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Als u weet hoe hard we als bedrijf groeien en 

op welke plekken u onze modulaire 

bouwsystemen terugziet, dan lijkt het soms 

of we alleen maar aan het werk zijn. En dan 

met name om voor anderen een nieuw thuis 

te bouwen. Operatiekamers aan een 

ziekenhuis, woningen voor de huurmarkt, 

tijdelijke schoolgebouwen, sportzalen, 

studentenwoningen en explosiebestendige 

units voor de industrie.

Maar natuurlijk zijn we zelf ook graag thuis 

bij onze eigen familie. Vrije tijd en 

ontspanning zijn belangrijk, ook als de zaak 

veel van je vraagt. En we proberen dat thuis 

op te rekken en het familiegevoel ook op onze 

kantoren in Montfoort, Hulst en Eemshaven 

terug te laten komen. Daar werken veel 

mensen die elkaar door en door kennen en als 

een hecht team opereren. Zoals we het hier 

zeggen: “Talent wins games, but only 

teamwork wins championships!”

Ook onze opdrachtgevers zijn onderdeel van dat team en moeten zich bij ons thuis 

kunnen voelen. We werken met open deuren, alles moet bespreekbaar zijn. Daarom 

hebben we in onze ontwerpteams het principe van ‘concurrent engineering’ 

geïntroduceerd. Daarbij verkorten we het ontwerpproces van een gebouw door open 

communicatielijnen in te zetten met onze opdrachtgevers en aangesloten partners.  

Geen uitwerking- en beoordelingsronden, maar in een parallel proces creëren we een 

bijzonder project op maat.

In de uitwerkingsfase zijn we inmiddels in staat om alle zorgen bij onze opdrachtgevers 

uit handen te nemen. Van het aanvragen van vergunningen, het inrichten van woningen 

tot het onderhoud en beheer van de huisvesting. Dat laten we onder meer zien in 

Groningen, waar we wisselwoningen in het aardbevingsgebied realiseren. Daar vullen we 

zelfs de keukenla met bestek en leggen er speeltuinen voor de kinderen aan. 

We breiden flink uit, zowel in Nederland (met een nieuwe fabriek in de Eemshaven) als 

naar het buitenland. Bij die operaties kijken we met veel gevoel voor ons erfgoed naar de 

toekomst. De naam Jan Snel verlaten we niet, maar korten we op termijn af tot JS en 

voegen daar “A building company.” aan toe. Een gemakkelijk uit te spreken naam voor 

een bedrijf met een heldere filosofie en strategie.

Bouwen op onze modulaire en circulaire manier heeft de toekomst. Niemand weet hoe 

de wereld er namelijk over 60 jaar uitziet. Dan kun je daar maar beter op voorbereid zijn. 

Door te produceren onder geconditioneerde omstandigheden en daarna sneller, 

demontabel en uiterst duurzaam te gaan bouwen, kun je de woningen of gebouwen later 

altijd nog hergebruiken, verplaatsen of  uitbreiden. Zoals we in deze JNSNL opnieuw laten 

zien, hoeven ontwikkelaars en architecten het ook vanuit cosmetisch oogpunt niet te 

laten. Wanneer u het kunt bedenken, kunnen wij het maken.

We zien u graag. Thuis bij Jan Snel. 

Met vriendelijke groet,

Jacqueline & Harry van Zandwijk

06 08 17 29 4220 41 46

Teamwork
wins
championships!

Beste relatie
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Decijfers

3 12

320

125
140

100%

324 2.348

Grootste project ooit gerealiseerd
800 studentenwoningen - Ravel Residence

Snelste plaatsing van huisvesting ooit door Jan Snel.

Binnen 12 uur van opdracht tot oplevering.

Je
Thuisvoelen

Teamwork
Ontzorgen

Relaxmodel

Kantoren in drie landen 
(Nederland, België en Duitsland)
en verkoop in heel Europa, Canada, Nigeria, 
Australië en Qatar.

werknemers in vaste dienst en
flexibele inleenkrachten

van de modulaire
gebouwen zijn 

multi-inzetbaar

organisaties hebben wij een nieuw  
thuis gegeven vanaf 2017

mensen hebben wij een 
nieuw thuis gegeven vanaf 2017

wisselwoningen gerealiseerd

6
certificaten op het gebied 

van veiligheid, gezondheid, 
milieu en kwaliteit



Dit project, opgezet als een dorp, maakt veel 

los in deze wereldstad. Er is eindelijk weer 

(betaalbaar!) plek om te wonen, maar vooral ook 

om te leven. We praten met Johan Korner over 

de studentenhuisvesting die hij met Jan Snel 

gecreëerd heeft voor een doelgroep die hunkert 

naar hún thuis in Amsterdam.

Johan Korner, oprichter van Porten Development, 

een man die op zijn 22ste zijn eerste vastgoed 

kocht. Zijn hart ligt er en zijn passie voor 

projecten loopt over, helemaal voor een project 

als het WASA Student Village. Deze passie komt 

voort uit ervaring en visie op de vastgoedmarkt. 

Hij vertelt dat de Nederlandse markt, met in het 

specifiek Amsterdam, verlangt naar ruimte en 

nieuwe huisvesting. “De situatie in Nederland 

is dat het heel dichtbevolkt is. Het is druk, er 

zijn veel mensen dus het openbaar vervoer is 

heel belangrijk. Toen we hier kwamen hebben 

we de markt gescand naar goede plekken om 

te ontwikkelen met het openbaar vervoer als 

uitgangspunt en toen vonden we Sloterdijk. 

Wij geloven dat deze plek met uitstekende 

publieke vervoersmogelijkheden, dé plek is om 

te ontwikkelen.” De grootste uitdaging was het 

treinspoor. Er moest een goede fundering komen 

waar de NS en Prorail mee akkoord zouden gaan. 

De fundering moet de gebouwen kunnen dragen 

en mogen de bestaande fundering van het spoor 

niet aantasten. Er moest dus om de fundering 

van het spoor gewerkt worden. Maar binnen acht 

weken was het allemaal geregeld. Dat is in een 

project als deze, met een sneltreinvaart.

Johan vertelt verder: “Toen wij in contact met Jan 

Snel kwamen tekenden we in een recordtijd het 

contract én realiseerden we de plannen. Deze 

samenwerking overtreft mijn verwachtingen. 

Het exterieur ziet er prachtig uit. De gevel heeft 

een hele permanente feel, je zou niet zeggen dat 

In de grote steden van Nederland is de behoefte naar studentenhuisvesting groot. Vooral in 

Amsterdam lijken de studenten zich gelijk thuis te voelen. Er was dan ook gelijk veel aan-

dacht voor het ontwikkelen van het WASA Student Village bij Amsterdam Sloterdijk.

Studentendorp om 
op te eten

WASA Student Village

Johan Korner, oprichter van Porten Development

dit tijdelijke huisvesting is.” Het WASA Student 

Village is een uniek project in zijn opzet en het 

gevoel. Voor studenten de perfecte plek dat zij 

hun thuis kunnen noemen. De locatie is één van 

de krachtigste aspecten van het dorp. Letterlijk 

naast het station en met de trein ben je binnen 

no-time in het centrum. 

Daarnaast de fijne sfeer: de kwaliteit van het 

interieur waarvan alle materialen zorgvuldig 

zijn uitgezocht door Camelot. Nog een positieve 

ontwikkeling is dat er om het project heen nu 

ook dingen gebeuren. Er ontstaat bedrijvigheid 

en organisaties pakken hun kans. Er komt een 

sportvereniging naast ons met een clubhuis waar 

activiteiten gaan plaatsvinden. Helemaal gratis, 

en dat hoeven we niet te verkopen. Win-win.

Betaalbaar thuis, perfect voor de student

Omdat het WASA Student Village zo’n positieve 

bijdrage levert aan de maatschappij en het 

project in zijn opzet zo gekopieerd en geplakt 

kan worden in andere gebieden is er al veel 

interesse getoond door andere steden. Dat is nu 

net de kunst van modulaire bouw en het perfecte 

voorbeeld van duurzaamheid. Daarom krijgt 

WASA zowel nationaal als internationaal veel 

aandacht. 

We hebben gekeken naar de meest duurzame 

manier van energievoorziening en door de 

fundering hadden we de mogelijkheid om 

gebruik te maken van stadsverwarming. 

Daarnaast is het ook nog eens prettig voor de 

studenten omdat zo de kosten voor het verblijf in 

de woningen laag gehouden kunnen worden.

 WASA Student Village had het openingsevent op 

20 februari 2018 voor alle betrokken partijen.
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“ De zorg 
zonder zorgen”

Een zorgomgeving heeft behoefte aan rust en een schone omgeving, 

zo weten ze bij Jan Snel Medical Buildings. Bouwwerkzaamheden 

zijn daarbij ongewenste verstoringen met veel stof en lawaai. 

De modulaire bouwsystemen van Jan Snel Medical Buildings 

bieden hier uitkomst. Veel voorbereidingen kunnen in de fabriek 

plaatsvinden, waar de bouwdelen worden geproduceerd. Op de 

bouwlocatie zelf worden de delen geassembleerd op de inmiddels 

aangebrachte fundering. Met deze werkwijze kan een tijdswinst 

behaald worden die tot twee keer sneller is dan de traditionele 

wijze van bouwen. Daarna volgt de afbouw van de binnen- en 

buitenzijde en de bouwkundige en technische installaties. De 

overlast voor een omgeving met patiënten en zorgverleners wordt 

zo tot een minimum beperkt.

