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UCL Mont-Godinne, Namen (B)

Het gaat goed met de markt voor modulair bouwen. Wij denken weer aan groei. Dat

Basisschool De Bron, Klinge (B)

komt mede door onze betrokkenheid bij een aantal bijzondere projecten. Zoals Ravel

BBrood, Amsterdam-Noord

Residence in Amsterdam-Zuid: een studentencomplex met 800 zelfstandige woningen,
elk met eigen keuken en badkamer. Plus ruimte voor horeca, studiezalen, een wasserette

Total, Antwerpen (B)

en een fietsenmaker. In totaal vijf verdiepingen, met op het dak een sportveld en een

Scala College, Alphen aan den Rijn

moestuin. Qua uitstraling en kwaliteit lijkt dit complex in weinig meer op tijdelijke

Foster Wheeler, Antwerpen (B)

huisvesting. Toch zal Ravel Residence naar verwachting slechts 12 jaar blijven staan.

NAM, Den Helder
Kantoor Heerema, Zwijndrecht

Zo’n prestigieus project is niet alleen spannend om te doen, het is ook een visitekaartje.

Pontwachtershuisje, Landsmeer

Jan Snel staat hierdoor bij een nieuwe doelgroep op de kaart. Inmiddels zijn er serieuze

Ontvangstruimte Stena Line

gesprekken over vergelijkbare, grote werken. Iets soortgelijks gebeurt in de offshore.
Een eerste, geslaagd project voor H2M zette ons in de kijker bij de grote offshore
gerelateerde bedrijven. Andere bedrijven zagen daar hoe snel wij kunnen leveren, binnen

Snel woordenboek
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de strenge normen voor de olie- en gasindustrie. Nu volgt de ene na de andere opdracht
voor deze ‘accommodation modules’.

Grenzeloos
Ondernemend

Het gaat tegenwoordig en zeker in de toekomst om kwaliteit en veiligheid. Wij hebben

Betrokken

de schaftkeet en het noodgebouw omgevormd tot volwaardige modulaire bedrijfsruimte
die vaak comfortabeler en veiliger is dan gewone bouw. De grens tussen permanente
bouw en tijdelijke huisvesting vervaagt. Dat zien wij ook in onze Blast Resist Units,
explosiebestendige units welke als tijdelijke huisvesting gebruikt worden op plants.
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De eerste opdracht hiervoor hebben we mogen noteren.

Snelle Flexibles
Snel Transport

Binnenkort zullen we op de Provada laten zien welke belangrijke ontwikkelingen ons

Snelle jongen: Tim

bedrijf en onze producten hebben doorgemaakt. We hebben een hectische tijd overleefd
welke ons dwong om steeds de grenzen van ons kunnen te verleggen. Wij zijn er klaar

De laatste ontwikkelingen

voor, op alle gebieden. En laten we niet vergeten dat ook onze mensen in alle geledingen

Woordenwisseling

van het bedrijf met tomeloze inzet hebben gewerkt om Jan Snel door deze periode heen

Samenwerking met DDM

te helpen. Dat verdient een groot compliment!

Het meest flexibele magazine ooit!

Gouden bruiloft?
Het succes van H2M
Ravel Residence studentenhuisvesting

Schoonheid
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Amsterdamse
Zuidas

Op de omslag:

Ik wens iedereen een mooie zomer met veel plezier in werk én vrije tijd.

Ravel Residence

In eigen land of over de grens.

Leestip

Nieuw visitekaartje Beelen Amsterdam

Het succes
van H2M
Snel vertelt
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in Amsterdam

Harry van Zandwijk
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Snel in cijfers

De cijfers

Ravel Residence in Amsterdam
is tot op heden het grootste
studentenhuisvestingsproject van
Jan Snel met 800 woningen

HET AANTAL STUDENTEN IN NEDERLAND
NEEMT TOT 2021 MET 48.000 TOE

Tussen 2021 en 2025 komen er zo’n 25.000 studenten bij
Studenten hebben vooral behoefte aan kamers
met eigen voorzieningen en gewone woningen

gren·ze·loos
Flexibel buiten de landsgrenzen

De stad met het grootste aantal voltijdstudenten is
Amsterdam: ruim 100.000 voltijdstudenten

Al ligt onze focus op de Nederlandse
markt, flexibel bouwen houdt niet op bij de
landsgrenzen. Ook daarbuiten vinden onze
oplossingen steeds meer aftrek. We hebben
sinds kort een vergunning om zelfstandig
werk aan te nemen in België en we sluiten

67% van de studenten die uitwonend zijn in de stad,
woont op kamers waarbij de voorzieningen gedeeld worden

niet uit dat we later nog verder groeien.
Voor ons betekent ‘grenzeloos’ ook dat we
ons niet neerleggen bij eventuele beperkingen. We proberen de grenzen van wat mag
en wat kan steeds verder op te rekken door
- in ons geval vaak letterlijk - ‘out of the

11% WOONT OP KAMERS MET EIGEN VOORZIENINGEN, TEGENOVER
27% DIE EEN KAMER MET EIGEN VOORZIENINGEN ZOEKT

De resterende 22% woont zelfstandig in een ‘gewone woning’

04

magazine

Bron: Landelijke monitor studentenhuisvesting 2013, Apollo

box’ te denken. Zo blijven wij grenzeloos
vernieuwend actief.

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
Dag, boterhamtrommel
Vroeger gingen we naar de bouw met een
boterhamtrommel onder de snelbinders.
Ideaal voor standaard boterhammetjes.
Maar een appel, peer of pakje sap kon er
niet meer bij. Bovendien eten we tegenwoordig vaak pistoletjes of stokbrood. Past
ook al niet. Gelukkig is er nu de Compleat
Foodskin. Flexibel, hip, trendy, kleurig, blits
en praktisch.

magazine
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Snelle flexibles

Flexibles

Snelle flexibles

Flexibles
Brulslang

Snel wegen!

De meeste slangen sissen of ratelen. De

Kijk, daar houden wij van. Een plank, een

Anakonda brult! Deze flexibele speaker

stuk gebogen metaal, een schaaltje en

van K-Array is 2 meter lang en te koppelen

een wijzerplaat vormen samen een mooi

tot een snoer van 32 meter. Handig om

afgewerkt, ambachtelijk product. Briljant in

geluid naar ‘dode hoeken’ te brengen,

al zijn eenvoud. Dit weegapparaat maakt

voor buitenevenementen of als onderdeel

gebruik van de flexibiliteit van de metalen

van een surround sound systeem. Bedoeld

steun om het gewicht te bepalen. Zonder

voor professionele toepassingen, maar wij

batterijen en het ziet er nog strak uit ook.

willen er best twee langs de plint achter

Een diepe buiging voor deze designer.

de tv. Of zes, in een cirkel boven de bank!
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Snel Transport

Snel Transport

kwaliteit beter kunnen bewaken en dus

bezig met de korte termijn. Wij blijven

metalen leveren van betere kwaliteit. Ook

ons aanpassen, zien het als een uitdaging

is het veiliger voor onze afnemers om

en zetten ons met plezier in voor de

droog materiaal in te zetten, omdat we zo

tevredenheid van onze relaties. We zoeken

explosiegevaar door vocht uitsluiten.”

bewust naar leveranciers die hetzelfde
denken als wij, die ook servicegericht zijn

“Door de crisis
is iedereen
kritischer,
veeleisender
en meer bezig
met de korte
termijn.”

