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De cirkel wordt steeds ronder

te zien in dit nummer ...
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heeft zijn beste tijd gehad. Steeds meer mensen en bedrijven omarmen de circulaire

BKO, Kruibeke (B)

economie. Zo komen we langzaam maar zeker in een tijdperk waarin hernieuwbare

Oleon, Oelegem (B)

energie, hergebruik van grondstoffen, het delen van oplossingen en waardebehoud van

Bayards Aluminium Constr., Heijningen

materialen centraal staan. U begrijpt: daar gaat ons hart sneller van kloppen.

DuPont de Nemours, Mechelen (B)
Brandweerkazerne Falck Fire, Delfzijl

Bij Jan Snel leveren we al jaren flexibele gebouwen die steeds opnieuw inzetbaar zijn.

Doc-Direkt, Winschoten

Onze units blijven zo lang staan als ze nodig zijn, daarna worden ze opgehaald en

Ajax (De Toekomst), Amsterdam

klaargemaakt voor hun volgende bestemming. Deze circulaire aanpak is praktisch,

Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas (B)

duurzaam, efficiënt en zorgt voor een continue stroom aan unieke, tijdelijke gebouwen.

Genzyme Flanders, Geel (B)

Deze JNSNL staat er weer bol van!

De Nessevliet, Oud Verlaat
Onze units zijn niet gebonden aan functie, tijd of branche. De ene keer realiseren we

De 2-stroom, Hendrik-Ido-Ambacht

een nieuwe vleugel aan een ziekenhuis (blz 52), de andere keer een school die bestand is

UniQure, Amsterdam

tegen aardbevingen (blz 46). Ook steken onze units steeds vaker de grens over en zijn ze

Wij Teams, Hoogkerk

momenteel zelfs in Australië te vinden.
Overal om ons heen gonst het van de circulaire initiatieven en daar krijgen we veel

Snel woordenboek
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me•de•wer•ker
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energie van. Neem de manier waarop architect Thomas Rau heel bewust omgaat met de

Innovatie

levenscyclus van de producten die hij gebruikt en continu zoekt naar nieuwe manieren

Vrijheid

om deze te maximaliseren. Voor ons is het heel inspirerend om te zien dat een architect

Medewerker

zich bezighoudt met recycling en hergebruik van ruimte. Zelfs vastgoed komt steeds
meer los van oude patronen.
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Dat maakt ons alleen maar ambitieuzer ten aanzien van onze eigen duurzaamheidsdoel-

Snelle Flexibles

stellingen, die we hebben vastgelegd in een duurzaamheidsverslag. Zo streven we naar

Snel Transport

90% hergebruik van materialen in 4 jaar. Heel concreet en meetbaar, u mag ons er zeker

Snel Internationaal

aan houden.

Snelle jongen: Dirk-Jan
In deze JNSNL leest u meer over onze visie op duurzaamheid. Maar bovenal willen we

De laatste ontwikkelingen

u inspireren met mooie voorbeelden van de circulaire economie waarin we met trots al

Modulair vs. traditioneel

jaren voorop lopen. U mag er zeker van zijn dat we dat zullen blijven doen!

Duurzaam is beter voor iedereen
Het meest flexibele magazine ooit!

Woordenwisseling
Aardbevingsbestendig bouwen

Harry en Jacqueline van Zandwijk

Sint Paulusschool, Drongen (B)

Modulair vs.
traditioneel

Snel intern: nieuwe K3000-module

Aardbevingsbestendig
bouwen

Centrum voor nucleaire geneeskunde

Op de omslag:
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Snel in cijfers

De cijfers
MOMENTEEL PRODUCEREN WE 400 M² NIEUW GEBOUW PER DAG

We plaatsen een schoolgebouw van 2.000 m²
in 20 werkdagen op locatie
In ons magazijn hebben wij meer dan
6.000 artikelen op voorraad

in•no•va•tie
Voor ons is dit het woord van het jaar
2016. Voorop lopen is een constante

Om de kwaliteit hoog te houden, organiseren we
12 toolboxmeetings per jaar

uitdaging. Geen moetje maar een ‘state
of mind’. Kansen zien en durven nemen.
Innovatie is breed en gaat om product,
proces, techniek, markt of samenwerking.
Door te focussen op innovatie houden we
de vaart erin en blijven we koploper.

IN TOPTIJDEN VERBRUIKEN WIJ 22 TON STAAL PER DAG

23% van ons productiepersoneel is minder dan 5 jaar in
dienst, 32% tussen 5 en 12 ½ jaar, 24% tussen 12 ½ en
25 jaar en 21% 25 jaar of langer
De totale leeftijd in de productie is 3.519 jaar
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Snelle flexibles

Flexibles
1, 2, 3, 4 Sofa van papier
Een flexibele bank die het meest lijkt
op een ouderwetse papieren slinger
(zo’n accordeonmodel). Je trekt ‘m uit
en je hebt een loveseat, een tweezits of
een cirkelvormige bank. Gemaakt van
stevig karton, maar echt comfortabel
en duurzaam. Kan ook als tuinmeubilair
gebruikt worden, maar wij denken
zomaar dat een Nederlandse tuin minder
geschikt is.

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.

magazine
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Flexibles

Snelle flexibles

Flexibles
Flexibel lichtsnoer
Ivy is Engels voor klimop. U weet wel, zo’n

Stadsnomade

razend flexibel plantje dat overal door en

Meet Nomad, een hedendaagse porte-

langs krioelt. Dat ze deze naam ook heb-

monnee voor de moderne stadsnomade.

ben gekozen voor dit lampje, ligt eigenlijk

Met veel vakjes voor pasjes (want geld

voor de hand. Het snoer van acht meter

is steeds vaker plastic), ingebouwde

heeft een buigzaam gedeelte dat zich

telefoonoplader en RFID-blocker, waardoor

gemakkelijk laat slingeren of vormen tot

u nooit ‘ongemerkt’ contactloos pint. Als

woord of symbool. Het kleine ledlampje

dat niet flexibel is, weten wij het ook niet

aan het uiteinde geeft warm wit licht voor

meer.

het uitlichten van uw eigen creatie.
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Snel Transport

Snel Transport
We zijn naast transporteur ook logistiek

Jan Snel jr. heb ik heel brutaal gebeld met

adviseur voor de Jan Snel Group en dat

de vraag wat de plannen waren. Na een

trekt me. Daarbij houd ik van de sfeer van

paar goede gesprekken waren we eruit.”

het familiebedrijf die goed voelbaar is.”
Wat is je achtergrond? Veel
Wat maakt je baan zo interessant?

mensen bij Jan Snel zijn mensen

“Ik krijg de vrijheid om dingen te veran-

die in de praktijk een behoorlijke

deren, te verbeteren. Mijn blik is gericht

groei hebben doorgemaakt, is dat

op de toekomst. Ik krijg de mogelijkheid

bij jou ook het geval?

om dingen aan te pakken en uit te voeren.

“Ja, ik ben op mijn zestiende begonnen

De randvoorwaarden van mijn functie

met werken als bedrijfswagenmonteur,

zijn helder, verder krijg ik het vertrouwen

haalde mijn chauffeurs- en plannersdiploma

vanuit de directie om zelf de invulling te

en was vastbesloten in de logistiek verder

bepalen. Daarnaast is deze functie voor

te komen. Van chauffeur werd ik planner,

mij ook een stap vooruit. Voor mij is het

daarbij altijd aangemoedigd door mijn

een uitdaging om op termijn Jos Voorbij

ouders. Ik werd hoofdplanner, operationeel

op te volgen als hoofd van Jan Snel

manager, woonde en werkte een tijd in

Transport. Ik ben leergierig, nieuwsgierig,

Zweden en bij Van Maanen Transport in

ambitieus en vastbesloten om de verwach-

Barneveld. Na hun faillissement was de

tingen waar te maken.”

vraag van personeel en relaties: wat nu? Ik

“	Hier ben ik op
mijn plek, ik
heb bereikt wat
ik graag wilde.”

heb toen contact gelegd met een collega-

Blik op de

toekomst
Sinds februari is hij het
nieuwe adjunct hoofd Jan Snel
Transport. Sindsdien heeft hij
niet stilgezeten. Met focus,
gedrevenheid en enthousiasme
ging hij aan de slag. Simeon
Roodenburg neemt de tijd voor
een gesprek en beantwoordt
onze vragen.
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Hoe was de kennismaking met

vervoerder uit Barneveld, zij namen zowel

discussie, maar dat is geen probleem. We

Harry en Jacqueline?

mijzelf als de chauffeurs als de relaties over.

respecteren elkaar, leren van elkaar en zijn

”Ik heb uitgebreid met hen gesproken

Ik ging aan de slag als commercieel/opera-

één team richting de rest van de organisatie.

en bewonder hun ondernemerschap en

tioneel manager. Weer was ik vastbesloten

enthousiasme. Ze zijn de boegbeelden

mezelf verder – vooral in de breedte – te

De transportsector krabbelt net

van de organisatie, zowel intern als

ontwikkelen. Met deze baan is dat gelukt.

weer op uit een diep dal. Gespreid

extern. Ze werken hard aan het succes

Hier ben ik op mijn plek, ik heb bereikt

bedje nu?

van de onderneming, tegelijkertijd

wat ik graag wilde: op termijn aan het

“We hebben inderdaad zware jaren gehad.

bewaken ze de familiesfeer. Ze kennen

hoofd staan van een ambitieuze logistieke

Maar een gespreid bedje is het niet. Nu zijn

de mensen, zorgen voor een bloemetje

organisatie.”

er weer nieuwe uitdagingen die we het

als iemand verhuist en informeren naar

hoofd moeten bieden, aanwas van nieuwe

hun gezinnen. Dat vind ik bewonderens-

Je bent adjunct hoofd naast Jos

chauffeurs bijvoorbeeld. Maar daar hebben

waardig. Mijn credo is: neem iedereen

Voorbij. Hoe is de taakverdeling en

we plannen voor (lees meer over deze

serieus. Dat doen zij zelf als geen ander.

de samenwerking?

plannen op blz. 55 van deze JNSNL).”

