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Steentje voor steentje
bouwen wij verder aan de reputatie van flexibel bouwen…
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Rivierduinen, Oegstgeest

Alstublieft, alweer een nieuwe editie van ons magazine. Boordevol interessante artikelen,

Stedin

interviews én aansprekende projecten. We laten u nu eenmaal graag zien waartoe we

Zorggroep Ter Weel, Goes

bij Jan Snel in staat zijn. Of liever gezegd: waartoe flexibel bouwen in staat is. Flexibel

Damen Shipyards, Gorinchem

bouwen is het slimme alternatief voor traditioneel bouwen in steen en beton. We blijven
die boodschap verkondigen tot iedereen ervan is overtuigd.

BSO Hulsberg, Nuth
NS Poort, Den Haag

Daarbij krijgen we steeds meer bijval, bijvoorbeeld van Hennes de Ridder, hoogleraar

Fletcher A2 Tower Hotel, Amsterdam

civiele techniek in Delft. In zijn boek 'LEGOlisering van de bouw' pleit hij voor

Rabobank, Apeldoorn

verregaande standaardisering en flexibilisering van de bouw. Het boek is een bestseller
en u begrijpt dat we daar zeer verheugd over zijn! Aan alles merken we dat de tijd rijp
is voor de grootschalige doorbraak en acceptatie van flexibel bouwen in Nederland,
België en Duitsland. Net als bij LEGO gaat het steentje voor steentje, maar dat maakt het

Snel woordenboek
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uiteindelijke resultaat alleen maar indrukwekkender…

Modulair
Samenwerking

Op de Provada 2012 doen wij in ieder geval extra ons best om bezoekers te wijzen

Ambitie

op de voordelen van flexibel bouwen. Niet eerder pakten we zó groots uit op de
vastgoedbeurs; het wordt voor Jan Snel een van de belangrijkste events van het jaar. U
komt toch zeker ook langs op onze stand?
Ondertussen staat de zomer alweer bijna voor de deur en bouwen we stevig verder om

Snel overig
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nieuwe projecten tijdig op te leveren. Dat is nóg zo'n voordeel van Jan Snel: ook in onze
vakantieplanning zijn we heel flexibel!

Snelle Flexibles
Succesvol leertraject

Veel leesplezier en tot de volgende keer!

Snelle jongen: Hans
Samenwerking Inter Steba & Partners

Harry van Zandwijk

De laatste ontwikkelingen
Semipermanent ziekenhuis in Gent
Leestip: LEGOlisering van de bouw
Het meest flexibele magazine ooit!

Modulaire operatiekamers
Gegrepen door Movix

LEGOlisering
van de bouw
Leestip

Blu Beach, storm-, zand- en waterproof

Op de omslag:

Grensoverschrijdende
samenwerking
Snel vertelt

Jan Snel en OTTO Workforce

mo·du·lair
Maatwerk is het toppunt van kwaliteit
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Snel in cijfers

DAGELIJKS WORDEN ER WERELDWIJD
3 MILJARD VIDEO’S BEKEKEN OP YOUTUBE

Per maand wordt er binnen
1.000 keer gezocht op ‘Prefab bouwen’
Het project ‘Blue Beach Strandpaviljoen’ is de afgelopen
maand op onze site het meest (269 keer) bekeken

Onze naamsbekendheidcampagne is
tot nu toe door circa 244.200 mensen
op o.a.
gehoord

mo·du·lair
Maatwerk is zó 1980
In marketingtermen is 'maatwerk' het toppunt
van kwaliteit. Iets wordt immers speciaal voor de
opdrachtgever op maat gemaakt. Maar als het

Jansnel.com wordt vaak bezocht door
mensen uit 8 andere landen

op bouwen aankomt, is maatwerk vooral heel
inefficiënt. Hoe logisch is het om elk gebouw
weer nieuw en anders en op locatie te maken?
Het is ongelooflijk kostbaar en het risico op
fouten is gigantisch (vorig jaar bedroegen de
faalkosten in de bouwsector 10,8% van de
omzet!). Modulaire oplossingen hebben de

PER DAG WORDEN ER WERELDWIJD
340 MILJOEN TWEETS VERSTUURD

toekomst. Standaardproducten voor een scherpe
prijs. In de vastgoedwereld begint langzaam door
te dringen wat we bij Jan Snel al lang weten:
flexibel bouwen heeft de toekomst.

De ‘Projecten’-pagina is de meest bezochte pagina
(afgelopen maand wel 2.910 keer) op onze website
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Snelle flexibles

Flexibles
Bij Jan Snel houden we van
flexibiliteit in alle soorten en
maten. Zo zijn er talloze innovatieve
producten, die minstens zo flexibel
zijn als onze oplossingen. Hier stellen
we enkele door ons gespotte flexibele
gadgets aan u voor.

Flexibles
Rubik kubus
Deze puzzelklassieker ziet er op het eerste
gezicht verre van flexibel uit. Maar juist
dit massieve blok vereist het uiterste in
flexibel denken. Hoe krijg je al die kleuren
op een rij? Niet door zomaar lukraak te
draaien. De Rubik kubus los je op met je
hoofd, niet met je handen.

magazine
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Snelle flexibles

Snelle flexibles

Flexibles

Flexibles

Survival Straps

Inspiration Chair

Survival Straps zien eruit als een stoere

De Inspiration Chair is een ontwerp van

armband, maar ze zijn zoveel meer! De

Lapo Germasi, een 24-jarige student

armband bevat ruim 2 meter oerdegelijk

industriële vormgeving. De stoel neemt

parachutetouw, geheel volgens specifi-

elke vorm aan die u maar wenst. Sterker

caties van het Amerikaanse leger. Ideaal

nog, het wordt eigenlijk pas een stoel

in geval van nood! Kunt u niet zo snel

nadat de gebruiker er een stoel van

bedenken wanneer u de Survival Straps

maakt. Wij zien vooral toepassingen voor

in de praktijk zou gebruiken? Lees dan de

het aanstaande EK- voetbal of zou dat

verhalen maar eens op survivalstraps.com.

