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Explosievrije ontwikkelingen 
& booming business 

Voelt u het? Overal lees en hoor je dat de economie weer aantrekt. De tekenen zijn 

gunstig en wij merken het inderdaad aan onze orderportefeuille. De prijzen zijn nog niet 

op het juiste niveau, maar het begin is er. Verder moeten we het natuurlijk zelf doen. In 

de tijden dat het iets rustiger was, hebben we dan ook allesbehalve stil gezeten. 

In dit magazine leest u over de blast resistant modules en shelters die we onlangs hebben 

gelanceerd. Deze explosievrije oplossingen zijn nu voor het eerst te huur in Nederland. 

Verder zijn de lichtgewicht offshore units van onze partner H2M sterk verbeterd en 

vernieuwd. Zo blijven we in de breedte innoveren. Daarmee gaan we dwars tegen de 

trend van specialisatie in. We hebben ons nooit beperkt tot één segment door ons 

bijvoorbeeld alleen maar te richten op studentenhuisvesting. Nee, we zijn in heel veel 

sectoren actief en dat is nu juist onze kracht. Want wat we doen, doen we goed. We 

gaan er helemaal voor, dat zit nu eenmaal in ons. Jan Snel is dus zeker geen generalist, 

we hebben gewoon heel veel specialisaties! 

Naast alle vernieuwing zijn we elke dag keihard aan het werk voor onze klanten. En hun 

vragen worden ook steeds specifieker. Op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld. Ons 

antwoord daarop is dat we de certificaten halen die nodig zijn. Verderop in dit magazine 

leest u over de uiterst veeleisende FPAL audit die we vorig jaar met succes hebben 

doorlopen. 

We leggen onszelf geen grenzen op en dat wordt ook in het buitenland opgemerkt. 

Internationaal zijn we steeds vaker actief. Ik blijf het geweldig vinden als Shell een 

cleanroom nodig heeft in Qatar, ze uiteindelijk in Jan Snel de partner vindt die aan alle 

eisen kan voldoen.  

Zo komt er momenteel veel op ons af. Het is aanpakken geblazen, precies zoals we het 

graag willen. Of zoals we bij Jan Snel zeggen: “Wij doen het!”. En zo is het.

Harry van Zandwijk
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We willen koploper zijn in alles wat we 

doen, ook als er iets compleet nieuws op 

ons pad komt. Juist dan. We verdiepen ons 

in de markt en gaan ervoor. Zo hebben we 

nog nooit studentenwoningen ontwikkeld 

en nu plaatsen we er 30 per week voor 

Ravel Residence. Flexibiliteit zit niet alleen 

in onze producten, het zit in onze genen. Er 

is niets mooiers dan jezelf steeds opnieuw 

uitvinden.

kop·lo·per
We behaalden in 2014 3 certificeringen op  
het gebied van QHSE

Onze units waren in 2014 2,1% meer bezet dan in 2013

Jan Snel was in 2014 in 7 landen actief

Het aantal units dat we plaatsten is met 3,3% gestegen

Ons vrachtwagenpark werd vernieuwd met 11 wagens in 2014

IN 2014 BESTOND ONS PERSONEELSBESTAND UIT  
260 MEDEWERKERS, WAARVAN 23 VROUWEN

IN 2014 REALISEERDEN WE - MET HETZELFDE AANTAL 
MEDEWERKERS - EEN OMZETGROEI VAN 33%

De cijfers
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Flexibles
De ultieme gereedschapskist

De Coolbox lijkt op een gewone 

gereedschapskist, maar daar houdt de 

vergelijking zo ongeveer op. Deze 

gereedschapskist 2.0 heeft alles waar 

klussende mannen (en vrouwen natuurlijk) 

van dromen. Een stekker bijvoorbeeld, 

een oplader voor je mobiele telefoon, een 

led-lamp, whiteboard, bluetooth speakers 

en een compartiment voor gekoelde 

drankjes. O ja, je kunt er ook je hamer 

en spijkers in kwijt. Dit is een hebberig 

makend verlengstuk van je kluscapacitei-

ten en het perfecte cadeau voor Vaderdag, 

Moederdag, Kerstmis en Sinterklaas.

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.
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Flexibles
Blotevoetenrun

Hardlopen is pure wetenschap. De 

juiste kleding, de juiste loopgadgets en 

de juiste schoenen zijn essentieel voor 

dat zo felbegeerde persoonlijk record. 

Rende iedereen vroeger op stugge, 

stevige schoenen, tegenwoordig gaat 

het om maximale vrijheid. Dat kan met 

een schoen die je voeten zelf het werk 

laat doen. De hyperflexibele zool en het 

soepele bovenwerk geven je het gevoel 

dat je niets aan je voeten hebt. Dat zorgt 

voor ultieme vrijheid, optimale flexibiliteit 

en snelle rondetijden.

Flexibles
Flexibel tuinieren

Urban farming is in, het is helemaal hip om 

je eigen groente en fruit te verbouwen. 

Maar omdat ruimte schaars is in de stad, is 

er het Noocity Growbed Urban Gardening 

System. Oftewel: een lichte constructie 

waarmee je gemakkelijk zelf je moestuin 

aanlegt. Dit vernuftige systeem gaat verder 

dan het gewone zaadje, potje, water, 

plantje. Hier dient plantafval als voeding 

voor de grond. Het slimme irrigatiesysteem 

zorgt ervoor dat je de planten zelf maar 

één keer in de week water hoeft te geven. 

Door deze manier van flexibel en duurzaam 

tuinieren kweek je gemakkelijk je eigen 

krop sla of radijsjes.
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Drie generaties

De band met Jan Snel gaat vele jaren 

terug. “Mijn vader en Jan Snel sr. kenden 

elkaar. We doen zaken met elkaar sinds 

2005, toen we de op- en overslag naar het 

terrein van Jan Snel in Montfoort ver-

plaatsten. Vanaf die tijd zijn we partners 

en rijden zij ook direct voor ons.”

Op elkaar bouwen

“De kracht van Jan Snel Transport is dat ze 

actief met je meedenken. Geen dag is hier 

hetzelfde. Ieder moment kan de telefoon 

gaan met een spoedorder. Dat betekent 

aanpakken: hoeveel mensen zijn er op 

de werf, wie kan er laden of lossen, wie 

kan er meehelpen om te zorgen dat die 

lading zo snel mogelijk op de weg zit? Jan 

Snel denkt altijd mee over oplossingen. Ze 

voelen ons perfect aan, zijn een essentieel 

verlengstuk van ons bedrijf. We hebben 

korte lijnen met de mensen op kantoor en 

onze vaste aanspreekpunten voor vervoer 

van zeecontainers of bulkgoederen. Zij 

zorgen niet alleen voor het vrachtvervoer, 

maar regelen ook alle zaken er omheen, 

zodat hun mensen op pad gaan met de 

juiste documenten. De communicatie 

verloopt bijzonder prettig, er is altijd tijd 

voor een extra telefoontje of een mailtje 

waarin alles duidelijk beschreven staat. 

Wij vinden het belangrijk dat we op onze 

partners kunnen rekenen en bij Jan Snel 

Transport is dat zeker het geval. Het gaat 

erom dat je weet wat je van elkaar mag 

verwachten en dat je op elkaar kunt 

bouwen. Samen staan we sterk.”

Licht herstel

De afgelopen jaren waren niet gemak-

kelijk voor de branche. “Het duurde een 

tijdje voordat de crisis ons bereikte, maar 

ondertussen hebben we hopelijk onze 

portie wel gehad. Gelukkig kopen en 

leveren we wereldwijd en zijn we niet 

alleen afhankelijk van de Europese markt. 

Op dit moment zien we een voorzichtig 

herstel. Laten we hopen dat het weer de 

goede kant opgaat, en dat we nog vele 

jaren op dezelfde prettige manier mogen 

samenwerken met Jan Snel Transport.”