Medewerkers kunnen bij ze aankloppen

“We kenden elkaar al, dat zorgde voor

en ze weten dat er wordt geluisterd.”

een vlotte kennismaking. We kunnen goed

Wat ga je verder nog aanpakken?

samen sparren, ook al is onze achtergrond

“Er is genoeg te doen. Ik wil graag voorop

Hoe bevalt je nieuwe baan?

Waarom heb je gekozen voor Jan

“Vanaf dag één voel ik me thuis in de

Snel Transport?

organisatie. Er was intern al gecommuni-

“Omdat het niet zomaar een transportbe-

Kende je de firma al?

anders. Jos heeft enorm veel kennis als het

lopen in onze business en de focus ligt

ceerd over mijn komst, onder andere in

drijf is. Het is breder dan dat. We werken

“Mijn vader heeft hier meer dan

gaat om het vervoer van recyclingmaterialen

op de lange termijn, dus we pakken het

het personeelsblad de Snelbinder en in de

uiteraard nauw samen met Jan Snel

dertig jaar gewerkt als chauffeur. In mijn

en wet- en regelgeving. Ook kent hij de

stap voor stap aan. De ontwikkeling van

JNSNL Special. Dat heeft gewerkt, mensen

Flexibel Bouwen en dat vind ik interessant.

werkzame leven werkte ik samen met Jan

klanten van Jan Snel Transport natuurlijk

de nieuwe vrachtwagencombinatie is een

waren op de hoogte van mijn komst en

We kijken samen hoe we de doelen van

Snel Transport, ik had regelmatig contact

van haver tot gort. Ik heb ook mijn kennis,

eerste, de implementatie van de nieuwe

dat is erg prettig. Het onderstreept ook

Jan Snel als geheel kunnen waarmaken.

met Jos Voorbij (hoofd Jan Snel Transport).

ervaring en doelen met Jan Snel Transport,

boordcomputers is een tweede. Er ligt nog

wel de sfeer van het familiebedrijf, dat je

We denken na over nieuwe transportop-

Ik wist dus hoe het er bij Jan Snel aan toe

ik ben sterk gericht op de toekomst en wil

meer in het verschiet, daar hebben we het

je zo welkom voelt.”

lossingen, nationaal en internationaal.

ging. Toen ik hoorde over het vertrek van

graag veranderingen doorvoeren. Dat geeft

in een volgend interview wel over.”

magazine
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Geslaagde inhaalmanoeuvre
Ook bij Jan Snel Transport is sprake van groei. Nu de crisis in de transportsector
heeft plaatsgemaakt voor optimisme en toenemende volumes, is het tijd om gericht
te investeren om te bouwen aan een (hernieuwde) koppositie in de branche met efficiency en duurzaamheid als belangrijkste kernwoorden. Hoofd Jan Snel Transport
Jos Voorbij en Simeon Roodenburg, adjunct hoofd, verklaren zich nader.

Nieuwe boordcomputers
Naast perfect rollend materieel is goede
communicatie tussen planning en chauffeurs van belang. “Ook hierin hebben we
een vernieuwingsslag gemaakt, die past
binnen onze huidige strategie”, vertelt
Simeon. “Na een oriëntatie op verschillende systemen hebben we geïnvesteerd
in nieuwe boordcomputers waarmee onze
chauffeurs gemakkelijk contact onderhouden met de planning en sturen op een

vrij•heid

zo efficiënt mogelijk brandstofverbruik.
Het systeem voorziet in rijstijlbeoordeling,
track & trace van de trucks, heeft een

365 dagen, 24/7. Of het gaat om de

“Er zijn twee belangrijke investeringen

die samen met ons wilde meedenken om

handige navigatiefunctie en communiceert

wereld in het algemeen of ons eigen

gedaan het afgelopen half jaar”, vertelt Jos.

zo te komen tot een nieuwe combinatie.

met de planning. Het is een stap richting

domein in het bijzonder: vrijheid is een

“Mede door veranderende eisen vanuit Jan

Het grootste verschil met de bestaande

compleet fleetmanagement. Met dit

basisbehoefte. Voor opdrachtgevers is

Snel Flexibel Bouwen en efficiënt transport

vrachtwagens is dat we op deze nieuwe

systeem kunnen we de chauffeur beter

vrijheid de onbeperkte mogelijkheid om

hebben we een nieuw type vrachtwagen

combinatie twee studentenwoningen

begeleiden en kunnen we onze klanten

zelf te kiezen: voor indeling en inrichting,

ontwikkeld, waarvan er inmiddels 2 stuks

tegelijk kunnen vervoeren in plaats van één.

vollediger en nauwkeuriger informeren

materialen en afwerking. Natuurlijk met

zijn aangeschaft. Aanleiding hiervoor is het

Het spreekt voor zich dat dit een enorme

over bijvoorbeeld levertijden. Waarschijn-

een goed advies van onze professionals.

succes van de studentenwoningen van Jan

kostenbesparing is. Maar ook op het gebied

lijk zullen al onze trucks vanaf november

100% maatwerk. Niet minder, wel meer.

Snel. Door projecten als Ravel Residence en

van duurzaamheid en CO²-uitstoot is het

met dit nieuwe systeem rijden.”

recent de bouw van 461 studentenwonin-

enorm goed nieuws. We gaan op alle

gen in Vaals, zijn we gaan kijken hoe we dit

fronten voor maximalisatie: onze chauffeurs

Met deze vernieuwingen laat het bedrijf

type units zo efficiënt en duurzaam mogelijk

krijgen bijvoorbeeld ook een opleiding om

zien klaar te zijn voor een nieuwe fase.

kunnen vervoeren. We zijn hiervoor zeker

zo energiezuinig mogelijk te rijden in deze

“Ook op het gebied van communicatie

niet over één nacht ijs gegaan. Samen met

nieuwe wagens. Twee van deze nieuwe

was deze investering noodzakelijk. Van

alle collega’s die op welke manier dan ook

vrachtwagencombinaties rijden vanaf

deze investeringen plukken we indirect

meewerken - denk aan heftruckchauf-

september rond. Met een Service Level

de vruchten, omdat we hiermee gericht

feurs, het productiehoofd, de chauffeurs

Agreement (SLA) en door KPI’s te formule-

bouwen aan duurzaamheid. We willen

en planners - hebben we de eisen

ren introduceren we een nieuwe manier van

graag leidend blijven in het vervoeren

geformuleerd. Daar hebben we de meest

samenwerken met onze toeleveranciers. Zo

van recycling. De nieuwe trucks en

geschikte partijen bij gezocht. De partij

houden we elkaar scherp en kunnen we

boordcomputers zijn zeker een stap in de

die de opdracht kreeg, was ook degene

onszelf blijven verbeteren.”

goede richting.”
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Snel internationaal

Jan Snel

over de grens

Jan Snel doet het niet alleen goed in eigen land, ook
in het buitenland groeit onze bekendheid. Het succes van nieuw ontwikkelde producten waaronder de
Blast Resistant Module (BRM) opent steeds vaker
deuren voor de divisies en oplossingen die Jan Snel
biedt. Monique Los, salesmanager Europe, vertelt
over de manieren van samenwerking,
de stapsgewijze aanpak en het perspectief.
“De verhuur van de Blast Resistant Modules is een succes. Deze
tijdelijke gebouwen zijn speciaal ontwikkeld om werknemers op
risicovolle locaties zoals in de petrochemische industrie, te beschermen tegen explosies in zones met een hoog risico. Het is een
product waarmee we in heel Europa de aandacht op ons weten
te vestigen. Door het succes van de BRM zitten we regelmatig bij

