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Ravel Residence, Amsterdam.
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‘Modules zijn niet 
 te onderscheiden 
 van traditionele bouw’
Flexibel bouwen heeft de toekomst. Daarvan is Harry van Zandwijk, directeur/mede-eigenaar 
van modulaire bouwer Jan Snel BV, overtuigd. “Flexibel bouwen is milieuvriendelijk, kosten-
besparend en bovendien efficiënt en flexibel. De kwaliteit doet niet onder voor traditionele 
bouwvormen. Zeker nu de termijn van tijdelijke bouw onlangs is verruimd naar tien jaar voor 
bouwwerken buiten het bestemmingsplan en vijftien jaar voor bouwwerken binnen het bestem-
mingsplan, winnen deze argumenten steeds meer terrein. Dat zien we terug in onze aanvragen.”

Jan Snel BV is gespecialiseerd in modulaire bouw-
systemen. Het bedrijf vertaalt de wensen van de 
opdrachtgevers naar praktische oplossingen. De 
medewerkers ontwerpen, bouwen, transporteren 
en plaatsen units in verschillende lengtes, breed-
tes en hoogtes, voor korte of langere tijd. Of het 
nu gaat om een kantoorgebouw, een complete 
scholengemeenschap of huisvesting.

PERMANENTE MODULES
Flexibel bouwen is bij Jan Snel BV vaak vaster 
dan het lijkt, vertelt Van Zandwijk. “De kwaliteit 
is goed, daardoor blijven onze units vaak veel 
langer in gebruik dan gepland. Sinds enkele 
jaren verhuren en verkopen we zelfs perma-
nente modules! Hiermee lopen we vooruit op 
de conservatieve bouw, waarin meer en meer 
conceptueel gebouwd wordt.” De permanente 
modules van Jan Snel BV zijn volgens Van Zand-
wijk niet te onderscheiden van de gebouwen 
die door traditionele bouwbedrijven gereali-
seerd worden. “De voordelen zijn echter legio. 
Een belangrijk verschil tussen traditionele en 
flexibele bouw is dat alle elementen verplaatst, 
aangepast of hergebruikt kunnen worden. Door-
dat de units in onze fabriek gebouwd worden, 
zijn faalkosten niet aan de orde. De bouw 

vindt schoon en droog plaats, waardoor we een 
hoge kwaliteit kunnen garanderen. Bovendien 
zijn we in staat just-in-time te leveren, zonder 
meerwerkkosten.”

Dat laatste heeft Jan Snel BV onder andere 
bewezen bij de bouw van Ravel Residence in 
Amsterdam. “In opdracht van RAVAM CV en in 
samenwerking met Student Experience bouwden 
we achthonderd studentenwoningen, in slechts 
324 kalenderdagen”, blikt Van Zandwijk trots 
terug. “Naast de studentenwoningen – inclusief 
badkamers en keukens – bestaat het gebouw uit 
een restaurant, studieruimte, eetkamer, biblio-
theek en een wasruimte. Het studentencomplex 
blijft minimaal twaalf jaar staan en beslaat 
totaal ca. 28.000 m² op vijf bouwlagen.” Begin 
dit jaar opende Ravel Residence – tot op heden 
de grootste opdracht voor Jan Snel BV – haar 
deuren. Hiermee kwam een eind aan een inten-
sieve bouwperiode. Maar tijd om achterover te 
leunen, kregen de bouwers niet. “In augustus 
hebben we de opvolger van Ravel Residence 
mogen opleveren: AmstelHome, dat onderdak 
biedt aan 520 zelfstandige studentenwoningen 
en een groot aantal gemeenschappelijke voor-
zieningen zoals studieruimten, horeca en een 
grote binnentuin.” De units voor AmstelHome 
zijn allemaal in de fabriek in Montfort gebouwd, 
vertelt hij. “Er waren ruim 550 transporten nodig 
om alle units en aanvullend materieel naar de 
hoofdstad te vervoeren.”

INNOVEREN IN DE BREEDTE
“Ons werkveld is groot”, vertelt Van Zandwijk. 
“We gaan dwars tegen de trend van specialisatie 
in. We innoveren in de breedte. We hebben ons 
nooit beperkt tot één segment, maar zijn actief 
in verschillende sectoren. Dat is ook onze kracht. 
Naast studentenhuisvesting ontwerpen, bouwen 
en transporteren we op dit moment diverse 
woonoplossingen voor asielzoekers in Nederland 
en Duitsland. Daarnaast zijn we bezig met een 
modulair opleidingscentrum voor de jeugd van 
Ajax. In september/oktober starten we met 
modulaire starters- en rijtjeswoningen in vier 
gemeentes in Nederland.”

Nieuw in het assortiment van Jan Snel BV zijn 
de blast resistant (ontploffingsvrije) modules 
en shelters, voor de petrochemische industrie, 
evenals de aardbevingsbestendige schoolmo-
dules waarmee het bedrijf onlangs een eerste 
project in Groningen heeft uitgevoerd. “In 
opdracht van de NAM hebben we een tijdelijke 
voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar 
gebouwd in gemeente Loppersum, waar regel-
matig aardbevingen voorkomen. De tijdelijke 
kindvoorziening, met een totale oppervlakte 

van 3.465 m² bestaat uit gestandaardiseerde 
modules van 6 x 3 meter welke voorzien zijn van 
betonnen vloeren. De modules zijn gebouwd 
conform de NPR-richtlijn voor aardbevingsbe-
stendig bouwen. We hebben de voorziening 
binnen 8,5 week gebouwd, vanaf de start van 
het grondwerk tot en met de oplevering.”   ❚Damen Shipyards, Gorinchem.
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