 
Jan Snel in staat om in te spelen op noodsituaties als deze en 
kon het project in enkele weken opgeleverd worden. 

Dienstencentrum Hoogezand

In het Groningse Hoogezand bouwde Jan Snel in opdracht van 
Nationaal Coördinator Groningen in exact vier maanden een 
school voor de leerlingen van het Dr. Aletta Jacobs College en 
Noorderpoort. De school bestaat uit één bouwlaag van de 
K4000 modules van Jan Snel en heeft een oppervlakte van 
1467 m2. Het gebouw is voorzien van diverse lichtkoepels. 
Bijzonder aan deze school is dat het voldoet aan de eisen van 
Frisse Scholen Klasse B.

Geldmaat

Jan Snel is vanaf begin dit jaar aan de slag als producent 
van de nieuwe geldkiosken van Geldmaat. De geldautomaten 
van Geldmaat zijn herkenbaar aan de opvallende gele kleur en 
maken het opnemen en storten van contant geld eenvoudig. 
De flexibele modules van Jan Snel bieden een ideale oplossing 
voor op zichzelf staande geldautomaten. 

ALGEMEEN

1

2

3

4
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Bijzondere 
nachtverblijven 
voor bijzondere doelgroepen

Jan Snel heeft veel projecten, verspreid over een groot gebied in Europa. Ieder project is bijzonder; zo 

ook dit project voor De Lovie (vzw). Dit is een sociale organisatie die ondersteuning biedt aan meer dan 

600 jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap of andere beperking. Ook mensen met 

bijkomende zorgeisen als gevolg van een autismespectrumstoornis, psychische kwetsbaarheid, dementie, 

medische of fysieke problematiek kunnen bij hun terecht. Deze vereniging zonder winstoogmerk heeft 

verschillende locaties in de buurt van Poperinge en is daarnaast verder verspreid door Vlaanderen. 

ZORG

Permanente vertrekken
De organisatie van De Lovie zet zich dus in voor het welzijn
van zowel haar bewoners als de naasten van deze patiënten. 
Daarom wilde de organisatie op één van deze locaties in de 
omgeving van Poperinge permanente nachtverblijven creëren 
voor patiënten die er vast of per week wonen. De locatie in 
kwestie is enorm imposant omdat het is gesitueerd op een 
oud kasteeldomein. Daardoor beslaat dit complex een groot 
zorgcentrum waar de bewoners – maar ook de naasten van 
de bewoners – goed kunnen vertoeven. Een permanente 
toevoeging, in de vorm van de nachtverblijven, is dan ook 
een passende keuze.

In april 2019 is het team van Jan Snel aan de slag gegaan met 
het project bij De Lovie in Poperinge. Normaliter vertrekt het 
team als een speer en wordt er binnen no-time een fantastisch 
eindresultaat opgeleverd. In dit geval is het proces iets trager 
verlopen, allemaal gebaseerd op de wensen van de klant. 
Omdat er op de locatie doelgroepen wonen die extra zorg 
nodig hebben, moest hier ook rekening mee gehouden worden 
in het opleveren van de verschillende onderdelen. Hierbij 
speelde het schema van alle bewoners een belangrijke rol. 
Zij mochten weinig tot geen hinder ondervinden in hun 
dagelijkse gang van zaken. Het rekening houden met de 
bewoners zorgde daarom voor een verlengd projectschema. 
Daarnaast speelde de vakantieperiode ook een belangrijke 
factor in het verloop van het proces. Daarom is het totale 
project van de permanente nachtverblijven ‘pas’ in december 
2019 opgeleverd, maar het resultaat is er zeker niet minder 
op geworden. Integendeel zelfs, alle gebruikers zijn enorm 
enthousiast over de accommodaties waar zij dagelijks gebruik 
van mogen maken. Daarover later meer.