alleen door die kleur komen?
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Snel Transport

Snel Transport

Bouwgerelateerd vervoer?
Jan Snel Transport!
Jan Snel Transport staat
bekend om het vervoer van
recyclebare materialen en
non-ferro metalen. Terecht,
daar zijn we in gespecialiseerd. Minder bekend is
dat we ook volledig zijn
toegerust op het transport
van bouwgerelateerde
materialen.

veel genoegen terug aan de

Snel Transport. Daar zijn we natuurlijk

We verzorgen alle vervoer voor

voeten op de grond. Klaar om voor

erg trots op, het geeft veel voldoening

Jan Snel Flexibel Bouwen, maar dat

aannemers en elke andere opdracht-

Succesvol

leertraject
Guy de Leeuw

Roan de Wit

Leeftijd 20 jaar

Leeftijd 20 jaar

Vrachtwagenchauffeur

Vrachtwagenmonteur in
opleiding

Rock Storm

Randy Hendrikx

Leeftijd 22 jaar

Leeftijd 27 jaar

Vrachtwagenchauffeur

Vrachtwagenchauffeur

opdracht voor Cirque du Soleil,
waarbij we al hun accommodaties
naar verschillende locaties door heel
Europa hebben vervoerd. Samen met
het bonte artiestengezelschap trokken we van Madrid naar Barcelona
naar Zwitserland…Dat waren droomritjes natuurlijk, maar inmiddels
staan we weer ruimschoots met de

Juist vandaag is het belangrijk om te blijven investeren
in jonge talenten. Alleen
zo kunnen zij uitgroeien
tot de medewerkers die we
morgen hard nodig hebben.
Vanuit deze visie hebben we
in samenwerking met VTL
en Innovam een leertraject
opgezet voor chauffeurs en
monteurs.
Leerlingen werken vier dagen in
de week bij Jan Snel Transport en
gaan één dag per week naar school.
Inmiddels hebben we op deze manier
al zes jongens binnengehaald bij Jan

Jacky Pijcke

Sander den Boon

Leeftijd 25 jaar

Leeftijd 21 jaar

wanneer zo'n aanstormend chauffeur

doen we natuurlijk ook voor externe

gever bouwgerelateerde goederen te

Vrachtwagenchauffeur

Vrachtwagenchauffeur

of monteur slaagt binnen ons bedrijf.

opdrachtgevers. Zo denken we met

vervoeren. DAAG ONS GERUST UIT!

In juni rondt alweer de volgende
leerling zijn traject af en we gaan zeker
door met dit initiatief.
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Snelle jongen

Snelle jongen

Dit is Hans
De klant komt altijd van rechts
Na mijn middelbare school wachtte de
dienstplicht. Dat beviel goed, dus ik
tekende bij en werd beroepsmilitair. Ik
kwam terecht in logistieke en instructeursfuncties, zo had ik onder andere de
leiding over lucht- en wegtransporten in
Cambodja, Thailand en Bosnië. Een leuke
tijd zeg ik altijd nadrukkelijk, omdat je
maar al te vaak hoort dat werken in een
oorlogsgebied traumatisch of vervelend is.
Zo heb ik het zeker niet ervaren. Natuurlijk
maak je dingen mee die niet leuk zijn.
Maar het was vooral een kans om veel te
leren. Bovendien gaf het me veel genoeg-

het pionieren. Uiteindelijk ben ik benaderd

dat je geen nummer bent en dat je eerlijk

doening, je bent in die landen om mensen

door een trainingsbureau, waar ik met

wordt beoordeeld op het resultaat dat je

te helpen de kans op een beter leven te

veel plezier communicatie- en com-

bereikt. Hierdoor voelt iedereen, van hoog

vergroten. Daar zet ik me graag voor in.

merciële trainingen heb mogen verzorgen.

tot laag in de organisatie, zich betrokken en

Een leerzame tijd, maar toch begon het na

is gemotiveerd zich in te zetten. Er heerst

twee jaar te kriebelen, ik wilde meer.

hier een prettig saamhorigheidsgevoel. Van

Na mijn tijd bij Defensie ben ik de HBO-studie logistiek management gaan volgen met
als doel mezelf te verhuren als specialist in
logistieke operaties in crisisgebieden. Deze
ambitie bracht me nogmaals in Cambodja
en in Indonesië, waar ik onder andere de
vrije verkiezingen moest monitoren op een
‘free & fair’ verloop. In die tijd was ik erg
veel van huis. En er kwam ook voor mij een
tijd, dat ik meer behoefte kreeg aan een
Hans van der Neut

Snelle jongen
In ieder magazine een
Snelle jongen aan het woord
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onze vestiging in Terneuzen stapte ik over

“Ik miste
de vrijheid
van het
pionieren”

vaste basis.

naar de hoofdvestiging in Montfoort en
kwam ik uiteindelijk in mijn huidige functie
terecht. In mijn regio houd ik me met name
bezig met de sectoren overheid, onderwijs,
kantoren en de zorg. Het grote voordeel
van mijn functie bij Jan Snel is, dat ik de
vrijheid krijg dingen te doen op mijn manier.
Zelf voel ik me geen commerciële man in de
geslepen zin van het woord. Je adviseert en

In 2005 maakte ik de overstap naar Jan

begeleidt, probeert de klant te ontzorgen,

Burgerlijke staat Samenwonend,

In 2000 stopte ik met het werk in het

Snel in Terneuzen, inmiddels Hulst, en

van kop tot staart te begeleiden tot hij of

één zoon (20)

buitenland. Toen begon mijn zoektocht

kwam in dienst als account manager. Een

zij met de sleutel in de hand zijn of haar

Functie Hoofd Commercie

naar een passende baan in Nederland.