De kracht van lokaal

klanten aan tafel om te praten over het leveren van deze accom-

Naast Duitsland is Jan Snel inmiddels ook

modatie voor speciale projecten of Turn Arounds. Vaak blijkt er

actief in Engeland en Spanje. Monique: “We

dan naast de BRM ook behoefte te zijn aan andere gebouwen

verhuren hier in samenwerking met onze

voor tijdelijk of permanent gebruik. Onze klanten reageren verrast

partner BRM aan de industrie. Ook werken

als ze horen dat we naast onze hoog gespecialiseerde gebouwen

we samen met onderaannemers en partners

ook een omvangrijk en compleet pakket tijdelijke en permanente

in de landen zelf. Wij zorgen er samen

huisvesting leveren. Ook krijgen we steeds vaker de vraag om het

met deze partijen voor dat alles turn-key

gehele pakket onder onze hoede te nemen: van meubilair tot en

opgeleverd wordt, daarnaast zijn lokale

met complete tijdelijke of permanente woningen voor werkne-

partners/onderaannemers er om een goede

mers. Voor hen is het een voordeel, omdat ze dan één leverancier

en snelle service te verlenen. Lokale partijen

en één aanspreekpunt hebben voor alle accommodaties en de

erbij betrekken zorgt voor sympathie bij de

complete inrichting. Voor ons is het een kans om onze kwaliteiten
in het buitenland te tonen. We zijn op dit moment buiten de
Benelux vooral actief in de (petro)chemische industrie. Omdat
steeds meer mensen gebruik maken van onze oplossingen,
bouwen we aan onze naamsbekendheid.”
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“ Lokale partijen
erbij betrekken
zorgt voor
sympathie bij
de opdrachtgevers. En het
is praktisch.”

Met beleid
Als het gaat om buitenlandse groei, zijn
we niet van snel-sneller-snelst. Monique:
“We groeien op dit moment hard, maar
we doen het stap voor stap. Dat betekent
goed nadenken voordat we definitieve
keuzes maken ten aanzien van onze
strategie. We blijven beheerst, in controle
en laten onszelf niet gek maken. Op dit
moment hebben we een goede basis,
mooie projecten en een fijne manier
van samenwerken met lokale partijen

opdrachtgevers en het is praktisch. De klant heeft een aanspreek-

en partners. Tegelijkertijd blijven we bezig met het verder

punt in de buurt waar hij snel en in zijn eigen taal wordt geholpen.

verbeteren van onze producten zoals de BRM. Bovenal blijven

Zo ontstaat er een goede samenwerking met onze partners en

we goed luisteren naar onze opdrachtgevers en focussen we op

onderaannemers. Alleen samen kunnen we de klant optimale service

onze eigen doelen.”

bieden bij zowel eenvoudige als complexe technische vragen.”

magazine
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Snelle jongen

Dit is Dirk-Jan

Een snelle teamplayer

“Mijn loopbaan begon midden in de

Beter

crisis. Ik studeerde in 2010 af aan de HBO

Werken bij Jan Snel is anders dan werken

Bouwkunde in Amsterdam. Ik startte bij

bij een architectenbureau. Voor mij is

een klein architectenbureau, maar daar

het beter! Ik ervaar enorm veel vrijheid

was na een half jaar geen plek meer voor

in het ontwerpen, het feit dat je werkt

mij. Toen kwam ik via een detachering bij

met systeembouw doet daar niets aan

Jan Snel terecht als tekenaar. Inmiddels zijn

af. Tegenwoordig is er zo veel mogelijk

we zes jaar verder en ben ik gegroeid in

dat je heel flexibel bent en veel projecten

mijn werk. Startte ik in 2010 met projecten

maatwerk zijn. In mijn werk als tekenaar

als bijvoorbeeld het tekenen van een por-

krijg ik ook veel vrijheid, ik ben bij steeds

tiersloge, nu ontwerp ik hotels en scholen.

meer opdrachten verantwoordelijk voor

Ik ben trots op een project in Loppersum,

het functioneren en het uiterlijk van

hier ontwierp en tekende ik een aardbe-

het gebouw.
aanpakkers en blijven nuchter, houden

vingsbestendige tijdelijke huisvesting voor
twee basisscholen en een kinderopvang.
In totaal ging het om 3.500 m². Het is een
mooi gevoel om te weten dat er nu ergens
in Nederland een complete school staat die
ik heb getekend en waar de gebruikers erg
tevreden over zijn.

“	Er is aandacht
voor jou, jouw
loopbaan en
ontwikkeling.”

Afwisselend

Snelle jongen
In ieder magazine een
Snelle jongen/meid aan het woord
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Dirk-Jan Ruiter

ons doel voor ogen en beide benen op
de grond. Dat snelle jongen is ook zeker
figuurlijk bedoeld, ik ben een teamplayer
die graag JA zegt tegen collega’s.
Spits
Thuis ben ik ook echt thuis, dan is het
werk ver weg. Ik woon op mezelf en

Het werk is heel divers. Ik krijg opdrachten

Team

geniet van voetballen. Ook in het veld ben

voor het ontwerpen van gebouwen,

Het fijne aan het werk bij Jan Snel is dat je

ik een teamspeler, ondanks dat ik spits

daarnaast maak ik ook tekeningen voor

je geen nummer voelt. Er is aandacht voor

ben, geef ik graag ballen af, zodat anderen

het aanvragen van vergunningen, maak

jou, voor jouw loopbaan en jouw ontwik-

kunnen scoren. Het gaat om wie de

detailtekeningen van binnen en/of buiten

keling. We werken in een klein team en

grootste kans heeft, niet het grootste ego.

en zet complete gebouwen op. Aan de

dat is prettig, we kennen elkaars sterke

hand van het programma van eisen en

punten en dat verbetert de samenwerking.

Ruimte voor groei

de regelgeving maak ik onder andere

Het is druk, maar er is altijd genoeg tijd

Voor mij heeft Jan Snel alles wat je als

plattegronden, gevels en doorsneden van

om goed werk te leveren. Snelheid gaat

jong afgestudeerde maar kunt wensen.

Burgerlijke staat relatie

een gebouw. Ook werken wij regelmatig

nooit ten koste van kwaliteit. De cultuur

Ruimte om je eigen ideeën door te voeren,

Functie tekenaar

op collegiale basis samen met een

van ‘niet lullen maar poetsen’ is voelbaar

ruimte om te groeien en ruimte om te

In dienst sinds 2010

architect, wij zorgen er dan voor dat het

binnen het bedrijf en ook binnen ons

scoren. Samen met je team.”

Opleiding HBO Bouwkunde

ontwerp uitgevoerd kan worden in onze

team. Het geeft een gevoel van trots als

Hobby voetballen

bouwsystemen.

je samen iets bereikt. We zijn allemaal
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Snelle ontwikkelingen

Snelle ontwikkelingen

de laatste

Briljantlaan Utrecht

ONTWIKKELINGEN
Master of housing

Utrecht is de studentenstad bij uitstek. Hier
verrijst in 2017 een permanent gebouw
met zes bouwlagen aan de Briljantlaan
onder architectuur van Jillis Kinkel. Ook dit
pand heeft een zeer eigentijdse uitstraling;
door de bijzondere gevel en de opzet van
het gebouw lijkt het op de boeg van een

Vroeger ging je als student ‘op
kamers’. Je woonde in een – vaak
stokoud - studentenhuis en
deelde douche, toilet en telefoon.
Hoe anders is het nu. Als je
tenminste mag wonen in een
studentenwoning van Jan Snel.
Dan heb je een complete woning
met douche en eigen keuken. Het
succes van dit concept verovert
studentensteden in binnen- en
buitenland. De bouw van twee
nieuwe complexen staat gepland.
Kijkt u mee?