Speciale eisen
Om alle nachtverblijven te realiseren, is er gebruik gemaakt 
van de K3000-BEL modules van Jan Snel. Gezien de bijzondere 
doelgroep van het project, worden er ook extra eisen gesteld 
aan de permanente huisvesting. Patrick Waumans licht toe:  
“Er moet bij dit soort woningen met nóg meer aandacht worden 
gekeken naar bijvoorbeeld de afwerking. Dat heeft te maken 
met de wetgeving, maar ook met de veiligheid voor de 
eindgebruikers.” Een van die voorbeelden is een zuur- en 
waterbestendig parket zodat deze gemakkelijk schoon te maken 
is. Daarnaast is er een ventilatiesysteem geplaatst wat volledig 
in het plafond is verwerkt zodat de bewoners er niet bij kunnen. 
Ook zijn er ramen geplaatst die enkel door het personeel van 
De Lovie geopend of gesloten kunnen worden – alles zodat de 
bewoners zichzelf niet kunnen bezeren wanneer ze verblijven 
in de nieuwe, permanente toevoeging aan het domein.

Patrick Waumans kijkt dan ook met een zeer trots gevoel terug 
naar het realiseren van het project. De uiteindelijke reacties van 
zowel de gebruikers, het personeel als de familieleden van de 
patiënten waren overweldigend. Patrick Waumans: “Alle mensen 
die we daarna hebben gesproken, zijn uitermate positief. Ze 
hadden ten eerste nooit verwacht dat we zulk prachtig, op maat 
gemaakt werk konden leveren met modulaire bouw. Daarnaast 
hebben we hier ook te maken met een speciale doelgroep. Het 
is heel mooi om te zien dat we iets hebben kunnen betekenen 
voor deze mensen. Zij verdienen een fantastische plek om te 
verblijven. Als ik dan ons eindresultaat op het immense 
kasteeldomein zie, kan ik niets anders dan supertrots zijn op 
het werk wat we hebben geleverd!” 

1 WEEK POLIKLINIEK

CA 54 M² DE LOVIE (VZW)
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Flexibel laboratorium voor LUMICKS

Vijf jaar geleden opende LUMICKS zijn deuren. Het bedrijf ontwikkelt en produceert high-tech microscopen, 
die kunnen filmen en meten hoe moleculen en cellen interactie met elkaar hebben. Inmiddels barst de 
start-up uit zijn voegen en groeit het bedrijf zo hard dat een nieuw laboratorium noodzakelijk was. Door de 
explosieve groei van het bedrijf is de start-up echter aangewezen op tijdelijke kantoorruimte. Vandaar dat 
LUMICKS hard op zoek was naar een flexibele oplossing voor het onderbrengen van het laboratorium. 

ZORG

Klaar voor de toekomst!

Glazen bol in de toekomst
LUMICKS ontwikkelt zo sterk dat het bedrijf mogelijk volgend 
jaar alweer toe is aan een nieuw kantoorpand om ruimte te 
bieden aan het groeiende personeelsbestand. Daarom wilde het 
techbedrijf graag een modulair laboratorium, dat ze eenvoudig 
kunnen meeverhuizen naar hun toekomstige vestiging. Door 
het laboratorium te huisvesten in één flexibele module, kan de 
oplossing makkelijk naar een nieuwe locatie vervoerd worden. 
Jorrit Janmaat, huisvestingsadviseur bij Jan Snel vertelt: “Dat een 
klant een modulair lab koopt en daar zijn toekomstige huisves-
tingsstrategie met betrekking tot kantoorruimte op inricht is heel 
bijzonder!” De keuze voor een modulaire oplossing is echter heel 
toekomstbestendig: zodra het bedrijf doorgroeit, kunnen de 
labvoorzieningen eenvoudig worden uitgebreid door het bijzetten 
van extra modules. De modulaire oplossing biedt daarmee een 
circulair antwoord op de vraag naar een flexibel lab.  