commerciële functie in een dynamische

nieuwe accommodatie opent. Het geeft me

In dienst sinds 2005

Het bleek nog niet makkelijk, de logistieke

wereld waarin ik me als een vis in het water

een ontzettend goed gevoel om daarin een

Opleiding HBO logistiek management

wereld in eigen land is er één van regeltjes

voel. Het is een familiebedrijf en dat voel je

schakel te mogen zijn. Mijn motto is dan

Hobby’s Voetbal, golf, tennis

en voorschriften. Ik miste de vrijheid van

aan alles. Aan de betrokkenheid, het feit

ook ‘de klant komt altijd van rechts’.

magazine
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Snel vertelt

Snel vertelt

Vertrouwen

aan de basis van gezamenlijk succes
Steba. Ons bedrijf richt zich met name op

uitstekend geklaard; in korte tijd verrees er

de uitvoering van facility management in

een tijdelijk hoofdkantoor, compleet met

de breedste zin van het woord. We nemen

afwerking en airco. Vooral dat laatste was

voor opdrachtgevers technisch beheer,

in die tijd zeker niet vanzelfsprekend in

onderhoud en meerjaren onderhoudsplan-

tijdelijke gebouwen. Het bleek naderhand

nen voor onze rekening. We bemiddelen

nog een heel probleem om medewerkers

op het gebied van bedrijfshuisvesting

gehuisvest te krijgen; iedereen wilde wel

en zorgen voor een stuk projectontwik-

in dat mooie nieuwe pand werken. We

keling.” Huibert heeft door de jaren

hebben het er soms nog wel eens over,

heen een aantal partners om zich heen

Harry van Zandwijk en ik. Het was voor

verzameld. “Per opdracht kijken we welke

ons de start van een mooi partnership.”

mensen wij aan elkaar kunnen koppelen

“Voor mij zijn
het ondernemers pur
sang, het
hele team
van Jan Snel”

om de vraag van onze opdrachtgever zo

Groot én klein

goed mogelijk te beantwoorden”, vertelt

Door de jaren heen werden er veel meer

hij. Sinds 1993 werkt hij op het gebied van

projecten samen aangepakt en uitgevoerd.

behoeften begrijpen. We werken samen

tijdelijke huisvesting samen met Jan Snel.

Huibert enthousiast: “Voor mij zijn het

aan de realisatie van een groot aantal

ondernemers pur sang, het hele team

kiosken op stations. Maar toen een bakker

Eerste opdracht

van Jan Snel. De betrokkenheid bij een

een tijdelijke winkel nodig had om zijn

“We kennen elkaar intussen goed en we

opdracht is groot en ze komen hun

eigen zaak te kunnen verbouwen, werd er

weten wat we aan elkaar hebben. We

afspraken na. Het draait bij hen om 5D’s:

met evenveel enthousiasme gewerkt.”

werkten voor het eerst samen bij een

durf, doorzettingsvermogen, duidelijkheid,

opdracht voor de tijdelijke huisvesting

daadkracht en doorpakken. Ze hebben

Geen contract

van een grote verzekeraar. Er moest een

het vermogen om ‘outside in’ te denken,

Het contact met Jan Snel is iets waar Hui-

accommodatie komen voor de huisvesting

volledig vanuit de behoefte van de klant.

bert ook erg tevreden over is. “Bij iedere

van de mensen van het hoofdkantoor,

Door ons gedeeld vertrouwen is de durf

opdracht kijken Harry en ik elkaar aan en

Jan Snel tekende voor de uitvoering. De

er om samen ieder project aan te pakken

geven we elkaar een hand. Dan weten we

manager die het project begeleidde, belde

en tot een goed einde te brengen. Wat ik

dat het goed zit, dat het vertrouwen van

me op toen de bouwelementen van Jan

verder enorm waardeer in Jan Snel, is dat

beide kanten er is. Contracten hebben we

“Vertrouwen, respect, expertise en

Snel geleverd werden. Of het allemaal wel

ze niet alleen goed zijn in het verzorgen

daar niet voor nodig. We hebben elkaars

samenwerking”, vertelt Huibert, “dat zijn

goed kwam, want het was een enorm

van grote opdrachten, maar ook hun best

woord en commitment en dat is al bijna

de belangrijkste uitgangspunten van Inter

bouwpakket! De klus werd natuurlijk

doen voor kleine ondernemers en ook hun

20 jaar meer dan voldoende.”

Samenwerking puur op basis
van vertrouwen. Is dat niet
hetzelfde als trapezewerk
zonder vangnet? Integendeel.
Tenminste, als we kijken naar
het partnership tussen Inter
Steba & Partners en Jan Snel.
Al sinds 1993 werken beide
partijen succesvol samen, met
vertrouwen als uitgangspunt.
Huibert Baauw, adviseur Inter
Steba, vertelt.
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Snelle ontwikkelingen

de laatste

ONTWIKKELINGEN
Uitdagingen in bouw, uitstraling en duurzaamheid

Collectieve buitenruimte

Studentenwoningen TU Delft

Naast betaalbaarheid, vraagt studentenhuisvesting om ontmoetingsplekken.
Door op strategische plekken een aantal
woningen te verwijderen, ontstaat een
overdekte entree op de kop van het
gebouw en een centraal gelegen overdekte
collectieve buitenruimte.

sa·men·wer·king

Flexibel concept
Doordat de woningen

Elkaar aanvullen vanuit je eigen specialisme

op zichzelf al volledig
isolerend zijn, zijn we vrij

In de huidige markt kun je alleen samen succesvol

om te bepalen waar we

zijn. Bij Jan Snel zoeken we nadrukkelijk de

De sterke groei van studenten aan de

de verschillende woningen

verbinding met partners, die allemaal vanuit hun

TU Delft zorgt voor enorme druk op de

verwijderen. Hierdoor

eigen kracht en expertise werken. In samenwerking

studentenhuisvesting. De komende jaren

ontstaat een levendige en

komen de mooiste nieuwe ontwikkelingen tot

worden er dan ook ruim 1.100 studenten-

onverwachte doorsnede. Dit

stand. Zo hebben wij gezamenlijk met partners

woningen bijgebouwd. De combinatie Jan

concept is zeer flexibel en

H2M (unieke lichtgewicht offshore units) en DMS

Snel BV en HVDN + Studioninedots gaat

kan op meerdere manieren

flexibel inzetbare OK's opgestart, deze zijn nu al

138 studenteneenheden realiseren aan de

worden toegepast. In over-

een hit.