Hoe organiseer je huisvesting voor een hele operatieafdeling, spoedeisende hulppost of een sterilisatie-unit 

terwijl het ziekenhuis wordt verbouwd? Hoe realiseer je in mum van tijd een zorgcentrum met apotheek in een 

nieuwe woonwijk? Voor Jan Snel Medical Buildings zijn bovenstaande vragen dagelijks werk. In zowel binnen- 

als buitenland worden in hoog tempo, modulaire gebouwen met een cure & care functie gerealiseerd. Het zijn 

uitdagende opdrachten met specifieke eisen aan de kwaliteit, de bouwsnelheid en het proces.

“ Niet alleen tijdelijke, 
maar ook permanente 
zorggebouwen”

Jan Snel Medical Buildings

Modulair bouwen met Jan Snel Medical Buildings heeft 

nog andere voordelen, met name voor de bouwsnelheid 

en de kwaliteit van het uiteindelijke gebouw. We kunnen 

de bouwdelen produceren onder geconditioneerde 

omstandigheden en ze exact uitvoeren, zoals ze zijn 

ontworpen op de tekentafel. Daarmee is de kwaliteit 

van een modulair gebouw gelijk en vaak zelfs beter 

dan de kwaliteit van een traditioneel gebouw, waar alle 

werkzaamheden in weer en wind moeten worden gedaan.  

Op de ontwerpafdeling worden gebouwen volledig op basis 

van de specificaties van de opdrachtgever getekend. Het 

uiteindelijke gebouw kan dan, ook voor wat de uitstraling 

betreft, volledig aansluiten op de bestaande omgeving. 

Waar voorheen het modulaire bouwsysteem alleen geschikt 

werd geacht voor tijdelijke huisvestingsoplossingen, 

heeft Jan Snel inmiddels bewezen dat ook permanente 

huisvesting conform het Bouwbesluit kan worden 

gerealiseerd. In deze JNSNL leest u meer over de realisatie 

van een complete operatieafdeling, gekoppeld aan de 

tweede verdieping van het Wilhelmina Kinderziekenhuis 

in Utrecht. Het unieke bouwsysteem van Jan Snel Medical 

Buildings blijft echter altijd volledig demontabel en deels 

herbruikbaar. Mocht het in de toekomst voorkomen dat 

de huisvesting moet worden verplaatst of weggehaald, 

dan is dat even snel geregeld als de bouw zelf. Naast de 

flexibiliteit van onze innovatieve en modulaire bouwwijze, 

zijn ook diverse financieringsmogelijkheden bespreekbaar. 

Naast aanschaf, kunnen ook huur- of leaseconstructies 

aantrekkelijke alternatieven zijn voor de realisatie of 

uitbreiding van uw huisvesting. 

Jan Snel Medical Buildings ontzorgt opdrachtgevers 

in de zorg met de turnkey realisatie van tijdelijke of 

permanente zorghuisvesting. Van ontwerp tot vergunning, 

van bouw en onderhoud tot demontage. Binnen ons 

scala vallen de realisatie van operatiekamers, centrale 

sterilisatieafdelingen, MRI-ruimten, huisvesting voor 

nucleaire geneeskunde, laboratoria, apotheken, kantoren  

en uitbreidingen tot aan een compleet ziekenhuis.  

In samenwerking met Miele zijn meerdere mobiele 

sterilisatie-eenheden opgebouwd, die ook tot in Australië 

worden ingezet. Voor meer informatie over onder andere 

Jan Snel Medical Buildings kijkt u op onze website.

“ We kunnen het nieuwe 
modulaire zorggebouw 
iedere uitstraling geven 
die u wenst”
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Peter van den Hoek (Coördinator Verkoop Binnendienst)

produceerden we in Montfoort om ze vervolgens 

naar de kust van Normandië te verschepen en op te 

bouwen.  Een Mega-klus, zeker voor ons, destijds! 

Samen met een team van 20 man hebben we in 

Frankrijk zes weken gebouwd en gebuffeld. Dat 

deed geen enkel ander bedrijf ons na. Precies die 

mentaliteit zit in de genen van Jan Snel. Samen 

knokken voor een geweldig eindresultaat. Afspraak 

is afspraak, al is de tijd nog zo krap.”

En thuis?

“Ik ben gelukkig getrouwd en trotse vader van 

drie kinderen. Met z’n vijven hebben we het goed 

voor elkaar en we genieten van het leven. Als het 

een beetje mooi weer is, trekken we erop uit met 

onze sloep. Het is het heerlijk om samen met 

de kinderen van het water en de omgeving te 

genieten. Een stukje ontspanning vind ik ook in 

het hardlopen. Regelmatig loop ik afstanden in de 

omgeving of doe ik mee aan een hardloopwedstrijd. 

Met een drukke baan kun je die rust af en toe nog wel 

eens gebruiken. Soms wel een halve marathon lang.”

Waarom thuis bij Jan Snel?

Peter: “Ik ben dit familiebedrijf ingerold toen ik 23 

jaar was, net mijn groot rijbewijs had gehaald en 

werkte als kraanautochauffeur bij Kruiswijk in De 

Vlist. Zondagavond was stapavond. Een biertje met 

Jan Snel senior in de plaatselijke kroeg was genoeg 

voor een baan op de splinternieuwe kraanauto, die 

was aangeschaft voor het transport en de plaatsing 

van de units. In die tijd lag de focus op de verhuur 

van tijdelijke ruimtes voor bouwplaatsen, scholen 

en kantoren. Dat was vooral een logistieke operatie, 

met de nadruk op transport.

Tachtig mensen werkten er ongeveer bij Jan Snel. 

Met veertig vrachtwagens reden we af en aan om 

de units van en op de locaties te krijgen. Dat was 

een mooie tijd. Sindsdien zijn we flink gegroeid 

naar zo’n 320 medewerkers nu, maar ik voel me 

hier nog steeds thuis. Met de oude garde, waar 

ik mezelf ook toe reken, hebben we samen veel 

opgebouwd. Die band is heel sterk, ook nu er bijna 

dagelijks nieuwe collega’s bijkomen.

Waar ben je trots op?

“Op de 200% inzet die iedereen hier dagelijks geeft. 

Ik weet het nog goed, ik was destijds autokraan- 

machinist. In 2004 haalden we de opdracht binnen 

voor de plaatsing van circa 10.000 m2 gastenverblijven 

bij de viering van 60 jaar D-Day. De verblijven 

“  Samen knokken voor 
een geweldig resultaat”

Leeftijd 44 jaar

Status Getrouwd

Bij JANSNEL Sinds 1997

Opleiding MBO

Woont in Montfoort
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Corporatie
Hoek van Holland
blij met Snelwoning
Betaalbaar wonen om de hoek

Nul-op-de-meter uitgevoerd

“We staan bekend als toonaangevend modulair bouwer, maar 

bij corporaties was men eerst nog wat sceptisch over de 

mogelijkheden die we hebben om volwaardige permanente 

woningen aan te bieden. We geven de belofte af om in 

vijftien weken van vergunning tot sleutelklare woning te 

komen. Daarna zeggen we dat we die vergunning ook nog 

wel willen regelen. En dat de woningen tegelijkertijd voldoen 

aan de strengste bouweisen en volledig nul-op-de-meter zijn 

uitgevoerd. Voor een bedrag waar een traditionele bouwer 

niet tegenop kan.  We werden eerst niet geloofd. Na de eerste 

gesprekken maakte de scepsis plaats voor gerichte interesse.

Er werd gevraagd of een eigen ontwerp aangeleverd kon 

worden en of ook de kleurstelling en uitvoering van de woning 

kon worden aangepast aan de bestaande omgeving.”

Natuurlijk kan het ontwerp helemaal worden aangepast 

aan de wensen van de opdrachtgever. Een tweelaagse of 

drielaagse woning? Een schuurtje, een extra slaapkamer op 

de zolderverdieping, grotere raampartijen? Steenkleuren en 

dakbedekking in de stijl van de jaren vijftig? Het kan allemaal. “

Score van 8+ 

De Snelwoningen zoals die in Hoek van Holland halen volgens 

woningspecialist Oosterhoff een extreem hoge GPR- score. 

Hij legt uit dat deze gemeentelijke praktijkrichtlijnen een 

goede graadmeter zijn voor de duurzaamheidsambities van 

de overheid. “Nederland wil af van gas en wonen in huizen die 

tegemoetkomen aan steeds strengere duurzaamheidsnormen. 

Dat heeft niet alleen te maken met het energiegebruik van 

een woning, maar ook met de ingezette materialen en hoe die 

kunnen worden hergebruikt. Gemeentes hanteren hiervoor 

een tienpuntschaal. De gemiddelde nieuwbouwwoning in het 

betaalbare huursegment scoort een zes. De Snelwoning komt 

tot een 8+. 95% van onze Snelwoning kan worden hergebruikt. 

Het is een kwestie van demonteren, transporteren en elders 

opnieuw inzetten. Stel je eens voor wat dit betekent voor 

corporaties. Ze kunnen op een uiterst verantwoorde wijze 

beschikken over een flexibele woningvoorraad en deze zelfs 

met elkaar gaan delen. De ultieme circulaire economie. 

We leggen dit graag in een persoonlijk gesprek aan u uit. ”

Splinternieuwe woningen

De Snelwoningen aan de Tasmanweg in Hoek van Holland 

worden ingezet als betaalbare huurwoningen met een 

maximum huurprijs van € 710,- per maand. Daarvoor krijgen 

de huurders een splinternieuwe robuuste woning met ca.  

120 m2 woongenot. De drielaagse woning met kap is uitgerust 

met zonnepanelen en een luchtwarmtepomp, waardoor de 

bewoners bij normaal gebruik geen energierekening meer 

hebben. Het ontwerp voor de duurzame tuinen van de 

woningen is gemaakt op basis van ideeën van kinderen op 

de basisscholen in Hoek van Holland. Zij bedachten onder 

meer dat regenwater in een reservoir onder de grond wordt 

opgevangen en later weer gebruikt kan worden voor het 

besproeien van de tuin of het wassen van de auto.
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Gerealiseerde projecten

Zorggroep Amstelring,
Hoofddorp

Rabobank,
Heeg

Voor de Rabobank bouwen we regelmatig 

tijdelijke geldkiosken, zoals deze in Heeg  

met een mooie gemetselde gevel.

