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Het nieuwe 
bouwen als 
versnelling van de 
bouwopgave 

Ursem Modulaire Bouwsystemen is een 
lichtend voorbeeld op het gebied van het 

nieuwe bouwen. Een innovatief, modulair 
bouwproductiebedrijf uit Wognum in West-

Friesland, met een grote fabriek waaruit 
dagelijks kant-en-klare badkamers, hele 

hotelkamers of complete woningen van de 
band rollen. Duurzaam, kosten- en tijdefficiënt 

en kwalitatief hoogwaardig. Volgens directeur 
Ed Lokhorst dé oplossing om de bouwopgave 

van dit moment te realiseren. 
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In 1939 begon timmerman Klaas 
Ursem een bouwbedrijf. Later 
kwamen zijn zonen bij het bedrijf 

werken en in de jaren ’70 namen die het bedrijf over. Lokhorst: 
‘Tien jaar later begonnen ze voorzichtig met modulaire bouw. Eerst 
bouwketen voor de traditionele bouw, maar al snel kregen ze grote 
projecten voor Rijksgebouwendienst, zoals gevangeniscomplexen 
en asielzoekerscentra, maar ook zorgcomplexen, scholen en 
tijdelijke kantoorcomplexen.’ Modulair bouwen was een tijd in trek, 
maar vanaf 2005 kwam de klad erin. Ursem Bouwsystemen kon 
niet meer zelfstandig opereren. In 2012 gingen ze met hun bekende 
partner Schouten Techniek en Ballast Nedam verder onder de 
naam Ursem Modulaire Bouwsystemen. Lokhorst: ‘We maakten 
een vliegende doorstart en opereren nog steeds onder onze eigen 
naam.’ Inmiddels vormen Heddes (onderdeel van Ballast Nedam) 
en Schouten Techniek samen met Ursem, het Modulaire Team. Ze 
richten zich nu op grote projecten zoals hotels, hoogbouwpanden, 
maar ook kleinschaliger projecten en zelfs grondgebonden 
woningbouw. 

Een bouwproductiebedrijf
Het bouwsysteem van Ursem is de afgelopen decennia continu 

doorontwikkeld en geperfectioneerd. ‘We zijn geen bouwbedrijf’, 
benadrukt de directeur, ‘maar een productiebedrijf. In onze 
fabriek worden aan de lopende band modulaire bouweenheden 
geassembleerd. Bijvoorbeeld complete badkamers, hotelkamers 
en zelfs woningen. We assembleren eenheden, met vloer, wanden, 
inrichting en aansluiting voor gas en licht, op de lopende band in 
onze fabriek.’ Ursem kan ook de gevelafwerking ter plekke of zelfs in 
de fabriek realiseren. Klanten kunnen elke materiaalsoort kiezen die 
ze willen. Van een gemetselde muur tot marmer platen. Lokhorst: 
‘Kant-en- klare modules worden op het allerlaatste moment naar 
de bouwlocatie gereden, op een vrachtwagen, waar ze vervolgens 
boven op elkaar gestapeld worden. Dat scheelt veel tijdbesteding 
op de bouwplaats zelf.’ Naast meer industrieel produceren, zou het 
vergunningtraject sneller moeten, vindt hij. ‘Dan komen we een heel 
eind.’

Eerste energie neutrale hotel
Minder bouwtijd op locatie is een groot voordeel, vooral bij 

bouwen in de stad. Wegen worden minder lang bezet. ‘Zoals met 
het hotel Jakarta op het Java eiland in Amsterdam. Dat was een 
luxe megaproject voor WestCord, onder andere eigenaar van hotel 
New York in Rotterdam. Het allereerste volledig energie neutrale 
hotel. Daar wonnen ze zelfs prijzen mee’, vertelt Lokhorst trots. De 
176 hotelkamers voor het hotel, met vloeren van prefab beton en 
wanden en daken van duurzaam keurmerk hout, rolden met 4 per 
dag uit de fabriek in Wognum. ‘Elke 2 uur rolde er een hotelkamer 
van de lopende band, volledig voorzien van technische installaties 
en compleet betegelde en afgewerkte badkamers. En klimaat 
neutraal’,  voegt hij er aan toe. De productie van de modules vergde 
2,5 maand, en zijn in 21 montagedagen op locatie geplaatst. ‘De 
modules werden als ‘legostenen’ op locatie op elkaar gestapeld. Voor 
deze modulaire hotelkamers werkten we met dragend CLT (cross 
laminated timbre) hout voor de wanden. Met dit innovatieve, zeer 
milieuvriendelijke FSC bouwmateriaal, kunnen we tot 10 bouwlagen 
op elkaar stapelen, hier gingen we tot 8 verdiepingen. Werken we 
met betonnen pedanten, dan kunnen we wel tot 20 hoog gaan.’