Edwin de Groot van De Groot 

Metals in Oud-Beijerland is veel-

eisend en duidelijk: leveranciers 

moeten doen wat ze beloven, 

flexibel zijn en meedenken. Bij 

Jan Snel Transport vindt hij dat 

allemaal. En dat is ook waarom 

ze al vele jaren samenwerken. 

Edwin is de derde generatie De Groot aan 

het stuur van De Groot Metals in Oud-

Beijerland. Hij vertelt: “Mijn opa begon in 

1946 als lokaal bedrijf met de handel in 

lompen en metalen. Mijn vader nam de 

zaak over en breidde ‘m verder uit. Sinds 

1988 ben ik er ook bij. Samen met mijn 

compagnon Ton Lambrechts sta ik aan 

het roer van De Groot Metals en bestaat 

onze firma uit het im- en exporteren van 

non-ferro metalen (als aluminium, koper, 

zink en motoren). In 2005 sloten we onze 

eigen werf en kwamen we bij Jan Snel op 

het terrein, in Montfoort. Daar vindt de 

op- en overslag plaats. Ons kantoor is in 

Oud-Beijerland.” 

“ Wij vinden het 
belangrijk dat 
we op onze 
partners kun-
nen rekenen 
en dat is bij Jan 
Snel Transport 
zeker het geval.”

Samen sta je sterk
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Soan vertelt: “In Qatar heeft Shell samen 

met Qatar Petroleum de grootste fabriek 

ter wereld gebouwd die aardgas omvormt 

tot vloeibare brandstof. Gas To Liquids 

(GTL) heet dit proces. Hiermee maken we 

schone brandstoffen. Je kunt de brandstof 

zonder aanpassing aan de motor direct 

in ieder voertuig gebruiken. Het voordeel 

van deze schone brandstof is dat je veel 

minder uitstoot hebt van schadelijke 

stoffen en het helpt de luchtkwaliteit 

te verbeteren. De brandstof is nu al in 

Nederland te krijgen, maar alleen voor 

grote professionele gebruikers.”

Schone brandstof

GTL-brandstof maken, dat doe je niet 

zomaar. “Daar zijn grote hoeveelheden 

vloeibare zuurstof voor nodig”, vervolgt 

Soan. “Op de plant in Ras Laffan in Qatar 

staat een aantal zuurstoffabrieken waar 

we die vloeibare zuurstof maken. Werken 

met vloeibare zuurstof is gevaarlijk, 

tenminste als er een ontstekingsbron 

en koolwaterstoffen aanwezig zijn. Een 

ontstekingsbron kan een klein zandkor-

reltje zijn en in je vingerafdruk zitten 

koolwaterstoffen; zo nauw luistert het. We 

moeten dus de grootst mogelijke zorgvul-

digheid in acht nemen om materialen zo 

schoon als mogelijk in te bouwen in die 

zuurstoffabrieken.” 

Schoon werken noodzaak

Net als in andere fabrieken, moeten de 

fabrieken op de plant in Qatar periodiek 

onderhouden worden. Soan: “We hebben 

hier met enige regelmaat te maken met 

een onderhoudsstop. Het onderhouden 

van de kleppen van de zuurstofleidingen 

gebeurt in een cleanroom, want zelfs het 

minste zanddeeltje kan als ontstekings-

bron dienen en een zeer heftige brand 

veroorzaken. We gingen daarom op zoek 

naar een leverancier die ons kon helpen bij 

het ontwerpen en snel plaatsen van een 

cleanroom. Via de contractor kwam Jan 

Snel naar voren; zij hebben de klus voor 

ons geklaard.”

Snel traject

Het hele traject nam minder dan zes 

maanden in beslag. Soan: “We kenden 

Jan Snel vanwege een ander project in 

Qatar waarbij Jan Snel de aanbesteding 

gewonnen had voor een lokaal dia-

betesziekenhuis en natuurlijk had Jan  

Snel referenties voor het plaatsen van 

tijdelijke laboratoriaruimte in Nederland, 

daardoor wisten we dat ze ook deze klus 

konden klaren.” 

Hollandse manier van werken

Het hebben van een Jan Snel-vertegen-

woordiging in Qatar noemt Soan een 

groot voordeel. “Het is prettig dat Jan 

Snel lokaal vertegenwoordigd wordt 

(door Yoeri van Rumund, red.), en dat alle 

mensen enorm vakbekwaam zijn. Voor 

de opbouw van de cleanroom kwam een 

team van zes mensen naar Qatar. Gewel-

dig: dit was uitermate prettig werken. 

Ik was onder de indruk van de snelheid, 

flexibiliteit en de pragmatische manier van 

werken. Toen de cleanroom voor 60% 

stond, moest hij in zijn geheel worden 

verplaatst naar een nieuwe locatie. Ook 

dat hebben ze vlot en goed gedaan. Op 

deze plek blijft de cleanroom staan tot 

ongeveer eind april. Dan gaat hij naar een 

permanente plek dichtbij onze fabrieken. 

Ook voor die verplaatsing schakelen we 

Jan Snel weer in. Wat deze samenwerking 

voor de toekomst betekent, weet ik niet. 

Het is te vroeg om daar een uitspraak 

over te doen. Dit project is veilig en op tijd 

opgeleverd!”

Schoon werken
aan schone brandstof

Jan Snel zit overal ter wereld. Maar Qatar is voor ons redelijk nieuw. We kregen 

de opdracht om daar een cleanroom te bouwen voor Shell. Een prachtkans 

natuurlijk, want we zetten graag onze expertise in om ook aan die kant van 

de wereld een mooi project te realiseren. We spreken Soan Thung, project 

manager bij Shell, en vragen hem naar de achtergronden. 

“ Ik was onder 
de indruk van 
de snelheid, 
flexibiliteit en 
de pragmatische 
manier van 
werken.”
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Jacqueline van Zandwijk

Burgerlijke staat Getrouwd, 2 dochters en 

1 zoon

Functie Directeur/mede-eigenaar

In dienst sinds 2 januari 1989

Opleiding HBO

Hobby’s Reizen, golf, tennis, gezellige 

afspraken met familie en vriendinnen

Snelle meid
In ieder magazine een  

Snelle jongen/meid aan het woord

Hard werken

Thuis was er vroeger altijd reuring. Mijn 

ouders woonden bij de zaak en die was er 

al voordat ik geboren werd, dus ik wist niet 

beter. Er kwamen bij ons chauffeurs over 

de vloer, klanten en medewerkers. Later 

kwam er meer scheiding tussen werk en 

privé. De zaak verhuisde en we gingen ook 

wel vaker weekendjes weg. Maar dat mijn 

ouders allebei hard werkten, dat is zeker.

Van groepsreizen naar de bouw

De keuze om zelf in de zaak van mijn 

ouders te gaan was voor mij niet vanzelf-

sprekend. Na mijn studie HBO Intercollege 

kwam ik terecht bij Akzo Travelservice. 

Hier verzorgde ik de groepsreizen voor 

relaties en medewerkers van over de hele 

wereld. Een mooie tijd, maar na vijf jaar 

wilde ik wel wat anders. Intussen was 

Harry van Zandwijk, met wie ik inmiddels 

een relatie had, bij mijn ouders gaan 

werken. Het was toen 1989 en in eerste 

instantie kwam ik bij de afdeling inkoop 

terecht. Mijn vader gaf toen al aan dat hij 

graag wat minder wilde werken, en samen 

met Harry en mijn broer Jan (junior) ging 

die overgang eigenlijk vlekkeloos. In 1994 

namen we met z’n drieën officieel de zaak 

over. Natuurlijk bleven mijn ouders daarna 

nog steeds erg betrokken, maar ze lieten 

het nemen van beslissingen aan ons over. 

Dat was erg prettig.