Balthasar van der Polweg Noord.

leg met de opdrachtgevers
zal de uiteindelijke vorm en

Betaalbaar en aantrekkelijk

invulling worden bepaald.

Een studentenwoning moet betaalbaar
zijn, dus moet er kostenefficiënt worden
gebouwd. Dat betekent kiezen voor
een zeer heldere opzet, een zo nuchter

Korte bouwtijd

mogelijk casco en prefabricage. Dé

Vanaf het moment dat we de bouwplaats betreden, realiseren we dit project in slechts

expertise van Jan Snel. Zo blijft er ruimte

18 weken. Dat is onwaarschijnlijk snel voor een project van deze omvang. Uiteraard gaat

over om rijkdom te creëren daar waar de

hieraan productietijd in onze fabriek vooraf, maar vanaf de start op de bouwplaats zijn

gebruiker het voelt.

de woningen gebruiksklaar in 18 weken.
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Veelzijdig gebouw
voor kleurrijke
bewoners

Snel in beeld

Rivierduinen, Oegstgeest
Rivierduinen biedt dagelijkse zorg aan
mensen met psychische of psychiatrische
klachten. In Oegstgeest realiseert Jan Snel
voor Rivierduinen een tijdelijk woonzorgcentrum met tien wooneenheden, een
gezamenlijke ruimte en kantoorvoorziening. Het gebouw blijft minstens 3,5
jaar in gebruik en is in slechts 15 dagen
geplaatst en opgeleverd. De afwerking is
zeer hoogwaardig en het energieverbruik
duurzaam, dankzij een Climaflex-systeem
voor zowel koelen als verwarmen. Gas is
hierdoor overbodig en het elektraverbruik
bijzonder laag.
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Minstens zo
flexibel van binnen
als van buiten

Snel in beeld

Stedin
Stedin is het netwerkbedrijf van Eneco.
Het electriciteitsnet van de provincies
Zuid-Holland en Utrecht regelt ze vanuit
een speciale bedrijfsvoeringsruimte (BVC).
Deze is in slechts 12 weken gebouwd
door Jan Snel. Het gebouw is 24 uur
per dag in gebruik en voorzien van een
uitgebalanceerde installatie, waarin o.a.
WTW is opgenomen. Het klimaatbeheersingssysteem verzekert een temperatuur,
die continu op exact 21 graden wordt
gehouden. De verlichting kleurt mee met
het verloop van de dag. Hierdoor blijft
het voor diegenen, die in de avond en/of
nacht werkzaam zijn, comfortabel werken.
Zodra er zich ergens in de provincies een
calamiteit voordoet ten aanzien van de
elektriciteitlevering, wordt vanuit hier
razendsnel gezocht naar alternatieve
routes om de levering weer te hervatten.

magazine
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Flexibele oplossing
voor kleinschalige
zorg

Snel in beeld

Zorggroep Ter Weel, Goes
Zorggroep Ter Weel wil haar zorg
kleinschaliger aanbieden en de service en
gastvrijheid verder uitbreiden. Hiervoor
zijn onder meer aanpassingen aan haar
zorgcentra nodig. Tussen al deze verbouwingen en nieuwbouw door ondersteunt
Jan Snel de zorggroep met de plaatsing
van twee tijdelijke gebouwen. Hierin kan
de nieuwe zorgvisie direct worden ingevuld. In elk gebouw is woonruimte voor
16 cliënten. Zij kunnen hier de komende
drie jaar heerlijk comfortabel wonen.
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Vier verdiepingen
in een week

Snel in beeld

Damen Shipyards, Gorinchem
Een pand van 4 verdiepingen binnen 1
week plaatsen? Het kan met de flexunits
van Jan Snel. In opdracht van Damen Shipyards realiseren wij een kantoorgebouw
met circa 180 werkplekken. Het flexibele
gebouw blijft één jaar staan en beslaat
1.296 m². In totaal bestaat deze flexibele
kantoorruimte uit 72 units, waarvan wij er
47 op één zaterdag plaatsten (inclusief 5
trapkooien!). Flexibiliteit ten top!

magazine
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Flexibel is ook: je
op een hellend vlak
durven begeven

Snel in beeld

BSO Hulsberg, Nuth
In opdracht van de gemeente Nuth
ontwikkelen wij een tijdelijke basisschool
met 14 lokalen en 5 toiletruimtes. Creatief
denkwerk is vereist voor dit tijdelijke
gebouw van 1.485 m² met 2 bouwlagen,
want het moet op een helling worden
gebouwd. We zetten de flexibele school
in 5 weken neer, waarna de leerlingen en
leraren er zo'n 9 maanden gebruik van
kunnen maken.
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Met nachtdienst,
snel opgeleverd

Snel in beeld

NS Poort, Den Haag
Een project voor avond- en nachtmensen.
De plaatsing van dit tijdelijke winkelcentrum
vindt namelijk plaats van 21.00 tot 05.00
uur. Zo wordt de overlast voor de reizigers
tot een minimum beperkt. De zeer beperkte
hoogte onder het tramplatform waar het
winkelcentrum wordt geplaatst, zorgt voor
de nodige hoofdbrekens. Toch realiseren
we in slechts 3 weken 700 m² winkeloppervlakte en inmiddels zijn er onder meer
Leonidas, Free Record Shop, AH to Go,
Starbucks en Kiosk gevestigd. Ook de
volledige brandmeldinstallatie met sprinkler
hebben wij geinstalleerd. Het flexibele
gebouw blijft minstens 3 jaar staan.

magazine
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Een lichtend
voorbeeld in
composiet

Snel in beeld

Fletcher A2 Tower Hotel, Amsterdam
In Amsterdam verrijst momenteel een
zeer opvallend rond torenhotel van de
Fletcher-hotelgroep. De composietgevel is
uiteraard van onze dochteronderneming
Holland Composites Industrials. HCI heeft
in Amsterdam haar visitekaartje afgegeven
met de gevel van het nieuwe Stedelijk
Museum. Dit nieuwe project is een hotel
van zestig meter hoog, met een volledig
ronde glazen gevel en een oppervlakte
van 22.000 m2! Door de ramen van de
hotelkamers en de gevelverlichting licht
het gebouw 's avonds helemaal op, zodat
het ook na zonsondergang herkenbaar is
vanuit de verre omgeving.
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Een volwaardige
vestiging
in één maand!