Ursem ‘ Onze woningen 
hebben dezelfde 
kwaliteit als 
de traditioneel 
gebouwde 
woningen. Of 
zelfs beter’Ed Lokhorst

hebben we in Nederland een 

woon-ProBLEEM of woon-

CrIsIs? 

Ik denk dat we inderdaad een 

woon-probleem hebben en 

als we niet oppassen wordt 

het vanzelf een wooncrisis. 

Als het al niet zover is. Er is 

een schrikbarend tekort aan 

woningen op velerlei wijze. 

Prijzen schieten de pan uit. 

het is voor starters bijna 

onmogelijk geworden om een 

woning aan te schaffen of te 

huren. het is dus noodzakelijk 

om op korte termijn op een 

verantwoorde, duurzame 

manier te bouwen. Modulair 

produceren is daarvoor zeker 

een goede oplossing. hopelijk 

kunnen we met deze wijze van 

produceren balans vinden 

tussen vraag en aanbod. dat 

betekent kijken naar de aanbod 

kant maar ook naar de vraag 

kant. Want onbeperkt bouwen 

is natuurlijk ook geen optie.

drijven beleggers de prijzen op 

van huizen? 

Ik denk dat beleggers daarin wel 

een belangrijke rol spelen. het 

is een lucratieve wereld om in te 

investeren. dus dat trekt aan. 

Met elkaar drijven we prijzen op. 

Vraag en aanbod vind hier zijn 

uitwerking pur sang.

Gaat de nieuwe minister voor 

Wonen het verschil maken?

Ik hoop dat dat wel gaat 

gebeuren. het is een lastig iets 

om heel snel het verschil te 

kunnen maken. het voortraject 

(vergunningen en dergelijke) 

is een enorm stroperige 

bezigheid. het lijkt een groot 

containerschip wat langzaam 

richting de wal vaart.. Vraag 

is of het schip gekeerd wordt 

door de wal of door het op het 

juiste moment bijsturen. En dat 

wordt voor de kapitein met alle 

bemanningsleden op het schip 

een belangrijke opgave.

het gevecht om de ruimte. Waar 

bouwen we wel en niet?

of het echt een gevecht is 

kan ik lastig beoordelen. 

daarentegen weten we wel dat 

we in een klein landje leven met 

heel veel mensen. het aantal 

neemt alleen maar toe. dus dat 

er iets moet gebeuren staat 

buiten kijf. dat het een lastig 

vraagstuk is ook. En daar is 

een goede samenwerking in 

de keten meer dan belangrijk. 

de terminologie van zand tot 

klant moet hier zijn waarde nog 

krijgen. dat wil zeggen dat ook 

het vergunningentraject daarin 

meer dan belangrijk is. Mijns 

inziens met elkaar hetzelfde 

doel op het netvlies krijgen 

is hier sterk van belang. Mijn 

vraag is of dat wel altijd zo is.. 

Bewust of onbewust.

Welke innovatie gaat echt het 

verschil maken? 

daar kan ik ontegenzeggelijk 

modulair produceren op 

antwoorden. het is een vorm 

van bouwen die pas sinds het 

laatste decennium meer gezicht 

krijgt. het is een ommekeer 

in bouwen. dat vraagt om een 

paradigm shift. Een andere 

manier van de markt voorzien 

betekent een transfer van 

bouwen naar produceren. dit is 

in de industriële wereld al lang 

geleden in gezet. kijk naar de 

auto industrie.