Heldere taakverdeling

De taakverdeling van ons drieën is helder: 

Harry is de algemeen directeur, mijn broer 

Jan houdt zich voornamelijk bezig met de 

transportsector. Zelf ben ik verantwoorde-

lijk voor kwaliteit, veiligheid, milieu, P&O, 

marketing en communicatie. We hebben 

alle drie duidelijk onze eigen taken en 

verantwoordelijkheden. Natuurlijk zijn 

er wel eens dingen waarover je het niet 

helemaal eens bent, maar we blijven met 

elkaar communiceren. We vertrouwen 

op ieders eigen kracht en hebben respect 

voor elkaar. En soms vinden we ook nog 

tijd om samen een potje te golfen.

“ Onze kinderen 
krijgen zeker 
wat mee van het 
bedrijf. Ze doen 
er bijvoorbeeld 
vakantiewerk 
en krijgen dan 
zeker geen  
voorkeurs- 
behandeling.”

Persoonlijk

Mijn stijl van leidinggeven is persoonlijk. 

Medewerkers weten dat ze bij me terecht 

kunnen, dat ik opensta voor problemen en 

vragen. Maar het werkt twee kanten op: 

we vragen van onze mensen ook loyaliteit 

richting ons. Komt er een spoedorder 

binnen, dan zetten we er allemaal de 

schouders onder om ervoor te zorgen dat 

het in orde komt. Onze kinderen krijgen 

zeker wat mee van het bedrijf. Ze doen 

er bijvoorbeeld vakantiewerk en krijgen 

dan zeker geen voorkeursbehandeling. Ze 

vallen ook niet onder onze supervisie maar 

hebben andere leidinggevenden, dat is 

wel zo helder. Thuis draait het niet om de 

zaak, maar om ons gezin. Natuurlijk komt 

het werk ook wel ter sprake. Voor ons is 

het logisch dat onze kinderen weten wat 

we doen. Of hun carrière al vastligt? Zeker 

niet. Ze zijn vrij om hun eigen keuzes te 

maken, ik zal hen niet dwingen om in het 

bedrijf te komen. Als ze maar gelukkig 

zijn, dat vind ik het belangrijkste.

Dit is Jacqueline
Zij is een snelle meid
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Zelf zijn we best bescheiden, liever laten 

we onze gebouwen voor ons spreken. Die 

weten behoorlijk wat aandacht naar zich 

toe te trekken. Daar werken we actief aan, 

samen met architecten die weten hoe je 

opvallende gebouwen ontwerpt. Naast de 

uitstraling besteden we veel aandacht aan 

de functionaliteit van onze oplossingen. 

Een mooi voorbeeld zijn de blast resistant 

shelters en modules die we onlangs in 

Nederland hebben geïntroduceerd. Die 

trekken direct de aandacht van bedrijven 

in explosiegevaarlijke omgevingen.

aan·dacht

de laatste
ONTWIKKELINGEN
Tijdelijke huisvesting: van vijf jaar naar maximaal vijftien jaar

De wetgeving omtrent tijdelijke 

huisvesting is veranderd. Het 

is goed te zien dat de wetgever/

overheid de voordelen van 

demontabel bouwen inziet. 

Met verlenging van de termijn 

dat bouwwerken mogen blijven 

staan, worden de verschillen 

tussen permanent en tijdelijke 

bouw steeds kleiner, en winnen 

de argumenten voor tijdelijke 

bouw voor de lange termijn aan 

terrein.

Langer plezier van tijdelijk gebouw

Belangrijk nieuws is dat de termijn van tijdelijke bouw is 

verruimd. Voorheen mocht tijdelijke bouw maximaal vijf 

jaar blijven staan. Nu is de termijn verruimd naar tien jaar 

voor bouwwerken die buiten het bestemmingsplan vallen 

en vijftien jaar voor projecten die binnen het bestem-

mingsplan vallen.

Energie-eisen en thermische schil

Op weg naar energiezuinig wonen en werken is de energiepres-

tatiecoëfficiënt (EPC) aangescherpt. Het gaat grofweg om een 

halvering van de EPC-eis vergeleken met het niveau van 2007. 

In het verlengde van de EPC zijn de eisen voor de thermische 

schil aangepast. Dit zijn allemaal logische stappen op weg naar 

energieneutraal wonen en werken.

De toekomst binnen handbereik met Movix

Wat u kunt onthouden van bovenstaande ontwikkelingen? Dat onze oplossingen 

voor wonen en werken voorbereid zijn op de toekomst. Neem ons Movix-systeem. 

Het is snel te realiseren, kwalitatief uitstekend en zeer budgetvriendelijk. Het systeem 

voldoet aan de aangescherpte 

eisen en mag dus zonder proble-

men vijftien jaar blijven staan (mits 

het bestemmingsplan het toelaat 

uiteraard). Wilt u meer weten over 

de wetswijzigingen of een gericht 

advies welk product het beste past 

bij uw ruimtewens? Onze adviseurs 

helpen u graag.
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Close-up: Een nieuwe collegezaal voor de UvA
Samenwerking: uitstekend

Dit project kwam tot stand door intensieve samenwerking met de 

opdrachtgever en de gemeente, die op alle fronten meewerkten. 

Zeker in een traject waarin tijd zo cruciaal is, blijkt intensief 

samenwerken onvermijdelijk. Gelukkig was er de klik, iedereen 

zette zich in voor dat ene doel: de planning halen en een 

prachtige collegezaal opleveren. 

Wat maakt een project bijzon-

der? Soms is het de planning of 

het ontwerp. Soms een prettige 

samenwerking. En af en toe ... is 

het alles. Dit was het geval bij de 

realisatie van de nieuwe col-

legezaal met ontvangstruimte 

voor de Faculteit der Natuur-

wetenschappen, Wiskunde en 

Informatica op het Amsterdam 

Science Park. 

Planning: strak

Voor dit project is één ding leidend en dat 

is de planning. Vanwege het tijdsbestek 

kiest de opdrachtgever bewust voor 

systeembouw in plaats van traditionele 

bouw. In krap vier maanden moet de hele 

collegezaal staan. Na het winnen van de 

aanbesteding is het dan ook direct meters 

maken. De vergunningaanvraag verloopt 

vlot. We zorgen er ondertussen voor dat 

het ontwerp zo snel mogelijk definitief 

is. En zodra alle vergunningen er zijn, 

kunnen we aan de slag. Complicerende 

factor: het is midden in de zomervakantie, 

dus veel fabrieken zijn dicht. Maar ook dat 

wordt opgelost door razendsnel in te ko-

pen en het werk voor te bereiden. Tijdens 

het bouwen blijft het opgezette schema 

gevolgd, met als resultaat: oplevering 

op 29 augustus 2014 (in gebruikname 

op 1 september 2014). Precies volgens 

planning. 

Ontwerp: opvallend, 

duurzaam, compleet

De collegezaal staat op het Science Park 

in Amsterdam, waar veel aandacht is 

voor duurzaamheid en energiezuinige 

gebouwen. Daarom is de klimaatinstallatie 

ook energieneutraal. De opdrachtgever 

kiest in samenspraak met belangheb-

benden voor een buitenkant in de Science 

Park kleuren. De kleuren op 

de gevel zorgen dat het pand er echt uit 

springt. De invulling van het pand komt 

in nauw overleg met de opdrachtgever 

tot stand. De zaal is hoger dan standaard 

vanwege de vereiste projectiewand. De 

zware klimaatinstallatie - er is plaats voor 

240 studenten - is ook verre van  

standaard.

Joris van Hamond,  

namens de UvA projectleider:

“Jan Snel sprong er in de 

aanbesteding al uit. Door een 

helder verhaal, goede speci-

ficaties en snelle reactie op 

vragen verdienden ze hun eer-

ste punten. Later zette die lijn 

zich voort: iedereen had het 

vertrouwen en de focus. Ook 

in de uitvoering. Ik zou in de 

toekomst zeker nog eens met 

ze willen samenwerken.” 