Snel in beeld

Rabobank, Apeldoorn
"Bouw een bankgebouw in iets meer dan
een maand." Dat is wat je noemt een
uitdaging. Bij Jan Snel gaan we zo'n project
natuurlijk niet uit de weg. Dus verrijst in
Apeldoorn een bankvestiging, die voldoet
aan alle veiligheidseisen van de Rabobank.
Voorzien van beveiligd waardegebied
(verankerd in beton), veiligheidsglas en
detectiemiddelen én uitgevoerd in de
huisstijlkleuren van de Rabobank. Niets is
standaard aan dit project, dus we zijn écht
trots dat we het hele pand binnen planning
hebben opgeleverd. Of we 100 meter
verderop nog een pinautomaat kunnen
plaatsen? Twee weken later kan ook daar
gepind worden!
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Grensoverschrijdende

samenwerking
Semipermanent ziekenhuis in Gent

Het algemeen ziekenhuis Jan Palfijn in Gent heeft behoefte aan
tijdelijke uitbreiding van haar bestaande huisvesting. Jan Snel bundelt haar krachten met bouwonderneming Denys uit het Belgische
Wondelgem en wint de aanbesteding. Een prachtige uitdaging, want
in slechts 20 weken moet maar liefst 3.800 m2 worden gerealiseerd,
die aan de hoogste eisen van het ziekenhuis voldoen!

Verschillende toepassingen

Nederlands-Belgisch succes

De eerste en tweede verdieping van het

Het succes van dit project is voor een

semipermanente ziekenhuis is bestemd

belangrijk deel te danken aan de samen-

voor verpleegafdelingen, spreekkamers

werking tussen Jan Snel en Denys. Zo'n

voor doktoren en zusterposten.

grensoverschrijdende krachtenbundeling
vraagt uiteraard ook de nodige extra
aandacht. Om de opdracht te kunnen
aanvaarden is er bijvoorbeeld een
Tijdelijke Handels Vereniging opgesteld,
onder de naam Jan Snel-Denys en met

Artist impression

Jan Snel als hoofddirectie. Ook in de
uitvoering van bijvoorbeeld de installaties en binnenafwerking is met zowel

Oplevering medio juni 2012

De bovenverdieping wordt ingericht als

Belgische als Nederlandse onderaan-

Hierdoor is een extra verzwaarde funde-

Gedurende de bouw zijn twee project-

nemers gewerkt. Allemaal met hetzelfde

ring toegepast met betonbalken van 0,8 x

leiders en een uitvoerder permanent op

doel: oplevering binnen planning, budget

0,8 meter. Verder is het gebouw voorzien

de bouw aanwezig om het hele project te

en kwaliteitseisen.

van twee beddenliften, ingebouwd in

managen. Met succes, we zijn trots op het

een betonnen liftschacht, en zijn er twee

gebouw dat in eerste instantie twee jaar

Van fundering tot installaties

aansluitingen op het bestaande zieken-

blijft staan. Tevens wordt er al gesug-

PAAZ-afdeling (gesloten inrichting voor

Zoals elk project heeft ook de bouw van

huis. Om de installaties van de nieuwbouw

gereerd dat het gebouw een permanent

psychiatrische patiënten), onder meer

het semipermanente ziekenhuis haar

feilloos te kunnen koppelen aan die van

karakter zou kunnen krijgen.

voorzien van isoleercellen. In totaal voorziet

bouwtechnische bijzonderheden. Onder

het bestaande ziekenhuis waren diverse

het gebouw in een capaciteitsuitbreiding

het gebouw bevindt zich bijvoorbeeld een

installatietechnische aanpassingen vereist,

van 91 bedden.

tunnel met een doorsnede van 4 meter!

die geheel door Jan Snel werden verzorgd.
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Snelle vernieuwing

Leestip

LEGOlisering
van de bouw
Het boek 'LEGOlisering van de
bouw' is in drie maanden tijd
aan zijn derde druk toe. Die
populariteit is wat ons betreft
volkomen terecht. Prof. Dr.
Ir. Hennes de Ridder bepleit
een totale omwenteling van
de bouw. Zijn boodschap: vind
niet bij elk gebouw opnieuw het
wiel uit, maar maak gebruik
van standaardproducten en
modulaire oplossingen. Een
visie die we bij Jan Snel volledig
onderschrijven.

bouw. Daarbij trekt de Ridder parallellen

Geen grenzen stellen,

naar andere industrieën. Van auto's

grenzen opzoeken

tot computers, van tv's tot vliegtuigen;
allemaal zijn ze het resultaat van steeds

Zonder ambitie kom je nergens. Ambitie

verder opgebouwde kennis en ervaring.

is jezelf doelen stellen en daar naartoe

De producten verbeteren voortdurend en

werken. Het is de drive om jezelf steeds

de doorontwikkelde onderdelen worden

weer te overtreffen. Maar pas op: ambitie

in serie geproduceerd. De traditionele

kan ook verblinden. Het is ook belangrijk

bouwsector werkt niet zo. Hier wordt

om zo nu en dan even pas op de plaats

elk gebouw steeds opnieuw en anders

te maken. Juist op dat soort momenten

benaderd. De Ridder pleit voor het gebruik

geeft ambitie focus en scherpte. Flexibel

van modulaire standaardproducten.

bouwen op de kaart zetten, dat is de
ambitie van Jan Snel. We zijn een heel

Ontwikkel bouwwerken evolutionair op
basis van reeds gerealiseerde bouwwerken

Verder lezen

eind op weg, maar schakelen graag nog
een tandje bij!