Als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan?

dat is een lastige vraag. Wie 

mij in eerste instantie te binnen 

schieten zijn (in willekeurige 

volgorde):

starters

studenten

Migranten

En een nieuw fenomeen wat 

sinds de oorlog in oekraïne een 

andere lading gekregen heeft 

zijn vluchtelingen

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst?

duurzaam: eerlijk voor de 

volgende generatie

Wat zouden partijen op de 

Nederlandse woningmarkt 

anders en beter kunnen doen?

samenwerking in de keten! 

Zorgdragen voor hetzelfde 

gevoel van urgentie door de 

hele keten. Luisteren naar 

elkaar en gezamenlijk zoeken 

‘ Projecten die worden 
uitgevoerd door Team 
Modulair worden 
gekenmerkt door een 
perfecte beheersing van 
het bouwproces’

Regioplein Schagen

Regioplein Schagen
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naar oplossingen. tot op heden 

ervaar ik het als een soort 

van eilandjes. We zouden 

meer kunnen zoeken naar 

collectiviteit. Al met al hebben 

we een gezamenlijke uitdaging, 

en alles wat we doen moet 

bijdragen om die uitdaging met 

elkaar aan te gaan!

heeft de stad grotere woningen 

nodig? 

Groter weet ik niet, wel meer, 

om aan de vraag te kunnen 

voldoen. Vraag is wel hoe 

de vraag naar woningen te 

reguleren valt. Per slot van 

rekening hebben we maar een 

klein landje waarin bijna elke 

centimeter voorbestemd is. 

de betaalbare woning bestaat 

niet? 

de betaalbare woning bestaat 

zeker wel. daar zal ruimte voor 

gecreëerd moet worden. Zolang 

wij een vraag en aanbod markt 

hebben en een vrije economie 

zal emotie een belangrijke 

rol spelen in de prijs van 

woningen. Vergelijk het met de 

aandelenmarkt. dit is een sterk 

emotioneel gedreven markt 

en dat gaan we steeds meer 

terugvinden in de woningmarkt. 

Maakt het gelijk ook erg lastig.. 

het leven bestaat uit emotie, 

probeer dat maar eens uit te 

bannen. dat gaat gewoonweg 

niet. Je kan daarbij vragen 

om regulering vanuit de 

overheid. kijk naar de premie 

A woningen uit het verleden. 

Vraag is en blijft of dat een 

korte termijn oplossing is of dat 

het probleem ergens anders 

zit. dat vraagt een gedegen 

analyse en, nog belangrijker, 

een goed plan van aanpak 

waarbij samenwerking hoog in 

het vaandel moet staan. Alles 

volbouwen is geen optie dus 

dan maar omhoog.

hoe oud ben je: 

54 jaar

Waar groeide je op: 

Nunspeet

In welke stad/dorp ligt je hart: 

Zwolle

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

Ja, ik werk graag met mensen 

en daar is deze tak van sport 

een uitgelezen voorbeeld van

Ben je geworden wie je wilde 

worden:

dat ontwikkelt zich nog elke 

dag.. Ik denk dat ik dat pas 

kan bepalen als ik mijn laatste 

adem uitblaas. Ik merk wel dat 

ik elke dag een beetje dichter 

bij mezelf kom en dat is een 

meer dan prettige ervaring. tot 

op heden ben ik wel tevreden 

met de weg die ik tot nu toe 

bewandeld heb met alle voors 

en tegens.

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt:

op de fiets, en dan maakt 

het verder weinig uit waar. 

Nederland, maar ook de andere 

landen om ons heen hebben 

zoveel te bieden op de fiets

Binnen- of buitenmens: 

Buiten, gezien het fietsen

Introvert of extravert: 

Lastige vraag. Ik denk dat ik 

daar steeds meer balans in 

vind. Maar introvert opgevoed. 

doe maar normaal, wie kent 

het gezegde niet!! Ik vind 

wel dat we meer ons trots 

mogen laten zien zonder dat 

we in de “medewerker van de 

maand” terminologieën moeten 

schieten! Maar elkaar vertellen 

dat we het goed doen mag ook!

sporter of studiebol:

sporter. En dat is voor mij gelijk 

een studie. Als je sport ben je 

opzoek naar je eigen grenzen 

en dat is soms een studie 

op zich

socialist of kapitalist:

Lastige vraag, maar als ik diep 

in mijn hart kijk socialist!

risico’s mijden of nemen:

Ik ben zeker niet risicoavers. 