Samen
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singen. Wat dat betreft hebben we met
Jan Snel onze gelijke gevonden.”
Wisselterminal
De relatie tussen Jan Snel en de Forest
Metal Group dateert van 2007. Mike: “Wij
werkten voor onze transporten altijd samen met Van Rijswijk. Jan Snel heeft hen
toen overgenomen, onder voorwaarde dat
wij en een paar andere bedrijven meegingen. Zo gezegd zo gedaan. Ik vind het

voor veiligheid en efficiency
De Forest Metal Group verwerkt
non-ferro materialen tot direct
inzetbare grondstoffen voor de
basisindustrie. De relatie met
Jan Snel Transport stamt uit
2007. Beide bedrijven treffen elkaar waar het gaat om efficiency
en veiligheid in het transport van
materialen. Mike van ’t Wout,
directeur/eigenaar, vertelt.

en denken in mogelijkheden en oplos-

Flexibel

mooi om te zien dat we samen verder zijn

De overdekte opslag is slechts één van de

gegroeid. We hebben ons beiden ontwik-

voorbeelden van de servicegerichtheid van

keld.” Inmiddels zijn de bedrijven steeds

de Forest Metal Group. Mike: “De Forest

meer met elkaar verweven. Mike: “We

Metal Group is mooi van formaat, we zijn

kijken allebei naar de lange termijn, dat

Mike: “Wij zijn een handelsbedrijf, we

We zijn voorraadhoudend en kunnen dus

alle goederen droog kunnen opslaan. We

klein genoeg om ons aan te kunnen pas-

vind ik erg fijn en positief. Op dit moment

verwerken en smelten (op kleine schaal)

snel voldoen aan de vraag van onze klant.

sorteren, pakketeren, standaardiseren en

sen aan de veranderende markt en groot

hebben we een 24-uurs wisselterminal

metalen. We kopen in bij inzamelaars,

We leveren over de hele wereld, onze

slaan metalen op tot het moment van

genoeg om te blijven investeren en onze

op ons terrein in Rotterdam, die wordt

verwerkers, industrie en handelaren en

thuisbasis is Rotterdam.”

uitlevering. Het unieke van onze locatie is

service te waarborgen. We bewegen mee

volledig door Jan Snel Transport beheerd.

leveren aan fabrieken die de materialen

dat deze bijna helemaal overdekt is. Dat

met de markt, kijken waar de mogelijk-

Zij hebben toegang tot de hal, beheren

omzetten in een halffabricaat of eind-

Overdekte opslag

heeft een aantal voordelen. Het is beter

heden liggen en onderscheiden ons door

de inkomende en uitgaande stroom

producten. Onze hoofdproducten zijn

“Onze yard in Rotterdam is bijzonder”,

voor het milieu, omdat alle metalen droog

flexibiliteit en service. In deze wereld gaat

goederen. Dat gaat perfect en ik ben meer

aluminium, koper, koperlegeringen, brons,

vervolgt Mike. “Hier hebben we

blijven en er dus niets in het grondwater

het steeds sneller, leveranciers en afnemers

dan tevreden. Al met al is Jan Snel echt

messing, zink, lood en roestvrij staal. Onze

30.000 m2 voor de opslag van onze

terecht kan komen. Daarnaast is het een

verwachten steeds meer. Door de crisis is

een toptent en we zijn erg gelukkig met

voordeel voor de klant, omdat we zo de

iedereen kritischer, veeleisender en meer

deze samenwerking.”

kracht is dat we 24/7 kunnen leveren.

2

metalen. 25.000 m is indoor, zodat we
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Snelle Jongen

Snelle Jongen

Dit is Tim
Een muzikale snelle jongen
“Het kan raar lopen in het leven’. Na de

krijgt. Waar hard werken erbij hoort,

Havo ging ik aan de slag in een platenzaak

maar dat is niet erg. Je kunt er jezelf

in Sluis. Want muziek, dat is mijn passie. Ik

ontwikkelen, en ondernemerschap wordt

volgde in die tijd een opleiding contrabas

beloond. Het is transparant en informeel

en klassiek gitaar aan de muziekacademie

en dat past bij me. Zelf ben ik open en

te Eeklo. Een paar jaar later werd ik

eerlijk en soms kortaf. Misschien zijn het

vrachtwagenchauffeur en werkte ik als

mijn Zeeuwse roots, maar ik hou van

internationaal chauffeur in het bulk- en

duidelijkheid. Als het goed is, is het goed

tankvervoer. Het bleek uiteindelijk niks

en als het niet goed is, vertel ik het ook.

voor mij te zijn, maar het was een goede

Hier in Hulst werken we met een team van

leerervaring. Ik kwam terecht bij een

100 hardwerkende mensen in een platte

bedrijfswagengarage, waar ik bedrijfs-

organisatie. Hulst is een locatie met ca.

wagenverkoper werd. Daar werkte ik

4.500 verhuureenheden. Wij verzorgen de

achttien jaar, haalde mijn garagepapieren

verhuur en verkoop voor Zuid-Nederland

Creativiteit

en werd mede-eigenaar. Na een verplichte

en België. We zien de markt veranderen.

Het werk lijkt op het reilen en zeilen

overname van het bedrijf werd het tijd

Maatwerk wordt steeds belangrijker en de

binnen een bedrijfswagengarage: het is

voor iets anders.

veiligheidsprocedures en –eisen worden

dynamisch, je moet flexibel zijn en geen

steeds strenger. Hier tegen verzetten heeft

dag is hetzelfde. Ook zie ik overeenkom-

Keuze

geen zin, je moet mee en dat houdt het

sten met muziek maken: ik hou van jazz

Ik had de keuze uit meerdere banen, maar

werk ook interessant en uitdagend.

en blues en ook daarbij draait het in grote
mate om improviseren. Je hebt creativiteit

koos voor Jan Snel en werd coördinator
op de commerciële binnendienst. Het
was qua carriere op de korte termijn
misschien niet echt een logische keuze,
maar het voelde gewoon goed. In de jaren
die volgden heb ik mezelf ontwikkeld,
dat ging allemaal heel vanzelfsprekend
en geleidelijk. Je ziet kansen, trekt wat
dingen naar je toe. Tot het moment
dat Harry zei: ‘Het is tijd voor een

Snelle jongen
In ieder magazine een
Snelle jongen/meid aan het woord
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Tim van Beest

volgende stap in je carrière’. Sindsdien ben
ik eindverantwoordelijk voor de vestiging

Burgerlijke staat Getrouwd, drie dochters

in Hulst en samen met Patrick Waumans

Functie Directeur Jan Snel Zuid

mede zaakvoerder van Jan Snel Belgium.

In dienst sinds november 2002
Opleiding Havo

Muziek, garages en Jan Snel

Hobby’s Muziek, buitenleven

Jan Snel is een bedrijf waar je kansen

“Jan Snel is
een bedrijf
waar hard
werken erbij hoort,
maar waar je
wél kansen
krijgt.”

nodig om tot goede oplossingen te
komen: dat geldt voor de dagelijkse
praktijk bij Jan Snel maar ook voor een
mooie vertolking van een jazz stuk.
Werk & thuis
Naast het spelen in twee bandjes ben ik
graag buiten bezig in onze tuin samen
met mijn vrouw en 2 honden. We houden
van een goede maaltijd en een goed glas
wijn. Door die uitlaatkleppen is het voor
mij niet lastig om afstand te nemen van
het werk: als ik op het werk ben ga ik er
voor en ben ik thuis kan ik dat goed van
me af zetten en probeer zo veel mogelijk
te genieten.

magazine
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Snelle ontwikkelingen

de laatste

ONTWIKKELINGEN
Jan Snel mag in België bijna overal op ‘de werf’ komen!