Studenten maken inmiddels gretig

gebruik van de collegezaal.
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Universiteit van Amsterdam,  

Amsterdam

Het is hartje zomer. Half Nederland is 

offline, maar op het Amsterdam Science 

Park wordt druk gewerkt. Binnen 9 

weken (inclusief grondwerk en fundering) 

bouwen we een complete collegezaal voor 

250 studenten. Speciaal is de aandacht 

voor duurzaamheid: de opdrachtgever valt 

(mede) voor de charme van de mogelijk-

heid na vijf jaar een andere bestemming 

voor het terrein te kunnen zoeken. De 

klimaatbeheersingsinstallatie is ook 

duurzaam, deze houdt bij 240 studenten 

het hoofd koel en is tegelijkertijd energie-

neutraal. Dankzij de frisse kleuren is deze 

hippe hotspot een eyecatcher rijker.
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IJssalon Filippo,  

Capelle aan den IJssel

Of we een ijssalon konden bouwen binnen 

vier weken. Geen probleem natuurlijk. 

Met ons Movix-systeem realiseerden we 

een permanent winkelpand, inclusief 

fundering. Het pand van 54 m2 heeft een 

verkoopruimte, voorbereidingsruimte en 

een toiletruimte. Bijzonder is het schuine 

dak, een echte blikvanger. Nagenoeg 

de hele buitengevel bestaat uit op maat 

gemaakte vliesgevels, wat zorgt voor een 

open structuur en extra aantrekkings-

kracht heeft op het winkelend publiek.
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Vopak, Europoort Rotterdam 

Voor ’s werelds grootste onafhankelijke 

dienstverlener in tankopslag plaatsten we 

binnen twee weken de drie K’s: kantoor, 

kleedruimte en kantine. We deden dat op 

hun vestiging in Europoort Rotterdam.  

Het project blijft minimaal 5 jaar staan 

en telt 11 ruimten en 3 sanitaire units, 

verdeeld over 2 bouwlagen, in totaal goed 

voor 720 m2.
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Ravel Residence, Amsterdam

Het is het grootste project tot nu toe van 

Jan Snel en we schreven er al eerder over. 

Nu is de oplevering een feit en wonen 

en studeren hier 800 studenten. 28.000 

m2 in 11 maanden is een topprestatie 

van medewerkers, onderaannemers en 

leveranciers. De opdrachtgever is onder de 

indruk en wij zijn apetrots. 

Bekijk het timelapse filmpje op jansnel.com dat  

we maakten over de bouw van Ravel Residence 

voor een goede indruk van de werkzaamheden.
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3D Metal Forming, Lelystad

3D Metal Forming is de specialist in de 

productie van plaatmateriaal in speciale 

vormen. Voor haar eigen thuisbasis 

realiseerden we binnen vier weken een 

permanent kantoor met één bouwlaag 

en een oppervlakte van 108 m2. 

Inclusief vergaderruimte, kantoorruimte, 

kantine, serverruimte/berging en twee 

toiletgroepen. Het pand is gebouwd in 

Movix met de bedoeling dat het in ieder 

geval langer dan vijf jaar staat (aan Movix 

zal het niet liggen).
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SKF, Nieuwegein

Voor internationaal technologieleverancier 

SKF in Nieuwegein plaatsten we een 

nieuw kantoor. De tijdelijke huisvesting 

bestaat uit vijftien kantoorruimtes, een 

toiletgroep en een pantry. Het project is 

gebouwd in het Groot Elementen-systeem 

en beslaat zo’n 820 m2. Bijzonder is de 

luxe afwerking en het kantoor heeft een 

eigen brandmeldcentrale. Jan Snel zorgde 

ook voor de data- en nutsvoorzieningen 

vanuit het bestaande pand.
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Futureland, Maasvlakte II Rotterdam

Futureland is een initiatief van het 

Havenbedrijf Rotterdam. Het is een 

expositie- en informatiecentrum over alles 

wat te maken heeft met de Maasvlakte 

II, het nieuwste stukje Nederland. Er 

is veel aandacht voor containers en 

containerschepen, en daarmee is het 

ook de perfecte omgeving voor Jan Snel. 

We toonden er onze modelcontainer 

met hotel- en studentenkamer, waar 

nieuwsgierigen een kijkje kunnen nemen. 

Nieuwsgierig naar Futureland? Je leest er 

meer over op www.futureland.nl.
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Centrum voor Basiseducatie, Leerpunt 

Waas en Dender, Sint-Niklaas (B)

In opdracht van het Centrum voor 

Basiseducatie, leerpunt Waas en Dender, 

bouwden we een nieuwe locatie voor 

volwassenenonderwijs in Sint-Niklaas. 

Uitgangspunt bij dit project was een 

zo laag mogelijk energiepeil tegen 

acceptabele kosten. Onze hoogwaardige 

HL3-units combineerden we met een 

buitengevel van Thermo Wood. Zonne-

panelen en een slim ventilatiesysteem 

zorgen voor een duurzaam eindresultaat. 

Het gebouw blijft permanent staan en 

werd in zeven weken geproduceerd 

en vervolgens in 35 werkdagen op 

locatie gebouwd. Het gebouw telt drie 

klaslokalen en heeft één bouwlaag.
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OLVG, Amsterdam

Een nieuwe ambulancepost voor een 

van de grootste ziekenhuizen van de 

hoofdstad. De tijdelijke huisvesting bestaat 

uit een remise voor zes ambulances, een 

woonkamer, een instructieruimte, twee 

kantoorruimtes en een garderobe met 

douche- en toiletruimtes. De twee lagen 

tellende ambulancepost is 430 m2 groot. 

De ambulancepost blijft drie jaar staan 

en is in drie weken gebouwd op een 

beperkte plaats tussen twee gebouwen in. 

Uitdagend, maar gelukt mede dankzij de 

flexibele K1000-units en het vakmanschap 

van onze medewerkers.
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“  Jan Snel, even een bel  
en ze regelen het wel!”
ir. Joosje Oosterbaan, projectmanager Bouw en Inrichting
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St. Willibrord Abdij, Doetinchem

Vanwege de renovatie van hun klooster 

moesten de monniken van de St. 

Willibrord Abdij tijdelijk uitwijken naar 

een nieuwe plek. Het werd deze tijdelijke 

ruimte van 414 m2. Het gebouw bestaat 

uit twaalf woon-/slaapkamers en blijft 

ongeveer negen maanden staan. De 

plaatsingstijd was ongeveer een week, het 

project is uitgevoerd in K1500.
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Rabobank Land van Cuijk en  

Maasduinen, Mill

Een tijdelijk bankkantoor realiseren blijft 

iets speciaals. Het moet uiteraard voldoen 

aan strenge eisen, onder andere voor 

inbraakwerendheid. In anderhalve week 

klaarden we de klus en verrees een bank-

kantoor met spreekkamers, hal, werkplek, 

internethoek, pantry en waarderuimte. 

Het pand bestaat uit zeven units, is 126 m2 

groot en blijft staan tot de verbouwing van 

het bestaande pand gereed is.
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Damen Shipyards, Gorinchem

Alles in het nieuwe, tijdelijke kantoorpand 

van Damen Shipyards ademt luxe. 