én maak ze gemakkelijk aanpasbaar

De kracht van het boek is dat het een

De oplossing is modulair

voor veranderend gebruik. Zo kunnen de

wezenlijk verandering in de bouwsector

maatwerk

prestaties van de sector enorm verbeteren

voorstelt, die verrassend eenvoudig in

Hennes de Ridder, hoogleraar civiele

en de crisis in de bouwsector worden

werking kan worden gezet. Het kost niets

techniek in Delft, beschrijft in 'LEGOlisering

bestreden. Onze oplossingen voldoen

en levert zeer veel op. Nou ja, niets...

van de bouw' de nieuwe bouwsector in

exact aan deze kwalificaties, vandaar dat

€ 35,- om precies te zijn. Voor dat bedrag

50 kenmerkende karakteristieken en zet

we al jaren roepen: flexibel bouwen is het

bestelt u 'LEGOlisering van de bouw' via

deze af tegen de huidige aanpak in de

nieuwe bouwen.

mgmc.nl.
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Modulaire operatiek amers
Dutch Medical Space enthousiast ontvangen
Op 1, 2 en 3 februari is de
modulaire operatiekamer
'Dutch Medical Space' (DMS)
officieel gelanceerd. De open
introductiedagen waren een
groot succes, met veel bezoekers, enthousiaste reacties en
diverse potentiële opdrachten
als resultaat.

We gaan de wereld in met
onze offshore units

Volwaardige OK
DMS OK is een complete operatiekamer die
voldoet aan de Nederlandse norm Klasse
1, getest volgens de Duitse norm DIN
1946-4 en valt in veiligheidsklasse 3. We
kunnen de DMS OK extern plaatsen, als
nieuwbouw tegen een bestaand gebouw

Ideale oplossing

of inbouwen in een bestaande ruimte.

Tijdens de introductiedagen gaven
veel bezoekers aan dat deze complete, modulaire OK dé ideale oplossing
is in geval van verbouwing, verhuizing
of een tijdelijk capaciteitsprobleem.
Ook hoorden we enthousiaste

In het vorige nummer van
JNSNL stond een achtergrondartikel over de innovatieve offshore units, die we gezamenlijk
met een partner onder de naam
H2M op de markt brengen. De
lichtgewicht units zijn onder
meer ideaal voor gewichtsreductie ten behoeve van de offshore
en nearshore industrie. De
interesse is inmiddels zó groot,
dat we met een echte roadshow
door het land gaan om mogelijke
opdrachtgevers kennis te laten
maken met de units.

geluiden over de optimale hygiëne en
de lagere schoonmaakkosten.
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olie- en gasindustrie, maar bijvoorbeeld
ook voor de windindustrie. Ontwikkeling,
onderhoud en vervoer van een windpark
heeft veel overeenkomsten met de
activiteiten rond olie- en gasplatforms.
Ook hier moeten mensen overnachten
om het park te onderhouden en ontwikkelen. En ook rond de windmolenparken
moeten accommodaties voldoen aan de
strenge eisen rond veiligheid. Dankzij de
lichtgewicht units ontstaat meer ruimte
om zwaar materiaal in te zetten.
OTC en Roadshow
Om zoveel mogelijk mensen de kans
te geven onze offshore units live te

Ideaal, ook voor de windindustrie

bewonderen, stonden we onlangs op de

De flexibele offshore units van H2M

OTC (Offshore Technology Conference)

Sommige relaties overwegen zelfs

zijn gemaakt van aluminium en hebben

in Houston én houden we een kleine

om de DMS OK toe te passen

slechts de helft van het gewicht van

roadshow. In juni staan we in Eemsha-

als clean room of lab. Heeft u de

reguliere units. Wat ze zo uniek maakt,

ven, Hulst en Rotterdam, in augustus in

introductiedagen in Montfoort

is dat ze desondanks voldoen aan de

Stavanger (Noorwegen) en in oktober

gemist? Kijk voor meer informatie

strenge eisen, die DNV en Lloyds stellen

in Amsterdam. Kijk voor exacte data en

op dutchmedicalspace.com of bel

aan constructie en brandveiligheid. Daar-

locaties op h-2m.com of bel

+31 (0)341 41 33 11.

mee zijn de offshore units ideaal in de

+31 (0)6 275 542 91.
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Gegrepen door
Movix
kracht van Movix is dat het systeem eerst
op maat gemaakt wordt in een fabriek
en vervolgens in 15% van de normale
bouwtijd neergezet wordt. Daarnaast
voldoet het aan het bouwbesluit, heeft het
een hoog afwerkingsniveau en kunnen
bijna alle materialen hergebruikt worden.
Ron: “Movix heeft zoveel voordelen en
heeft bovendien zo’n hoge restwaarde,
dat andere leveranciers bij lange na niet
konden tippen aan de offerte van Jan
Snel. Dus was de keuze snel gemaakt. We
hebben nu een prachtig informatiecentrum
met alle benodigde voorzieningen en dat

Ron Hiel werkte bij Jan Snel als
Hoofd bedrijfsbureau/Commercieel manager. Maar stapte in
2011 over naar zijn eerste liefde,
de civiele techniek. Nu werkt hij
als projectmanager bij de aanleg
van de Sluiskiltunnel. Maar hij is
Jan Snel niet vergeten…

bij de aanleg van de Sluiskiltunnel,

voldoet uitstekend. Als het aan mij ligt,

begreep Harry van Zandwijk gelukkig dat

gaat Movix een grote toekomst tegemoet.”

dit voor mij een enorme kans was. We
gingen op een goede manier uit elkaar.”
Sluiskiltunnel
Ron vervolgt: “In mijn nieuwe baan ben ik
als hoofd constructie eindverantwoordelijk
voor de totale uitvoering van de Sluiskiltun-

“Oorspronkelijk kom ik uit de bouw-

nel. Dat is de tunnel onder het kanaal van

wereld, de civiele techniek. Maar in de

Gent naar Terneuzen. Een enorm project

baan die ik had, was ik veel van huis weg.

waarbij naast de tunnel ook tal van omlig-

Dat brak me op, daarom zocht ik een

gende wegen aangepakt worden. Voor mij

baan dichterbij. Ik kwam terecht bij Jan

is dit project een enorme kans.”