Buiten de lijntjes kleuren: afwijkend formaat
Naast de vraag naar flexibiliteit, had LUMICKS nog een andere 
belangrijke wens: het moest voldoen aan een speciaal formaat. 
Het laboratorium moet namelijk ruimte bieden aan meerde-
re werknemers tegelijkertijd. Daarnaast wordt het lab in het 
huidige kantoor geplaatst in een bestaande patio, waardoor de 
module perfect moet passen. De module moest daarom 7 bij 4 
meter groot worden, terwijl de modules van Jan Snel gebruikelijk 
3 bij 6 meter zijn. “In principe vormen onze standaard modules 
de basis voor modulaire bouw, maar we kunnen daar naar wens 
van afwijken. Er komt extra rekenwerk bij kijken, maar die kennis 
hebben we bij Jan Snel gewoon in huis. Flexibel bouwen betekent 
dus ook flexibel omgaan met de wens van de opdrachtgever”, legt 
Jorrit Janmaat uit. Modulair bouwen is dan ook niet zo rechtlijnig 
als men soms denkt en biedt zeker de mogelijkheid om buiten de 
lijntjes te kleuren. 

Dankzij het flexibele laboratorium is LUMICKS klaar voor de 
toekomst. Het laboratorium is een cruciaal onderdeel voor de 
verdere groei van het bedrijf en kan daarnaast op elk moment 
worden uitgebreid. Jan Snel biedt dan ook niet alleen een snel 
antwoord op de vraag van opdrachtgevers, maar heeft ook altijd 
toekomstige ontwikkelingen in het achterhoofd. 
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Voordat alle werkzaamheden op de locatie van het Tobbepad 
van start gingen, was er veel werk nodig op het gebied van 
advisering en onderzoek. Want voordat je een geheel nieuw 
pand neer kunt zetten, moet de ondergrond natuurlijk wel 
betrouwbaar zijn. Daarom startte het bouwgereed maken op
22 april 2019. Onder meer het heien en het uitbrengen van 
funderingsadvies gebeurde in deze periode. Ruim een maand 
later, na het afgeven van de bouwvergunning, zijn de overige 
werkzaamheden van start gegaan. 

Drie soorten bouw
Bijzonder in dit project is dat er een combinatie wordt gebruikt 
van traditionele bouw, systeembouw en modulebouw – beiden 
van Jan Snel. Hierbij gaat het bij systeembouw om het   
flexibele Movix-systeem; bij modulebouw gaat het om de 
kwalitatieve K3000 modules. Dat houdt wel in dat je rekening 
moet houden met extra elementen, zoals bijvoorbeeld de 
droogtijden van de betonvloeren en het samenbrengen van 
verschillende buizensystemen. Ook in een later stadium, tijdens 
de afbouw, zijn er veel aspecten die extra aandacht vereisen om 
tot een extra goed resultaat te komen. Dit zijn onder andere het 
leggen van de juiste sportvloeren, het aanbrengen van 
geluiddempende details, het aanbrengen van de vloerputten 
voor de toestellen en vervolgens het plaatsen van alle 
apparatuur. 

Het resultaat mag er dan ook zijn. Na ongeveer een half jaar 
staat er een frisse en moderne sporthal in Gouda. 

Zo zijn de snelheid en het nieuwe gebouw al een paar voordelen 
waar zowel de gebruikers als de gemeente profijt van hebben. 
Daarnaast is dit gebouw ook nog eens enorm duurzaam: na 
de gebruiksperiode van 10 jaar wordt de sporthal weer 
gedemonteerd en afgevoerd. Circulariteit ten top. Zo hoeft er 
geen sloopkogel aan te pas te komen en heeft de eigenaar zijn 
grond weer ter beschikking om er een nieuwe bestemming aan 
te geven. Michiel Bunnik, wethouder voor het CDA in Gouda, is 
te spreken over het eindresultaat: “De komst van deze hal had 
een lange aanloop. Ik ben blij dat hij er nu daadwerkelijk staat. 
Ik verwacht dat veel Gouwenaars er met plezier sporten.” 
Ook Sportpunt Gouda, beheerder van de sporthal, onderkent 
de snelheid van Jan Snel. Op de website van hun nieuwe locatie 
staat namelijk: “Het bouwproces verliep de afgelopen maanden 
zeer voorspoedig waarmee de afrondingsfase sneller zal 
plaatsvinden dan verwacht.”