De realisatie van de studentenwoningen

de grootste universiteiten van Europa waar

schip. Er is plaats voor 232 woningen

staat niet op zichzelf. Steeds vaker bouwen

jaarlijks 40.000-45.000 studenten stude-

en de begane grond is bestemd voor de

we flexibele woningen die praktisch

ren. We bouwen hier in opdracht van I love

verhuur van bijvoorbeeld horecagelegen-

schakel- en stapelbaar zijn. Deze zijn

Vols twee complexen met in totaal 461

heden of een sportschool.

multifunctioneel inzetbaar, snel te reali-

studentenwoningen. Het eerste complex is

seren en geschikt voor zowel tijdelijke als

inmiddels opgeleverd, het tweede complex

Huursubsidie

permanente bewoning. Op het gebied van

opent zijn deuren medio 2017. In het pand

Voor studenten is het natuurlijk geweldig,

Binnen- en buitenland

ook kijken we hoe we het meeste uit het

studentenhuisvesting realiseerden we vorig

zitten naast de zeer compleet uitgeruste

een compleet zelfstandige studentenwo-

De populariteit van dit type studentenwo-

systeem kunnen halen. Briljantlaan heeft

jaar Ravel Residence en AmstelHome.

woningen ook verschillende ontmoetings-

ning die van alle gemakken is voorzien.

ningen neemt een grote vlucht. Ook vanuit

bijvoorbeeld weer een laag meer dan Ravel

ruimten. De architect is MH1 Architecten in

Belangrijk bijkomend voordeel van dit

buitenlandse studentensteden is er inte-

Residence en AmstelHome. En we kijken

Katzensprung in Vaals

Eigentijds pand met 232 woningen aan de Briljantlaan in Utrecht

Maastricht. Zij tekenden in samenwerking

type behuizing is dat deze woningen door

resse. Naast dat we druk zijn met de bouw

naar grotere of koppelbare woningen. Een

Een ander project is Katzensprung in

met Studio Job onder andere de bijzondere

het zelfstandige karakter in aanmerking

van deze woningen, blijven we kijken hoe

succesvol concept neerzetten is geweldig,

Vaals. Deze plaats ligt slechts 3,5 kilometer

gevel met Eternit beplating.

komen voor huursubsidie. Dat kan de

we deze verder kunnen ontwikkelen. Voor

maar Jan Snel zou Jan Snel niet zijn als we

totale kosten aardig drukken.

andere doelgroepen bijvoorbeeld, maar

niet blijven kijken hoe het beter kan.

verwijderd van Aken, de stad met één van

Studentencomplex Katzensprung in Vaals,
met in totaal 461 studentenwoningen.
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Snel vertelt

Snel vertelt

Modulair vs. traditioneel
‘If I had asked people
what they wanted, they would
have said faster horses.’

Bekijk de brochure
op www.jansnel.com
of vraag deze aan via:
h.luinge@jansnel.com

Henry Ford

Als het eindresultaat hetzelfde is,
wordt de weg ernaartoe interessant

in de helft van de tijd en bijna 20% goedkoper een flexibel
gebouw. Een gebouw dat voldoet aan het geldende Bouwbesluit

Traditioneel bouwen voelt vertrouwd, maar we kunnen niet

en dus aan alle voorwaarden om permanent te blijven staan,

blijven bouwen zoals we dat 80 jaar geleden deden. Vergelijk ons

maar met veel meer vrijheid om het gaandeweg aan te passen,

modulaire bouwsysteem objectief met traditionele bouw en u

te verplaatsen of te verwijderen als het nodig is. In no-time is de

staat versteld van de overeenkomsten en verschillen. Wij bouwen

grond weer vrij, klaar voor een volgende bestemming.

Betonnen heipalen

Betonnen elementen

We gebruiken geen nieuwe

Alle trappenhuizen en

materialen; de manier van

liftconstructies zijn van staal,

bouwen is innovatief. We

de trappen en bordessen van

onderheien met betonnen palen

prefab beton. Niet anders dan

met betonnen fundering.

bij de traditionele bouw. Aan de
buitenzijde komt gevelmateriaal

Deze uitspraak vertelt in een notendop hoe Jan Snel denkt over de discussie modulair
bouwen versus traditioneel bouwen. Mensen kunnen niet willen wat er nog niet is.
Daar zijn ondernemers als Henry Ford voor nodig. Zij brengen iets nieuws. Dat wordt
eerst sceptisch ontvangen maar later omarmd. Jan Snel omarmt flexibel bouwen.
En het is hoog tijd dat de rest van de wereld dat ook doet.

Meerdere wegen naar Rome

naar keuze.
Hoofddraagconstructie
per module

Geconditioneerde

De sterke hoofddraagconstructie

omstandigheden

van onze gebouwen bestaat uit

Wij produceren alle onderdelen

een zelfstandige constructie per

van het gebouw onder gecon-

module. De vertrekken plaatsen

ditioneerde omstandigheden in

we erin en zijn gedimensioneerd

onze fabriek in Montfoort. Dit

Hoeveel is 4 + 3? En 5 + 2? Het antwoord is hetzelfde, maar

Het nieuwe bouwen is begonnen

om te hijsen, te vervoeren en te

komt de bouwsnelheid en de

de weg er naartoe is anders. Zo is het precies met flexibel

Als we vasthouden aan bestaande denk- en handelswijzen,

stapelen.

kwaliteit ten goede.

bouwen. Laten we de uitkomst eens van dichtbij bekijken.

verandert er niets. Dan blijven we zoeken naar de figuurlijke
is. Dat doen we met bijvoorbeeld Ravel Residence, het grootste

Prefab betonnen vloeren

Geheel volgens het

modulaire gebouw van Europa: 28.000 m², 800 studentenwonin-

De betonnen vloeren komen

geldende Bouwbesluit

gen, vijf bouwlagen, gebouwd in 325 kalenderdagen en bedoeld

uit onze fabriek, inclusief alle

Er is geen verschil in kwaliteit

om twaalf jaar lang te blijven staan. Of met AmstelHome: 17.000 m²,

leidingen en aansluitingen. Ze

en duurzaamheid, wel is het

vijf bouwlagen en 520 studentenwoningen.

zijn de basis voor de vertrekken,

de helft sneller en gemiddeld

snellere paarden. Jan Snel bewijst dat de toekomst flexibel bouwen

20
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ook die bouwen we in Mont-

20% goedkoper dan traditioneel

Wat wordt de toekomst? Blijven we wedden op oude paarden of

foort en komen kant-en-klaar op

bouwen.

kiezen we voor nieuwe oplossingen met meer pk’s?

de bouwlocatie aan.

magazine
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Snel in beeld

Gesmeerd
gebouw

2

600 m
kindervreugd

Snel in beeld

BKO, Kruibeke (B)
Oleon, Oelegem (B)
De start van de schoolvakantie is de
start voor dit project. Binnen acht weken

Het Belgische Oleon is de belangrijkste

heeft Jan Snel het bestaande gebouw

Europese speler in de oleochemie, de

afgebroken en een volledig nieuw

verwerking van biologische grondstoffen

gebouw geplaatst ten behoeve van de

(plantaardige olie en dierlijk vet) tot half-

buitenschoolse kinderopvang. Het gebouw

fabrikaten. Voor deze marktleider bouwen

bestaat uit 32 KOMA modules type HL3

we in 2,5 maand een permanent gebouw.

en is voorzien van gevelbekleding. Gezien

Het pand is 325 m² en herbergt twee

het permanente karakter van dit gebouw

multifunctionele ruimten, vier kantoren,

voldoet het aan alle Belgische normen

een vergaderzaal, een spoelruimte,

inzake energieverbruik, brandwerendheid

voorraadruimte, koelcel en warme keuken.

en kindvriendelijkheid. De volledige

Het gebouw heeft een binnentrap die de

binneninrichting is aangepast aan het

twee bouwlagen met elkaar verbindt. We

formaat van de bewonertjes.

bouwen dit pand in Movix.
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Razendsnel
& bijzonder

Snel in beeld

Bayards Aluminium Constructies,
Heijningen
Meer dan drie weken is er niet nodig
voor vier kantoorruimten, een entree
en sanitair. 144 m², verdeeld over twee
bouwlagen, met aluminium buitentrap.
Bijzonder is de stalen gevelbeplating,
de zandcementvloer, het plafond en het
marmoleum dat ter plekke is aangebracht.
Het systeem is K1500 en in de zomer blijft
alles koel dankzij de uitvalzonwering.
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Snel in beeld

Safety first

Smakelijk
eten

Snel in beeld

Brandweerkazerne Falck Fire, Delfzijl
Op Chemie Park Delfzijl gaat veiligheid
boven alles. Jan Snel tekent voor het
ontwerp, de financiering en het onderhoud

DuPont de Nemours, Mechelen (B)

van een nieuwe brandweerkazerne voor
vijftien jaar. Plaats van handeling is Poort 3.