Binnen drie weken stond dit project: 

een kantoorpand van 2360 m2 op drie 

bouwlagen, uitgevoerd in onze K1000-

systeem, compleet met sanitair en keuken 

met fraaie gevelafwerking en stijlvolle 

inrichting.
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“ Net geplaatst en alweer 
in overleg over het 
volgende mooie project.”
Jos Drop, accountmanager
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Hertel Offshore Living Quarters, 

Schiedam

Op de bouwplaatsaccommodatie van het 

Mammoet-terrein in Schiedam plaatsten 

we binnen vier weken een tijdelijk gebouw 

van drie bouwlagen voor de medewerkers 

van Hertel Offshore. Deze tijdelijke 

huisvesting blijft tijdens het project Aasta 

Hansteen staan, zo’n 68 weken. Het 

gebouw telt 29 kantoorruimtes, een 

vergaderzaal, diverse bijruimtes en twee 

grote kantine- en kleedruimtes. Bijzonder 

is dat we ook alle hekwerken plaatsten 

en een toegangscontrolesysteem met 

tourniquet.
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Heilig Hartschool, Jette (B)

De gemeente Jette is een prachtig 

schoolgebouw rijker. De Heilig Hartschool, 

een brede school, kreeg een compleet 

nieuw permanent schoolgebouw met 

tien klaslokalen, een keuken, trappen, 

sanitair en nog veel meer. De moderne 

gevelbekleding bestaat uit verschillende 

contrasterende materialen en de ver-

nuftige manier van regenwaterafvoer 

valt eveneens op. Binnen is het gebouw 

duurzaam afgewerkt en volledig op de 

kleuters en eerstejaars leerlingen afge-

stemd. Het gebouw heeft twee bouwla-

gen, werd in januari 2015 opgeleverd en 

vervolgens feestelijk geopend in het bijzijn 

van Minister Vanhengel. Het gebouw is 

uitgevoerd door de THV Denys/Jan Snel.
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De Vlinderboom, Borgerhout (B)

Voor onze opdrachtgever Stedelijk 

Onderwijs Antwerpen realiseerden we 

een permanente nieuwe locatie voor de 

kleuterklaslokalen van De Vlinderboom. 

De houten buitengevel van Red Cedar 

geeft het gebouw buiten een mooie, 

warme uitstraling. Binnen is gekozen 

voor rode vloerbekleding. In 49 dagen 

stond het nieuwe schoolgebouw met drie 

leslokalen en twee sanitaire voorzieningen. 
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“  Units hoeven niet saai 
te zijn, bewijst dit project!”
Patrick Waumans, gedelegeerd bestuurder Jan Snel Belgium
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Mercedes-Benz, Roelofarendsveen

Binnen drie weken bouwden we dit 

verkoopkantoor voor Mercedes-Benz 

bedrijfsdealers met behulp van ons 

W2000-systeem. De ruimte bestaat uit vier 

spreekkamers, één receptie, één toiletgroep, 

een kantine en een meterkast. Het kantoor 

blijft permanent staan en is 216 m2.
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Rotterdam World Gateway (RWG), 

Maasvlakte II Rotterdam

De Maasvlakte II is een nieuw stukje 

Nederland. Hier plaatsten we een contrac-

torruimte en een kantoorgebouw voor het 

innovatieve containerbedrijf RWG. Beide 

gebouwen hebben twee bouwlagen en 

zijn in vier maanden tijd geconstrueerd. 

Omdat de wind op deze plek vrij spel 

heeft, hebben de panden een hogere 

windbelasting. Verder vragen de instal-

laties extra aandacht vanwege de wind en 

het zoute water. 

Meer lezen? Op bladzijde 44 staat een 

uitgebreid interview.
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Vanuit de hele wereld vinden 

containerschepen hun weg 

naar de Rotterdamse haven. En 

binnenkort verloopt de op- en 

overslag van die schepen een 

stuk efficiënter, duurzamer en 

betrouwbaarder. Dit door de 

komst van Rotterdam World 

Gateway (RWG), een state of the 

art containerterminal, gelegen 

aan de Maasvlakte II. Arno 

Molenaar, Manager Civil Works, 

vertelt over ‘zijn’ RWG en de 

samenwerking met Jan Snel. 

Arno: “Rotterdam World Gateway ligt in 

een nieuw stuk Nederland, Maasvlakte II. 

De aanleg van dit gebied vergroot de Rot-

terdamse haven met 20%. De uitbreiding 

is vooral bedoeld om chemiebedrijven en 

containerterminals een plaats te bieden. 

Het nieuwe havengebied is 1000 ha. groot, 

direct gelegen aan diep vaarwater en telt 

510 ha. aan vaarwegen en havens.”

Groei in containervervoer

Over RWG vertelt Arno: “De partij achter 

RWG is een internationaal consortium, 

bestaande uit een terminaloperator en vier 

wereldwijd opererende containerrederijen. 

RWG is er om de groei in container op- en 

overslag in de Rotterdamse haven het 

hoofd te kunnen bieden. Een project als dit 

vereist jarenlange voorbereiding, er wordt 

al sinds 2007 aan gewerkt. RWG is een 

ultramoderne containerterminal, waarbij 

alles draait om duurzaamheid, veiligheid, 

betrouwbaarheid en efficiency. De terminal 

is 7 dagen per week, 24 uur per dag in 

bedrijf en veel processen zijn volledig 

automatisch.”

Ingebruikname

We spreken Arno op een goed moment. 

“We staan aan de vooravond van de 

ingebruikname van de terminal. Begin van 

het jaar meerde het eerste testschip aan bij 

de terminal. Binnenkort gaan we echt van 

start, een spannend moment waar we met 

z’n allen lang naar hebben toegewerkt.” 

Jan Snel 

Toen Arno vorig jaar op zoek ging naar een 

partner voor de realisatie van een tijdelijke 

contractorruimte en een extra kantoorge-

bouw, kwam Jan Snel in beeld. “Ik kende 

ze van naam, maar had nog niet eerder 

zaken met ze gedaan. Na een tendertraject 

viel uiteindelijk de keuze op Jan Snel, onder 

andere vanwege een inhoudelijk goed 

voorstel en de betrokken accountmana-

ger.” Bouwen op de Maasvlakte is een 

aparte tak van sport. “Het terrein ligt dicht 

bij het zoute water en pal in de wind. De 

ruimtes van Jan Snel moesten bestand zijn 

tegen deze veeleisende omgevingsfactoren. 

Ook de installaties op het dak zijn kwets-

baar; door de wind en het zoute water 

hebben ze veel te lijden. Daar is allemaal 

rekening mee gehouden in het ontwerp.”

“ De ruimtes 
moeten bestand 
zijn tegen zout 
water en de 
wind. Daar is al-
lemaal rekening 
mee gehouden 
in het ontwerp.”

De wereld binnen handbereik
De realisatie

De realisatie startte direct na de bouw-

vakvakantie, nog hetzelfde jaar werden 

de twee panden opgeleverd. Dat heeft 

de nodige inspanning gekost. Arno: “De 

voorbereiding heeft meer tijd gekost dan 

aanvankelijk bedacht mede omdat we het 

ontwerp gaandeweg nog wat gewijzigd 

hebben. We wilden graag wat elementen 

uit het bestaande hoofdgebouw in dit 

gebouw laten terugkomen. Het niet 

helemaal standaard bouwen vergt wat 

meer werkvoorbereiding en afstemming 

tussen de disciplines. Hierdoor liepen we 

tijdens de realisatie wat vertraging op. In 

zo'n situatie verloopt de communicatie 

niet altijd vlekkeloos en efficiënt, maar ik 

realiseer me dat er bij een project als het 

onze altijd wel verbeterpunten zijn. Het 

is in ieder geval allemaal netjes opgelost 

en we hebben nu twee panden staan die 

uitstekend voldoen.”

Toekomst

De nieuwe panden zijn een uitbreiding 

in capaciteit en oppervlakte. Hoe lang ze 

blijven staan, is nog niet precies bekend. 

Arno: “Afhankelijk van de groei van 

RWG kunnen we de terminal nog verder 

uitbreiden. Daar is in het bestemmingsplan 

ook al rekening mee gehouden. Echter, zo 

ver is het nu nog niet. First things first: eerst 

maar eens volledig operationeel draaien. 

Wij zijn er in ieder geval klaar voor.”

RWG staat aan de 

vooravond van de 

ingebruikname.  

Zie ook Snel in beeld 

op pagina 42.
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Niet voor de klant, maar met de klant. 

Dat is één van de kernwaarden van Jan 

Snel. We zijn bereid daar ver voor te gaan. 