Snel in Montfoort. Hier werd ik gegrepen
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door Movix, het flexibele en duurzame

Fractie van de kosten

bouwsysteem van Jan Snel. Die manier

Maar Ron was Jan Snel en Movix niet

van bouwen is zo’n goede oplossing voor

vergeten. Dus toen er een informatiecen-

de toekomst, daar zou eigenlijk veel meer

trum moest komen, waar bezoekers meer

bekendheid aan gegeven moeten worden.

te weten konden komen over dit project,

Toen ik werd gevraagd als projectmanager

zocht hij weer contact met Harry. De

magazine
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Blu Beach,

storm-, zanden waterproof
De beste tests vinden niet plaats
in laboratoria of windtunnels,
maar gewoon op een Hollandse
vrijdagmiddag. Noordwijk werd
getroffen door een flinke storm.
Blu Beach, het strandpaviljoen
van Henk Hoogervorst en
gebouwd door Jan Snel, gaf geen
krimp en hield dapper stand.
Henk vertelt.

Jan Snel tekende voor de bouw en
realisatie.” ‘The proof of the pudding is
in the eating’, dus toen begin dit jaar de
eerste forse storm zich aandiende, was
het toch even spannend. “Je weet dat
het paviljoen voldoet aan allerlei strenge
regels en voorschriften. Maar je gaat er
niet vanuit dat het echt eens belangrijk
wordt. Maar buiten was het windkracht
10 en springvloed, dus alle hens aan dek.
Eigenaren van andere paviljoens waren
druk bezig om met shovels en zand te
proberen de tent te redden. Ook bij ons
kwam het water dichtbij, maar Blu Beach
gaf geen krimp. Sterker nog, binnen had
je helemaal niet door dat het buiten zo
tekeer ging. Natuurlijk, als je naar buiten
keek, zag je dat het goed mis was. Maar
je voelde niks, hoorde niks. Echt super!
Harry van Zandwijk belde me nog om te
vragen hoe het ging, maar ik kon hem
geruststellen. De palen waar het paviljoen
op is gebouwd, op negen meter diep,
hebben het ook goed gehouden. Wat
voor andere horeca-uitbaters een zwarte

Loungen bij windkracht 10

dag was, werd voor ons juist een topdag:

“Het strandpaviljoen opende vorig jaar

we hadden de zaak vol met nieuwsgierige

zijn deuren”, vertelt Henk. “Het is een

mensen die naar de storm kwamen

luxe accommodatie met feestzaal, groot

kijken. Nee, Jan Snel kan voor mij niet

terras en ruim grand-café/restaurant.

meer stuk!”
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Kwaliteit

als grote gemene deler
Wat heeft Jan Snel gemeen met de marktleider in internationale arbeids-

“We gaan goed om met de mensen die

bemiddeling? “Het streven naar kwaliteit”, aldus Frank van Gool, direc-

voor ons werken”, vertelt Frank. “Ze

teur en eigenaar van OTTO Workforce. Jan Snel ontwikkelde voor OTTO

komen uit het buitenland hierheen, dus

speciale units die dienen als woonstudio’s voor hun uitzendkrachten. Het

is huisvesting ook belangrijk. Het is lastig

eerste ‘hotel’ opent november van dit jaar zijn deuren in Den Haag.

om grote groepen mensen tegelijkertijd
onder te brengen op een kwalitatief
goede manier. Tot op heden gebeurt dat
op bungalowparken, in gewone huizen of
in normale hotels. Maar dat is niet ideaal.
Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar
een andere oplossing. Die vonden we bij

Janssen Wuts architecten

Jan Snel.”
oogje in het zeil houdt. Verder is er een

het initiatief toe. Het complex heeft een

worden en dat was erg interessant.

Jan Snel bouwt studio's van 30-35 m ,

centrale fitnessruimte, een wasruimte

luxe, verzorgde uitstraling en past mooi

Komend jaar staan nog een aantal hotels

die volledig worden ingericht. Iedere

(met wasmachines) en is er een lesruimte

in de omgeving. We besteden ook veel

op de planning. Ik heb er alle vertrouwen

studio heeft een eigen douche, toilet,

voor bijvoorbeeld cursussen. In augustus

aandacht aan het groen om het complex

in dat onze mensen straks met veel plezier

keukentje, televisie, meubilair, bedden.

start Jan Snel met de bouw van de

heen, het hotel moet echt deel worden

kunnen wonen in de units van Jan Snel.”

“Het zijn compleet ingerichte kleine

eerste studio's die deel uitmaken van een

van de wijk.”

studio’s”, vertelt Frank. “In iedere studio

complex voor een kleine 200 mensen.

is plaats voor twee personen. De kracht

Frank benadrukt: “Dit soort huisvesting

Kwaliteit

van deze woonvorm is dat de bewoners in

is vooral bedoeld voor mensen die hier

OTTO en Jan Snel werken nu een half

vergelijking met andere soorten (groeps)

korter dan twee jaar blijven. Zijn ze langer

jaar samen. Frank hierover: “Het is de

huisvesting nu veel meer privacy hebben.

in Nederland, dan integreren ze binnen

flexibiliteit, de betrouwbaarheid en het

Hier kunnen ze zich gemakkelijk in hun

onze samenleving en zullen ze ook ergens

meedenkend vermogen van Jan Snel dat

eigen omgeving terugtrekken en zijn ze

anders gaan wonen. Ook dat begeleiden

me met name aanspreekt. De samenwer-

veel zelfstandiger.”