Belgische aannemers-erkenning

Strenge regels
Om in te kunnen schrijven op openbare aanbestedingen
moet je in België erkend aannemer zijn. Bovendien is er
een systeem met 8 klassen. In Klasse 1 mag je inschrijven
tot een maximale aanneemsom van € 135.000. Vanaf
Klasse 8 is er geen maximum meer.

Tot nu toe Klasse 4

on·der·ne·mend
Een echte ondernemer is flexibel

Jan Snel Belgium heeft al jaren de erkenning Klasse 4. Daarmee konden we werken
aannemen tot een maximumbedrag van € 900.000. Dat is al heel aanzienlijk, maar

Een ondernemer onderneemt. Houdt

ons ambitieniveau ligt toch een stuk hoger. Om voor de grotere opdrachten niet

zijn ogen en oren open, luistert naar de

steeds afhankelijk te zijn van een Belgisch conglomeraat, hebben we voor Jan Snel bv

markt en is altijd alert op kansen voor

in Montfoort een hogere klassering aangevraagd.

zijn onderneming. Een echte ondernemer
is bovendien flexibel. Hij past zich aan
als de situatie daar om vraagt. Laat bij
tegenslag de kop niet hangen, maar blijft
juist fris uitkijken naar manieren om er

De bouwplaats
heet in België ‘de
werf’. Tot voor
kort mochten
wij daar voor
grotere opdrachten alleen
komen onder auspiciën van een
Belgische aannemer. Sinds kort
hebben we echter zélf de officiele ‘Erkenning van Aannemers
van Werken Klasse 6’. Wat dat
betekent? Lees snel verder!
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Wat zijn de criteria?

beter uit te komen. LEAN werken als het

Voor toelating tot Klasse 6 gelden strenge

kan, processen veranderen als de markt

criteria. Zo moet je voldoende medewerkers

daarom vraagt. En durven kiezen voor

in dienst hebben. De autoriteiten kijken verder

alternatieve oplossingen. Zoals flexibele

naar omzet, eigen vermogen, aantoonbare ervaring op

huisvesting. Geen wonder dat Jan Snel

grote bouwprojecten en diverse andere randvoorwaarden,

zoveel ondernemende klanten heeft.

zoals het opleidingsniveau van directie en managers. Na
grondige bestudering van onze aanvraag zijn we eind vorig
jaar inderdaad ‘gepromoveerd’ naar Klasse 6. Dit houdt in
dat we zelfstandig mogen inschrijven op openbare aanbestedingen tot € 3.225.000. We kunnen nu dus bijna overal aan
het werk op de werf!

Ziekenhuis
beter maken

Snel in beeld

UCL Mont-Godinne, Namen (B)
In Namen (B) wilde het ziekenhuis UCL
Mont-Godinne uitbreiden. En er was haast
bij. De opdrachtgever SIMED International
riep daarom onze hulp in. We realiseerden
een permanent flexibel gebouw van
1.654 m2. Met extra kamers voor de
apotheek en de afdeling Oncologie op
de begane grond, een gloednieuwe
sterilisatieafdeling op de eerste verdieping,
en kantoren voor 25 personen, een
vergaderzaal en kleedruimten met
douches op de tweede. Bovenop kwam
een technische ruimte met onder andere
luchtbehandelingskasten. Let ook op
de mooie gevelbekleding en de fraaie
aansluiting bij de bestaande bouw. Dat
alles gereed binnen drie maanden: een
geslaagde spoedoperatie.
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“ Een project met een
aantal speciale features!”
Werner Scheerens, projectleider

Gebouw voor
de toekomst

Snel in beeld

Basisschool De Bron, Klinge (B)
De gloednieuwe HL4-schakelunit is de
grote broer van onze HL3-units, met

“ Een snelle opdracht
met een permanent
karakter.”
Pascal Nevelsteen, werkvoorbereider/calculator

verzinkte afwerking, pvc-ramen, een
standaard brandweerstand van 1 uur
en uitstekende ventilatie en isolatie. Een
goede basis voor duurzame gebouwen.
Het allereerste HL4-project in Europa staat
in De Klinge (B). Daar realiseerden we in
vier weken tijd 252 m2 modulaire lokalen,
bedoeld om permanent te blijven staan.
Ook maakten we een speelplaatsoverkapping, zodat de kinderen hier met nóg
meer plezier kunnen bouwen aan hun
toekomst.

magazine
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Snel in beeld

Ongehoord
comfortabel

BBrood &
bank(et)

Snel in beeld

Regiotram, Nieuwegein
Geluidsoverlast is een belangrijke stress-

BBrood, Amsterdam-Noord

factor. Thuis én op kantoor. Een van de
vooroordelen over tijdelijke bouwwerken

Mooi voorbeeld van een innovatief

is dat ze gehorig zouden zijn. Onzin.

concept dat eigenlijk alleen tot stand kan

Het kan zelfs stiller dan een traditioneel

komen met flexibel bouwen. Opdrachtge-

kantoor! Voor Regiotram, onderdeel

ver Het Fort Onroerend Goed wilde op het

van Bestuur Regio Utrecht, vestiging

NDSM-terrein in Amsterdam-Noord - waar

Nieuwegein realiseerden we een 1.000 m2

de veerpont aanmeert - een vestiging

groot kantoor met twee verdiepingen,

van BBrood. Hier kunnen forenzen

dat voldoet aan hoge eisen op het gebied

versgebakken producten kopen om mee

van geluidsoverdracht. We kozen daarom

te nemen naar het werk of om ter plekke

voor geluidsabsorberende vloeren boven

op te eten. En even snel geld pinnen. Het

én beneden. Bovendien hebben we bij de

Fort OG wilde een industriële uitstraling

montage veel zorg besteed aan preventie

met metalen gevelbekleding, een spiltrap

van contactgeluid. Klimaatbeheersing met

en een ruim dakterras. Wij hebben het

het Fancoil-systeem zorgt voor extra - en

gebouw in vier weken geplaatst.

fluisterstil - comfort.
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Total
control

Snel in beeld

Total, Antwerpen (B)
Op de raffinaderij van Total in Antwerpen
was op korte termijn behoefte aan 35
kantoorruimtes. Daarbij waren er nogal
wat bijzondere eisen. Zoals isolatie volgens
EBB-normering en brandwerende bouw
conform RF60 (60 minuten). Total kiest bovendien graag voor duurzame technieken,
zoals een HWA-terugwinningsinstallatie
die regenwater gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten. In totaal ging het
om zo’n 1.500 m2... binnen drie weken
gereed, graag! Geen probleem voor onze
gemotiveerde teams. Het project kwam
ruim op tijd af en inmiddels werken we al
aan fase twee, met nog eens 82 units!

magazine
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Blij naar
school?

Snel in beeld

Scala College, Alphen aan den Rijn
Of alle leerlingen van het Scala College
in Alphen aan den Rijn voortaan elke dag
met plezier naar school gaan? Dat is niet
zeker. Maar hun klachten over de lawaaierige en smoezelige oude noodgebouwen
zijn in ieder geval voltooid verleden tijd.
Wij mochten na een aanbesteding de
tijdelijke huisvesting van een concurrent,
die na vijf jaar gebruik al niet meer
voldeed, vervangen door onze units. De
tien klaslokalen, twee bijruimtes, vier
sanitairgroepen, docentenkamer en aula
voldoen nu wél aan de moderne eisen van
geluidsisolatie en uitstraling. Dat leert toch
een stuk lekkerder.
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Dak- en thuislozenopvang,
Amsterdam

Snel in beeld

Keep
it fresh

Daklozen
onder dak

Snel in beeld

Carmel College, Raalte
Het Carmel College in Raalte zocht

Van een groot braakliggend, ruig,

huisvesting voor de duur van 86 weken.

moerassig terrein vol plassen en bergen

Het ging om 2.000 m2 verdeeld over

grond in zes weken naar een keurig

twee verdiepingen: 16 lokalen, twee

2

gebouw van 2.500 m met daarin 50

open leercentra, twee teamkamers en

bewonerskamers met eigen sanitair,

vier sanitairgroepen. Een echte uitdaging

kantoren, technische ruimtes, een

voor onze teams, want de bouwplek was

woonkamer en twee regenereerkeukens?

lastig te bereiken en de ondergrond slecht.