(boven)

(boven)

(rechts) (rechts)

(links)

(links)

(links)

(links)

Kantoor Ad van Geloven, 
Tilburg

School Berkenboom,
(België)

School Vosselaar,
(België)

Katzensprung,
Vaals (1e fase)

Tandartspraktijk,
Den Helder

Amphia Ziekenhuis,
Breda

We bouwden ca. 2.100 m2 aan  

woon- en recreatieruimten voor 

ouderen in Hoofddorp; 32 zorgkamers 

gerealiseerd in maar liefst 11 weken.

1043 m2 aan permanente kantoorruimte 

met een fraaie gevelafwerking en 

aansluiting op het bestaande kantoor.

In slechts 6 weken 4 nieuwe klaslokalen 

gebouwd van 54 m2. In België geldt dit 

project als permanente bouw omdat dit 

ruim 2 jaar zal blijven staan.

In 4 weken tijd 2 permanente 1-laags 

gebouwen van samen 180 m² voor de 

gemeentelijke basisschool Heieinde. 

Voldoet aan de Bijna Energie  

Neutraal norm.

Studentenhuisvesting in Vaals 

bestaande uit twee complexen 

met in totaal 461 woningen. 

Totaaloppervlakte: 7.850 m2

180 m2 aan permanente zorghuisvesting 

met een aansluiting op bestaand en 

frisse look en feel aan de binnenzijde.

Binnen acht weken tijd het MRI-gebouw 

van het Amphia Ziekenhuis te Breda 

uitgebreid met een nieuwe tijdelijke 

MRI-ruimte én deze in gebruik gesteld.



Een nieuw en veilig 
thuis in Groningen
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Nederland moet in rap tempo verduurzamen, vindt de overheid. Volgens de meest recente 

energienota gaat daarbij in twaalf jaar tijd de gaskraan in Groningen helemaal dicht. Jan 

Snel is vanaf het begin van deze aanpak nauw betrokken bij de tijdelijke herhuisvesting van 

door aardbevingen getroffen huishoudens. Terwijl hun bestaande woningen bouwkundig 

worden versterkt of ver(nieuw)bouwd, verblijven de gezinnen in aardbevingsbestendige 

wisselwoningen van Jan Snel. Barry Dolk, Hoofd Commercie, vertelt.

en allerlei voorzieningen. De splinternieuwe 

aardbevingsbestendige woningen werden door ons 

volledig ingericht, tot aan het bestek, het bedlinnen 

en de wifi-verbinding toe. Bewoners hoefden bij 

wijze van spreken alleen een koffer met kleren en 

hun familiefoto’s mee te nemen. “  

Veilig en duurzaam

Inmiddels is Jan Snel nauw betrokken bij meerdere 

locaties in Noordoost Groningen en worden er 

ook aardbevingsbestendige scholen gebouwd. De 

gehele prefabricage daarvan gaat vanaf het derde 

kwartaal van 2018 plaatsvinden op een speciaal 

daarvoor ingerichte locatie in de Eemshaven. ”De 

woningen en scholen die we in de Eemshaven 

voor de Groningse gezinnen gaan produceren, zijn 

veilig en volledig duurzaam. Dat betekent dat ze 

geschikt zijn voor zowel tijdelijk als permanent 

gebruik en voldoen aan alle veiligheidseisen die 

de overheid stelt aan gebouwen in gebieden waar 

aardbevingen voorkomen. Het mooie is dat de 

woningen op termijn ook weer ontmanteld en voor 

Raamcontract met NAM

“In 2015 hebben we met de NAM een meerjarig 

raamcontract getekend voor de levering van 

tijdelijke huisvesting aan gezinnen waarvan de 

woning verstevigd of nieuw gebouwd gaat worden. 

We zijn begonnen in Appingedam, Loppersum en 

Middelstum. Daar realiseerden we in 3 maanden 

tijd een drietal volwaardige woonbuurten, inclusief 

wegen, tuinen, openbaar groen, trapveldjes 

95% hergebruikt kunnen worden. We zouden ze bij 

wijze van spreken de ene dag kunnen demonteren 

en de volgende dag elders weer kunnen opbouwen. 

Overigens zie en merk je daar als bewoner niets 

van. Je hebt een volwaardig en gezellig huis, 

voorzien van alle gemakken. We merken ook dat de 

Groningse gezinnen er niet lang over doen voordat 

ze zich helemaal thuis voelen op hun tijdelijke 

stek. Er is zelfs al een baby geboren in een van de 

wisselwoningen!”

Thuis in de omgeving

Jan Snel kiest niet alleen vanwege de efficiëntie 

voor de productie van de modulaire woningen 

op een plek dichtbij de bouwlocaties. “Als bedrijf 

zijn we daardoor nog meer nauw betrokken 

bij de lokale gemeenschap. We scheppen in de 

Eemshaven de werkgelegenheid voor zo’n 30 

Groningse vakmensen. Daarnaast besteden we 

de aanleg en het onderhoud van installaties en 

het openbaar gebied uit bij ondernemers uit de 

buurt. We werken zo veel mogelijk met mensen uit 

de omgeving. Dat doen we overigens niet alleen 

in Groningen, maar ook op ons hoofdkantoor in 

Montfoort. Ook daar worden materialen het liefst 

bij de buurman besteld. We denken wel wereldwijd, 

maar houden het toch graag dichtbij huis.”

Samen uit, samen thuis

De verhuizing naar een wisselwoning is voor de 

Groningers geen vrijwillige keuze. Terwijl hun 

bestaande woning opnieuw wordt gebouwd of 

verstevigd, moeten ze noodgedwongen uit hun 

eigen vertrouwde omgeving vertrekken. Samen 

met opdrachtgever NAM, het Centrum voor Veilig 

Wonen, de Nationaal Coördinator Groningen 

en lokale overheden proberen we bewoners en 

gebruikers zo veel mogelijk te ontzorgen. We 

leveren de woningen en de mini-wijkjes ‘turn-key’ 

op en proberen op iedere vraag zo snel mogelijk 

een passend antwoord gereed te hebben. Bekijk de 

films van Jan Snel op  

www.jansnel.com/films
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We faciliteren naast onze eigen 

wisselwoningen ook de tijdelijke  

verhuur van bestaande woningen 

in de omgeving. Samen met de 

beheerder werken we zo gebiedsbreed 

aan snelle huisvesting. Eenmaal 

in de woning worden de bewoners 

van de wisselwoningen niet aan 

hun lot overgelaten, geeft Dolk aan. 

“Door de inzet van een huismeester, 

glazenwasser, tuinman en een 

technische medewerker zorgen we voor 

meerdere aanspreekpunten in de buurt. 

Niet alleen de woningen blijven daardoor 

in goede conditie. Een luisterend oor 

voor de bewoners kan vaak al veel zorg 

wegnemen.”

Jan Snel heeft binnen het raamcontract met 

de NAM inmiddels ruim 125 wisselwoningen 

op diverse locaties gerealiseerd. Het 

woonprogramma bestaat onder meer uit 

eengezinswoningen met drie slaapkamers 

en woningen voor bijvoorbeeld senioren 

en alleenstaanden. Momenteel wordt 

er ook gewerkt aan het ontwerp van 

een woning met een schuine kap en 

een riante zolder. Daarbij gebruikt men 

opnieuw de zeer vernieuwende ideeën over 

aardbevingsbestendige systeembouw volgens 

de vigerende NPR 9998-normering. Naar 

verwachting zullen de gebouwde woningen 

vijf tot tien jaar in gebruik zijn. Daarna 

worden ze gedemonteerd en mogelijk op 

andere plekken ingezet als wisselwoning.

“ Iedereen voelt 
zich hier al snel 
thuis”
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De NAM wisselwoning
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De wijk Rotsoord, waar Keramus wordt gebouwd, is een 

sterk opkomend deel van Utrecht, waar het bulkt van de 

creativiteit en nieuwe bedrijvigheid. De oude industrie 

aan de Vaartsche Rijn is er verdwenen, de beeldbepalende 

historische fabriekshallen krijgen nieuwe functies. Ook 

de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), restaurant 

LE:EN en verschillende volkstuinen zijn er gevestigd. De 

twee gebouwen van Keramus verrijzen in rap tempo op 

het terrein van de voormalige Westraven-fabriek, een 

bedrijf waar bouwkeramiek en siertegels werden gemaakt. 

Tesink: ”Keramus krijgt niet alleen in naam een duidelijke 

verbinding naar het verleden. Bij opgravingen en het 

bouwrijp maken van de locatie hebben we veel tegelwerk 

gevonden. Dat verleden laat de Utrechtse architect van het 

gebouw, Jilles Kinkel, nu mooi terugkomen in de keramische 

gevels van de gebouwen.” 

Tesink koos met zijn investeringsmaatschappij voor het 

modulaire bouwsysteem van Jan Snel. ”Ik heb in eerdere 

projecten ook met Jan Snel gewerkt. Voor mij was het 

overduidelijk dat modulaire bouw de oplossing zou zijn om 

snel en duurzaam te kunnen bouwen. De gemeente Utrecht 

heeft strenge eisen op dat gebied. Met deze bouwwijze 

kunnen we ze volledig tegemoetkomen, zelfs op het gebied 

van circulariteit. Hoewel dat nu niet gepland is, kun je in 

de toekomst het gebouw volledig ontmantelen en elders 

weer opbouwen. Het prefab bouwsysteem van Jan Snel 

moet je zeker kwalificeren als hoogwaardig. In niets doet 

deze hypermoderne manier van bouwen onder voor het 

traditionele stapelen van stenen. Alle bouwbesluiten, 

normen en eisen worden met gemak gehaald. De vloeren 

en wanden zijn van beton en isoleren geluid en warmte. 