Echter een gezonde manier van 

je boerenverstand gebruiken 

hang ik wel aan

Luisteren of spreken:

In beginsel luisteren, van 

waaruit ik kan leren. dat kan ik 

dan gebruiken als ik spreek

Wie is je grote voorbeeld:

dat vind ik een lastige vraag. 

Mathieu van der Poel vind ik 

wel bewonderenswaardig. kijk 

hoe hij afgelopen jaar heel 

doelbewust voor geel ging in 

de tour. Volledig onverwachts 

en heel doel gericht! dat had 

een magistrale uitwerking 

op een ieder die van fietsen 

houdt. daar heb je focus 

voor nodig en een mate van 

eigengereidheid. daarentegen 

kan hij zich ook kwetsbaar 

opstellen. het welbekende 

plankje op de olympische 

spelen is hier een geweldig 

voorbeeld van. Zelfreflectie 

is daarbij een belangrijk 

toverwoord. dat spreekt mij 

ontzettend aan!

Werken of vrij zijn:

Een goede balans in beiden

Fietsen of auto:

Naar het werk de auto, hoewel 

ik deze zomer zeker een keer 

op de fiets kom. daarnaast 

veel op de fiets

thuis koken of buiten de 

deur eten:

thuis koken in de nabijheid 

van de mensen om wie ik geef. 

het zijn de momenten waar je 

tijd en ruimte voor elkaar kunt 

maken. In goede en slechte 

tijden

Passie voor:

Mensen en sporten, en dan met 

name fietsen op de gravel- of 

wielrenfiets

Grootste inspiratie:

Alles wat groeit en bloeit! dat 

klinkt breed. Maar soms zit 

inspiratie in de meest kleine 

dingen

dit raakt mij persoonlijk:

Leed van anderen

topserie Netflix:

Niet specifiek

Favoriet vervoersmiddel:

Fiets

Ultieme ontspanning:

Fietsen 

Beste sportprestatie:

550km in 24 uur fietsen. 1:45 

over de halve marathon

Guilty pleasure:

suiker

Beste zakelijk advies:

ten alle tijden bij jezelf blijven!

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou:

Als er kleine succesjes geboekt 

zijn waardoor we weer een stap 

vooruit zijn gegaan. Zowel prive 

als zakelijk

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar:

Gezondheid en dat ik mag 

genieten van de mensen om 

heen. de “leer” momenten die 

ik daaruit haal zijn voor mij erg 

belangrijk

 Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt:

Ik droom er van dat ik op een 

gezonde manier kan blijven 

leven en aan die droom werk 

ik elke dag

Als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

dat is niet iets wat ik zo op 

zou kunnen noemen. Ik ben 

blij met wat ik nu heb en als 

ik iets denk te missen, wat 

zeker voorkomt, dan zoek ik 

mensen om me heen die bij 

kunnen dragen in hetgeen ik 

wil bereiken!

Wat maakt de stad slim:

Met elkaar duurzamer de goede 

dingen doen. Luisteren naar 

elkaar, groeien met en leren met 

en van elkaar. open staan voor 

elkaar zonder oordeel en elkaar 

nemen zoals een ieder is. dan 

kan de stad slimmer en mooier 

worden. En daar kunnen wij als 

modulaire producent een mooie 

bijdrage aan leveren.

 

kant-en-klare eenheden voor kleinere en migrantenwoningen. 
‘Met name de migrantenwoningen hebben ons veel hoofdbrekens 
gekost’, moet Lokhorst bekennen. ‘Sinds de Roemer-norm moeten 
deze wooneenheden aan strenge eisen voldoen. Goedkoop, maar 
wel allemaal een badkamer en een gezamenlijke huiskamer per 
4 bewoners.’ In opdracht van Belle-Vue Wonen prefabriceerde het 
productiebedrijf nul-op-de-meter woningen, onder andere voor 
het nieuwbouwplan te Emmen, Loppersum en Heerhugowaard. 
‘Dat was een leuk plan’, vond Lokhorst. ‘Er werden woningen met 
etages en gelijkvloerse varianten gemaakt. De laatste geschikt als 
seniorenwoningen. Deze woningen kwamen in zijn geheel van de 
lopende band. Dat is dan wel veel puzzelen.’ 