Inclusief alle straatwerken? Het kan. Het

Gelukkig zijn we niet voor één gat te

bewijs staat in Amsterdam Elzenhage Zuid:

vangen en konden we het project binnen

een in opdracht van Stichting Volksbond

de gestelde 4 weken afronden. Inclusief

Amsterdam gebouwd opvanghuis voor

een CO2-gestuurd klimaatbeheersings-

dak- en thuislozen. Het gebouw zal naar

systeem dat garant staat voor een ‘frisse’

verwachting zeker vijf jaar blijven staan.

leeromgeving.
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Bellissimo
edificio!

Snel in beeld

Foster Wheeler, Antwerpen (B)
Het gaat goed met Jan Snel in het
Antwerpse havengebied. Naast de
hiervoor genoemde kantoren voor Total
mochten we ook aan de slag voor Esso/
Exxon Mobile. De klus kwam binnen via
onze klant Foster Wheeler Italiana. Het
gaat om tijdelijke huisvesting voor teams
Italiaanse engineers. Met ‘maar’ 576 m2 is
dit pand wat minder indrukwekkend dan
dat van Total, maar wel weer volgens de
RF60-norm, volledig bekabeld voor data
en telefonie en voorzien van waterbesparende HWA-installatie. Want waarom
zou je opnieuw het wiel uitvinden als het
gewoon lekker draait?
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Niet opblaasbaar

Snel in beeld

NAM, Den Helder
Bij de NAM in Den Helder staat de op
twee na grootste gasbehandelingsinstallatie ter wereld. Dat brengt bijzondere eisen

“ Wie denkt dat dit een
tijdelijke oplossing is,
heeft het mis.”
Joost Kalis, projectleider

met zich mee voor de personele voorzieningen. De nieuwe permanente kleed- en
kantineruimte voor het personeel van
Shell International voldoet dan ook aan
de strengste normen op het gebied van
explosiebestendigheid. De constructie,
de wanden, de ramen met de beglazing
... alles is gebouwd in explosiebestendige
uitvoering. Het permanente gebouw met
550 m2 verdeeld over twee bouwlagen
kan een drukbelasting van 40 mbar
weerstaan. De bouw, uitgevoerd in ons
Movix-bouwsysteem, duurde ongeveer
7 weken.
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Nautische Centrale, Terneuzen
Rijkswaterstaat heeft met het project
Modernisering Objecten Bediening
Zeeland de mogelijkheid onderzocht om
sluizen en bruggen op afstand te bedienen
met behulp van camera’s, sensoren en

Snel in beeld

Bungalow
op maat

De beste
stuurlui ...

Snel in beeld

supersnelle internetverbindingen. Hiertoe
hebben wij een Tijdelijke Nautische
Centrale gerealiseerd én een bouwplaats-

Recreatiewoning, Mol (B)

accommodatie op het uiterste
puntje van de pier van Terneuzen. De

Meestal bouwen we voor bedrijven en

bouw duurde drie weken, inclusief

instellingen, maar af en toe komt er een

apparatuur en installaties, waaronder een

bijzonder project voorbij. Deze particuliere

moderne keuken, een volledig bekabeld

opdrachtgever had eigenzinnige ideeën

commandocentrum, speciale zonwering,

over zijn gedroomde vakantiehuis.

extra geluiddemping, een trap met lift

Op basis van ons Movix-bouwsysteem

voor mindervaliden en zelfs een aparte

kwamen we tot dit bijzondere bouwwerk

rookruimte. Dit test-commandocentrum

van een kleine 9 x 4 meter. Het gebouw,

heeft, tijdens de verbouwing van het hui-

dat minimaal 15 jaar moet blijven staan,

dige commandocentrum, dienst gedaan

is geheel aangepast aan de wensen van

van augustus 2012 tot maart 2014.

de cliënt.
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Nachtbrakers
in actie

Snel in beeld

Kantoor Heerema, Zwijndrecht
Heerema B.V. in Zwijndrecht bouwt
complexe constructies voor de offshoreindustrie. Die weten dus wat kwaliteit in
bouwen is. Daarom is het des te eervoller

“ Mooi werk, voor een
mooi bedrijf.”
Harry van Zandwijk, algemeen directeur

dat ze ons gevraagd hebben tijdelijke
kantoorgebouwen te plaatsen. Onlangs
hebben we nog eens 414 m2 bijgeplaatst.
Omdat er overdag veel (hijs)activiteiten op
het terrein plaatsvinden, moesten we het
werk ‘s avonds en ‘s nachts uitvoeren. Dat
kan natuurlijk. We zijn in álle opzichten flexibele bouwers! De klus werd in drie dagen
geklaard. Het gebouw zal naar verwachting
minimaal 78 weken blijven staan.
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Pontwachtershuisje ‘t Schouw,

Snel in beeld

Hello and
Goodbye

Uniek aan
de kade

Snel in beeld

Landsmeer
Ontvangstruimte Stena Line,
Aan het Noord-Hollands Kanaal in

Hoek van Holland

Landsmeer (NH) bouwden we een uniek,
speciaal voor deze gelegenheid ontwikkeld

De beroemde Stena Line veerdienst van

pontwachtershuisje, genaamd ‘t Schouw,

Hoek van Holland naar Engeland had

met vier verschillende ruimten op een op-

behoefte aan een ontvangstruimte met in-

pervlakte van slechts 13,5 m2. Het gaat om

en uitcheckbalie voor chauffeurs. Bouw-

permanente bouw, bedoeld om minimaal

bedrijf Zwarts gunde de opdracht aan Jan

40 jaar mee te gaan. Dat is lang, gezien

Snel. In 15 dagen realiseerden we een

de vochtige omgeving. Opdrachtgever

gebouw van 130 m2 met een grote open

Ballast Nedam, in opdracht van Provincie

ruimte voor de loketten, een portiersloge,

Noord-Holland, stelde dan ook zware eisen

een keuken en sanitair voor het personeel

en het gebouwtje moest door een streng

plus een speciale robuuste sanitaire ruimte

verificatieproces. Met glans geslaagd,

voor vrachtwagenchauffeurs. Het gaat om

mede dankzij de gemotiveerde, kwaliteits-

permanente bouw, met fraaie kunststof

gerichte vakmensen in onze fabriek. Bouw:

gevelbeplating van Deceuninck conform

drie weken. Plaatsing ... twee dagen!

het lokaal geldende bouwbesluit.
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Jan Snel België
maakt school

Snel in beeld

Burchtse Weel, Zwijndrecht (B)
Heet van de naald: in opdracht van
Stedelijk Onderwijs Antwerpen werken
we momenteel aan een fraai en veelzijdig
permanent schoolgebouw. Met naast
negen klaslokalen ook twee leefgroepen,
vijf kantoren, vijf sanitaire groepen, een
hal en een sportzaal met basketbalveld
volgens EPB-normering 2014. In totaal
1.125 m2 bebouwd oppervlak. Daarmee
tellen we de letterlijk en figuurlijk ‘uitstekende’ luifels en het grondwerk rondom
niet mee, want ook die kwamen op conto
van Jan Snel België. Voorlopige oplevering
staat gepland voor 16 juni 2014.
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Snel in gesprek

Twee mensen, één thema. Voor deze rubriek laten we twee personen hun licht schijnen over één
onderwerp. Dit keer zijn dat Johny Vink, facility planner van Yara, en Monique Los, sales manager van
Jan Snel in Hulst. Samen praten zij over service.