Daarnaast is het mogelijk om in zes maanden tijd beide 

gebouwen op te leveren, inclusief de inrichting van de 

kamers en gemeenschappelijke ruimten. Een prestatie die 

onmogelijk is voor een traditioneel bouwbedrijf.”

Op het moment van ter perse gaan van deze JNSNL, vinden 

de open dagen voor de studenten plaats. 

“We hebben twee kamers al volledig kunnen inrichten, 

zodat studenten kunnen zien wat ze kunnen verwachten 

op hun eigen 23 m2. We leveren de appartementen namelijk 

volledig functionerend op, met een bed, bureau, tafel, 

stoelen, keuken en badkamer. Het enige dat ze mee hoeven 

te nemen bij wijze van spreken, zijn hun bord, bestek en 

lievelingsknuffels. We kunnen 232 studenten plaatsen, 

maar er is animo voor het driedubbele. Ik geloof inderdaad 

dat we wel voorzien in een behoefte”, lacht Tesink. De 

gemeenschappelijke voorzieningen voor de studenten en de 

creatieve bedrijfsruimten zijn vooral te vinden op onderste 

bouwlagen. Tesink: ”We richten gemeenschappelijke 

woonkamers in waar je kunt afspreken met je 

medestudenten. Je kunt er samen eten, gamen of werken 

aan een project. Je fiets parkeer je op je eigen plekje in de 

kelder. Er komt een wasserette, waar je met je Keramus-card 

een goedkope wasbeurt afneemt. Geen ruimteverlies in je 

eigen kamer, maar veel gedeelde voorzieningen.  

Als het aan de gemeente had gelegen, was het nieuwe studentencomplex Keramus in het hippe Utrechtse Rotsoord 

er aanvankelijk helemaal niet gekomen. Zestig starterswoningen in de sociale koopsector zouden er, volgens 

bestemmingsplan, moeten verrijzen. Dat was niet het idee van investeerder Sebastiaan Tesink, die er meer brood 

in zag om iets te doen aan het nijpende tekort aan studentenhuisvesting in de Domstad. Hij kocht de grond en 

diende een plan in voor twee hypermoderne gebouwen, die ruimte zouden bieden aan 232 studenten en een aantal 

creatieve bedrijven. De gemeenteraad was enthousiast en ging volmondig akkoord. De twee prachtige gebouwen van 

Keramus worden eind juli door Jan Snel aan Tesink opgeleverd.

“ Keramus is veel beter 
dan een traditioneel 
gebouwd complex”    

Sebastiaan Tesink gelooft in concept Briljantlaan

“ Het principe van 
Keramus is het delen 
van voorzieningen”

Dat is het principe.” Ook voor de creatieve bedrijven is grote 

belangstelling. “We zijn in gesprek met webbouwers, een 

fotostudio en een bedrijf in video mapping. Als we eind juli 

van Jan Snel de sleutel krijgen, dan zitten we meteen tot de 

nok toe gevuld.”



Splinternieuwe operatiekamers

Slechts 7 maanden waren er nodig om 

drie splinternieuwe, volledig ingerichte 

operatiekamers bij te bouwen aan 

het Wilhelmina Kinderziekenhuis in 

Utrecht. Jorrit Janmaat, Accountmanager 

Healthcare bij Jan Snel Medical 

Buildings, is er bijna zeker van dat 

er daarmee een nieuw wereldrecord 

is gevestigd. “Alle betrokken partijen 

hebben voor de engineering van het 

gebouw twee maanden bij elkaar in 

één ruimte gezeten. Met deze methode 

hebben we in de ontwikkelfase al enorm 

veel tijd kunnen besparen!”
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“ Niemand doet 
ons dit na”
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De
Thuisbasis

Modulair / Circulair / Flexibel
bouwen op basis van een

vast platform

Het leek een lastige opgave in de zomer van 2017. Het UMC 

Utrecht schreef een aanbesteding uit voor de aanbouw 

van drie operatiekamers met bijkomende techniek aan de 

bestaande afdeling van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. 

Op zich geen complexe vraag voor specialisten, maar de 

voorwaarden waren scherp gesteld: Een zeer beperkte 

bouwtijd, op een beperkte ruimte en zo min mogelijk 

overlast voor personeel en patiënten. Jan Snel bedacht de 

winnende oplossing. Een modulair, geprefabriceerd gebouw, 

bestaande uit 45 delen, dat op een stalen frame van zes 

meter hoog zou worden opgebouwd. “Het ziekenhuis koos 

niet alleen vanwege onze scherpe prijsstelling voor Jan Snel 

Medical Buildings. De fabricage van de bouwdelen  

op afstand en onze ervaring met modulair bouwen  

binnen zeer beperkte tijd, gaven de doorslag”, vertelt  

Jorrit met trots. 

Parallel ontwerpteam

”Al voor het verkrijgen van de opdracht zijn we 

gestructureerd aan het werk gegaan om het gebouw 

volledig te engineeren. Normaliter is dat een proces, 

waarbij veel tijd verloren gaat aan de communicatie 

tussen de partijen en het coördineren of inplannen van 

de werkzaamheden. Om veel tijd te besparen hebben we 

gebruik gemaakt van de ‘concurrent engineering’-methode. 

Met het hele team van technici en onderaannemers hebben 

we twee maanden gelijktijdig aan het digitale prototype 

van dit nieuwe stuk Wilhelmina Kinderziekenhuis gewerkt. 

We hebben hiervoor een speciale ruimte in Montfoort 

ingericht. Iedere vrijdagmiddag was er de mogelijkheid 

voor de opdrachtgever om aanpassingen aan te geven of 

zaken te accorderen.”

Weekendje werk

Voor een efficiënte productie van de prefab onderdelen, 

werd door Jan Snel een volledige hal vrijgemaakt. Zo was 

het mogelijk om de units in de fabriek te produceren 

en letterlijk in de gebouwvorm gereed te maken voor 

transport naar Utrecht. Voor de ondergrond van het 

gebouw zijn geen heipalen gebruikt, maar een speciale 

geluidsarme schroefpaalfundering. “Terwijl we buiten 

bezig waren om de fundering aan te brengen en het stalen 

frame op te bouwen, voerde men in alle rust en op tien 

meter afstand nog operaties uit”, zegt Jorrit. “Uiteindelijk 

hebben we op 9 en 10 februari de ruwbouw op het frame 

kunnen plaatsen. In één weekend bouwden we op zes 

meter hoogte een tweelaags operatiecomplex. Wind- en 

waterdicht, gereed om hoogwaardig af te bouwen. Ik denk 

echt dat er geen enkele partij ter wereld is, die ons dit 

nadoet!”

De nieuwe operatiekamers van het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis zijn in mei van dit jaar in gebruik 

genomen. In navolging van deze opdracht heeft Jan Snel 

Medical Buildings van het UMC Utrecht de vraag gekregen 

om de grootste tijdelijke sterilisatieafdeling (CSA) van 

Nederland te realiseren. In samenwerking met partner 

Miele worden in dit gebouw 8 thermo-desinfectoren en 

5 sterilisatoren geplaatst. De oplevering van de tijdelijke 

CSA vindt in juli van dit jaar plaats. Meer informatie vindt 

u op onze website:

www.jansnel.com/healthcare

24 jnsnl magazine



Stil en CO
2
-vriendelijk

Omdat de systeemdelen van Jan Snel in de fabriek worden geproduceerd, is het niet meer 

nodig deze productie op de bouwplaats te doen. Afgezien van de tijdsbesparing en een 

minimum aan transportbewegingen, is er daardoor ook veel minder lawaai en stof op 

de bouwplaats. Met name wanneer Jan Snel binnen de bebouwde kom werkt, is dat een 

enorm voordeel voor de omwonenden. Verderop in deze JNSNL komt u meer te weten over 

de bouw van een tweetal zogenaamde ‘Snelwoningen’ in een bestaand woningblok. Daar 

bewijzen we met een minimum aan overlast, midden tussen bestaande woningen en in 

een recordtijd, volledig energiezuinige nieuwbouw aan te kunnen ten behoeve van een 

corporatie.            

Flexibel en bijna compleet herbruikbaar

Ons principe van modulair bouwen is gemaakt voor flexibiliteit en hergebruik. Op basis van 

hetzelfde repeterende proces kunnen oneindig veel delen aan elkaar worden gekoppeld 

en weer worden ontkoppeld. Is een gebouw voor studentenhuisvesting te groot geworden, 

moet het worden verplaatst of krijgt het een andere bestemming? Even snel als het is 

opgebouwd, kunnen we zorgen voor aanpassing, demontage en verplaatsing. Met een 

minimum aan materiaalverlies en aan- en afvoer van materialen. Extreem duurzaam en 

kostenefficiënt.

Foutloos en vooraf getest

De bouwdelen die we ten behoeve van onze projecten samenstellen, zijn een exacte kopie 

van het digitale prototype, dat op de tekentafel is geschetst. Daarnaast worden de delen 

vooraf getest en gecontroleerd, zodat alle mogelijke oneffenheden al zijn verholpen, voordat 

het gebouwd gaat worden. Op onze locatie in Montfoort hebben we al diverse projecten 

vooraf opgebouwd en weer gedemonteerd. Zo weten we helemaal zeker dat er geen 

onnodig oponthoud ontstaat wanneer de bouw gaat starten.