Voor kunststofproducent DuPont de

De kazerne geeft onderdak aan vier

Nemours in Mechelen bouwen we een

ploegen van vijf mensen, diverse voertui-

kantinegebouw van meer dan 200 m².

gen en ondersteunende diensten zoals de

Deze kantine biedt plaats aan 60

ademluchtwerkplaats. Door de gunstige

medewerkers. Naast een grote eetzaal

ligging krijgt de kazerne ook de afdeling

is het gebouw voorzien van een kleine

Security onder haar dak. Ontsluiting

kantoorruimte en het nodige sanitair.

naar de openbare weg is een mogelijke

Dit permanente gebouw, met één

eerste stap op weg naar publiek-private

bouwlaag, is gebouwd in slechts twee

samenwerking tussen bedrijfsbrandweer

weken met het KOMA RF30 systeem.

en overheid.
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Ruimte
rijker

Snel in beeld

Doc-Direkt, Winschoten
Het onderkomen van Doc-Direkt,
locatie Winschoten, is toe aan een
grondige renovatie. Hiervoor is het nodig
dat medewerkers en werk tijdens deze
verbouwing ondergebracht worden in
tijdelijke huisvesting op hetzelfde terrein.
Op 24 april jl. hebben wij de eerste paal
geslagen voor de fundering. In totaal
plaatsten wij 110 units (Movix en K1500).
Er zijn vijftien kantoren, twee toiletgroepen, een pantry en vier grote werkzalen.
Bijzondere aspecten aan dit traject zijn
onder andere de verzwaarde vloer die her
en der is aangebracht en het tijdsbestek
waarin deze huisvesting gebruiksklaar
werd opgeleverd: we klaarden de klus in
vijf weken.
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Studie
en sport

Snel in beeld

Ajax (De Toekomst), Amsterdam
In opdracht van AFC Ajax bouwt Jan Snel
op Sportpark De Toekomst, bij de Arena,
een gebouw waar 120 Nederlandse en
buitenlandse spelers kunnen studeren.
Zodra jeugdspelers op de middelbare
school zitten, komen zij in het Ajaxstudietraject. Dit houdt in dat zij na het
trainen gezamenlijk onder begeleiding
huiswerk maken. Het gebouw is 1.000
m², gebouwd in Movix en bestaat uit een
kookruimte, studieruimten in leslokalen,
toiletten, kantoren, een slaapruimte en een
ruimte voor Ajax TV. Het gebouw werd
in slechts drie maanden gebouwd, blijft
meerdere jaren staan en kan eventueel
verplaatst worden.
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Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas (B)
In slechts zes weken realiseren we een

Snel in beeld

Alles onder
één dak

Nieuw psychiatrisch
centrum

Snel in beeld

Genzyme Flanders, Geel (B)

nieuw, permanent gebouw op het
terrein van het psychiatrisch centrum in

Op de terreinen van het farmaceutisch

Sint-Niklaas. Het gaat om twaalf kamers

bedrijf Genzyme bouwen we in opdracht

met een eigen toilet en doucheruimte,

van Genzyme, PM group, Daaldrop,

die verbonden zijn door één centrale

Bilfinger en STS, in drie maanden tijd een

gang. Ook heeft iedere kamer een eigen

klein dorp. De diverse gebouwen, meestal

kameroproepsysteem. In samenwerking

met twee bouwlagen, bevatten kantoren,

met de firma Deceuninck nemen we ook

sanitaire- en kleedruimten, vergaderzalen

direct de buitenbeplating onder handen.

en kantines. In totaal realiseren we

Zo kunnen we in korte tijd een zeer

3.528 m² bebouwing in KOMA HL en

compleet permanent gebouw opleveren.

K1500 RF 60.
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Bakstenen
schoolgebouw

Snel in beeld

De Nessevliet, Oud Verlaat
In opdracht van stichting ‘De Vier Windstreken’ bouwen we in ons Movix-systeem
binnen zeven weken een compleet
schoolgebouw als aanvulling op de
bestaande klaslokalen. Het gebouw blijft
permanent staan en heeft twee lokalen,
vier toiletruimten, een technische ruimte
en een hal met trapopgang. Het project
kent specifieke uitdagingen; vanwege de
krappe bouwplaats leggen we zelfs een
compleet eigen brug over het water aan
om een doorgang te creëren. Verder is de
afwerking bijzonder, met metselwerk in
aparte speklagen.
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Snel in beeld

Nieuw schooljaar,
nieuwe school

Snel in beeld

Kindcentrum De 2-stroom,
Hendrik-Ido-Ambacht
Na de sloop van het oude schoolgebouw
zijn er slechts twaalf weken nodig voor
de realisatie van de nieuwbouw van
kindcentrum De 2-stroom. Het project
is zo gepland dat de kinderen na de
zomervakantie direct in het nieuwe schoolgebouw kunnen starten. In totaal is het
schoolgebouw 1.100 m², heeft het acht
leslokalen en biedt het huisvesting aan
basisonderwijs, buitenschoolse opvang en
een peuterspeelgroep. Het permanente
gebouw heeft een gemetselde gevel.
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Beauty
& brains

Snel in beeld

UniQure, Amsterdam
Biotechbedrijf UniQure is een laboratorium
met kantoorruimten rijker. Wij bouwen
in twaalf weken een volwaardig semipermanent gebouw in ons Movix-systeem.
Het gebouw voldoet uiteraard aan alle
geldende regels op het gebied van veiligheid binnen laboratoria. Het pand is 865
m² en heeft veertien laboratoriumruimten,
tien kantoren, twee vergaderkamers,
opslagruimten, toiletgroepen, een douche,
pantry’s, serverruimte, werkkasten,
technische ruimten en een buitenopslag
voor de verschillende gasflessen. Bijzonder
is de vijftien- en vijfvoudige ventilatie in de
verschillende laboratoria. Opvallend aan
het exterieur zijn de uitstekende, oranje
gekleurde kaders rond de kozijnen.
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Blije
gebruikers

Snel in beeld

Wij Teams, Hoogkerk
Tevreden gebruikers, daar doen we het
voor. Goed voorbeeld in dit kader is de
bouw van tijdelijke kantoren en bijeenkomstruimtes van de Wij Teams van de
gemeente Hoogkerk in Groningen. Deze
teams bieden hulp en ondersteuning aan
mensen die er zelf even niet uit komen.
Er werken vrijwilligers en beroepskrachten.
Het pand (900 m²), dat in totaal drie jaar
blijft staan, heeft verschillende consultatieruimten, spreekruimten, een huiskamer,
ontmoetings- en sanitaire ruimten,
pantry’s en kantoren.
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Snel vertelt

Duurzaamheid begint bij onze producten.

nascholing en zijn we leerbedrijf voor het

kwaliteit, werkgelegenheid, productiviteit,

Door ons flexibele bouwconcept voorzien

bedrijfsleven. Ook bieden we mensen met

samenwerking, reputatie en innovatie.

we in veranderende eisen als het gaat

een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt

Al deze elementen komen terug in onze

om (tijdelijke) ruimte. Onze concepten

een kans om werkervaring op te doen.

dagelijkse processen, van opdracht tot en

gaan lang mee en zijn probleemloos
opnieuw te gebruiken. Dat is duurzaam-

Duurzaam is beter
voor iedereen
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Planet

doelstellingen en een strategie om onze

heid ten voeten uit. Opnieuw indelen

Flexibel bouwen is duurzaam. Onze (semi)

duurzaamheidsdoelen te behalen, maken

of verplaatsen? Kinderspel. We kunnen

permanente gebouwen gaan langer mee.

een strategiekaart als hulpmiddel om de

zo inspelen op veranderende eisen en

We transformeren ze en geven ze een

klant te ontzorgen en het resultaat te op-

gebruiksmogelijkheden. En waarom zou

nieuwe bestemming. Toekomstige herbe-

timaliseren en monitoren onze resultaten.

je een gebouw neerzetten dat maar voor

stemming is een belangrijk uitgangspunt

Het resultaat van onze inspanningen is een

één doel geschikt is? Met een (semi)

bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen.

systeem waarmee we onze doelen toetsen,

permanent gebouw pas je het gebouw

Zo borgen we een toekomstbestendig

kunnen sturen op verbetering, voortgang

aan, al naar gelang de gewenste functie

ontwerp. Flexibel bouwen is bouwen met

bewaken en resultaten evalueren.

(school, ziekenhuis, kantoor). We zien dat

geprefabriceerde elementen. Daardoor

in de bouw de vraag naar onze manier van

is er minder activiteit op de bouwplaats,

Toekomst

bouwen toeneemt. Door veranderingen in

zijn er minder voertuigbewegingen

Duurzaam ondernemen is kijken wat er

onze maatschappij bijvoorbeeld. Of door

nodig en is er minder stofuitstoot. We

nu en morgen beter kan. Zo houden we

voortschrijdend inzicht. Flexibel bouwen

beheren ons afval efficiënt op onze eigen

de toekomst in eigen hand en lopen we

heeft de toekomst, wij voorzien hierin.

bouwplaats en recyclen waar mogelijk. We

voorop. Zeker is dat duurzaamheid binnen

gebruiken voor een groot deel materiaal

Jan Snel geen eendagsvlieg of marke-

uit verantwoorde bronnen, geven veel

tingterm is, maar een gedegen basis voor

wellevendheid

aandacht aan slim brandstofverbruik van

succes waarmee we het verschil maken.

Mensen zijn ons kapitaal. Zij maken het

onze vrachtwagens en nemen energie- en

verschil en daar zijn wij hen dankbaar voor.

waterbesparende maatregelen.