Woordenwisseling
Johny Vink

Monique Los

Johny: “Yara is een Noorse
multinational die vanuit
onze fabrieken in Sluiskil
kunstmest en chemicaliën
voor industriële toepassingen
produceert. Jan Snel is onze
partner bij de grote turnarounds (zeg maar het groot onderhoud) in onze fabrieken.
Als facilitair planner ben ik o.a. verantwoordelijk voor de
planning van tijdelijke huisvesting in de shutdowns en de

“We zijn trots op onze
samenwerking met Yara.
Turnarounds zijn belangrijk
voor grote fabrieken, dus is
het aan ons om hen zoveel
mogelijk te ontzorgen.
Onder service versta ik
dat we zo ver mogelijk meedenken met een klant. Dat
we de behoeftes aanvoelen en een team zijn met gelijke
belangen.

Bij een turnaround komt veel kijken, de voorbereidingstijd
kan oplopen tot meer dan een half jaar. Een betrouwbare,
servicegerichte partner is dan essentieel. Jan Snel
werkt al zo’n vijftien jaar voor ons. En als er één
dan is het service. Jan Snel doet er alles aan om
laten verlopen. Zo zijn zij onze totaalleverancier
en regelen dus alles rondom huisvesting. Dat betekent dat
zij ook zaken voor ons verzorgen die niet binnen hun eigen
productaanbod vallen (zoals een grote kantinetent, de data- en
luchtbehandelingsystemen en de catering). Voor ons is dat
prettig, het vergroot het overzicht en voorkomt fouten.
Evalueren op techniek en veiligheid doen we na ieder project.
De kracht van de service van Jan Snel is het actief meedenken,
proactief handelen en de snelheid. Dankzij onze samenwerking
is de planning en uitvoering van de turnarounds inmiddels een
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Ik zie het als onze taak om tijdens de voorbereiding en de
uitvoering het overzicht rondom de tijdelijke huisvesting te
bewaren. Iedere dag dat een fabriek stilstaat kost geld, planning
is dus cruciaal. Naast planning is een goede
prijs-kwaliteitverhouding belangrijk. Het budget
van onze klant is leidend, we kijken altijd kritisch
hoeveel tijdelijke capaciteit er écht nodig is. Service
is niet: meer units leveren dan nodig omdat het dan
zeker genoeg is. Je kijkt verder. Is er nog plaats in
andere, bestaande gebouwen op de site? Dan is er dus minder
tijdelijke ruimte nodig. Hoeveel extra capaciteit hebben we
tijdens de piekuren nodig? Dan stemmen we daar de capaciteit
van de sanitaire ruimtes op af. Het kost het nodige rekenwerk
en het levert niet altijd voor ons meer omzet op, maar door
de belangen van je klant voor ogen te houden lever je in mijn
ogen pas echt service en ga je voor een goede relatie op de lange
termijn. En natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis in al die
jaren, maar we leren er altijd weer van. En de volgende keer gaat
het altijd weer beter.”

Service

onze turnarounds zo probleemloos mogelijk te

goedlopende machine.”

Cruciaal voor succes
Alles is betrekkelijk, maar voor betrokken-

planning voor diverse andere facilitaire zaken.

woord van toepassing is op onze samenwerking,

be·trok·ken
heid maken wij graag een uitzondering.
Die is absoluut cruciaal voor succes.
Betrokkenheid is een soort liefde: voor
je vak, voor de klant en voor de kwaliteit
van je product. Bij een uitvoering zonder
liefde is zelfs de mooiste symfonie slechts
ketelmuziek. Voor ons betekent betrokkenheid dat we de kwaliteit (gemeten door de
ogen van de klant) altijd centraal stellen.
We gaan ervoor. Zonder enige reserve.

Snel vertelt

Snel vertelt

De jarenlange band tussen Jan Snel en DDM

Gouden bruiloft?

Ons
kent
ons

Een relatie die 25 jaar stand houdt... dat is ook in het bedrijfsleven
best bijzonder. Maar het gebeurt. Zo bestelt Aannemersbedrijf
W.A. Waaijer al sinds de oprichting in 1989 alle bouwketen en
schaftruimten bij Jan Snel. Dit jaar 2014 vieren we dus een ‘gouden
bruiloft’. Hoe hou je een relatie zo lang goed? Wim Waaijer vertelt:

“Het komt er op neer dat we al bij onze

Kijk, een bouwkeet of schaftruimte is

eerste klussen kozen voor de bouwketen

geen emotioneel product. Toch is een

van Jan Snel. Sindsdien zijn we altijd

samenwerking ook een kwestie van

tevreden gebleven over zowel de kwaliteit

‘gunnen’. Elkaar helpen en meebewegen

De band tussen Jan Snel en Theo

van de keten zelf als de service er omheen.

ook in tijden dat het minder goed gaat in

Velis van DDM gaat zo’n veertig

Het is een goed product. Niet van die

de markt.

jaar terug. Maar aan slijtage zijn de

afgeleefde baggerketen, maar keurig

hechte zakelijke banden gelukkig niet

nette tijdelijke huisvesting waarmee wij

Tijdens magere jaren is het belangrijk om

onderhevig. Ook tegenwoordig weten

als bouwbedrijf ook zelf goed voor de dag

strak te offreren en de buikriem aan te

ze elkaar nog altijd te vinden.

komen. De uitstraling van orde en netheid

halen. Wij zitten in een branche waarin

op de bouwplaats is erg belangrijk voor

veel kapitaal om gaat en we zien dat het

“Samenwerking
is een kwestie
van gunnen.
Elkaar helpen en
meebewegen ook
in tijden dat het
minder goed gaat
in de markt.”

DDM is een specialist in sloop, de-

als het goed ging moesten we alsnog

containerwagens. Ik ken Harry van Zandwijk

ons imago. En voor de motivatie van het

minder wordt. Ik las in vakblad Bouwend

montage, het verplaatsen van complete in-

betalen en anders was het jammer en

nog van de tijd toen hij net begon op de

personeel op de bouw.

Nederland dat van de 900 bedrijven in

dustrieën, transport en asbestverwijdering.

einde verhaal. We betaalden trouw iedere

planning, nu zo’n dertig jaar geleden. Het

Ook werven en selecteren ze professionals

maand de huur en hadden ons gevestigd.

mooie van een bedrijf als Jan Snel is dat

Ook belangrijk is dat Jan Snel goede

dan de helft is gestopt, failliet of samen-

voor de offshore-industrie. Theo Velis,

Als startende ondernemer vergeet je zo’n

je afspraken met ze kunt maken en op ze

krachten in huis heeft. Betrokken mensen

gevoegd. In zulke tijden is het belangrijk

Gelukkig lijken er nu weer wat betere

CEO, vertelt: “Ik startte vierentwintig

daad natuurlijk nooit meer. Hierdoor heb

kunt bouwen. Onze relatie is warm en we

die altijd meedenken over wat we precies

om te weten met wie je zaken doet. Een

jaren te komen. Wij blijven hopelijk nog

jaar geleden bij Jan Snel op het terrein in

je voor altijd een band met elkaar.”

hebben veel respect voor elkaar.”

nodig hebben voor elk project en die zich

goede relatie met een meedenkende

vele jaren op elkaar bouwen. Zo hoort

houden aan de afspraken en de planning.

leverancier kan dan het verschil maken

het in een goede relatie. In voor- en

Het juiste materieel op tijd geleverd.

tussen overleven of ten onder gaan.

tegenspoed. Toch?”