Modulair
bouwen

Binnen korte tijd een complete  

woonwijk, ziekenhuisvleugel, school  

of bankgebouw turn-key opleveren

groen 
bouwen

Circulair vanaf de thuisbasis
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Modulair bouwen is hard op weg om hét toonaan- 

gevende principe te worden in de moderne bouw. Het 

produceren van bouwdelen met vaste maten (modules) 

in de fabriek om ze vervolgens te assembleren op locatie, 

levert een enorme besparing op. Zowel uit het oogpunt 

van bouwtijd, menskracht, logistiek en materiaalgebruik 

is er weinig in te brengen tegen deze vorm van bouwen. 

Bovendien is de moderne modulaire bouw evengoed 

als, zo niet beter dan een traditioneel huis, kantoor of 

schoolgebouw. De modulaire gebouwen van Jan Snel 

hebben echter nog een voordeel; 95% van alle materialen 

kunnen, ook na lange tijd, gedemonteerd worden en 

opnieuw gebruikt. Circulair en tegelijkertijd modulair 

bouwen, daarin schuilt onze unieke kracht.

Snel en duurzaam

Inmiddels zijn ook veel traditionele bouwbedrijven het 

erover eens. Modulair of fabrieksmatig produceren van de 

belangrijkste bouwdelen is niet meer weg te denken uit de 

moderne praktijk. Het zorgt namelijk voor een veel sneller 

bouwproces, omdat de delen gemaakt kunnen worden 

zonder weersbelemmering en zonder de beperkingen van 

de ruimte en faciliteiten van een bouwplaats. Modulair 

produceren zorgt ook voor veel minder afval, terwijl de 

transportbewegingen erdoor afnemen. Vaklieden en 

materieel hoeft immers niet in alle gevallen meer van 

kantoor naar een bouwplaats. De prefab delen worden in 

de fabriek zo veel mogelijk compleet geproduceerd. Bij Jan 

Snel zijn de prefab systeemdelen vrijwel kant en klaar, 

inclusief het belangrijkste leidingwerk. Wanneer op de 

bouwlocatie alle voorbereidende werkzaamheden gereed 

zijn, is het mogelijk om binnen korte tijd een complete 

woonwijk, ziekenhuisvleugel, school of bankgebouw  

turn-key op te leveren. Uiteraard binnen de geldende 

bouw- en energienormen of vaak zelf beter presterend.



Leeftijd 35 jaar

Status Getrouwd, 2 kinderen van 2 en 3 jaar

Bij JANSNEL Sinds 2010

Opleiding Bedrijfskunde - Erasmus Universiteit Rotterdam

Woont in Oudewater
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Matthijs Verweij (Commercieel medewerker buitendienst)

Waar ben je trots op?

“Eigenlijk op ons hele bedrijf en met name de 

prestaties die we als team leveren. Maar persoonlijk 

ben ik heel gelukkig met mijn bijdrage aan het 

zorghuisvestingsproject voor corporatie Amstelring. 

Daar bouwden we in drie maanden tijd 2.100 m2 

zorgappartementen, inclusief superluxe afwerking, 

badkamers en alle voorzieningen. We verhuren 

het complex nu voor vijf jaar aan de corporatie. 

Mocht het nodig zijn, dan kunnen we het gebouw 

uitbreiden met een extra bouwlaag. Hier is bij 

de bouw van de begane grond al rekening mee 

gehouden. Een prachtig staaltje circulaire bouw, 

als je het mij vraagt. Oh, en ik vergeet bijna de 

realisatie van een officiershotel met 52 kamers op 

de Kromhoutkazerne in Utrecht, eveneens in drie 

maanden tijd geproduceerd en gebouwd. Weer een 

voorbeeld van hoogwaardige huisvesting met de 

mogelijkheid om dit op termijn te demonteren en 

overal ter wereld weer op te bouwen. We doen echt 

hele stoere projecten bij Jan Snel!”

En thuis?

“Ik ben pas verhuisd binnen Oudewater. Daar 

kregen we de kans om een oude woning met een 

flink stuk grond te kopen. We hebben het hele huis 

eerst gestript en volledig duurzaam en all electric 

opgebouwd, inclusief zonnepanelen, warmtepomp 

en hoogwaardige isolatie. Leuk om als projectleider 

van je eigen vastgoedproject aan de slag te zijn. Het 

nadeel is dat er het afgelopen half jaar wel ieder 

uur vrije tijd in ging zitten. Maar inmiddels wonen 

we nu, met z’n vieren, op een van de mooiste 

plekjes van Nederland. Kan ik ook het golfen weer 

eens oppakken. Die sport geeft me ontspanning na 

een dag gezonde hectiek bij Jan Snel!”

Waarom thuis bij Jan Snel?

Matthijs: “Tsja, dat was niet zo heel 

vanzelfsprekend. Eigenlijk wilde ik geneeskunde 

gaan studeren maar daarvoor werd ik tot driemaal 

toe uitgeloot. Na een jaartje als filiaalmanager 

van een supermarkt besloot ik bedrijfskunde te 

gaan doen in Rotterdam. Geweldige studie in een 

mooie stad. Tijdens het afstuderen belde Harry (van 

Zandwijk, red.) met de mededeling dat ik maar 

eens een gesprekje met de commercieel manager 

bij Jan Snel moest aangaan. Zo gezegd, zo gedaan. 

De dag erop had ik mijn eigen bureau en de sleutel 

van de deur. Ik wist niet veel van de bouwwereld, 

maar de processen snapte ik goed. Vier dagen 

per week werden er al snel vijf. Uiteindelijk heb 

ik er nog twee jaar over gedaan om mijn studie 

af te ronden, terwijl ik bij Jan Snel aan het werk 

was. Wat me hier het meest bevalt, is de platte 

organisatie en de korte communicatielijnen. Als 

je snel iets voor elkaar wilt krijgen, loop je overal 

gewoon even binnen, ook op directieniveau. Het 

duurt ook niet lang voordat er beslissingen worden 

genomen. Zoals anderhalf jaar geleden. Een 

van ons kwam op het idee om een permanente 

conceptwoning te ontwerpen voor de huurmarkt. 

Nul-op-de-meter, duurzaam en modulair gebouwd 

in onze eigen fabriek. Ons eerste product op de 

reguliere woningmarkt… Binnen no-time werd er 

een ervaren vastgoedprofessional aangenomen, die 

de kar ging trekken. Inmiddels is de Snelwoning 

een succes en wordt het concept ingezet bij 

huisvestingsvraagstukken met een extreem korte 

bouwtijd. Dat is denk ik ook echt de kracht van ons 

bedrijf. Geen oeverloze vergaderingen maar als 

hechte teams direct met elkaar aan de slag.” 

“  We doen hele stoere 
projecten bij Jan Snel”
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“ Een geweldige plek 
in het Limburgse 
heuvellandschap!”

L.I.F.E. ontwikkelde er ‘Katzensprung’, een plan met 461 studentenwoningen 

dat in twee fasen gebouwd wordt. Een bijzondere ontwikkeling, waarvoor 

het beroemde Studio Job de toepasselijke geometrische gevels ontwierp. Het 

ontwerp van dit complex past bij de ambities van L.I.F.E., die de studenten 

een inspirerende, unieke maar ook zeer betaalbare woonomgeving 

wil bieden. De eerste fase van ‘Katzensprung’ is in 2016 door Jan Snel 

opgeleverd. Er wonen inmiddels ruim 250 studenten met 20 verschillende 

nationaliteiten. Daarmee is deze fase volledig verhuurd. Binnenkort wordt 

de tweede fase met nog eens 210 kamers in gebruik genomen. Hiervoor 

bestaat al een wachtlijst. 

Maar liefst 63.000 studenten staan er ingeschreven bij de Technische Universiteit en ‘Fachhochschule’ van 

Aken. Daarmee is de Duitse stad een van de grootste studentensteden van Europa. En… er wordt tot 2025 

nog eens twee miljard Euro geïnvesteerd in de uitbreiding van de verschillende campussen. Ruimte om er 

als student te wonen is er nauwelijks. Dat zag ook Serge Hannecart van de Antwerpse vastgoedontwikkelaar 

L.I.F.E. (Living In Funky Environments). Hij zocht en vond de oplossing op anderhalve kilometer van de 

belangrijkste campus van Aken. In… Vaals.

Katzensprung thuis 
voor blije studenten   

Wonen in Vaals, studeren in Aken
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Dennis Kos, Projectleider
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Bij de keuze voor Jan Snel als bouwer van het complex is Hannecart niet 

over een nacht ijs gegaan. “Ik had eerst mijn twijfels of je een permanent 

studentencomplex wel modulair kunt bouwen. Jan Snel kende ik vooral van 

de flexibele, tijdelijke huisvesting van scholen, op bouwplaatsen. Dat ze dus 

snel en relatief prijsgunstig konden bouwen was mij bekend, maar ik was 

nog niet overtuigd van de kwaliteit. Zij nodigden mij uit bij de fabriek in 

Montfoort en lieten me zien dat een modulair gebouw volledig kon voldoen 

aan mijn wensen. Ik wilde namelijk geen studentenhokken neerzetten, 

maar een prachtig complex ontwikkelen met een innovatieve uitstraling. 

Echte kwaliteit, met betonnen vloeren en geluidsarme wanden. Volledig 

sleutelkaar opgeleverd met een keukentje, eigen badkamer, bureau en een 

bed. Jan Snel ging samen met de architecten aan de slag en zes maanden 

later was de eerste fase gereed. Onvoorstelbaar!”

Op de vraag of de overwegend Duitse studenten wel in Vaals willen wonen 

kan Hannecart kort zijn: “Ja, natuurlijk. Vaals heeft alles voor studenten. 