People: aandacht voor

MVO
vrslg

En: maatschappelijk ondernemen is ook
sociaal ondernemen. We zetten hoog in

Duurzaamheid. Wij zijn en blijven pioniers als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO). Door ons flexibele bouwconcept is duurzaamheid deel van ons DNA. En door met aandacht
voor people, planet en profit te ondernemen zorgen we voor duurzaamheid op alle vlakken. Maar
zoals het met veel goede dingen gaat: we praten er weinig over. Tot nu. We praten u graag bij over onze
duurzaamheidsambities en de doelen die we realiseerden.

met oplevering en nazorg. We bepalen

Profit

op wellevendheid, waarbij ons uitgangs-

Onze MVO-doelstellingen dragen bij aan

punt is dat mensen die goed in hun vel

de winst van ons bedrijf. Het is de kunst

zitten, beter presteren. Verder zijn we

om de balans te bewaren tussen people,

actief bezig met gezond en veilig werken,

planet en profit. Winst is economisch

stimuleren we opleiding, ontwikkeling en

voordeel, maar ook betrokkenheid,

Meer weten over
duurzaamheid?
Ons MVO-verslag
Flexibel
bouwen
is
duurzaam
bouwen

staat online op
jansnel.com/
publicaties.
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Snel in gesprek

Twee mensen, één thema. In deze rubriek laten twee mensen hun licht schijnen over één onderwerp. Dit keer
spreken we met Rick Dika, calculator van Jan Snel, en Jacob Travaille, bouwkundig/technisch adviseur bij TPM
Drachten. Ze praten over het succes van ‘medisch modulair’, de nieuwe standaard in medisch bouwen.

Woordenwisseling
Rick Dika

Jacob Travaille

“Medisch modulair bouwen
is aan een opmars bezig.
Dan bedoelen we geen
tijdelijk gebouw voor een
verpleegafdeling, maar
hoogwaardige units die
een complete sterilisatie- of
operatiekamer herbergen.
Of units waarin complexe onderzoeken uitgevoerd
worden. Een aantal jaren geleden startten we met een
mobiele OK in onze loods in Montfoort. We hebben

“Tijdens onze gezamenlijke
projecten begeleid ik als technisch projectmanager het
bouwproces. Ik ben de spin in
het web en koppel de wensen
en eisen van de opdrachtgever
aan de mogelijkheden van
Jan Snel. We werken nu
ongeveer vijf jaar samen. Door mijn uitgebreide ervaring
in de medische sector weet ik wat er komt kijken bij het
bouwen, verbouwen of vernieuwen van ziekenhuizen.

het leertraject achter ons gelaten en kunnen de units
volop inzetten.
De kracht van de medische modulaire units is dat ze bijzonder
hoogwaardig zijn. Onze ontwerpen doen niet onder voor
een ‘normale’ operatiekamer, behalve dat ze
in een fractie van de tijd gebouwd worden.
De units hebben een doordacht ontwerp, een
hoogwaardige afwerking en zijn voorzien van
alle installaties die je ook in een conventionele
operatiekamer aantreft. We bouwen de ruimtes

naar de gewenste locatie. Medisch modulair bouwen is ideaal
tijdens verbouwingen en als aanvulling op de bestaande
capaciteit. De mogelijkheden op het gebied van gevelbekleding
zijn zó uitgebreid en veelzijdig, dat het nieuwe gebouw
naadloos overgaat in de bestaande bebouwing.
Natuurlijk is er veel expertise nodig bij het bouwen van dit
soort hooggespecialiseerde units. Die hebben we deels zelf in
huis, maar als het nodig is doen we een beroep op mensen
buiten Jan Snel. Jacob Travaille is zo’n specialist.“
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Het belangrijkste kapitaal van de

De medische wereld is ‘om’ als het gaat om modern medisch
bouwen. Het is mooi om te zien hoe aanstekelijk het principe
van modulair bouwen ook in deze doorgaans traditionele sector
werkt. Als het aan mij lag, zou voor ieder bouwproject in de
medische sector - mits geschikt - modulair bouwen
worden gekozen. Vanwege de snelheid, de flexibele
inrichting en de mogelijkheden voor hergebruik.

Medisch
modulair

in Montfoort, vervolgens gaan ze op transport

me•de•wer•ker

Betrouwbaarheid is key bij dit soort projecten,
daarom voldoen alle units aan de hoogste
bouwkundige-, installatie-, farmaceutische
en steriele eisen. De afgelopen maanden hebben we tijdelijke
sterilisatie-units (CSA) geplaatst op de personeelsparkeerplaats van
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen, België. Daarna vertrok
de unit naar Zwitserland. We bouwden ook een modulaire CSA in
opdracht van Miele Duitsland die nu in Australië staat. Er is ook
interesse vanuit Turkije en Portugal. Bijzonder is het centrum voor
nucleaire geneeskunde in Goes. Na twee maanden voorbereiding is
het centrum in slechts vier maanden gebouwd. Er komt ook nog een
nieuw OK-complex in Goes, dat bestaat uit vijf universele en één
interventie-operatiekamer. Dit complex leveren we al eind december
turn-key op; een unicum in de zorg.”

organisatie. We koesteren iedereen: de
ervaren generatie die zijn of haar kennis
doorgeeft. De nieuwe generatie vol
plannen, ambities en nieuwe ideeën. Onze
producten worden in belangrijke mate
door mensenhoofden uitgedacht en door
mensenhanden gemaakt. Daarom zijn we
trots op alle 263 collega’s van Jan Snel en
Jan Snel Transport.
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Aardbevingsbestendig bouwen
Er zijn ontwikkelingen die we tien
jaar geleden niet hadden voorspeld, zoals aardbevingsbestendig
bouwen bijvoorbeeld. Maar de
bodemgesteldheid in Europa verandert en overheden en bedrijven
passen hun bouwbeleid hierop
aan. De vraag naar gebouwen die
letterlijk schokbestendig zijn,
neemt ook in Nederland toe. En
Jan Snel zou Jan Snel niet zijn als
we hier geen passende oplossing
voor hebben.
We hebben meerdere soorten units die
bestand zijn tegen aardbevingen. De
belangrijkste eigenschappen? Ze vangen
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schokken van eventuele bevingen op en

liggen Bedum en Zuidwolde (gemeente

De school bestaat uit 14 leslokalen; de totale

voorkomen instorting. De units bestaan

Bedum) waar we recent twee tijdelijke

oppervlakte is 2.106 m².

uit een stijve constructie. Met kennis

scholen aardbevingsbestendig bouwden,

opgedaan in het buitenland ontwik-

in opdracht van de Nederlandse Aardolie

Zuidwolde: overbruggingsjaar

kelde ons speciale team een systeem met

Maatschappij (NAM).

Deze tijdelijke school in Zuidwolde staat

schuivende rubberen en stalen blokken

1,5 jaar, als overbruggingsperiode van

die de horizontale schuifbeweging van

Bedum: onderdak voor

de verbouwing op de huidige locatie.

een aardbeving opvangen als een soort

meerdere scholen

We praten hier over zestien units, vier

zijwaartse schokdemper. Bouwen volgens

In Bedum zelf bouwden we in vijftien

leslokalen en in totaal 288 m². Omdat

de richtlijnen van Richter. In Groningen

weken een tijdelijke school die de komende

dit project gelijktijdig is uitgevoerd, is de

jaren onderdak geeft aan verschillende

bouwtijd slechts zeven weken.

“ Bouwen
volgens de
richtlijnen
van Richter”

basisscholen. In de tussentijd worden de
schoolgebouwen grondig verbouwd,

Schokbestendige samenwerking

aangepast aan de eisen van deze tijd,

De samenwerking gaat verder dan de

of nieuwbouw gepleegd. De school is

scholen in Bedum, Zuidwolde en een recent

faciliteiten en woningen. Met de NAM

wordt opgeleverd. Andere projecten laten

vanzelfsprekend aardbevingsbestendig en

opgeleverde kindvoorziening in de gemeen-

werd de samenwerking voor drie jaar

waarschijnlijk niet lang op zich wachten.

staat op een tijdelijke locatie.

te Loppersum. Er zijn nog bouwplannen

middels een raamovereenkomst

Wij als Jan Snel zijn trots dat we een

voor meer aardbevingsbestendige scholen

bekrachtigd. Het volgende project is de

steentje kunnen bijdragen aan veilig

in deze regio. En er zijn ook plannen voor

realisatie van een school in Middelstum.

wonen, werken en leren in deze regio.

schokbestendige bankgebouwen, sport-

De verwachting is dat deze half december
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De Broeders van Liefde

tot hun activiteiten. De Broeders van
Liefde is een professionele organisatie
met onder meer een Dienst Gebouwen

houden van flexibel en snel

die verantwoordelijk is voor de infrastructuur van alle voorzieningen. Zij schreef
een aanbesteding uit voor de flexibele
huisvesting van de Sint-Paulusschool en
Jan Snel kwam daarbij als beste uit de bus.

Het schoolgebouw van de vrije basisschool Sint-Paulus in het Belgische Drongen is verouderd en moet een
grondige renovatie ondergaan. Die verloopt stapsgewijs met een doorlooptijd die mede afhankelijk is van de
lopende subsidieaanvragen. Zeker is dat de renovatie meerdere jaren zal duren en er al die tijd behoefte is aan
extra huisvesting. Jan Snel realiseert 4 klaslokalen in 5 weken en levert die nog vóór de zomervakantie op.