we, maar het is een ander woonconcept.”

king voelt in ieder geval erg goed, we zijn

Centrale voorzieningen

Passend in omgeving

werkt prettig. Respectvol samenwerken

De studio's maken deel uit van grotere

Het eerste hotel komt in Den Haag,

met anderen vinden we ook allebei

eenheden, hotels genaamd. Hier woont

in Laak. Hier zijn de plannen door

belangrijk, net als kwaliteit. Ik ben eerder

ook een beheerder, die de mensen kan

de gemeente en omwonenden goed

dit jaar mee geweest naar China met Jan

helpen met praktische zaken en een

ontvangen. Frank: “De gemeente juicht

Snel om te kijken hoe de studio's gemaakt

Losse studio's
2

beide een ondernemende partij en dat

Janssen Wuts architecten
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Jan Snel sponsort

de Spaanse Rijschool

Eenzame hoogte?
Veilige hoogte!

Beursagenda
Ervaar flexibel bouwen
De kwaliteit van onze oplossingen
moet u zelf ervaren. Daar heeft u volop
gelegenheid voor, want we zijn aanwezig
op onderstaande beurzen. Op onze stand
kunt u kennismaken met Jan Snel en de
laatste ontwikkelingen op het gebied van
flexibel bouwen. Wilt u meer weten over de
mogelijkheden voor uw organisatie? Kom
langs op een van onderstaande events of
neem vrijblijvend contact met ons op. Dan
komen we direct naar ú toe.
Congres België
(Radisson Blu Hotel Astrid)

31 mei 2012
Provada
(RAI Amsterdam)

De Spaanse Rijschool komt
in november naar Nederland
voor drie optredens. Dat is heel
bijzonder, want de wereldberoemde ‘Lippizaners’ verlaten
slechts eenmaal per jaar hun
Weense stallen om buitenlandse
gastoptredens te verzorgen.

De Spaanse Rijschool is de oudste

hengsten getraind zoals ieder ander dres-

rijschool, waar de klassieke paardrijkunst

suurpaard. Daar waar de training bij

nog uitgeoefend wordt. De traditionele

veel ruiters ophoudt, gaat deze bij de

opleiding gebeurt volgens eeuwenoude,

Spaanse Rijschool verder met hogeschool

vooral mondeling overgebrachte

dressuur. De criteria om de Lippizaner en

methoden. Jarenlang worden de witte

hun berijders te mogen huisvesten zijn

Het verticaal laden van 20 ft
zeecontainers heeft Jan Snel
Transport geen windeieren
gelegd. Mede dankzij de wereldwijd gepatenteerde innovatie
hebben we een ijzersterke
positie in het vervoer van recyclebare materialen en non-ferro
metalen. Maar ook hier geldt:
veiligheid voor alles.

steigersysteem ontwikkeld dat we

5 t/m 7 juni 2012

om de unit heen kunnen plaatsen.
Hierdoor is ook in de hal werken op

Eemsdelta Expo

hoogte extra veilig. Momenteel lopen

(tijdelijk Eemsdelta-paviljoen Eemshaven)

er diverse proeven en ontwikkelingen

13, 14 juni 2012

om het werken op hoogte nóg veiliger
en makkelijker te maken.

Introductie innovaties (o.a. H2M)
(Jan Snel Hulst)

22 juni 2012
Introductie innovaties (o.a. H2M)

uiteraard bijzonder hoog.
Om de deuren van zo'n verticale container

(Hotel At Work, Maasvlakte)

28 juni 2012

9, 10 en 11 november 2012 staat het

veilig te kunnen sluiten, hebben we een

Bij Jan Snel voeren we momenteel een

exclusieve optreden van de Lippizaners op

speciale constructie ontwikkeld. De chauf-

heel selectief sponsorbeleid, maar aan

het programma van Ahoy Rotterdam.

feurs worden eerst aangelijnd, waarna ze

Contacta

deze happening willen we graag een

Kijk voor meer informatie op

de hoogte in kunnen. Voor unitchauffeurs

(Zeelandhallen Goes)

bijdrage leveren. Onlangs hebben we

spaanserijschool.nl.

die alleen een unit op locatie afleveren, is

6 t/m 8 november 2012

een sponsorovereenkomst getekend met

een werkinstructie opgesteld, waarin staat

organisator Ahoy om de komst van de

hoe ook zij aangelijnd de unit kunnen

Dit overzicht kan nog wijzigen, hou onze website in de

Spaanse Rijschool mogelijk te maken!

plaatsen. Verder is er in Hulst een

gaten voor actuele informatie.
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Bouwen aan
naamsbekendheid op de

PROVADA
Van 5 t/m 7 juni zijn we zeer
opvallend aanwezig op de Provada.
We verklappen nog niets, maar bezoekers
van de grootste vastgoedbeurs van
Nederland kunnen niet om ons heen!
Steentje voor steentje bouwen we aan
onze naamsbekendheid en overtuigen
we iedereen van de LEGOlisering van de
bouw. Bezoek dus zeker de stand van

Colofon

Jan Snel en vraag onze mensen alles over

JNSNL is een uitgave van Jan Snel en

Niets uit deze uitgave mag worden

flexibel bouwen. Daag ons uit, dan zorgen

verschijnt twee keer per jaar in een oplage

overgenomen of vermenigvuldigd zonder

wij voor een hapje en een drankje. Graag

van ca. 5.000 stuks.

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever
en zonder bronvermelding. Aan dit magazine

tot ziens op de Provada.
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Idee, vormgeving en realisatie

is de grootst mogelijke zorg besteed, de

Wie vastgoed in beweging zet,

Trend reclame & advies Oud-Beijerland,

uitgever kan op geen enkele wijze instaan

ontdekt dat niets onmogelijk is!

in samenwerking met Jan Snel.

voor eventuele onvoorziene gevolgen,

Diverse fotografie: Jos Drop

veroorzaakt door fouten in het magazine.

Foto: Gymzaal Zwolle
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