We denken mee over oplossingen en 

gaan graag buiten de gebaande paden. 

Partnership zorgt voor aansprekende 

projecten met mooie resultaten omdat 

iedereen optimaal profiteert van elkaars 

kwaliteiten.

part·ner

Woordenwisseling
Willem:

“TIG Sports organiseert 

grootschalige (inter)natio-

nale sportevenementen. Van 

de KLM Open tot aan het WK 

Hockey in Den Haag en het 

WK Roeien op de Bosbaan. 

Dit jaar staat het WK 

Beachvolleybal in Den Haag, 

Amsterdam, Apeldoorn en Rotterdam op het programma. 

Bij de logistieke organisatie van een evenement komt Jan Snel 

in het spel. Zij zijn onze vaste partner als het gaat om het bou-

wen van tijdelijke accommodaties voor bijvoorbeeld kantoren 

en facilitaire ruimten. Ook bouwden ze voor het WK roeien 

de complete juryruimte langs de Amsterdamse Bosbaan. De 

meeste evenementen hebben één ding gemeen: ze liggen op 

plekken die oorspronkelijk niet bedoeld zijn om er 

een grootschalig evenement te organiseren, zoals 

een natuurgebied of een stadscentrum. Dat vraagt 

om een strakke logistieke planning, een flinke 

dosis ondernemingsgeest en een uitstekende 

reactiesnelheid. Jan Snel heeft het allemaal. Door 

de jaren heen is de band gegroeid en kunnen 

we zeer goed met elkaar schakelen. We schakelen niet alleen 

met Patrick Beuker, maar met het hele team. Handig, want 

de chauffeurs kennen we inmiddels ook persoonlijk en zij zijn 

doorgaans uit hetzelfde hout gesneden. Een voorbeeld: bij de 

opbouw van een evenement aan het strand van Scheveningen 

ging onverwacht de onmisbare kraan van een vrachtwagen 

kapot. Razendsnel werd toen een oplossing bedacht én 

uitgevoerd. Wat mij betreft een uitstekend voorbeeld van 

reactiesnelheid en oplossend vermogen!”

Patrick:

“Voor TIG Sports werken we 

inmiddels acht jaar. En we 

zijn er trots op. De wereld 

van evenementen spreekt 

tot de verbeelding. Er zijn 

altijd onverwachte omstan-

digheden waar je op moet 

inspelen. Een buitenlandse 

televisieploeg die op vrijdagmiddag besluit te komen en 

een kantoor- en montageruimte nodig heeft, dat soort 

zaken. Ik vind dat schitterend. Dan gaan we aan de slag 

om een oplossing te bedenken en staan we met een team 

op zaterdagochtend ergens in een natuurgebied een 

aantal tijdelijke gebouwen te plaatsen.

Binnenkort mogen we de accommodaties leveren en plaatsen voor 

het WK beachvolleybal. Dat wordt gehouden op vier 

verschillende locaties in Nederland en nergens op 

het strand. TIG Sports brengt het beachvolleybal 

naar de mensen toe, dus bouwen we onder andere 

op de Dam in Amsterdam. Ik kijk er nu al naar uit. 

En ja, natuurlijk gaat er wel eens wat mis. Dat kan 

gebeuren. Maar het gaat er in de basis om dat je 

het met elkaar wilt doen en voor een goede oplossing zorgt. Dat 

als het niet linksom gaat, het rechtsom in orde komt. Je moet 

er tegen kunnen hoor, het improviseren. Ik vind het altijd een 

uitdaging. Wat mij betreft zijn het dus niet alleen topsporters die 

een uitstekende reactiesnelheid hebben. Ook Jan Snel heeft het.”

Twee mensen, één thema. In deze rubriek laten we twee personen hun licht schijnen over één 

onderwerp. Dit keer zijn dat projectmanager Willem Overdiep van TIG Sports en Patrick Beuker, 

accountmanager van Jan Snel. Ze praten over reactiesnelheid: essentieel voor een topsporter en ook van 

toepassing op de aanpak van Jan Snel in de ondersteuning van de evenementen van TIG Sports.

Reactie-
snelheid
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Lichtgewicht stalen 
modules
In de vorige JNSNL kwam de introductie 

van de lichtgewicht stalen modules aan 

bod. Een wereldprimeur in 2014 en op 

dat succes bouwt H2M nu verder. De 

eerste modules plaatste het bedrijf  in 

de tweede helft van 2014; dit specifieke project is 

uitgebreid met modules voorzien van een complete 

professionele keuken, een restaurant en een recreatie-

eerstehulpruimte. Alle nieuwbouwmodules voldoen 

aan de ATEX-normering en mogen dan ook in een 

explosiegevaarlijke omgeving geplaatst worden.

“Dit project was een grote uitdaging, mede door de 

beperkte beschikbare ruimte en kraancapaciteit 

op dit platform. Door onze jarenlange ervaring bij 

Jan Snel m.b.t. complexe plaatsingen hebben we 

dit project succesvol afgerond.”

WIND MEE 
VOOR

Met een verhuizing, een succesvolle beurs, 

nieuwe producten en een flinke uitbreiding 

van de verhuurvloot koerst H2M regelrecht af 

op weer een bijzonder jaar. We praten u graag 

bij, samen met Edwin van Zuijlen, director 

operations H2M, aan de hand van een aantal 

steekwoorden.

Paradepaardje
Een bijzonder project was de levering van negen modules voor de complete huisvesting 

van 24 personen. H2M tekende hierbij voor ontwikkeling, productie en plaatsing. 

“Prachtig, voor deze klant bouwden we een compleet dorp in het Duitse deel 

van de Noordzee. We begonnen met een idee, het werd een totaalproject waarbij 

we de klant totaal hebben ontzorgd tot en met het bestek in de lades.”

Projecten
De stroom opdrachten loopt goed 

door. Half mei gaan alweer 8 

modules de deur uit richting Noor-

wegen om geplaatst te worden 

op het Dolwin Beta transformator 

platform in de Noordzee in Duits 

grondgebied.

Daarnaast zit H2M in de productie-

fase van zes 20ft modules voor 

Centrica Energy. Deze units doen 

dienst als huisvesting voor de 

werknemers tijdens de shutdown 

van het gasproductieplatform. Na 

de onderhoudsperiode komen de 

units weer terug naar de haven van 

Den Helder en kunnen ze opnieuw 

geplaatst worden op een ander 

platform van dezelfde klant nabij 

Engeland.

“Er is veel vraag naar het 

leveren van units voor korte 

perioden, bijvoorbeeld tijdens 

een shutdown of turnaround. 

Wij spelen daar op in.” 

Beurzen
H2M presenteerde de nieuwe 20ft unit op de Offshore 

Energy 2014 in Amsterdam en op de Maintenance 

NEXT 2015 in Rotterdam. De reacties waren enthousi-

ast. Er is veel belangstelling voor het inzetten van units 

voor korte perioden zoals tijdens jaarlijks terugkerende 

shutdowns. Op dit moment worden ook andere 

partijen benaderd die H2M wil ontzorgen tijdens deze 

onderhoudswerkzaamheden.

“We hadden veel aanloop op de beurs, iedereen 

was verbaasd over het totaalgewicht, de kwaliteit 

en het afwerkingsniveau van de binnenruimte van 

onze units. Na de beurs in Amsterdam meldden 

Centrica Energy en Wintershall zich als klant, dus 

we mogen gerust spreken van een succesvol event.”

Nieuw kantoorpand
H2M heeft intussen haar intrek genomen in een nieuw 

kantoorpand dat ruimte biedt aan de groei van twee 

naar zeven medewerkers. Deze locatie geeft H2M de 

mogelijkheid om onder de vleugels van Jan Snel uit 

te komen en meer een eigen identiteit uit te dragen. 

Het is een aangename werkomgeving met de nodige 

faciliteiten en een professionele spreekkamer. 

