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Zestig jaar na de start, is iedere vierkante 
meter van het Jan Snel-complex in 
Montfoort benut. Naast de fabrieken waar 
de onderdelen van woningen, kantoren, 
scholen en ziekenhuizen efficiënt en 
onder gecontroleerde omstandigheden 
worden vervaardigd, bevindt zich op het 
bedrijventerrein tussen de Hollandsche 
IJssel en de N228  ook het hoofdkantoor. 
En niet te vergeten de garage en het 
parkeerterrein van de 43 vrachtwagens 
(!) die onder andere het transport naar 
de bouwlocaties verzorgen. ‘Daarmee 
hebben we volledige controle over 
alle aanvoerlijnen en het volledige 
productieproces’, vertelt Harry van 
Zandwijk. ‘Hierdoor is het mogelijk in 
millimeters in plaats van centimeters, 
in maanden in plaats van jaren en in 
oplossingen in plaats van problemen te 
denken.’

Dat bijna iedereen ze lekker vindt, de stroopwafels die 
onder de naam ‘Snelle Jantjes’ als relatiegeschenk worden 

uitgedeeld door Jan Snel, neemt niet weg dat smaken 
verschillen. Daarentegen valt niet te twisten over de 

voordelen van modulair bouwen, vindt CEO Harry van 
Zandwijk van Jan Snel: dat is aantoonbaar slimmer, sneller én 

schoner dan traditionele bouw.

Jan Snel bouwt
Slimmer, Sneller

én Schoner

HZ
Harry van Zandwijk

CEO Jan Snel

‘modulair bouwen is slimmer, sneller en schoner’ lees 
ik op de vlaggen die ik buiten in de wind zie wapperen. 
met welke van die kwalificaties zullen we beginnen?
‘Sneller? We hebben berekend dat modulair 
bouwen 30 tot 50 procent sneller gaat 
dan traditioneel bouwen. In opdracht van 
woningcorporatie De Alliantie hebben we 
dit woongebouw van 6.000 m2 bijvoorbeeld 
in dertien weken gebouwd. Turnkey 
opgeleverd, na dertien weken! Ook in dit 
geval zijn grote delen van ‘Set’, zoals het 
gebouw heet, in de fabriek op industriële 
wijze vervaardigd en vervolgens als kant-
en-klare modules naar de bouwplaats 
vervoerd. Daar worden ze aan en op 
elkaar gezet en voorzien van leidingwerk 
en elektra. Bij deze bouwtechniek spelen 
externe factoren als het weer en de 
beschikbaarheid van mankracht geen 
rol. De tijdbesparing die dat oplevert is 
immens, met een concurrerende prijs-

kwaliteitverhouding als resultaat. Zie je 
die maquette daar? Verdeeld over twee 
gebouwen zijn dat 737 studentenwoningen, 
die deel uitmaken van een huisvestings- 
en community-concept dat we in tien 
maanden tijd hebben gerealiseerd. Het 
is een eigen ontwikkeling en met twaalf 
etages en een hoogte van 35 meter ook 
nog eens het hoogste modulaire gebouw 
van Europa. The sky is the limit, echt. Bij 
modulair bouwen denken veel mensen 
aan gestapelde bouw, maar het is ook 
heel geschikt voor grondgebonden bouw. 
Tijdelijk, permanent, koop, sociale huur en 
middenhuur, nul-op-de-meter… Alleen in 
Nederland is op korte termijn al behoefte 
aan 800.000 woningen, in allerlei soorten 
en maten. Het antwoord op de vraag hoe 
we die enorme huisvestingsopgave snel en 
goed kunnen invullen is simpel: modulair 
bouwen. Gelukkig beginnen steeds meer 

FOtOgraFie MarCeL krijger - 



- 155 -- wintergasten- 154 - vg visie #21 - 2020#21 - 2020 vg visie Harry van Zandwijk -

