‘Fabrieksmatige productie
zorgt voor een
spectaculaire verkorting
van de bouwtijd’
Een huis bouwen kost gemiddeld een jaar. Maar niet
bij MorgenWonen. Dankzij een uitgekiend industrieel
productieproces staan de nul-op-de-meterwoningen binnen
een dag. Een innovatief bouwpakket van topkwaliteit tegen
een aantrekkelijke prijs en woonklaar opgeleverd: ideaal voor
ontwikkelaars en grondeigenaren. ‘Industriële productie heeft
de toekomst’, stelt Rik Hulsman.
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Als manager Markt en Innovatie zit Rik
Hulsman bij MorgenWonen prima op
zijn plek. Innovatie staat hier hoog in het
vaandel en dat leidt tot producten om trots
op te zijn. Zo tekent het bedrijf voor een
nieuwe industriële bouwstandaard, waarbij
snelheid hand in hand gaat met topkwaliteit.
MorgenWonen maakt voor de productie
van alle bouwelementen gebruik van de
fabrieken van VolkerWessels. Productie
in eigen huis biedt leveringszekerheid.
Zo weet je als ontwikkelaar, belegger en
grondeigenaar precies waar je aan toe bent.
Industriële productie verschilt wezenlijk
van traditionele bouw, legt Rik Hulsman
uit. Normaal gesproken is bouwen een
langdurig, complex proces, omdat alle
onderdelen na elkaar uitgevoerd moeten
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worden door verschillende vakmensen.
MorgenWonen bereidt alle onderdelen van
de woningen compleet voor in de fabriek,
van ramen en deuren tot gemetselde gevels.
Badkamer, keuken, toilet en techniekkast
worden als complete units afgeleverd.
Vervolgens gaan de prefab onderdelen op
vijf vrachtwagens naar de locatie, waar ze
binnen een dag in elkaar gezet worden.
Dat heeft grote voordelen: nauwelijks
transport, minder bouwafval, een compacte
bouwplaats en weinig overlast voor de
omgeving. En niet te vergeten: de snelheid.
‘De fabrieksmatige productie zorgt voor een
spectaculaire verkorting van de bouwtijd’,
zegt Rik Hulsman. ‘De woningen zijn
binnen een dag wind- en waterdicht en
worden binnen tien dagen na montage van
- wintergasten
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de laatste woning woonklaar opgeleverd. En
woonklaar is bij ons echt woonklaar: zonder
bouwvocht, met afgewerkte wanden en pvcvloerafwerking, en een compleet ingerichte
keuken.’

Tegenwoordig doen veel bedrijven aan industrieel
bouwen. Wat maakt jullie bijzonder?
‘Er komen steeds meer partijen die een
vorm van industrieel bouwen op de
markt brengen, maar wij zijn de enige
die echt de complete woning industrieel
vervaardigt. Wij hebben de productie van
alle onderdelen tot in detail doorgevoerd.
Dat is een groot voordeel voor partijen
die snel aan de slag willen. Daarnaast zijn
we met tweeduizend reeds geproduceerde
woningen ook de meest ervaren partij.’

het gebruik van boutverbindingen kunnen
de woningen later helemaal uit elkaar
gehaald worden zonder ze te slopen. Ook
werken we met een materialenpaspoort, dat
is gericht op hergebruik van materialen.’

Tilburg Lourdeskade

Bergschenhoek

Hoe scoort deze bouwwijze qua CO2- en
stikstofuitstoot?

Het werken met standaard
componenten resulteert in een
Topkwaliteit en continue werkvoorraad zonder
prijsstabiliteit door faalkosten
bouwen in eigen fabrieken

‘Uitstekend. We hebben het hele proces
zo ingericht dat we de uitstoot van
schadelijke stoffen, het materiaalgebruik
en de afvalstroom zoveel mogelijk
beperken. Doordat de hele woning in
de fabriek geproduceerd wordt en op
vijf vrachtwagens naar de bouwplaats
wordt vervoerd, is de factor transport zeer
beperkt. Op locatie hoeven we alleen nog
maar te monteren. Voor situaties waarin
zelfs die uitstoot op locatie nog te hoog is,
hebben we een filtersysteem ontwikkeld
dat stikstof wegvangt. Daardoor kunnen
we bijna stikstofloos bouwen. Bovendien
gebruiken we zo min mogelijk materialen.
Zo hebben we recent, door gebruik te
maken van een innovatieve techniek onze
vloeren een stuk compacter gemaakt.
Hierdoor reduceren we de hoeveelheid
beton en wapeningsstaal met respectievelijk
30 en 40 procent.’

De
betontrap
is de kern
van onze
woningen
en straalt
de kwaliteit
uit van
industrieel
woningen
produceren.

Levert industriële productie geen saaie huizen op?
Bergen op Zoom

Wat betekent industrieel bouwen voor de kwaliteit
en de kosten van een woning?

Gouda

‘De industriële productie onder
gecontroleerde omstandigheden zorgt
voor een constant gegarandeerde hoge
kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs.
Neem bijvoorbeeld de wandafwerking.
In onze fabrieken worden alle
betonelementen staand gestort in grote
stalen mallen. Hierdoor krijg je een
spiegelglad oppervlak van hoge kwaliteit
dat nagenoeg geen nabewerking meer
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nodig heeft. Doordat we werken
onder geconditioneerde omstandigheden zijn er grote efficiency voordelen en
kennen we geen faalkosten op de bouw.
Dat uit zich in een lagere prijs.
In tegenstelling tot de traditionele
bouw waar veel gerekend, getekend
en gecontroleerd moet worden, hoeven
wij maar één keer dingen te bedenken
en kunnen we daarna direct aan de slag.
Zo maken we in onze fabrieken elke dag
twee woningen.’
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De snel stijgende prijzen zijn afgelopen jaren een groot
struikelblok geweest voor ontwikkelaars. Speelt dat bij
jullie ook?

over twee jaar plaatsvindt. Klanten weten
dus altijd waar ze aan toe zijn.’

‘Een van de grote voordelen van industriële
productie is dat we werken met een
prijslijst. Ontwikkelaars krijgen zo direct
aan het begin van het traject duidelijkheid
over de kosten. Normaal wordt de prijs
bepaald door de druk in de markt, maar
bij ons is de looncomponent zeer beperkt.
Daardoor kunnen we op voorhand prijzen
afgeven voor een woonontwikkeling die pas

Hoe scoren de woningen op duurzaamheid?
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‘Dankzij zonnepanelen, een warmtepomp
en goede isolatie levert een nul-op-de-meterwoning net zoveel energie op als de bewoner
en het huis nodig hebben. Bovendien maken
we gebruik van duurzame materialen die
onderhoudsarm zijn.
Ook de productiewijze blinkt uit in
duurzaamheid: we bouwen circulair. Door
- wintergasten
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‘Absoluut niet. Wij maken allesbehalve
eenheidsworst! Het is bij MorgenWonen
heel goed mogelijk om met standaard
componenten een aantrekkelijk en
gevarieerd eindproduct te maken. Wij
maken prachtig metselwerk in veel
variaties en verbanden en dat is niet te
onderscheiden van dat van de vakman
uit het verleden. Daarnaast hebben we
oneindige variatiemogelijkheden en een
groot assortiment aan opties. Mensen
zijn altijd verrast over het eindresultaat
van industriële productie. Hoge kwaliteit
tegen een aantrekkelijke prijs is een mooie
ontwikkeling die steeds meer navolging
zal vinden. Industriële productie heeft
de toekomst en is bij VolkerWessels nu al
gemeengoed.’ •

