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‘Bébouw Midreth, onderdeel van Volker-
Wessels, heeft zestien sociale huur-
appartementen aan de Futenlaan in 
Vinkeveen opgeleverd aan woningcorporatie 
GroenWest. Bébouw Midreth-directeur 
Ralf Dressel overhandigde op symbolische 
wijze de sleutel aan Karin Verdooren, 
directeur-bestuurder van GroenWest.’ 
We zien de voorpagina van regiokrant 
De Groene Venen, met een lezersbereik 
van 45.000 exemplaren. Kleurenfoto 
erbij. Een heugelijk moment ook voor de 
‘ontwikkelende aannemer’. Het appar-
tementengebouw is geheel gebouwd uit 
prefab elementen, lezen we verder. ‘Bij 
dit nieuwe, innovatieve concept worden 
hoogwaardige geprefabriceerde bouwdelen 
zoals fundering, vloeren, gevels, dak en 
trap, maar ook badkamer, toilet, meterkast 
en installaties gebruiksklaar op de bouw-
plaats gemonteerd. Hierdoor kunnen de 
duurzame appartementen in korte tijd 
worden gebouwd. Eind februari 2020 is 
gestart met de opbouw van het complex.’
Even later draaien we het terrein op 
van het Mijdrechter hoofdkantoor van 
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Bébouw Midreth, ‘Bezig met Bouwen’ 
volgens de eigen pay off. Alleen al de 
historische timmerwerkplaats die is 
herplaatst in de centrale receptie is 
een bezoekje waard: je waant je in dit 
moderne gebouw even een eeuw terug: 
een verwijzing naar de ambachtelijkheid 
van het vak. Het hoofddoel vandaag is een 
gesprek met directieleden Ralf Dressel en 
Fons Pompe, om -netjes op anderhalve 
meter afstand- verder te praten over de 
modulaire benadering die uniek is voor 
Nederland. 
Dat we persoonlijk afspreken bevalt de 
heren. ‘Onze business is mensenwerk. De 
veiligheidsronde over de bouwplaats kan 
bijvoorbeeld ook niet via Teams. Daarmee 
maak je geen echte verbinding, dit bevalt 
me beter,’ trapt Dressel af. ‘wij hebben 
die roedel nodig.’ Pompe: ‘We hebben 
de afgelopen maanden wel geleerd dat je 
via de technologie een efficiency-slag kan 
maken. De digitale snelweg is goed voor 
een aantal technisch inhoudelijke zaken.’ 
Ze verwachten dat overleg in de toekomst 
meer hybride wordt.

modulair denken
De rolverdeling tussen beide directieleden 
is: Ralf Dressel - commercie en 
projectontwikkeling, Fons Pompe - 
uitvoering en productie. Dressel (51 
jaar, geboren en getogen in Amsterdam) 
volgde de HTS en wilde architect worden 
en deed dan ook nog TU Bouwkunde in 
Delft. Hij begon als werkvoorbereider/
calculator in de bouw. Al snel ontdekte 
hij dat de projectontwikkeling ook om 
ontwerpen draait, om vormgeving maar dat 
‘verbinding met de klant’ een bijkomend 
prettig onderdeel is van zijn huidige functie 
dat hij nu niet meer kan missen. Sinds zes 
jaar is hij bij Bébouw Midreth daarom als 
een vis in het water. Pompe (62 jaar, ‘voel 
me jonger’) werd groot in Leiden, volgde 
technische opleidingen aan de MTS, HTI 
en diverse management opleidingen, startte 
ook als calculator en woont inmiddels 40 
jaar in Leusden. Hij is nu zeventien jaar 
directeur bij Bébouw Midreth. Het bedrijf, 
oorspronkelijk uit Woerden, is in 42 jaar 
uitgegroeid tot middelgrote randstedelijke  
speler: een ontwikkelende woningbouwer. 
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In gesprek met directieleden Ralf Dressel en Fons Pompe 
over het nieuwe modulair bouwconcept Plus2Appartementen 

van Bébouw Midreth, dat uniek is voor Nederland.
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Ralf 
Zakelijke  
teRugblik 
Belangrijkste moment: 
Directeur Bébouw 
Midreth
mooiste deal: Tender 
winnen voor project De 
Open Veste in Purmerend
Beste bijeenkomst: 
Teambijeenkomst tender 
Soestdijk
Corona: Rare tijd, welkom 
bij Teams.
wie heeft je geïnspireerd: 
Willem Meuwese
top 3-projecten: 
Pontsteiger Amsterdam, 
Zonnehuisgroep 
Ouderkerk en Mijdrecht, 
De Open Veste Purmerend
welke app het meest 
gebruikt: WAVE-app. 
Veiligheid op één.
Beste zakenboek: Wil je 
gelijk of wil je geluk? van 
Mirjam Spitholt