Goed alternatief voor traditioneel bouwen
Projecten die worden uitgevoerd door Team Modulair worden 

gekenmerkt door een perfecte beheersing van het bouwproces. 
Door een integrale aanpak zijn er minder risico’s en kan er in twee 
gelijktijdige bouwstromen worden gewerkt: in de fabriek van Ursem 
en op de bouwplaats. Lokhorst: ‘Onze woningen hebben dezelfde 
kwaliteit als de traditioneel gebouwde woningen. Of zelfs beter, want 
de productie vindt plaats in een geconditioneerde omgeving, dus 
geen invloeden van klimaat en omgeving. Ze hebben een vaste en 
constante kwaliteit met een combinatie van hout, staal en beton.’ 
Het grote voordeel: het proces gaat veel sneller bouwen op locatie. 
Bijkomend voordeel is dat er minder (vracht)verkeer is op en naar de 
bouwplaats en er minder afval is ter plekke. Duurzamer en sneller 
dus. Lokhorst is enthousiast: ‘Daarom denk ik dat modulair bouwen 
moet worden ingezet om de bouwopgave van 100.000 woningen per 
jaar te halen.’ Lokhorst kan zelfs verplaatsbare woningen maken, 
waarvoor de vergunningsprocedure korter kan zijn. ‘Tijdelijke 
woningen, die je over 15 jaar ergens anders kunt neerzetten, maar 
die nu de woningnood lenigen.’

Trots op medewerkers en bedrijf
Ursem Modulaire Bouw Systemen is niet alleen innovatief en 

vooruitstrevend, maar ook een sociaal bedrijf. ‘Bij ons werken 
geen timmermannen, maar productiemedewerkers. Vanuit 
onze visie over maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
bieden we ook ruimte aan werknemers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Bij ons kunnen zij re-integreren. We zijn erg blij 
met deze mensen, die erg gemotiveerd zijn.’ Lokhorst is trots op 
zijn bedrijf en al zijn medewerkers. ‘We hebben met z’n allen 
passie voor wat we doen. Die passie van de oude meneer Ursem 
is altijd in het bedrijf gebleven. We houden die hoog.’ Veiligheid, 
kwaliteit en duurzaamheid staan bij het bedrijf daarnaast boven 
aan op de agenda, naast participatie van de medewerkers. ‘Bij 
verbetertrajecten betrekken we iedereen. Daarom werken mensen 
graag bij ons.’

Huzarenstukje in Den Haag
Inmiddels is het Team Modulair met andere huzarenstukjes 

bezig, onder andere het spraakmakende project De Waldorp four. ‘In 
de Haagse wijk Laakhaven bouwen we 1.152 appartementen in vier 
woontorens op een commerciële plint. Het pand is gelegen tussen 
de Waldorpstraat en het spoor. Voor Ursem bestaat de opdracht 
uit het leveren van 1.746 modules, voor 1.003 appartementen. Er 
komen onder andere sociale woningen van een woningcorporatie 
in. Ursem werkt veel met woningcorporaties. De overige 
appartementen worden ter plekke gebouwd.’ Het project moet in 
de Ursemfabriek in 14 maanden klaar zijn. Dat gaat lukken volgens 
Lokhorst. Net als het pand van 20 verdiepingen in Amsterdam-West 
aan de Laan van Spartaan. ‘Alleen met optimaal modulair bouwen, 
zijn voor dit soort projecten snelle levertijden haalbaar.’

Creativiteit en kwaliteit 
Niet alle projecten zijn zo spraakmakend, maar eisen allemaal 

creativiteit en goede samenwerking. Zo produceerde Ursem 

‘ In onze fabriek 
worden aan de 
lopende band 
modulaire 
bouweenheden 
geassembleerd’

‘ Vanuit onze 
visie over 
maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen, 
bieden we ook 
ruimte aan 
werknemers met 
een afstand tot de 
arbeidsmarkt’

Appartementen/woningen Legmeer

Migrantenwoningen Zaandam
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