De nieuwe sporthal in Gouda is in februari 2020 geopend 
en heeft daarnaast ook een nieuwe naam gekregen: 
De Dick van Dijk Hal.

Gouda heeft veel meer te bieden dan alleen goed smakende stroopwafels en kaas. In deze stad staat sport 

namelijk ook hoog op de agenda. Met het verdwijnen van een oud zwembad in de stad, vond gemeente 

Gouda dat het tijd werd voor een nieuwe invulling op die locatie. Hoewel, een nieuwe invulling… sport is 

nog altijd het uitgangspunt voor de locatie aan het Tobbepad. Daarom is de gemeente Gouda gestart met 

het uitzetten van een aanbesteding voor een sportlocatie. Niet geheel verrassend, maar wel een feit om 

trots op te zijn, is Jan Snel als beste uit de bus gekomen en is de aanbesteding gegund. 

SPORT & EVENTS

Nieuwe sporthal in Gouda

6 MAANDEN SPORTLOCATIE

CA 1.670 M² GEMEENTE GOUDA
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Projecten in aanbouw
ALGEMEEN

Studentenwoningen Bochum Studentenwoningen Maastricht

Mosadex International Lelystad Wonen bij Lars

Onder eigen regie ontwikkelt Jan Snel in het Duitse Bochum 
700 studentenwoningen. Het innovatieve woonconcept, 
waarbij veel aandacht wordt besteed aan gemeenschappelijke 
voorzieningen, is hét antwoord op de groeiende vraag 
naar kwalitatief hoogwaardige studentenhuisvesting in het 
Ruhrgebied.

Door een toenemend aantal studenten in Maastricht groeit ook 
de behoefte aan huisvesting voor deze doelgroep. Jan Snel bouwt 
daarom in samenwerking met C3 Living 252 studentenwoningen 
om in deze behoefte te voorzien. De woningen beschikken allen 
over een eigen badkamer en keuken. Al na een bouwtijd van 4 
maanden zullen de eerste studenten de sleutel van hun nieuwe 
woning in ontvangst nemen.  

Voor Mosadex International te Lelystad zorgt Jan Snel in 
samenwerking met Trovium Projectrealisatie voor 1.650 m2 
extra kantoorruimte. Deze ruimte is verdeeld over 3 verdiepingen 
en wordt voorzien van een dakterras en kantine. Het betreft 
een kwalitatief hoogwaardig kantoor en zal turn–key worden 
opgeleverd. 

Jan Snel gaat woningcorporatie Centrada voorzien van 152 
circulaire woningen in Campus Zuid in Lelystad. Het project, 
genaamd ‘Wonen bij LARS’, wordt naar verwachting eind 2020 
opgeleverd. De woongebouwen bestaan uit kleine volwaardige 
appartementen met één of twee kamers. Bij het ontwerpen 
van de gebouwen is gekozen voor duurzame materialen en een 
rustig kleurenschema dat past bij de nabije omgeving. Op alle 
daken van de woningen zijn zonnepanelen aangebracht die 
worden ingezet voor de energievoorziening van alle algemene 
faciliteiten in het complex. 

700 STUDENTENWONINGEN 252 STUDENTENWONINGEN

CA 1.650 M2 152 WONINGEN

GEMEENTE BOCHUM C3 LIVING

TROVIUM PROJECTREALISATIE CENTRADA
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