Zakelijke
terugblik
belangrijkste moment:
Dat onze zaak door is 
blijven draaien in tijden 
van crisis. Al onze 
medewerkers zijn zo 
gemotiveerd en dat is 
belangrijk en mooi om te 
zien in deze tijd.
mooiste deal:
Het eerste 
woningbouwproject in 
Duitsland: Essen. Dit is 
onze eerste stap in het 
buitenland.
beste bijeenkomst:
Een bezoek aan 
Japan waar we 
diverse fabrieken voor 
geïndustrialiseerde 
woningbouw hebben 
bezocht.
corona:
Laten we hopen dat dit 
heel snel overgaat.
wie heeft je geïnspireerd:
Elon Musk, vanwege 
zijn visie en het weten 
te realiseren van 
uitzonderlijke projecten. 
top 3-projecten: 
Het in recordtempo 
realiseren van het 
tijdelijke zorghotel in 
Ahoy Rotterdam, het 
woningbouwproject 
in Essen (Duitsland), 
de realisatie van 400 
studentenwoningen 
tegenover de 
Universiteit in Utrecht 
in samenwerking met 
Camelot.
welke app het meest 
gebruikt:
Nu.nl.
Beste zakenboek: Ik 
lees iedere dag Het 
Financieele Dagblad.

Persoonlijke
terugblik
mooiste moment:
Het is vanwege de 
coronacrisis een raar 
jaar om een mooi 
moment te kiezen. Ik ben 
blij dat al mijn naasten 
gezond zijn.
Sportieve hoogtepunt:
Dat Jan Snel per 1 april 
2020 zestig jaar bestaat 
en altijd topsport speelt 
om het bedrijf elk jaar 
mee te laten spelen in de 
Champions League van 
de bouw.
topserie netflix: 
Ik kijk graag naar 
series en films met 
mijn favoriete acteurs, 
Morgan Freeman en 
Denzel Washington.
beste boek:
Ik lees liever de krant 
(het FD).
beste tv-programma: 
Formule 1-races.
Vakantie: 
Ik ga graag een stukje 
varen met mijn bootje.
corona:
Het is een vervelende en 
ingrijpende periode met 
dramatische gevolgen 
wereldwijd. Gelukkig 
is iedereen in mijn 
omgeving gezond.
meest gelachen:
Probeer ik elke dag 
te doen, een dag niet 
gelachen is een dag niet 
geleefd.
wat maakte de meeste 
indruk:
De creativiteit van de 
mensen om me heen 
in tijden van crisis. 
Er worden veel mooie 
creatieve oplossingen 
geïnitieerd om samen 
de coronatijd door te 
komen.

Zakelijke 
vooruitblik 2021
1 wat zijn jouw plannen voor 
2021?
Wij willen in 2021 de 
organisatie nog sterker 
neerzetten, zowel in 
Nederland en Duitsland 
als in Engeland, 
zodat we in deze 
regio’s veel modulaire 
bouwprojecten kunnen 
realiseren. We gaan 
dat realiseren door 
meer te investeren 
in automatisering en 
robotisering. 
2 Grootste uitdaging?
Wij hebben een forse 
ambitie als het gaat om 
de omzetgroei voor de 
komende vijf jaar. Dat is 
ontzettend motiverend 
om dagelijks aan te 
werken.
3 wat staat in elk geval op 
de planning?
Grootschalige 
woningbouwprojecten in 
Nederland, Duitsland én 
Engeland.
4 wat ga je komend jaar 
anders aanpakken?
We willen graag 
meer inzicht krijgen 
in modulaire en 
geïndustrialiseerde 
bouwprojecten in 
andere landen. We gaan 
vaker over de grenzen 
kijken om te zien hoe 
zij zaken aanpakken 
en realiseren, zodat we 
meer van elkaar kunnen 
leren.