Montfoort, in een container van 12 meter
aan de IJssel. Toen ik begon, kon ik de
huur niet betalen. We kregen een jaar,

“ Het mooie
van Jan
Snel is dat je
op ze kunt
bouwen.”

Samen op pad

2008 er nu nog maar 412 over zijn. Meer

In die veertig jaar maak je natuurlijk het
nodige mee. Theo: “Samen met Harry
(van Zandwijk, red.) ging ik op een zondag
in 1995 met een vrachtwagencombinatie
naar Frankrijk voor een project in Dieppe.
Zonder al te veel rijervaring van ons beiden
gingen we op pad. Door werkzaamheden
was in een dorp de weg afgesloten en we
konden geen kant op. We konden allebei
niet achteruitrijden met die combinatie.
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Slopen

En zo kon het dus gebeuren dat ik samen

De samenwerking begon al een aantal

met Harry op een zonnige zondag in

jaar eerder. Theo: “Voordat ik voor mezelf

Frankrijk een aanhanger achteruit het dorp

begon, werkte ik bij een sloopbedrijf in

uitduwde. De les die we toen leerden:

Utrecht en daar werkten we al met Jan

vrachtwagen rijden is een vak, en dat

Snel. Zij kwamen toen puin laden met grote

moet je aan professionals overlaten.”
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Snel vertelt

Het
succes
van
H2M

“Gewicht is tegenwoordig van groot

Hiermee hebben we een mooie primeur

belang in de offshore-industrie”, vertelt

te pakken: we zijn de eerste producent

Edwin. “Maar met alleen een lichte module

met een lichtgewicht stalen module. Als

ben je er niet. De veiligheidseisen zijn

vergelijking: bij de concurrentie weegt een

enorm hoog. En de behoefte aan comfort

stalen viermanslaper 17.000 kg. Bij ons is

neemt de laatste jaren toe. Dus je begrijpt

dat 8.700 kg. Het is de bedoeling dat deze

hoe groot de uitdaging was om een

stalen unit de nieuwe standaard wordt

module te ontwikkelen die voldoet aan

binnen onze verhuurvloot en dat we de

alle veiligheidseisen, hedendaags comfort

aluminium versie alleen nog op klantvraag

biedt, wereldwijd inzetbaar is en ook nog

produceren.”

eens licht in gewicht is. Het is ons begin
2011 gelukt, toen presenteerde H2M

Squashen op een platform

het eerste prototype van hun aluminium

Inmiddels beschikt H2M over een

offshore-module. De reacties waren

indrukwekkende projectportfolio. “H2M

unaniem positief. Alle feedback gebruikten

is wereldwijd te vinden op boorplatforms

zij om het product verder te ontwikkelen.

en werkschepen. Swift Drilling in Engeland

Eind 2011 kwam Jan Snel erbij als derde

werkt bijvoorbeeld met onze aluminium

investeerder en aandeelhouder, dat zorgde

units en we leverden een compleet

voor de nodige kennis en faciliteiten om
de modules ook daadwerkelijk te kunnen
produceren. In 2012 werden de eerste
aluminium modules geleverd. Inmiddels
hebben we een huurvloot van zestien
stuks, verspreid over Europa. Dat lijkt een
laag aantal als je het vergelijkt met de huurvloot van Jan Snel, maar het is een specifiek
product met een eigen prijskaartje. Eén
module kost het vijftienvoudige van een

“Met 8.700 kg
schoon aan de
haak wordt dit
de nieuwe spits
in het team van
H2M.”

standaard Jan Snel unit.”

gebouw, opgebouwd uit onze modules,
aan ABB. ABB is een grote speler in de
offshore windparken op zee in Duitsland.
Onze klanten ervaren H2M als een ‘full
service’ partner. Zoiets is nieuw in de
markt en wordt zeer positief ontvangen. In
samenwerking met een partner hebben we
voor Total een complete squashhal ontwikkeld. We maken de constructie in delen,
vervolgens worden alle delen op transport
gezet naar Dubai. Ten slotte wordt de hele
hal daar - onder supervisie van iemand van

Wereldprimeur: lichtgewicht stalen unit

H2M - in elkaar gezet en offshore geplaatst. Ja, dit is voor ons wel

Maar de ontwikkelingen staan niet stil. Daarom werkt H2M verder

een bijzonder project.”

aan nieuwe producten. Edwin: “Vanaf 2013 werkten we aan de
ontwikkeling van een lichtgewicht stalen constructie. Dat lijkt een

Enthousiast

enorme tegenstelling, maar is het niet. Het is ons gelukt om een

Dat H2M een bedrijf is waar je vanzelf enthousiast van wordt, is

stalen lichtgewicht module te ontwikkelen die de helft weegt

duidelijk. Edwin: “Ik ben sinds januari 2013 operationeel directeur,

van het gangbare gewicht. Met 8.700 kg schoon aan de haak

direct onder de aandeelhouders. Met Leon van Vliet, engineer, ben

wordt dit de nieuwe spits in het team van H2M. Waarom staal?

ik vanuit Jan Snel naar H2M overgegaan. Samen met de overige

Het is robuuster dan aluminium en dat is een groot voordeel in

medewerkers binnen H2M zetten we onze schouders eronder en

de offshore-industrie. Verder is het als materiaal goedkoper en is

bouwen we met veel enthousiasme aan de toekomst van H2M.

een stalen unit makkelijker plaatsbaar. Inmiddels zijn alle nodige

Het is super om te zien dat alles op dit moment een grote vlucht

Wat Jan Snel onshore doet, doet H2M offshore. Het bedrijf waarvan Jan Snel aandeelhouder is, ontwikkelt lichtgewicht

goedkeuringen vanuit Lloyds Register op het gebied van veiligheid

neemt. Nieuwe ontwikkelingen, mooie projecten, uitbreiding van

modules voor de offshore-industrie. Deze staan op platforms en schepen voor olie- en gaswinning en windmolenparken.

binnen: modules worden gebouwd volgens de richtlijnen van

het personeelsbestand en een vraag die we nauwelijks kunnen

En over wind gesproken, die heeft H2M behoorlijk in de rug. Met een warme belangstelling voor de huidige types, een

de DNV 2.7-1, EN12079 en IMO Solas. Dat betekent dat we

bijbenen ... het geeft ons allemaal een grote kick.”

nieuw type dat staat te trappelen achter de coulissen en prachtige projecten lijkt het bedrijf de wereld te veroveren. Edwin

binnenkort de markt op kunnen. We willen met deze modules

van Zuijlen, operationeel directeur, is terecht trots.

onze huurvloot uitbreiden, vanaf dit jaar met jaarlijks vijftien stuks.
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Schoonheid
aan de Amsterdamse Zuidas
Het is de grootste opdracht tot op heden in de
geschiedenis van Jan Snel: de realisatie van
Ravel Residence. Een studentencomplex voor
800 studenten, met volop ruimte voor wonen en
ontspanning. Het pand nodigt uit tot interactie
met de buurt en ziet er tenslotte ook oogverblindend uit. Jan Snel sprak met Johan Verweij en Roy Mungra van
Verweij Mungra Vastgoed BV, vastgoedontwikkelaars.