“Het is een behoorlijke stap vooruit, van de loods 

waar we eerst zaten naar een mooi en volwaardig 

bedrijfspand.”

2015 
Voor de tweede helft van 2015 staan 

de nodige plannen op stapel. Het 

aantal huurunits wordt uitgebreid 

naar 50 (in plaats van 15 begin 2014). 

Daarnaast presenteert H2M ook dit 

jaar de laatste ontwikkelingen op de 

Offshore Energy 2015.

“We willen onze marktpositie 

verstevigen door continu te 

blijven ontwikkelen en in te 

spelen op vragen vanuit de markt. 

De eerste opdracht vanuit het 

Midden Oosten voor het leveren 

van 4 modules is verworven en de 

eerste aanvragen uit Zuid Amerika 

komen binnen; we zitten daar in 

een aantal tendertrajecten. Dus 

ook uit die omgeving weten ze ons 

steeds beter te vinden.”

Het project waarbij H2M een complete squashhal ontwikkelde 

voor een platform (zie JNSNL nr. 7), is inmiddels goed 

gevorderd. Het laswerk is gereed, de afbouw gebeurt in Abu 

Dhabi. Naar verwachting is het project in juni klaar.
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School Uden, 
van A tot Z

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.

 01  Nadat in oudjaarsnacht de basis- en 

peuterschool volledig is afgebrand zet 

collega Hans van der Neut op 1 januari 

alle zeilen bij om samen met collega 

Jos van Vliet een oplossing te bieden.

Plaats van handeling: Amsterdam 

en Uden

Opdracht: Tijdelijke huisvesting 

peuter- en basisschool na brand,  

totaal 118 units turn-key opgeleverd

 02  De verhuuperiode bij de Visser ’t Hoofd 

school in Amsterdam liep af, dus konden we 

deze units inzetten voor Uden. Als een speer 

halen we de units op uit Amsterdam.

 03  Bij aankomst in 

Uden worden de units 

met groot materieel op 

hun plaats gezet. 

 05  Al tijdens het plaatsen 

wordt er gestart met het 

aanbrengen van bouwkundige 

koppelingen.

 06  Iets meer dan één week voor oplevering 

worden er nog 2 units geplaatst voor opstal-

ruimte. Op tijd kunnen we aan het grond- en 

straatwerk t.b.v. het speelterrein beginnen.

 07  In de week voor de voorjaarsvakantie 

wordt het project opgeleverd en kan het 

inrichten beginnen.

 08  Volgens afspraak en planning kunnen 

de lessen na de voorjaarsvakantie op 23 

februari 2015 direct beginnen. Kinderen blij, 

ouders blij, opdrachtgever blij, Jan Snel blij!

 04  De plaatsing kan vlot doorgaan 

doordat het grondwerk en de fundatie 

vooraf in orde gemaakt is. Resultaat: na 

2 dagen zijn er 116 units geplaatst.

50 51magazine magazine
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Geef mij maar

AmstelHome

Begin dit jaar opende Ravel 

Residence haar deuren. Voor 

ons het grootste project in 

tijdelijke huisvesting tot nu toe. 

Tijd om rustig te genieten van 

deze megaklus is er niet; op dit 

moment zijn we druk bezig met 

de opvolger: AmstelHome. Ook 

studentenhuisvesting, eveneens 

omvangrijk en wederom met 

Student Experience. Het verschil: 

de tijd. 

Bij Ravel Residence zijn drie partijen 

nauw betrokken: RAVAM AmstelHome 

is de opdrachtgever, Student Experience 

verzorgt de exploitatie en Jan Snel is trotse 

bouwer van het pand. Studenten huren 

één van de 519 studentenwoningen 

van AmstelHome en hebben hun eigen 

badkamer en keuken. Ze zijn compleet 

zelfstandig, maar profiteren tegelijkertijd 

van een groot aantal gemeenschappelijke 

voorzieningen die in het teken staan van 

verbinding en ontspanning. Zo is er een 

private dining room waar je samen kunt 

eten, er zijn studieruimten, een horeca 

gelegenheid, een wasserette en een grote 

binnentuin. Op het dak bevindt zich dan 

ook nog een groot basketbalveld. Niels 

Vergeer, operationeel directeur Jan Snel: 

“Bij AmstelHome brengen we de lessen de 

we hebben geleerd bij Ravel Residence in 

de praktijk.”

30 woningen per week

De behoefte aan hoogwaardige 

studentenhuisvesting in Amsterdam blijft, 

ondanks de oplevering van Ravel Resi-

dence met zijn 800 studentenwoningen. 

De handtekening voor AmstelHome was 

daarom snel gezet. En hoewel de projec-

ten enorm veel raakvlakken hebben, is er 

voor Jan Snel één essentieel verschil. De 

tijd. Voor Ravel Residence produceerden 

we in Montfoort 25 woningen per week. 

Voor AmstelHome zijn dat er 30. Ook de 

fase in aanloop naar de bouw ging snel: 

we startten in december met het overleg, 

eind januari begon de productie en de 

oplevering is 26 augustus. Dan is het echt 

een kwestie van goed plannen en alle 

zeilen bijzetten.

“ Er blijft 
onverminderd 
behoefte aan 
kwalitatief 
goede 
studenten-
huisvesting in 
Amsterdam” 

De units worden gebouwd in Montfoort 

en gaan vervolgens op transport. In totaal 

zijn er 45 dagen gereserveerd voor het 

transport van alle units naar onze hoofd-

stad. We rijden ruim 550 transporten 

om alle units en aanvullend materieel te 

leveren. De eerste paal ging in januari de 

grond in en als we op 26 augustus van 

dit jaar het project opleveren hebben we 

156 dagen bouwtijd gehad. Een enorme 

prestatie, waar we met recht trots op zijn! 

Huidige fase

Op het moment van uitkomen van deze 

JNSNL zijn wij gestart aan de fase waarin 

de laatste woningen worden geplaatst en 

gemonteerd. Volgens planning ronden 

we de woningen af op 5 juni. In dezelfde 

periode zijn we tevens druk bezig met 

werkzaamheden in de algemene ruimtes 

en de betimmering van de gevel. Dit om 

ervoor te zorgen dat de studenten er

niet alleen van binnen gelikt bij zitten, 

maar ook van het exterieur kunnen 

genieten. Momenteel is 70% van de 

woningen verhuurd aan verwachtings-

volle studenten. De studenten die inmid-

dels zijn of haar intrek hebben genomen 

in Ravel Residence zijn erg enthousiast

en genieten in de komende zomermaan-

den van het zonnetje op het dakterras.
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Woorden waar we ons mee 

identificeren en die deel zijn 

van onze identiteit. Maar 

zonder invulling blijven het 

losse woorden. Daarom laten 

we u niet alleen zien wat die 

kernwaarden zijn en wat u 

van ons kunt verwachten. 

We koppelen ze ook meteen 

aan relevante artikelen in dit 

magazine. 



De beste soort samenwerking 

is die waarbij alle partijen 

uitgedaagd worden. Samen 

grenzen verleggen. Dit was 

het geval bij Dow Benelux B.V. 

(Dow) in Terneuzen. Jan Snel 

ging hiervoor een partnership 

aan met Hunter Buildings voor 

het leveren van explosievrije 

modules. Het resultaat: nieuwe 

mogelijkheden voor Jan Snel 

en een tevreden opdrachtgever. 

Katrien Neirinckx, global 

category leader fabricated 

equipment bij Dow, vertelt haar 

verhaal. 

“Veiligheid heeft bij een bedrijf als Dow 

topprioriteit. We willen op alles voorbereid 

zijn en de veiligheid van mensen en 

omgeving gaat voor alles. Voor een grote 

shutdown van de ‘kraker’, het hart van 

ons petrochemisch bedrijf, hebben we 

huisvesting nodig van medewerkers die 

in een bepaalde straal om de fabriek 

werken. Dit zijn vooral de mensen die 

betrokken zijn bij de turn arounds:  

onderhoudsploegen en onderaannemers. 