Denken in mogelijkheden
Mevrouw Jocqué kijkt met genoegen
terug op contacten met Jan Snel: “Het
was een zeer fijne samenwerking. De
architecten van onze Dienst Gebouwen

Vóór de vakantie verhuizen

oplossing. Van buiten en van binnen is de

Mevrouw Jocqué, directrice van de

afwerking perfect. Alle voorzieningen zijn

Sint-Paulusschool, is blij dat Jan Snel de

aanwezig, de klassen hebben een fijne

planning heeft gehaald. Ze vertelt:

uitstraling en een hoog comfortniveau. Ik

“Haast was geboden, want de renovatie

ben persoonlijk actief betrokken geweest

van het hoofdgebouw begint direct na de

bij de invulling en heb meegedacht over

zomervakantie en ik wilde niet door het

de plaats van ramen, deuren en zelfs de

sloop- en breekwerk heen nog vier klassen

plek van de stopcontacten. Alles is flexibel

moeten verhuizen. Nu was alles klaar en

in te delen, daardoor voldoen de lokalen

ingericht voordat alle docenten en mede-

nu aan al onze wensen.”

werkers richting hun vakantiebestemming
vertrokken.” Bij Jan Snel weten we dat er

Steeds andere invulling

ontelbare redenen zijn om vaart te zetten

De vier klassen zullen gaandeweg op

achter de ontwikkeling van huisvesting,

steeds andere manieren worden ingevuld.

tijdelijk of permanent. We hebben een

In eerste instantie komen er zorgklassen

tandje bijgezet en de klaslokalen mooi op

in met leerlingen die extra aandacht of

tijd gebruiksklaar opgeleverd.

extra uitdaging nodig hebben. Zij werken

“	De lokalen
voelen helemaal niet als
een tijdelijke
oplossing.
Van buiten en
van binnen is
de afwerking
perfect.”

hebben het grote werk gedaan, lokaal
hebben we de rest ingevuld. Daarbij dacht
Jan Snel echt in mogelijkheden en de
Broeders van Liefde vandaag aanwezig in

onderwijs, 15 psychiatrische ziekenhuizen

manier waarop wij de klaslokalen willen

31 landen en beheren ze alleen in België

en 15 orthopedagogische centra. Ook

gebruiken, was leidend. Ik kan alleen maar

al meer dan 50 scholen voor gewoon

ouderenzorg, verslavingszorg, sociale

hopen dat de renovatie die we voor de

en buitengewoon lager en secundair

economie en kinderdagopvang behoren

boeg hebben, net zo vlot verloopt.”

in kleine groepjes buiten de reguliere klas
Nieuwe K3000 units

en kunnen de komende tijd in de lokalen

De nieuwe klaslokalen zijn helemaal on

van Jan Snel werken. Als een ander deel

site gebouwd met K3000 units. Deze units

van het hoofdgebouw gerenoveerd wordt,

hebben we de afgelopen tijd doorontwik-

verhuizen de betreffende leerlingen naar

keld, waarbij de flexibele, betonnen

de flexibele klaslokalen.

vloeren verbeterd zijn en het plafond
verhoogd is tot 2,50 meter (zonder

Broeders van Liefde

systeemplafond tot 2,60 meter). De basis-

Wellicht vraagt u zich af: hoe komt een

school in Drongen is het allereerste project

basisschool in een afgelegen Belgisch

gebouwd met K3000 units. De klaslokalen

dorpje bij Jan Snel terecht? Dat zit zo:

zijn uitgerust met sanitaire voorzieningen,

de school is onderdeel van de Broeders

een brandmeldinstallatie en 4 warmte-

van Liefde, een stichting die in België

pompen. Mevrouw Jocqué: “De lokalen

grote bekendheid geniet. Gesticht in

voelen helemaal niet als een tijdelijke

1807 door een Gentse priester, zijn de
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Mevrouw Jocqué, directrice Sint-Paulusschool
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Nieuwe K3000:

nuchter type met mogelijkheden

07

Inmiddels zijn er al 2500 casco K3000 units

gemaakt. Deze staan in een systeembouwvorm
op diverse locaties. Terug uit de verhuur, kan er
weer een complete unit van gemaakt worden.

De vraag naar luxere units neemt toe. Daarnaast willen we ons blijven ontwikkelen en
kijken we voortdurend hoe we onze producten kunnen verbeteren. Het meest recente
voorbeeld is de nieuwe K3000, een nuchtere jongen uit onze verhuurvloot die alles in huis
heeft wat nodig is. Deze unit is overal inzetbaar waar voor een korte periode extra ruimte
gewenst is: zorg, onderwijs, kantoor en industrie. Tegelijkertijd heeft de K3000 zoveel
ling:
n hande
Plaats va
o
Montfo rt
Productie
t:
Opdrach
uurvloot
ering verh
is
rn
e
d
o
M

goede eigenschappen dat hij ook goed inzetbaar is voor permanente toepassingen.

01 Units zien er steeds meer uit als (semi)
permanente gebouwen. En daar streven we
met de K3000 ook naar. Zo kan deze worden
voorzien van verschillende buitengevels,
variërend van rabat tot metselwerk.

02

03

06

Op dit moment ontwikkelen en bouwen we de units op

onze locaties in Montfoort en Hulst. Op termijn vervangen
we alle huidige units door deze nieuwe K3000. Dat doen
we stap voor stap in een proces van jaren.

De nieuwe betonnen vloer is ontwikkeld

05

isolatiewaarde die aan de

vloer is optimaal te belasten en voldoet aan alle

huidige eisen voldoet en

eisen omtrent brandveiligheid en isolatie.

prestatieverhogend werkt.

De nieuwe K3000 heeft voortaan alleen binnenwanden. Zo is de

04

Het plafond is tien centimeter verhoogd tot 2,60 meter

unit gemakkelijker te schakelen tot een groter gebouw. De buitenwand

(zonder systeemplafond). Ondanks deze nieuwe hoogte

komt er later als een maatwerkschil omheen. Zo sparen we de relatief

is de unit nog steeds probleemloos dubbel te vervoeren

dure ‘buitenwanden’ die vaak niet als buitenwand dienen.

(twee stuks op een vrachtwagen).
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De K3000 heeft een hogere

door Jan Snel onder toezicht van de TU Delft. De
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Outsourcen van zorggebouwen,

Welke functionaliteiten horen daarbij en welke medische techno-

inclusief apparatuur

logie maakt die mogelijk? Daaromheen hebben we het gebouw

“Door het hele land zijn ziekenhuizen

en de gebouwtechniek opgezet. Het Movix-systeem van Jan Snel

in transformatie en daarbij gaat veel

is hiervoor perfect geschikt, omdat we daarmee niet aan vaste

aandacht uit naar de manier waarop zij

containermaten vast zitten en het een hoogwaardige oplossing is

met hun voorzieningen en gebouwen

met een goede prijs-kwaliteitverhouding.”

omgaan”. Aan het woord is Sjaak van
Sjaak van der Pouw

der Pouw, directeur Enterprise Services &
Business Innovation bij Siemens Healthi-

neers - de healthcare tak van het wereldwijde Siemens-concern.
“Wij zijn met onze partners in staat om een slimme en duurzame
ziekenhuisinfrastructuur neer te zetten, te beheren en te onderhouden. Zo bieden we totaalontzorging, terwijl ziekenhuizen zich
kunnen richten op het medische proces rond patiënten. Daarbij is
hechte samenwerking in alle opzichten van groot belang. We zijn
geen bouwfirma, die expertise halen we uit ons partnernetwerk.
In Goes is de samenwerking met Jan Snel uitstekend bevallen.”
Geen plek meer voor nucleaire geneeskunde
In Zeeland is het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis een begrip. Het

Ook financieel baanbrekend

heeft vier vestigingen: Vlissingen, Goes, Midddelburg en Zierikzee.

Om de realisatie op korte termijn ook financieel mogelijk te maken,

Vanwege de renovatie en herbouw van de hoofdlocatie in Vlissingen,

sluit Siemens Healthineers een gebruikersovereenkomst met het

is daar geen plek meer voor nucleaire geneeskunde. Deze medische

ziekenhuis. Het ziekenhuis least het gebouw en alle installaties voor

discipline houdt zich bezig met de beeldvorming die essentieel is

een periode van 10 jaar en hoeft daardoor niet zelf te investeren,

voor goede diagnostiek, onder meer bij kanker, hart- en vaatziekten

maar kan het geld op andere manieren inzetten. Hierdoor wordt

en problemen met spieren, botten of gewrichten. Siemens

het mogelijk om nucleaire beeldvorming te behouden voor de

Healthineers oppert om een nieuw centrum te bouwen naast het

inwoners van Zeeland, die anders genoodzaakt waren voor een

bestaande ziekenhuis in Goes. Spoed is geboden, omdat de afdeling

scan vele tientallen kilometers te rijden naar ziekenhuizen buiten

nucleaire geneeskunde binnen vier maanden definitief weg moet zijn

de provincie. Inmiddels is het centrum volledig in gebruik en zowel

uit Vlissingen. Tegelijkertijd moet het nieuwe centrum voor nucleaire

patiënten als medici zijn buitengewoon enthousiast.

geneeskunde aan de strengste kwaliteitseisen voldoen. Die combinatie van snelheid en kwaliteit klinkt Jan Snel als muziek in de oren.