Naast het complex staat een splinternieuwe sporthal, er is een Albert Heijn, 

HEMA en Action in het dorp. Er zijn leuke kroegen en …. je kunt met je 

Duitse telefoon gewoon op het Duitse netwerk blijven bellen.  Daarnaast 

is er nergens in de wijde omtrek zo’n modern en goed uitgerust gebouw 

te vinden om als student in te wonen. We hebben bij het ontwerp van het 

gebouw goed nagedacht over de faciliteiten. Er zijn gemeenschappelijke 

ruimtes met een biljart, eettafels of gezellige ontmoetingshoekjes. Je kunt 

binnen het gebouw met elkaar afspreken om samen aan projecten of 

studieopdrachten te werken. Bovendien hebben we glasvezel  en overal 

Wifi-verbinding. Studenten betalen voor een kamer met alle gemakken een 

concurrerende all-in-prijs, inclusief gas, licht, water en internet. ”

“ Zes maanden later is  
de eerste fase opgeleverd. 
Onvoorstelbaar!”

“ Studenten betalen hier  
een concurrerende prijs 
voor all inclusive wonen”

De tweede fase van ‘Katzensprung’ Vaals met 210 compleet uitgeruste studentenkamers van ca. 23 m2 wordt 

op 1 juli 2018 opgeleverd. Op de website www.wohneninkatzensprung.de krijgt u een goede indruk van dit 

onderscheidende project.  
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Projecten in aanbouw

Hanze Hogeschool,
Groningen

Een tijdelijk drielaags schoolgebouw met 

ongeveer 4.000 m2 aan leslokalen voor de 

studenten aan de University of Applied 

Science, bestaande uit 228 units.

Keramus,
Utrecht

Green,
Waalwijk

Woningen,
Hoek van Holland

De Key en Eigen Haard,
Amsterdam

De Alliantie,
Amsterdam

232 studentenwoningen met 

parkeergarage voor auto’s én fietsen, een 

wasruimte en creatieve ruimten in het 

centrum van Utrecht. Unieke toepassing: 

een keramische gevel.

Huisvesting voor 400 arbeidsmigranten 

op een logistiek knooppunt, Waalwijk.

Bouw van twee permanente Snelwoningen. 

Compleet samengesteld vanuit 

de fabriek van Jan Snel

Een mix van 540 starters-, studenten- 

en statushouderswoningen in 

een oververhitte markt.

Bouw van extra brede woningen 

met Frans balkon en grote ramen

op IJburg.

(rechts)

(links)

(rechts)

(links) (links)

(links)

impressie werkelijke gebouw
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“   Voor de jeugd  
is dit een  
vakantiepark”

Anton van der Molen

Focuz Support is beheerder 
wisselwoningen aardbevingsgebied

allerhande zaken, hoewel feitelijk alles al voor ze 

is geregeld. Van het bedlinnen tot de kaasschaaf, 

alles is in de woning aanwezig. Waar we voor 

worden benaderd zijn kleine storingen, een kapotte 

straatlantaarn, de wifi die niet werkt.  Ze geven 

hun aanvullende wensen ook aan ons door, zoals 

het plaatsen van een traphekje voor de hond of 

een extra scherm in de tuin. We zijn een plaatselijk 

bedrijf dat de taal spreekt van deze omgeving. 

Dat is ook de insteek geweest van de NAM en Jan 

Snel; lokale content, investeren in de eigen regio. 

Wij werken zelf ook graag met onderaannemers 

en bedrijven uit de buurt en….” Van der Molen 

lacht: “Nu Jan Snel ook een vestiging heeft in de 

Eemshaven, kunnen we onze opdrachtgever ook als 

een lokaal bedrijf beschouwen.” 

“We leveren de woningen op aan de tijdelijke 

bewoners en zorgen bij vertrek dat alles weer 

netjes in orde komt voor het volgende huishouden. 

Sommigen blijven hier maar een paar weken, 

anderen bijna een jaar. Hoewel velen elkaar 

kennen uit de straat, van het dorp of de regio, is 

het toch een gemêleerd gezelschap. Er komen hier 

gezinnen met een sociale huurwoning vanuit de 

wooncorporaties, maar er logeren ook particulieren 

met een getroffen herenboerderij. Toch zijn 

die verschillen gemakkelijk te overbruggen. 

Er heerst een lotsverbondenheid binnen de 

wisselwoningwijken. Je maakt natuurlijk ook 

eerder een praatje met elkaar als je samen dezelfde 

dingen hebt meegemaakt”, zegt Van der Molen.

“We hebben goed contact met de bewoners over 

“ Soms vinden ze het 
hier fijner dan thuis”   
Een dikke 8,6 krijgt de hele operatie wisselwoningen van de bewoners op zes locaties in 

het Groningse Appingedam, Middelstum en Loppersum. Thuis kunnen ze even niet terecht. 

Daar worden hun woningen verstevigd, versterkt of opnieuw gebouwd als gevolg van de 

aardbevingen in het gebied. Het tevredenheidscijfer is een mooi compliment voor de bouwers 

en verantwoordelijken binnen Jan Snel, maar zeker ook voor Anton van der Molen van Focuz 

Support. Zijn bedrijf verzorgt het beheer en is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners 

van de wisselwoningen op de drie locaties. 
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Een prachtig huis, waar je met een koffer kleding 

en enkele persoonlijke spulletjes zo in kunt wonen. 

Sommigen willen eigenlijk liever blijven in de 

wisselwoning. Daar hebben ze betere voorzieningen 

dan thuis. De jeugd beschouwt de wijken als een 

groot vakantiepark, waar je ook nog eens een ander 

tegenkomt dan het buurmeisje waar je al je hele 

leven naast woont. Onze voetbalvelden worden 

gebruikt door bewoners uit de wisselwoningen, 

maar ook door kinderen uit de omgeving. Zo 

ontstaat ook nog eens een breder contact tussen 

onze bewoners en de buurten eromheen.” 

We willen graag van Van der Molen nog even 

weten hoe die 8,6 uit de introductie van dit artikel 

tot stand is gekomen. “We sturen na elk vertrek 

uit de wisselwoning een online enquête waar de 

bewoners hun oordeel kunnen geven, aangevuld 

met tips en klachten. Dit is dus een continue stroom 

van informatie waarmee we de dienstverlening, 

de woning en de voorzieningen steeds kunnen 

optimaliseren. In het begin werd er nogal sceptisch 

tegen de tijdelijke huisvesting aangekeken. Totdat 

bleek dat alles, maar dan ook werkelijk alles tot in 

de puntjes geregeld was en… blijft.  

“ Je maakt eerder 
een praatje als je  
dezelfde dingen hebt 
meegemaakt”



“ Eemshaven 
wordt de energy 
en dataport van 
Noordwest Europa”

Groeien
in Groningen

Productie wisselwoningen

“Ik ben vanaf maart 2017 betrokken bij de ontwikkeling 

van de Eemshaven als derde Nederlandse vestiging 

van Jan Snel. We bedachten al snel dat het verstandig 

zou zijn als we de fabricage en productie van onze 

aardbevingsbestendige woningen zouden kunnen 

verplaatsen naar Groningen. Nu transporteren we 

de bouwdelen van de wisselwoningen voor het 

aardbevingsgebied nog vanuit Montfoort. Het is een 

stuk duurzamer en ook voordeliger, om dat straks 

vanuit de Eemshaven te kunnen doen.” Van der Wal 

geeft daarnaast aan, dat lokale aanwezigheid in het 

aardbevingsgebied ook een andere rol heeft. “Er is een 

grote behoefte aan wisselwoningen in de provincie 

Groningen. Bestaande woningen moeten worden 

verstevigd of opnieuw worden gebouwd om ook in de 

toekomst bevingen te kunnen weerstaan. Bewoners 

worden dan tijdelijk, soms wel een jaar, ondergebracht 

in deze volledig ingerichte huizen. We verzorgen niet 

alleen de woningen van A tot Z, maar ook de aanleg van 

straten, tuinen en speelpleinen. We verzorgen zelfs het 

beheer. Met onze aanwezigheid in Groningen zijn we 

nauw betrokken bij de gemeenschap en kunnen we snel 

inspelen op hun vragen en wensen. Belangrijk, want 

tenslotte zijn de bewoners van de wisselwoningen onze 

beste referentie. Vorig jaar kregen we een 8,6 bij het 

tevredenheidsonderzoek. Dat was een extra reden voor 

de overheid om ons opdracht te geven voor de bouw van 

nog eens 200 wisselwoningen.”  

Hub naar het Noorden

Van der Wal ziet, naast de productie van 

wisselwoningen, meer mogelijkheden voor Jan Snel 

in de Eemshaven. “We zijn een internationaal bedrijf 

dat wil uitbreiden. Onze producten bieden ongekende 

mogelijkheden. Vanuit de Eemshaven kunnen we het 

noorden van Duitsland en Scandinavië gaan bedienen. 

Vanuit hier kunnen onze producten eenvoudig 

verscheept worden naar andere havens. Daarnaast groeit 

de Eemshaven zelf ook met de komst van nog eens 1.200 

medewerkers van Google en nieuwe bedrijven op het 

gebied van energietransitie. In 2030 wil Eemshaven dè 

energy- en data-port van Noordwest-Europa te zijn. We 

zitten hier dan precies waar de behoefte aan modulaire 

huisvesting voor medewerkers van die bedrijven het 

grootst is. Een uitstekende locatie, waar ik me als 

rechtgeaarde Groninger helemaal thuis voel!”

De vestiging van Jan Snel in de Groningse Eemshaven blijft groeien. In 2006 is begonnen met 

de oprichting van Business Centre Eemshaven, een flexibel en duurzaam kantoorgebouw met 

ongeveer 1.500 m2 aan bedrijfsruimte. Destijds is het modulaire gebouw opgezet als tweede 

huisvesting van Jan Snel zelf, maar inmiddels wordt de locatie ook gehuurd door ondernemingen 

die betrokken zijn bij de aanleg en ontwikkeling van het economisch bloeiende Eemshavenpark.  