Ravel Residence is ontwikkeld door

een wasserette, een tuin en op het dak is

Verweij Mungra Vastgoed BV. De exploitatie

een basketbalveld en een ruimte voor city

houden zij in eigen hand, onder de naam

farming (bijvoorbeeld voor het verbouwen

Student Experience. Dat heeft meerdere

van groente). Hierdoor leven studenten

redenen. Johan vertelt: “Ravel Residence

echt samen en heeft het gebouw ook een

gaat verder dan studentenhuisvesting

functie in de buurt. Mensen die om Ravel

alleen. Het is een merk met een emotionele

Residence heen wonen zijn welkom in de

lading. Daarbij is Ravel Residence het eerste

horecagelegenheid of in de tuinen om het

gebouw, maar zeker niet het laatste dat we

complex heen. Ook kunnen studenten

willen opleveren. We willen het concept

werken in bijvoorbeeld de eigen horeca-

ook op andere locaties en in andere landen

gelegenheid en is er in het complex een

uitrollen, het moet een nieuwe standaard

uitzendorganisatie vertegenwoordigd om

worden in studentenhuisvesting. Door ook

afgestudeerden te helpen bij het vinden

Leefbaarheid vergroten

opvallende kunststof gevel. Jan Snel kwam

vanwege de omvang en de architectuur.

Ravel meets Tiësto

de exploitatie in eigen hand te houden,

van een baan in de buurt.”

Het traject startte door een tender van

anderhalf jaar geleden in beeld. Roy: “De

Hiermee zet Jan Snel voor zichzelf ook

Op dit moment is de bouw net gestart.

de Gemeente Amsterdam. Johan: “De

samenwerking is erg plezierig en con-

een nieuwe standaard neer in tijdelijke

Roy: “We hebben samen al een heel traject

gemeente wil op de Zuidas, waar Ravel

structief. Afspraak is afspraak bij Jan Snel

accommodaties. Samen maken we van

afgelegd, nu is het fijn om te zien dat

Residence verrijst, bewust ruimte maken

en we gaan samen voor hetzelfde doel.

Ravel Residence een succes!”

Ravel Residence gestalte krijgt. Begin 2015

voor wonen en recreëren. Er zijn veel

We hebben samen veel tijd gestoken in

gebouwen met een kantoorfunctie en er

zowel de harde als de zachte kant van de

Grote belangstelling

bedoeling om dat te doen met een groot

was behoefte aan afwisseling. Straks ont-

ontwikkeling. Dat wil zeggen dat we niet

De belangstelling van studenten voor een

feest voor studenten en omwonenden.”

staat er een wisselwerking in de buurt. Als

alleen hebben gekeken naar de ontwik-

plekje in Ravel Residence is groot. Johan:

Over het soort feest zijn de heren het nog

het goed is, trekt Ravel ook weer andere

keling van de kamers en het gebouw,

“We hebben een online inschrijvings-

niet helemaal eens. Johan: “Roy ziet wel

functies aan en werken we zo actief aan

maar ook naar alle randvoorwaarden en

systeem, maar de eerste 800 studenten

wat in een uitvoering van Ravel’s bolero.

de leefbaarheid van het gebied.”

aanvullende faciliteiten. Daardoor konden

spreken we allemaal persoonlijk. We

Van mij mag het wat eigentijdser zijn en ik

we een mooi totaalplan indienen. De

willen weten wat hun behoeften zijn,

vermoed van de studenten ook wel. Maar

Harde en zachte kant

belangen zijn voor ons beiden groot:

hoe we ons concept nog verder kunnen

dat is natuurlijk een detail, het gaat erom

Het gebouw is ontworpen door

wij willen met Ravel Residence een

verfijnen. Die eerste studenten zijn ook

dat we straks een mooi pand opleveren

OeverZaaijer architectuur en stedenbouw

nieuwe standaard in studentenhuisvesting

erg belangrijk voor ons: het zijn onze

waar studenten tijdens hun studie prachtig

en het baart vooral opzien vanwege de

neerzetten. Voor Jan Snel is het belangrijk

toekomstige ambassadeurs!”

kunnen wonen.”

zorgen we dat het concept overeind blijft
en dat ook de kosten beheersbaar blijven.”
Geworteld in de buurt
Over het concept vertelt Roy: “Student
Experience en dus ook Ravel Residence
draait om het bieden van een full service
concept aan studenten. Kernwoorden
hierbij zijn veiligheid, ontmoeten en
ontspannen. De kamers hebben allemaal
een eigen badkamer en keuken. De
gemeenschappelijke voorzieningen zijn
uitgebreid: er zijn private dining rooms
waar je met een aantal mensen samen
kunt eten, er is een studiezaal, een bar,
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“We willen
met Ravel
een nieuwe
standaard in
studentenhuisvesting
neerzetten.”

opent het gebouw zijn deuren. Het is de

magazine
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Snel vertelt
Bij Beelen, een grote speler in de markt

op. De details van onze bespreking stonden

voor afvalverwerking, is ‘afval een schone

vaak dezelfde middag nog op de mail.”

zaak’. Het is de snelst groeiende recycler
(recyclepercentage van maar liefst 99%) en

Duurzaam en hoogwaardig

het grootste sloopbedrijf van Nederland.

Over het nieuwe pand vertelt Richard: “Het

Ook verwijdert Beelen asbest en is gespe-

pand heeft veel maatwerkoplossingen en

cialiseerd in bedrijfsafval. Richard: “Wegens

heeft onder andere kantoren, een grote

uitbreiding van onze werkzaamheden

en een kleine kantine, toiletruimten en

was het tijd voor een nieuw bedrijfspand.

een wachtruimte. Het is professioneel

Belangrijk hierbij was flexibiliteit. We

en hoogwaardig afgewerkt met veel

groeien behoorlijk, dus het pand moet in

ramen, verlaagde plafonds, een keuken

de toekomst eventueel uitbreidbaar zijn

en bar en een uitstekende installatie voor

met een extra verdiepingsvloer. Daarom

klimaatbeheersing. Omdat wij bij Beelen

hebben we ook gekozen voor betonnen

bewust bezig zijn met duurzaamheid, is het

vloeren. Hierdoor is het altijd mogelijk om

ook prettig te weten dat het pand volledig

uit te breiden. Daarnaast is het voor de

herbruikbaar is.”

gebruikers prettig.”
Visitekaartje aan het water
Snel

Bijzonder is de afwerking aan de

Richard vervolgt: “We hebben al een

buitenzijde van het pand. Richard hierover:

tijdelijke accommodatie van Jan Snel op

“We hebben veel aandacht besteed

ons terrein. En nu het tijd was voor een

aan de afwerking van het pand. Door

nieuwe uitbreiding, was de stap naar

de aluminium beplating krijgt het pand

Jan Snel snel gemaakt. De planning was

een industriële look. Als straks onze

redelijk strak, we wilden graag binnen

bedrijfsnaam op het dak komt, samen met

zeven weken verhuizen. Die planning heb-

een mooie lichtlijst langs het dak, ziet het

ben we gehaald. We hebben gekozen voor

er helemaal geweldig uit. Dit pand is dan

een turnkey-oplossing waarbij Jan Snel alles

echt ons nieuwe visitekaartje. Het ligt ook

voor ons heeft geregeld. De samenwerking

op een prachtige plek: we zijn gevestigd

verliep perfect. Ondanks dat je precies weet

aan het Noordzeekanaal en hier komen

wat je wilt, zijn er altijd verrassingen tijdens

veel schepen voorbij van afnemers. Het was

zo’n project. Maar Peter-Paul Naaijkens, de

een samenwerking uit het boekje die heeft

projectleider, loste alles snel en voortvarend

geleid tot een pand om trots op te zijn!”