Jan Snel realiseert samen met
Siemens Healthineers centrum voor
nucleaire geneeskunde in Goes
De Nederlandse zorg staat onder druk. De budgetten zijn krap, terwijl de zorgvraag de komende jaren
alleen maar verder toeneemt. Om toch kwalitatieve zorg te kunnen waarborgen, zoeken ziekenhuizen
naar nieuwe oplossingen, zoals het uitbesteden van een deel van de faciliteiten. Zo vindt het Admiraal De
Ruyter Ziekenhuis in Goes in Siemens Healthineers een partner om de realisatie en het beheer van haar
nieuwe centrum voor nucleaire geneeskunde volledig op zich te nemen. Extra uitdaging: het gebouw moet
in 16 weken operationeel zijn. Siemens vindt op haar beurt een betrouwbare partner in Jan Snel.
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De toekomst is snel en flexibel
In het hele land wordt deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten

Lean & mean: alle specialisten bij elkaar brengen

gehouden: is dit de manier om in de toekomst met zorgvastgoed en

Bij de ontwikkeling van het centrum kiest Siemens Healthineers

-faciliteiten om te gaan? Ja, zeggen ze in Zeeland, want inmiddels

voor een compleet nieuwe benadering. Sjaak van der Pouw: “De

ligt er alweer een opdracht voor de bouw van een nieuw operatie-

traditionele weg is: eerst zitten met een architect en dan heel veel

complex. Volgens dezelfde aanpak én met de flexibele oplossingen

schetsontwerpen en heel veel adviseurs later een aanbesteding

van Jan Snel. Sjaak van der Pouw: “De manier waarop Jan Snel

uitschrijven voor een bouwbedrijf, waarbij nauwelijks wordt

werkt sluit naadloos aan bij onze filosofie: eerst zeggen wat we

gekeken naar de integratie van de deelgebieden. Wij hebben

doen, dan doen wat we zeggen. Die no-nonsense instelling spreekt

alle kennis en kunde van Siemens Healthineers, Jan Snel, Engie

tot de verbeelding. Voordat we met elkaar het nieuwe centrum voor

(installaties) en de medische en technische specialisten van het

nucleaire geneeskunde gingen bouwen, zei Harry van Zandwijk van

ziekenhuis bij elkaar gebracht. Samen hebben we gekeken naar

Jan Snel tegen me: ‘We gaan het doen voor die prijs en je krijgt er

de optimale workflow van patiënten en medewerkers en ook

gratis een geen-gezeur-garantie bij.’ Tot de dag van vandaag heeft

slimme keuzes gemaakt op het gebied van beheer en onderhoud.

hij zijn woord gehouden. Samen kunnen we de transformatie van

We zijn echt gestart vanuit het medische proces: wat is de zorgvraag?

de zorg in Nederland een flinke zet in de rug geven.”

magazine
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en techniek. “Een goede ontwikkeling”, aldus Jos Voorbij, manager van Jan Snel

Stage lopen
of afstuderen
bij Jan Snel

Transport. “De transportsector is behoorlijk vergrijsd, de komende jaren stromen

Bij Jan Snel willen we de banden met

bij ons de nodige chauffeurs en monteurs uit. Daarom is het tijd voor een nieuwe

het onderwijs verder aanhalen en stu-

generatie. Als leerbedrijf leiden we jonge mensen op tot chauffeur of monteur. Zij

denten nog meer mogelijkheden bieden

werken vier dagen in de week bij ons en gaan gemiddeld één dag in de week naar

praktijkervaring op te doen binnen ons

school. Het onderwijs is bovendien zo ingericht, dat het goed aansluit op de praktijk.

bedrijf. De komende tijd maken we volop

Bij gebleken geschiktheid volgt na hun opleiding een dienstverband. Voor ons is het

leerplekken vrij en daarbij laten we ons

een goede gelegenheid vers bloed binnen te halen, bovendien hebben we binnen het

leiden door verzoeken van de leerlingen

bedrijf een schat aan ervaring die we zo kunnen doorgeven. Een win-win-situatie.”

zelf. Een snuffelstage op vmbo-niveau?

Jan Snel Transport als erkend leerbedrijf
Jan Snel Transport is een erkend leerbedrijf voor leerlingen van de sectoren logistiek

Prima! Een afstudeerstage op hbo-niveau?
We bepalen samen hoe we zo’n traject
invullen. Voor transport en kantoorfuncties

Gespot!

zoeken we per student de juiste begeleider. Om stagiaires in de productie goed bij

In deze nieuwe rubriek laten we ieder nummer één van onze accommodaties zien

te staan, start Erik Vonk binnenkort met

op een bijzondere plek. Dit keer is dit het gebouw (op ponton!) bij het Olympisch

een opleiding tot praktijkbegeleider.

Stadion in Amsterdam, geplaatst in opdracht van TIG Sports. Hier heeft het onderdak
geboden aan de productie, beveiliging en TV-compound van het EK Atletiek 2016.

Provada 2016

Zo ziet u: Jan Snel kan de druk van topsport prima aan!

touchscreen en dronebeelden

Heeft u Jan Snel gespot op een bijzondere plek? Stuur uw foto naar
h.luinge@jansnel.com, wie weet ziet u hem terug in een volgend nummer.

JNSNL
DIGITAAL
Het leest natuurlijk heerlijk, een écht
tijdschrift. Maar we zijn intussen aardig

Provada is de grootste vastgoedbeurs van Nederland

Touchscreen en dronebeelden

gewend aan het swipen en lezen op iPad

waar alle grote partijen acte de présence geven. Maar hoe

Kern van de beursstand was een touchscreen zo groot als een

of laptop. Wilt u daarom de JNSNL liever

trek je de aandacht? Door een beursstand met stopping

vergadertafel waarop geïnteresseerden projecten konden bekijken.

digitaal ontvangen? Dan zijn wij het – in

power. Door een thema te bedenken dat in lijn ligt met

Kernboodschap: onze projecten zijn veelzijdig en in iedere branche

het kader van MVO (lees ons

het thema van de beurs. En door – en dat is eigenlijk het

te vinden. Het maakt niet uit hoe gek de vraag is, wij hebben – of

artikel hierover op pagina

belangrijkste – een goed verhaal. Wij blikken terug op een

ontwikkelen – een antwoord. Dit touchscreen bleek vanwege

42) - roerend met u eens.

succesvolle beurs.

zijn formaat een echte eyecatcher. Naast de projecten was het

Als u uw e-mailadres door-

scherm ook het decor voor een bijzonder filmpje. We creëerden

geeft aan Hennie Luinge,

Het thema van Provada 2016 is ‘The next step’, een actueel

een denkbeeldige toren in Amsterdam die alle Amsterdamse

h.luinge@jansnel.com, krijgt

thema dat refereert aan alle ontwikkelingen die zich in snel

projecten van Jan Snel herbergt. Het leek of je met de drone de

u ieder nummer netjes in uw

tempo opvolgen en waarbij alle partijen hun positie opnieuw

lucht in ging, pal naast het Rijksmuseum. Bezoekers kregen zo

digitale brievenbus.

moeten bepalen. Innovatiekracht, flexibiliteit en durf zijn

een uitgebreide

termen die het verschil kunnen maken. En laten wij nu net deze

indruk van onze

kernwoorden omarmen. Met het thema ‘Step into the future of

mogelijkheden

building’ verrasten we klanten en branchegenoten. De toekomst

én als bijzonder

Colofon

is wat ons betreft namelijk al begonnen. Door onze unieke bouw-

extraatje een

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

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

methode leveren we gebouwen op in de helft van de gangbare

prachtig panorama

in een oplage van ca. 5.000 stuks.

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de

bouwtijd, tegen structureel lagere kosten en volgens de geldende

van Amsterdam

bouwnormering.

vanuit de lucht.
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uitgever en zonder bronvermelding. Aan dit magazine is de
Idee, vormgeving en realisatie

grootst mogelijke zorg besteed, de uitgever kan op geen enkele

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

wijze instaan voor eventuele onvoorziene gevolgen, veroorzaakt

Fotografie: Jos Drop, Oscar van Beest, Cojan van Toor.

door fouten in het magazine.
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