PeRsoonlijke  
teRugblik 
mooiste moment: Afgelopen 
51 jaar van geweldige 
momenten. Maar het 
mooiste mijn huwelijksdag, 
volgend jaar 25 jaar 
getrouwd met Amber.
Sportieve hoogtepunt: 
Wintersport
topserie netflix: Chernobyl 
Beste boek: Ik lees graag 
Clive Cussler, gaat lekker 
nergens over
Beste tv-programma: 
Zondag met Lubach
Vakantie: Lekker 
kamperen aan de kust
Corona: Gehad, ondanks 
milde klachten hele nare 

ziekte, wordt onderschat
meest gelachen: 
Wintersport
wat maakte de meeste 
indruk: De geboorte van 
mijn twee zoons

Zakelijke  
vooRuitblik 
1 wat zijn jouw plannen 
voor 2021? met daarin: wat 
wil bereiken? en hoe ga je 
dat doen? Continuïteit 
Bébouw Midreth voor 
2022/2023 
Betaalbare 
woningbouwconcepten 
in de markt zetten 
2 Grootste uitdaging? 
Bouwbedrijf 
transformeren naar 
klantgerichte organisatie
3 wat staat in elk 
geval op de planning? 
Platform conceptuele 
appartementen lanceren
4 wat ga je komend jaar 
anders aanpakken? Minder 
druk maken, pfffff

PeRsoonlijke  
vooRuitblik 2021 
1 wat ga je anders doen dan 
in 2020?  
Gezonder leven en nog 
meer van mijn gezin 
genieten.
2 wat staat absoluut in 
je agenda?  25-jarig 
huwelijk vieren met mijn 
vrouw
3 Goed voornemen?  Meer 
sporten
4 waaraan ga je meer tijd 
en aandacht schenken? 
Vrienden en familie
waaraan minder? Mensen 
die niet eerlijk zijn

Daarbij kan het gaan om nieuwbouw, 
renovatie, hoog- en laagbouw en om 
zowel koop-, huur- als zorgwoningen. Dit 
specialisme in het middensegment is op 
zich al bijzonder. We zijn benieuwd naar 
het ontstaan van het ‘modulair denken’ 
waarover we lazen in de krant.  
Dressel: ‘Wij willen consumentgericht 
ontwikkelen. Bijvoorbeeld via het 
‘MyOwnHome’-concept. We bieden 
hiermee de mogelijkheid je eigen huis te 
configureren. Denkend vanuit de klant.’  
Pompe: ‘En natuurlijk binnen de kaders 
van de techniek. Zo kun je meer vrijheid 
bieden. Bij Bébouw Midreth klop je niet 
aan voor torens op de Zuidas, wel voor 
middelgrote projecten. Daar blinken wij in 
uit. Wij werken op het terrein dat vroeger 
veel door familiebedrijven werd bediend. 
Bébouw Midreth wil een stuk nuchterheid 
in dit segment behouden.’
 
Snel en betaalbaar
Dressel legt uit dat er in dit middensegment 
wel een probleem is: de nieuwbouwgrond 
raakt op. Hij wijst op de kaart van Natura 
2000 die in de directiekamer hangt. 
Behalve grondgebrek zijn er nog een aantal 
uitdagingen in de markt van tegenwoordig:

•  de beheersing van de woningprijs;
•  de klanttevredenheid, zowel onder 

huurders als kopers;
•  de ‘handjes’ die bouwprojecten realiseren 

zijn soms lastig te vinden;
•  hoe hou je het bouwproces zélf 

betaalbaar?
‘Tel dit op en wij trokken de conclusie 
om in standaarden te gaan produceren. 
Binnen VolkerWessels bestaat het 
concept dat ‘PlusWonen’ heet. Met 
medewerking van het moederbedrijf, 
dat de werkmaatschappijen overigens 
alle vrijheid laat zodat je goede lokale 
aansluiting krijgt, zijn we dat concept 
gaan doorontwikkelen. We zochten 
vaste elementen in het bouwproces, 
ook in prijs en kwaliteit. Dik Wessels 
zelf heeft zeven jaar terug het concept 
‘MorgenWonen’ bedacht, waarbij een 
duurzame woning in een enkele dag, 
gasloos en met zonnepanelen kan worden 
gebouwd. Daarvan zijn er intussen 
2.000 gerealiseerd. Met deze bestaande 
know-how en onze eigen capaciteit 
heeft Bébouw Midreth toen een prefab 
appartementengebouw ontwikkeld dat 
heel snel en betaalbaar gebouwd kan 
worden: Plus2Appartementen, één week, 

één appartement. Het blijkt zo goed 
te werken, dat we zelfs even dachten: 
waarom doet niet iemand anders dit?’
Pompe: ‘De crux is dat wij binnen 
VolkerWessels alle benodigde 
betrouwbare partners in 1 hand hebben. 
Het MorgenWonen, het PlusWonen, 
onze lokale expertise en schaal. De 
productiemogelijkheden van prefab-
elementen binnen onze organisatie, van 
complete badkamer tot gevelelementen 
combineren we nu tot razendsnelle 
seriebouw van hoge kwaliteit. Allerlei 
tijdrovende tussenschakels kun je nu uit 
het proces knippen.’  