Persoonlijke
vooruitblik 2021
1 wat ga je anders doen dan 
in 2020?
Gedisciplineerd sporten.
2 wat staat absoluut in je 
agenda?
Gezondheid, geluk en 
genieten. 
3 Goed voornemen?
Ik ben een gelukkig man 
en wil deze koers graag 
voortzetten
4 waaraan ga je meer tijd 
en aandacht schenken? 
waaraan minder?
Ik ben erg tevreden zoals 
het nu gaat. Een goede 
balans in wonen, leven 
en werken is belangrijk 
en dat wil ik graag 
behouden.

woningcorporaties en ontwikkelaars 
in binnen- en buitenland dat in de 
gaten te krijgen. Alleen in Groningen 
hebben we al 300 grondgebonden 
eengezinswoningen gebouwd. We zijn nu 
bezig met een appartementencomplex 
met 152 appartementen in Lelystad en 
hebben behalve in Duitsland ook in Groot-
Brittannië en de Verenigde Staten voet aan 
de grond gekregen.’

waarom is modulair bouwen slimmer dan traditionele 
bouw?
‘Omdat het gros van het werk in de 
fabriek plaatsvindt, heb je een veel kleinere 
bouwplaats nodig. De faalkosten zijn 
laag, omdat modulaire bouwprojecten 
grotendeels gestandaardiseerd zijn. 
Bovendien kan een modulair gebouw 
in de toekomst veel makkelijker worden 
aangepast, ongeacht of het om een 
functie- of locatiewijziging gaat of om 
het op- of afschalen. Mede dankzij dat 
circulaire aspect, is modulair bouwen ook 
duurzamer en schoner. Omdat het gros 
van de toegepaste bouwmaterialen kan 
worden hergebruikt, heb je bijna geen 
afval. En omdat het grootste deel van het 
bouwproces zich niet op de bouwplaats 
maar in de fabriek afspeelt, zijn er veel 
minder transportbewegingen nodig en is de 
CO2-uitstoot dus spectaculair lager. Zeker 
omdat we ook al volop gebruikmaken van 
elektrisch bouwmateriaal en binnenkort 
ook gaan experimenteren met een kleine 
vrachtwagen op waterstof. Mede daardoor 
konden we tijdens de stikstofcrisis gewoon 
doorbouwen, ook in Maastricht, waar we 
aan de rand van een Natura 2000-gebied 
bouwden.’

De vooroordelen over modulair bouwen zijn dat de 
kwaliteit te wensen overlaat en dat gebouwen te veel op 
elkaar lijken…
‘Onzin. Bij alle projecten is een 
architect betrokken, die ieder gebouw 
een eigen gezicht kan geven, met een 
onderscheidende gevel en andere 
esthetische aspecten. En juist dankzij de 
gestandaardiseerde werkwijze is de kwaliteit 
hoog. Reparatiewerk om fouten in de 
planning, het ontwerp of de uitvoering te 
herstellen is nauwelijks nodig. Kijk, dit zijn 
“wisselwoningen” die we in Groningen 
hebben gebouwd, voor mensen die tijdelijk 
een andere woning nodig hebben terwijl 
hun huurwoning aardbevingsbestendig 
wordt gemaakt. We hebben al een keer 
meegemaakt dat een gezin eigenlijk niet 
meer terug wilde naar de oude woning. 
Dat zegt alles over de kwaliteit en het 
wooncomfort.’

wat zijn jullie ambities voor de komende jaren?
‘Om te beginnen met de vooroordelen 
die je net noemde: we zijn bezig met 
de bouw van een “Experience Center”, 
dat woonconsumenten, ontwikkelaars 
en corporaties duidelijk moet maken 
dat modulair bouwen louter voordelen 
biedt. Met onze onderscheidende 
huisvestingsoplossingen willen we daarnaast 
de kansen grijpen die met name de huidige 
woningmarkt biedt, in Nederland maar 
zeker ook in Duitsland, België en Groot-
Brittannië waar we eigen verkoopkantoren 
hebben geopend. De belangstelling is 
groot en dat verbaast ons niet. Het gebrek 
aan woningen, liefst zo snel mogelijk te 
bouwen, is namelijk universeel en Jan Snel 
heeft de oplossing in handen.’

Modulair 
bouwen 
gaat 30 tot 
50 procent 
sneller dan 
traditioneel 
bouwen
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