In september van dit jaar neemt Jan Snel pal ernaast een extra productiefaciliteit van 4.000 m2 in 

gebruik. De kroon op het werk van de vestigingsmanager Eemshaven, Jaap van der Wal.  

Jan Snel breidt uit in de Eemshaven
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Computerles

Per week worden de profielen door de 

staalproducent aan de fabriek in Montfoort 

geleverd. Daar worden ze door Harreveld en zijn 

afdeling op maat gemaakt voor de projecten van 

Jan Snel.  Voorheen was het boren van de gaten op 

precies de juiste plek nog handwerk. In januari van 

dit jaar is een proef gestart met een driekoppige, 

computergestuurde boormachine, die het zware 

werk veel lichter maakt. Harreveld: ”Ik ben een 

gedreven vakman en moest voor het werken met 

de boormachine op een 4-daagse training, samen 

met mijn collega Jaap. Op computerles. Niet mijn 

favoriete onderdeel, dacht ik van tevoren nog. 

Maar binnen de kortste keren had ik dat wel 

onder de knie. Nee, het lastigste onderdeel bleek 

de bediening van de machine en ervoor zorgen 

dat hij goed blijft werken. Vuil, stof en krullen zijn 

funest voor een goed eindresultaat. Deze hightech 

machine werkt met laser en alles wat er tussen de 

straal en de fotocel komt, kan fouten opleveren.” 

Zonder fouten

Met grote precisie verricht de innovatieve 

boormachine de werkzaamheden, die door de 

ingenieurs op de tekentafel zijn bedacht. In 3D 

wordt een prototype van het betreffende modulaire 

gebouw gemaakt en daarbij worden ook alle 

benodigde materialen uitgerekend en ingetekend. 

De opdracht voor het vervaardigen van de 

u-profielen gaat naar de computer van Harreveld. 

De boormachine gebruikt het computerdocument 

als boormal. Zonder fouten worden de profielen 

vervolgens op maat gemaakt. 

Voor de modulaire bouwdelen van Jan Snel worden per jaar duizenden stalen profielen gebruikt, die 

naadloos op elkaar moeten aansluiten. “Echt precisiewerk”, zo vertelt Wim Paul Harreveld, binnen Jan 

Snel verantwoordelijk voor de maatwerkproductie van de U-profielen van ongeveer 30 kilo per stuk.  

“Op precies de juiste plekken moeten in het staal gaten worden geboord, voor de montage van andere 

bouwdelen. De huisvestingsoplossingen die we hier maken, zijn voor meer dan 95% demontabel, dus 

houden we niet zo van lijmen, kitten en dichtsmeren. We kiezen liever voor passende delen die we 

verbinden met schroeven, bouten en moeren. U-profielen met gaten op precies de juiste plekken zijn 

daarbij onmisbaar!”   

De Mannen
van staal

Op maat gemaakte profielen

Wim Paul Harreveld

Harreveld is blij met de machine, die het werk 

zo veel gemakkelijker maakt. “Het is echt een 

geweldig apparaat, met ongekende mogelijkheden. 

De volgende stap is het plaatsen van twee kranen 

voor de aan- en afvoer van de profielen. Dat doen 

we nu nog met mankracht en dat is zwaar werk in 

het tempo waarmee de machine de profielen boort. 

Bovendien is automatische aan- en afvoer van het 

staal veel veiliger. De profielbalken willen vanaf 

de fabriek nog wel eens verkeerd gestapeld zijn. 

Neem je er een af, brengt dat de hele stapel aan het 

schuiven. Best gevaarlijk!”    

Geslaagde proefboring

Nu de computergestuurde boormachine bijna 

volledig operationeel is, draagt Harreveld zijn 

kennis ook over op anderen. “Als ik een keer ziek 

thuis ben, moeten anderen natuurlijk ook met de 

machine overweg kunnen. Mijn collega Jaap weet 

ook precies hoe dat werkt, maar kan natuurlijk 

niet alleen voor de productie zorgen. Van belang 

is dat we de boormachine goed onderhouden en 

schoon blijven werken. Doe je dat niet, dan stopt 

hij vanzelf. De storing die erop volgt, zorgt weer 

voor het uitlopen van de werkzaamheden en 

een verlate oplevering van het gebouw. Niemand 

wil dat hier op zijn geweten hebben, natuurlijk.” 

Harreveld geeft aan dat wat hem betreft de proef 

met de nieuwe boormachine meer dan geslaagd is. 

“Het voelt helemaal als mijn project. Samen met 

mijn collega Jaap kijk ik steeds waar we de werking 

en de snelheid van de machine kunnen verbeteren. 

Belangrijk werk, omdat de profielen een van de 

belangrijkste onderdelen van onze projecten zijn!” 
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Frisse school
voor 4 jaar 

Circulair schoolgebouw voor 
Hanze Hogeschool

Op de Zernike Campus van de Hanze Hogeschool in 

Groningen is nu nog weinig te zien. Maar wanneer 

het nieuwe schooljaar in september begint, staat er 

op het plein voor de campus een tijdelijk drielaags 

schoolgebouw met ongeveer 4.000 m2 aan leslokalen 

voor de studenten aan de University of Applied 

Science. Een verbouwing van vier jaar aan de 

markante Van Olsttoren is de reden. 

Voor de productie van 228 units die nodig zijn om een 

schoolgebouw van een dergelijke omvang te kunnen 

bouwen, heeft Jan Snel een speciale locatie in Lelystad 

gehuurd. Daar is men op dit moment bezig om alle 

voorbereidingen te treffen voor een later transport naar 

Groningen. De bouwdelen worden volledig pasklaar 

gemaakt, om de bouwtijd op de locatie zo kort mogelijk 

te houden. Weinig overlast voor de studenten en hun 

leraren dus, die in de periode voor de zomervakantie 

nog druk bezig zijn met het afronden van het schooljaar. 

Als alles volgens plan verloopt, wordt het volledige 

gebouw in drie weken gemonteerd en opgeleverd 

inclusief stoffering, leidingwerk, omliggende bestrating, 

bordessen en trappen. Turn-key is in dit geval dan ook 

echt sleutelklaar. Tijdens de zomervakantie kunnen de 

inrichters aan de slag om de lokalen gereed te maken 

voor de colleges, die in september weer beginnen. 

Het gebouw ter grootte van een half voetbalveld voldoet 

aan alle geldende eisen voor tijdelijke schoolgebouwen. 

Wanneer de verbouwing van de Van Olsttoren gereed 

is, wordt het oranje schoolgebouw weer geheel 

ontmanteld. De modulaire units kunnen dan elders 

worden ingezet. Daarmee heeft de Hanze Hogeschool 

een volledig circulaire en gehuurde oplossing voor de 

tijdelijke huisvesting in handen. 

Rob Derksen, projectleider
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Een nieuw
Thuis bouwen

Innovatie
Kwaliteit

Duurzaam
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Explosievrije Units

Safety First
Wie in de petrochemische industrie werkt, weet dat hier geen plek is voor ‘bijna goed’. Alles moet 

perfect geregeld en vervolgens nog eens dubbel gecontroleerd worden. Veiligheid van medewerkers en 

de omgeving gaat tegenwoordig stevig aan kop in de bedrijfsvoering, nog voor efficiency, kwaliteit en 

financieel rendement. De specialisten van Jan Snel in Hulst (Zeeland) werken samen met een aantal 

partnerbedrijven aan de flexibele huisvesting voor deze spannende bedrijfstak. “Alle risico’s een stapje 

voor zijn”, dat is de uitdaging volgens Monique Los, Internationaal Sales Manager voor Jan Snel. Met 

haar praten we bij over de ontwikkelingen in deze branche.
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“Blast Resistant units, die beschermen tegen 

explosies, zijn inmiddels de standaard op chemische 

of petrochemische productiesites in Europa. Er 

zijn steeds meer bedrijven die ze van ons willen 

huren of kopen. Die toenemende vraag biedt ons 

weer extra ruimte om in te spelen op de wensen 

van de opdrachtgevers. We zijn momenteel bezig 

met de ontwikkeling van explosievrije ruimtes 

met een nog grotere overspanning en meer 

vierkante meters. Daarnaast ontwerpen we units 

met sanitaire en douche-faciliteiten met dezelfde 

veiligheidskenmerken. Zo kunnen we binnenkort een 

hele site van tijdelijke en blast resistant woon- en 

werkruimte voorzien. Onze reputatie snelt ons vooruit, 

we ontvangen nu ook aanvragen buiten de Benelux, uit 

Duitsland en Spanje”, zegt Monique trots. 

Monique mag weinig vertellen over waar en voor 

wie Jan Snel werkt in deze branche. “Ook weer uit 

oogpunt van veiligheid is strikte geheimhouding 

meer regel dan uitzondering in mijn vak. Toch wil 

ik graag aangeven dat we sinds kort in het Verenigd 

Koninkrijk een belangrijke opdrachtgever aan ons 

hebben kunnen binden, die met onze producten 

grote projecten realiseert. Ze huren nu verschillende 

huisvestingsoplossingen, zowel in blast resistant 

als standaarduitvoering. Zo kunnen  we onze 

producten ook in hoog tempo steeds beter, veiliger en 

gevarieerder maken en nieuwe items ontwikkelen. 

We zoeken daarbij samen steeds naar de beste 

huisvesting op de juiste plek. In gebieden met een 

hoog risico passen we de explosievrije producten 

toe. Waar er laag of weinig risico heerst zijn onze 

standaardunits of tenten vaak een snellere en 

goedkopere optie. Trouwens, inmiddels hebben we ons 

gamma uitgebreid met ‘Blast Resistant Shelters’. Dat 

zijn explosievrije tenten, die we kunnen aanbieden 

als alternatief voor een stalen unit, die met een kraan 

moet worden geplaatst. De installatie hiervan is vaak 

sneller en we kunnen in deze shelters evengoed 

tot 1.200 man herbergen. Je zult begrijpen dat de 

belangstelling voor deze nieuwe oplossingen uit alle 

delen van de wereld enorm is!”      