Als je bedrijf is gevestigd aan een
prachtige zichtlocatie in het hart van

Nieuw visitekaartje
voor Beelen Amsterdam
48
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het Westelijk Havengebied in Amsterdam, vraagt dat om een eyecatcher.
Dat vond de directie van Beelen
Amsterdam ook, en dus verrees er
binnen zeven weken een prachtige
semipermanente accommodatie van
Jan Snel. Richard Heimering, directeur
Beelen Amsterdam, vertelt.

magazine
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Snelle vernieuwing

Snelle vernieuwing

Out of the box, into the box
Als specialist in ‘draagbare’ gebouwen kunnen wij behoorlijk enthousiast raken van zogenaamde containerwoningen.
Zeecontainers verbouwd tot vakantiehuisjes, permanente woningen of woon- en werkruimte binnen een bestaand gebouw.
Inspirerende oplossingen die aantonen dat ‘out of the box’-denken soms leidt tot ‘in the box’-wonen. Inspiratie voor innovatie.

Tuinhuis en schuurtje

Showrooms van designshop

Kantoor en logeerkamer

Uitklapbungalow

Architect Poteet Architects, San Antonio (USA)

Architect Studio MK2, São Paulo (USA)

Architect Jeff Wardell and Claudia Sagan, San Francisco (USA)

Architect Bonnefait & Giesen, New-Plymouth (NZ)

Over dit project Oorspronkelijk bedoeld als kunstatelier, maar ook

Over dit project De trendy winkel Decameron huurde een leeg

Over dit project De eigenaren van een voormalige fabriekshal

Over dit project Deze draagbare alles-in-één vakantiewoning voor

2

perfect als gastenverblijf. Bovendien is een deel gereserveerd voor

terrein aan het eind van de woonboulevard. Hoe maak je daar een

van 300 m in San Francisco creëerden met twee gebruikte

vier personen is dicht- en opgeklapt een gewone zeecontainer, en

de tuinspullen. Opvallend zijn de koelte brengende daktuin en het

trendy winkel van? Nou, met tweedehands containers natuurlijk!

zeecontainers een logeerkamer en een thuiskantoor. Een mooie

kan ook als zodanig vervoerd worden. Maar met alles open wordt

mooie terras van isolerende vinylplaten. Lekker fris aan de voeten,

Met hun felle kleuren en glazen ‘gevels’ vormen ze een chique pop-

manier om een altijd wat rommelige kantoorhoek af te scheiden

het een heerlijk vakantiehuis met terras, tweepersoons slaapkamer,

wat geen overbodige luxe is in de hete Texaanse zomers.

up-shop in een industrieel aandoende hangar. Wow.

van de rest van de leefruimte. Functioneel, origineel en ingenieus.

twee stapelbedden, keuken, kleedkamer en badkamer. Hebben!
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Snel intern

Snel intern

Bekijk live de huidige stand van zaken!
Maak tijdens de Provada op 3, 4 en 5 juni gebruik
van de speciale Jan Snel pendelbus naar de Ravel
productielocatie in Amsterdam!

Ravel Residence,
van start tot finish

08

De volledige unit wordt gereed

gemaakt voor transport naar de bouw.
Waarmee de productiesnelheid van dit
project zit op 25 woningen per week.

Hoe komt zo’n mooi tijdelijk gebouw tot stand? Die vraag krijgen we regelmatig.
Daarom nemen we u in deze rubriek mee langs alle verschillende bouwfasen die we
doorlopen en krijgt u een goede indruk van wat er allemaal bij komt kijken.
el,
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De productie van de vloeren

07

Hierna zijn de aluminium kozijnen, de

gebeurt middels door ons

deuren, de keuken en het schilderwerk

ontwikkelde stalen mallen, op

aan de beurt. Ook worden de installaties

locatie in Montfoort.

afgemonteerd.

02

De volgende stap is

06

In de assemblagehal worden de wanden

het aanbrengen van de

gemonteerd, het dak erop gelegd, de sanitaire

wapening in de mallen.

cabine geinstalleerd en het behangwerk en
installaties gedaan.

03

Iedere productiedag worden

04

Nadat de vloeren

05

Na de montage van de

er, tussen 14.30 en 16.00 uur,

gestort zijn, worden

stalen portalen wordt de

5 vloeren gestort.

er stalen portalen op

kooi verplaatst naar de

gemonteerd.

assemblagehal.
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Snel ontdekken

PROVADA
HAL 11
stand 11-34

Betere kwaliteit
door procesmanagement

Zorg voor elkaar
De Zorgboerderij Schoonhoven biedt zinvolle dagbeste-

Ondernemen is grenzen verleggen en

ding aan mensen met een

risico’s nemen. Dat is onvermijdelijk.

verstandelijke beperking of

Maar omdat we een ontzettende hekel

psychische problemen, die in

hebben aan fouten en een betere,

de 'normale' maatschappij

snellere, flexibelere en goedkopere

niet goed aan de slag kun-

bedrijfsvoering willen realiseren zijn

nen. De cliënten werken mee

we overgestapt naar het web-based

aan de teelt van groenten en

(kwaliteits)managementsysteem

fruit, verzorgen de dieren en

Comm’ant. Dit systeem maakt onze

onderhouden de gebouwen

processen transparanter en beter

en het terrein.

beheersbaar, waar u onder aan de
streept van profiteert.

Samenwerking met Jan Snel
Afhankelijk van het seizoen is er niet altijd voor alle cliënten genoeg werk. De leiding

wij doen het!
Jan Snel

Kennis is

vroeg ons daarom of wij wat klusjes uit te besteden hadden. Wij vonden dit een prima

macht

idee. Inmiddels werkt een klein team in Schoonhoven tot ieders tevredenheid aan het

We hebben

schoonmaken van stalen platen en bouten waarmee wij onze units koppelen. Klaar voor

nu inzicht en

hergebruik.

overzicht in
bedrijfsprocessen
en procesketens.
Het resultaat is een samenhangend
geheel van alle bedrijfsactiviteiten
en ordening van alle gebruikte
documenten. Om de kwaliteit van
onze bedrijfsvoering nog verder op te
schroeven kan iedereen commentaar
geven bij alle bedrijfsactiviteiten. Dit
maakt het nemen van beslissingen

Dat wij het doen, bewijzen we met de mooie

omtrent wijzigingen in werkwijze voor

opdracht om Ravel Residence te bouwen;

iedereen inzichtelijk en transparant.

Europa’s grootste modulaire gebouw ooit.

Comm’ant wordt ook gebruikt voor de

Daarvan gaan we niet naast onze schoenen

communicatie van nieuws en infor-

lopen, maar het symboliseert wel de

mele informatie naar de medewerkers.

spreekwoordelijke werkwijze van Jan Snel;
niet lullen, maar poetsen! Op de Provada
laten we zien hoe wij dat doen, niet alleen
in de RAI, maar ook live waar op 2 minuten

Colofon

afstand de bouw van Ravel Residence is

JNSNL is een uitgave van Jan Snel en verschijnt twee keer per jaar

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

begonnen. Met een VIP buskaartje kunt u

in een oplage van ca. 5.000 stuks.

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

gratis gebruik maken van onze pendeldienst
om ‘wij doen het’ letterlijk te ervaren.

Idee, vormgeving en realisatie

grootst mogelijke zorg besteed, de uitgever kan op geen enkele

We zien u graag op 3, 4 en 5 juni a.s.!

Trend reclame & advies Oud-Beijerland, in samenwerking met

wijze instaan voor eventuele onvoorziene gevolgen, veroorzaakt

Jan Snel. Diverse fotografie: Jos Drop

door fouten in het magazine.
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