Vanwege de veiligheidsvoorschriften moet 

dat voortaan in Blast Resistant Modules, 

tijdelijke gebouwen die bestand zijn tegen 

explosies.”

Eerste keer in Europa

“Voor ons was het de eerste keer dat 

we dit soort modules ook in Europa 

zouden gaan gebruiken. In andere plants 

in bijvoorbeeld Noord-Amerika is dat al 

langer het geval. Bij de aanbesteding 

van dit project vroegen we zowel lokale 

als wereldwijde spelers om een plan te 

maken. We merkten toen dat de lokale 

partners, zoals Jan Snel, niet beschikten 

over de juiste modules. Daartegenover 

stond dat de wereldwijde spelers niet thuis 

waren in transport, wetgeving, voor-

schriften en vergunningen. Wij hebben 

Jan Snel, onze vaste partner voor de inzet 

van tijdelijke gebouwen in Terneuzen, in 

contact gebracht met Hunter Buildings, 

onze leverancier van tijdelijke gebouwen 

in de US. Dat bleek een gouden zet.”

“ Medewerkers 
die voor het 
eerst in zo’n 
nieuwe module 
gingen werken, 
moesten daar 
even aan 
wennen.”

Ondernemerskracht

Katrien is onder de indruk van de 

samenwerking. “Jan Snel/Hunter heeft 

zich echt een ondernemer getoond 

door te investeren in de modules en ze 

vervolgens aan ons te verhuren in de 

periodes dat wij ze nodig hebben. Ze 

lossen hiermee onze vraag op en breiden 

tegelijkertijd hun expertise uit. Wij merken 

dat we nu vanuit andere delen van Europa 

vragen krijgen over de oplossing die wij 

gevonden hebben met Jan Snel. Blijkbaar 

speelt in andere regio’s dezelfde vraag. De 

besprekingen hierover zijn al gaande. Ook 

voor andere bedrijven in de petrochemie 

kunnen deze veiligheidsoplossingen 

buitengewoon relevant zijn.”

Formeel en informeel

Het contact tijdens het hele traject was 

prettig. Katrien: “Formeel als de situatie 

daar om vroeg, bijvoorbeeld tijdens de 

bidding, en informeel als het kon. We 

hebben duidelijke afspraken gemaakt 

en Jan Snel hield zich daar keurig aan. 

Bijvoorbeeld rondom de planning. De 

units bouwde Jan Snel/Hunter in Tsjechië. 

Na de bouw werden ze kant-en-klaar 

getransporteerd naar Nederland.”

Training voor medewerkers

Medewerkers die voor het eerst in zo’n 

nieuwe module gingen werken, moesten 

daar even aan wennen. Katrien: “We 

hebben een speciaal communicatietraject 

opgezet om de gebruikers bekend te 

maken met het juiste gebruik van de 

units. Een spijker in de muur slaan is 

bijvoorbeeld echt geen goed idee, omdat 

dit direct de weerstand van de module 

aantast. De deuren, die heel zwaar zijn, 

moeten ook altijd gesloten zijn. Met deze 

communicatie maken we mensen bewust 

van de eigenschappen van de units en 

leren ze zichzelf en hun collega’s optimaal 

te beschermen.”

Feestelijke ingebruikname

Katrien besluit: “Voor ons was dit 

een bijzonder project. Qua omvang, 

voorbereiding en samenwerking. Daarom 

vonden we een feestelijke ingebruikname 

van de units gepast. Samen met Jan Snel 

en een directielid van Hunter Buildings 

hebben we geproost op deze succesvolle 

samenwerking en op de toekomst.”

Jan Snel, Hunter Buildings  

en Dow Benelux: 

Krachtige  
combinatie leidt  

tot nieuwe  
samenwerking
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Colofon
JNSNL is een uitgave van Jan Snel en verschijnt twee keer per jaar  

in een oplage van ca. 5.000 stuks.

Idee, vormgeving en realisatie

Trend reclame & advies Oud-Beijerland, i.s.m. Jan Snel.

Fotografie: Jos Drop (diversen), Arno Hoogwerf (Snelle Meid).

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of 

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de 

uitgever en zonder bronvermelding. Aan dit magazine is de 

grootst mogelijke zorg besteed, de uitgever kan op geen enkele 

wijze instaan voor eventuele onvoorziene gevolgen, veroorzaakt 

door fouten in het magazine.

Blije zeehonden
A Seal is een centrum voor zeezoog-

dierenzorg in Stellendam (Zuid-

Holland). Voor de zeehonden waren 

quarantaineruimtes nodig om de 

dieren die mogelijk een besmettelijke 

ziekte hebben, op te vangen. Omdat 

we deze organisatie een warm hart 

toedragen en graag onze maatschap-

pelijke betrokkenheid tonen, hoefden 

we niet lang na te denken toen we dit hoorden. Binnen no time stonden er twee 

containerunits op het terrein. De organisatie blij, zeehonden (vermoedelijk) tevreden, 

iedereen gelukkig! 

Snel ontdekken

VEILIGHEID VOOR ALLES

Veiligheid wordt als basisnorm steeds meer een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoe-

ring. Omdat de veiligheid van medewerkers én opdrachtgevers ons lief is, kijken we 

voortdurend hoe het beter kan. 

In juli 2014 zijn we geauditeerd door FPAL: First Point Assess-

ment. Het is een tweejaarlijkse audit gebaseerd op kwaliteit, 

veiligheid, gezondheid, milieu, competenties en trainingen in 

de olie- en gasindustrie. We voldoen voor de scope Temporary 

Accommodation/Camp Services/Rental of Housing and Office 

Space/Accommodation/Office/Workshop/Storage Modules aan 

de strenge eisen die hiervoor in de olie- en gasindustrie worden 

gesteld. Hier zijn we trots op! 

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Wij zijn al 

sinds 1996 VCA-gecertificeerd. Dit jaar hebben we ons gecerti-

ficeerd voor de hoogste VCA-norm, de VCA-Petrochemie. Een 

certificering waar we trots op zijn. 

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. 

Provada RAI AMSTERDAM 

2 t/m 4 juni 2015

EXPO REAL MESSE MÜNCHEN (DE) 

5 t/m 7 oktober 2015

Dit overzicht kan nog wijzigen, houd onze website in 

de gaten voor actuele informatie.

Gerichte Maintenance NEXT

In april stonden we samen met onze 

partners Hunter Buildings, Dynamic Air 

Shelters en H2M op de Maintenance NEXT 

in Ahoy, Rotterdam. Fijn om samen onze 

explosiebestendige en offshore producten 

te promoten. We hebben veel positieve 

reacties ontvangen op de uitstraling van 

zowel de modules als de shelter en ook de 

samenwerking oogstte lof. Er waren veel 

gerichte bezoekers waaruit we potentiële 

leads gehaald hebben. Kortom: geslaagd!

Beursagenda

wij doen het!
Jan Snel

‘Wij doen het’ begint bij Jan Snel steeds 

meer vorm te krijgen. Dat we staan voor 

het gezegde ‘niet lullen, maar poetsen’ 

bewijzen we ook dit jaar weer met de bouw 

van AmstelHome: studentenhuisvesting 

in Amsterdam met 520 woningen. Op de 

Provada vertellen we u er graag meer over. 

Niet alleen zijn we druk met de jeugd, maar 

ook de sportievelingen komen niets te kort. 

We verzorgen weer de tijdelijke huisvesting 

tijdens het WK beachvolleybal van 26 juni 

t/m 5 juli in 4 Nederlandse steden. Als u 

onze stand op de Provada bezoekt maakt u 

kans op een toegangskaartje voor dit mooie 

evenement. We zien u graag op 2, 3 en 4 

juni a.s. in de RAI!
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