Monique Los ziet nog veel meer mogelijkheden voor 

de inzet van modulaire gebouwen in de chemische 

branche. “(Petro)chemische bedrijven worden 

steeds strakker georganiseerd. Raffinaderijen of 

fabrieken worden volledig stilgelegd om groot 

onderhoud te kunnen plegen. Zo’n zogenaamde 

“shutdown & turnaround” duurt vaak slechts een 

paar weken. De voorbereiding ervan kan soms 

maanden tot wel een jaar duren.  Er is een groot 

aantal medewerkers bij betrokken en veiligheid 

speelt een cruciale rol. Wanneer je de specialisten 

en onderhoudsmedewerkers dichtbij de locatie kunt 

onderbrengen, scheelt dat enorm in tijd en kosten. We 

zijn inmiddels in gesprek voor de levering van turnkey 

huisvesting op een aantal productielocaties in Europa. 

Waar? Ja, daar kom ik weer… Daar kan ik helaas niets 

over kwijt”, zegt ze lachend.

“ Veilige 
huisvesting op 
iedere plek”



Jan Snel Transport

De transportafdeling van de Jan Snel Group kan steeds 

vaker rekenen op bijzondere projecten. De bouwafdeling 

groeit snel en dat merkt de transportafdeling achter het 

vervoer wel degelijk. “Vorige maand reden we in colonne 

van vijf wagens met bouwdelen van viereneenhalve 

meter breed door Nederland. Dat is wel een projectje 

waar we handenwrijvend aan beginnen. Dit maakt 

het werk wat we doen echt interessant”, zegt Simeon 

Roodenburg, directeur Transport. Hij geeft aan dat het 

in zijn vakgebied steeds vaker gaat om technische 

vernieuwing. 

CO
2
-reductie

“Met 43 eigen vrachtwagens op de weg hebben we 

natuurlijk voldoende capaciteit om de bouwdelen en 

units van Jan Snel te kunnen vervoeren.  We ontwikkelen 

onze transportoplossingen steeds door in samenwerking 

met de bouwafdeling. Zij maken bijzondere projecten en 

leggen de vraag voor de logistiek bij Jan Snel Transport 

neer. We werken daarnaast ook voor andere partijen, 

die ons bijvoorbeeld inzetten voor het transport van 

containers en stortgoederen. Waar we echt in uitblinken is 

ons oplossend vermogen. Om de juiste weg te vinden, met 

het juiste materieel en de juiste technische oplossingen. 

Zo zijn alle nieuwe wagens uitgerust met uitgebreide 

camerasystemen om ervoor te zorgen dat de chauffeur 

volledig overzicht heeft, bij vervoer van extra brede 

ladingen. Daarnaast zoeken we steeds naar wegen om 

CO
2
-uitstoot te reduceren. Dat kan door de aanschaf van 

zuinige, lagere vrachtauto’s maar ook door te kiezen voor 

een andere manier van vervoer. Soms zetten we units op 

een schip en zorgen we dat ze vanaf de haven naar de 

uiteindelijke bestemming worden gebracht. Of we werken 

samen met lokale vervoerders die al ter plekke zijn om 

onze lading op te pikken en elders neer te zetten. Efficiënt, 

duurzaam en doordacht transport houdt voor mij niet op 

bij het inzetten van onze eigen vloot”, zegt Roodenburg. 

“  Efficiënt, 
duurzaam en 
doordacht transport”

“ De beste weg  
is niet altijd  
de kortste”

49jnsnl magazine48 jnsnl magazine



50 jnsnl magazine 51jnsnl magazine

Sanquin tijdelijk in 
K3000 systeemgebouw     
Het hoofdkantoor van Sanquin aan de Plesmanlaan 

in Amsterdam wordt binnenkort uitgebreid met 

ongeveer 3.000 m2 kantoorruimte van Jan Snel. Een 

tijdelijk huurcontract voor de duur van drie jaar met de 

mogelijkheid tot verlenging naar tien jaar, moet ervoor 

zorgen dat het tekort aan ruimte voor de medewerkers 

in één zomerreces is opgelost. In het vierlaagse gebouw 

wordt een complete lift geïnstalleerd en zijn meerdere 

toiletgroepen, vergaderruimten, kantoortuinen en 

kamers ingetekend. De uitbreiding van het Sanquin 

hoofdkantoor wordt een comfortabel gebouw, dat van 

alle gemakken is voorzien en sleutelklaar zal worden 

opgeleverd aan de medewerkers van de bloedbank. De 

technische installaties en de afbouw van de bouwlagen 

wordt verzorgd in samenwerking met plaatselijke 

onderaannemers. Het kantoorgebouw is volledig 

demontabel en de bouwdelen zullen na de huurperiode 

opnieuw kunnen worden ingezet. Een sterk staaltje 

circulaire bedrijfshuisvesting, als je het ons vraagt.   

Uitbreiding hoofdkantoor van bloedbank

units.jansnel.com

Heeft u op zeer korte termijn ruimte nodig? 

Een tijdelijk kantoor, een werkplek voor flexwerkers, een slaapplaats voor 

tijdelijke werknemers of een tijdelijke woning? Wij hebben de meeste 

units op voorraad of we kunnen ze zeer snel leveren. 

Marktplaats 
voor units

Een eengemaakt Europa… daar staan we met zijn allen nog heel ver af, zeker wat het 

bouwen in België betreft! In België, met zijn verschillende gewesten - die bovendien 

elk een eigen bouwwetgeving hebben, is ieder project weer een uitdaging. De 

verschillende overheden kijken hier erg nauw op toe en geven zelfs bonussen aan 

overheidsopdrachten die het beter doen dan het gevraagde minimale energiepeil.

Hoe groter een gebouw, hoe makkelijker de gevraagde energienorm kan worden 

behaald. Het was voor ons team dan ook een hele uitdaging om een BEN-gebouw (Bijna 

EnergieNeutraal) van nog geen 54 m² met verschillende lokalen en een hoogwaardige 

afwerking af te leveren. Maar door gebruik van onder andere zonnepanelen, luifels, 

zonneboilers, inverterverwarming en speciale isolatie is dit tóch gelukt. 

Ook voor de in opbouw zijn de kantine en kantoren (216m²) voor de firma Bravi te 

Sint-Truiden werden hoge energie- en brandeisen gesteld. Dit bedrijf behoort tot de 

“Farm Frites Group” en wenste voor deze site een kantoor met uitstraling en een hoge 

afwerkingsgraad. Het project is in volle uitvoering, en met nog minder dan een week 

voor de geplande oplevering (23 mei 2018)  zijn de eerste energiemeetresultaten zelfs 

beter dan verhoopt! 

BEN in België



Altijd onderweg, 
overal thuis
... ons commerciële team, aangenaam.
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Georges Spronck

Een nieuw
Thuis bieden

Bewijzen we op sociaal, 
maatschappelijk en 

bedrijfsmatig gebied!
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Colofon

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.

JNSNL is een uitgave van Jan Snel en 

verschijnt één keer per jaar in een oplage van 

ca. 5.000 stuks.

Idee, vormgeving en realisatie
PRSC. Rotterdam i.s.m. Jan Snel

Thuis bij Jan Snel op
de Provada 2018
Met bijna zestig jaar ervaring en 320 medewerkers, is familiebedrijf Jan Snel uitgegroeid 

tot een toonaangevende, internationale speler op het gebied van flexibel en modulair 

bouwen. Onze circulaire en duurzame huisvestingsoplossingen vind je overal ter wereld 

waar bedrijven, instellingen of mensen een nieuw of tijdelijk thuis nodig hebben. 

‘Thuis’ is voor ons niet zomaar een leuk campagnethema. Het is de vertaling van ons 

professionele vermogen om op alle huisvestingsvraagstukken van onze opdrachtgevers, 

binnen verbazingwekkende doorlooptijden, een passend antwoord gereed te hebben.

Van 800 studentenwoningen in Amsterdam tot talloze explosiebestendige units voor de 

industrie. Van turn-key operatiekamers tot de productie van een complete nul-op-de-

meter gezinswoning. Dat is ‘Thuis bij Jan Snel’. Voor meer bewijs nodigen we u graag uit 

in onze huiskamer op de Provada.

Corporate restyling
Met zicht op verdere groei van ons merk zijn we onze corporate uitstraling aan 

het internationaliseren. Daarvoor introduceren we ‘JS’ over de hele wereld uit 

te spreken en toch echt Jan Snel. U zult de JS dus steeds vaker tegenkomen!

Uitbreiding 
hoofdkantoor
Ons hoofdkantoor in Montfoort wordt uitgebreid. Onze Snelwoning is 

tijdelijk in gebruik geweest als kantoor, wat onze collega’s helemaal 

niet erg vonden onder het mom van ‘thuiswerken’. Maar nu gaan we 

het kantoor toch écht uitbreiden.

U bent welkom op stand 11.14

Beursagenda

Zorg.tech congres
1 juni 2018

Provada
5, 6 en 7 juni.

Totaal OK congres
12 juni 2018

Expo Real
8, 9 en 10 oktober

Tevreden thuis
De tijdelijke woningen in Middelstum en Appingedam te Groningen zijn 

nu al een jaar in gebruik. Daarom hebben we samen met onze partner 

‘Focuz Support’ een tevredenheidsonderzoek gedaan onder de bewoners. 

Wat bleek? De tijdelijke Snelwoningen scoren met een dikke voldoende. 

Een 8,6 maar liefst!
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