Schaarse nieuwbouwgrond
Dressel: ‘Wil jij als woningcorporatie, 
investeerder, gemeente of vanuit een andere 
entiteit bijvoorbeeld een complex van tien 
of honderd appartementen realiseren, 
dan is het one-stop-shopping bij Bébouw 
Midreth. Je geeft aan om welke locatie het 
gaat en vanaf blanco papier tot oplevering 
gaan wij het realiseren, geconfigureerd 
naar individuele wensen. En slechts een 
week productietijd per appartement. Daar 
haalden we pas de voorpagina mee van De 
Groene Venen. Het concept heeft zichzelf 

fons 
Zakelijke  
teRugblik  
Belangrijkste moment: 
Pandemie
Mooiste deal: 
Plus2appartementen 
voor GroenWest
Corona: Waardeloos 
virus; bouwbranche 
bevoorrecht
wie heeft je geïnspireerd: 
Mark Rutte
top 3-projecten: Renovatie 
Agaatlaan te Leiden, 
Wilhelminawerf te 
Utrecht, De Open Veste 
te Purmerend
Beste zakenboek: Het Doel 
(Eliyahu M. Goldratt)

PeRsoonlijke 
teRugblik 
mooiste moment: 
Droogvallen op het Wad
Sportieve hoogtepunt: 
Skiën in de Dolomieten
topserie netflix: Geen 
idee, doen wij niet aan
Beste boek: De meeste 
mensen deugen (Rutger 
Bregman)
Beste tv-programma: Geen, 
het wordt alleen maar 
oppervlakkiger
Vakantie: Wat is de 
Waddenzee met de 
eilanden toch mooi en 
rustgevend
Corona: Onderschat het 
niet; wees voorzichtig
meest gelachen: Met mijn 
vriendenclub

wat maakte de meeste 
indruk: Aanpak van 
coronacrisis

Zakelijke  
vooRuitblik 
1 wat zijn jouw plannen 
voor 2021? met daarin: 
wat wil bereiken? en 
hoe ga je dat doen? 
Veilige bouwplaatsen, 
behoud van rendement. 
Efficiency verhogen door 
coaching en aandacht 
voor bewustwording 
2 Grootste uitdaging? In 
coronatijd in verbinding 
blijven met stakeholders
3 wat staat in elk 
geval op de planning? 
Interne en externe 
ketensamenwerking 
verstevigen
4 wat ga je komend jaar 
anders aanpakken? 
Richting geven in plaats 
van oplossen

PeRsoonlijke  
vooRuitblik 2021 
1 wat staat absoluut in je 
agenda? Skivakantie met 
familie en vrienden
2 Goed voornemen? 
Klussenlijst thuis 
afmaken
3 waaraan ga je meer tijd 
en aandacht schenken? 
waaraan minder? Meer 
aan familie en vrienden. 
Minder aan onzin op de 
televisie

bewezen, nu zijn we klaar voor uitrol in de 
rest van de Randstad en het Groene Hart. 
Kom je gerust eens verder oriënteren en 
laat je verrassen over de mogelijkheden 
van onze snelle modulaire bouw en 
bijbehorende prijzen…’.
Pompe: ‘Dit is voorwaartse integratie. 
We ontzorgen opdrachtgevers van A tot 
Z, voor een scherpe prijs. Wij helpen zo 
op de schaarse nieuwbouwgrond efficiënt 
huisvestingsvraagstukken op te lossen.’
De heren vertellen dat je bij oplevering van 
een Plus2Appartementen project ook een 
‘materiaalpaspoort’ krijgt. Daarin is de CO2 
afdruk van jouw bouwwerk vastgelegd, 
alsmede de latere waarde van de gebruikte 
materialen. Zo leent de modulaire 
bouw zich voor hergebruik en circulaire 
oplossingen in de toekomst. 
De reacties op de opgeleverde modulair 
gebouwde huurappartementen aan de 
Futenlaan in Vinkeveen zijn intussen 
uiterst positief. Belangstellende partijen 
zijn hartelijk welkom om meer voorbeelden 
te bekijken en samen te bespreken welke 
modulaire oplossing bij hun past. •  

VERDER KIJKEN ONLINE: 

www.plus2appartementen.nl

BéBOUW MIDRETH - BEZIG MET BOUWEn 
Voor al uw huisvestingsvraag-stukken biedt 
Bébouw Midreth u de beste integrale oplossing. 
Als ontwikkelende aannemer zijn we al ruim 
veertig jaar actief in de woningbouwsector, van 
vastgoedontwikkeling en nieuwbouw tot renovatie 
en transformatie. Meer informatie en contact via: 
www.bebouw.nl


