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u “Ik denk dat snel en flexibel bouwen tegen een scherpe prijs en op locaties verspreid over het 

hele land kansrijk is. Voorbeelden genoeg. Kijk bijvoorbeeld naar Mark Spee van de Verbouwshop. 

Die heeft nu een Plug & Play starterswoning in de aanbieding. Helemaal prefab: vier dozen en twee 

driehoekjes én klimaatneutraal. En dat voor 185.000 euro.”

Peter Fraanje, innovatiemanager bij Bouwend Neder-

land, kijkt naar Spee en weet dat het goed zit met ‘lean’ 

bouwen in Nederland. Een manier van werken, overge-

waaid uit de Japanse automobielindustrie die nu ook in 

de Nederlandse bouw doordringt. “Mijn indruk is dat 

na jaren van samen een lego-huis bouwen (eerst op de 

traditionele manier, dan veel sneller en beter met lean) 

en hier en daar een proefproject lean nu echt doorzet 

in de bouw. Er ontstaan groepen van bedrijven die pro-

jectoverstijgend samenwerken en samen een ‘treintje’ 

vormen en steeds beter en sneller gaan bouwen.”

Lean op z’n Noord-Hollands
 “Ongeveer 20 tot 25 procent van de bouwkosten heeft 

niets te maken met het product dat uiteindelijk wordt 

verkocht.” Om dat percentage terug te dringen, stapte 

Mulder Obdam over op ‘lean’ bouwen. Mulder Obdam 

trok in de media de aandacht met Steigerloos Bouwen 

in Abbekerk. Twee demowoningen volgens een prefab 

bouwsysteem met ‘tapijtklare’ vloeren en gladde wan-

den met leidinggoten. Badkamer, toilet en meterkast 

zijn volledig afgemonteerd aangeleverd. Alles inge-

hesen, vandaar de naam van dit systeem: steigerloos 

bouwen. In het tweede project van Steigerloos Bouwen 

(10 woningen in Obdam) zijn vloerelementen van 3,50 

meter breed verwerkt, drie per verdieping. Binnen het 

uur lagen die elementen gemonteerd en wel op hun 

plek. Door de gladde afwerking  zijn verdere werk-

zaamheden overbodig. Andere voordelen: geen ce-

mentdekvloer, geen stucwerk binnen,  en ‘in situ’ geen 

gedoe met het trapgat, want die was al in de fabriek in 

het vloerelement aangebracht. Ruimte voor E-leidingen 

is in de elementen vrijgehouden en — in de gladde 

binnenwanden — met plinten afgedekt. Alles plug &  

play. En prefab, inclusief de meterkast. Mulder Obdam 

monteerde ook weer prefab sanitaire ruimten wat de 

bouwsnelheid nog weer extra ten goede kwam. 

Samenwerking, intern en extern, is essentieel, zegt 

technisch directeur Ton van Langen: “Steigerloos 

Bouw is assembleren. Componenten in een rationeel 

proces samenbrengen en koppelen. Dat vraagt veel 

van de voorbereiding en kan niet zonder intensieve 

samenwerking. Steigerloos Bouwen is de vrucht van 

teamwork, van comakers met wie we al vele jaren een 

werkrelatie hebben. Soms 20 tot 25 jaar. Tegen die 

achtergrond — een cultuur van verbondenheid — ont-

staan mooie dingen.” ‘Lean’ bouwen houdt nooit op,” 

vervolgt Van Langen. Hij wijst op de door Mulder Ob-

dam ontwikkelde digitale Lean planning in samenwer-

king met Deputy IT. In nieuwbouwproject Polderweijde 

in Obdam — het derde project in de reeks van Steiger-

loos Bouwen (zes woningen) — gaat het Obdammer 

bouwbedrijf wederom  met deze tool aan de slag. 

Lean bouwen houdt nooit op. Zo is Mulder Obdam be-

zig om prefab gevels toe te gaan passen. Voorwaarde 

is wel dat een goede prijs/kwaliteit concept voorhan-

den is. Op dit moment worden de gevels nog tradi-

tioneel gemaakt conform wensen van opdrachtgever 

en klanten: “Het principe van Steigerloos Bouwen is 

weliswaar gebaseerd op prefab-componenten, maar 

is geenszins star. Bouwen wat de klant wil is uitgangs-

punt van Steigerloos Bouwen. De toekomst zal bepalen 

wanneer de steigers in het geheel zijn verdwenen.”

Starterswoningen in Zeeland
Bouwbedrijf Kambier bouwde in drie verschillende dor-

pen op Walcheren in totaal 30 goedkope en duurzame 

starterswoningen. De woningen zijn door projectont-

wikkelaar Marsaki in opdracht van woningbouwvereni-

ging Woonburg met WTS Architecten en Bouwbedrijf 

Kambier ontwikkeld. Dit team is uitgebreid met Raab 
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 Steigerloos bouwen in Opdam van Mulder Obdam.

‘Lean’ Bouwen 

De ‘Lean’-filosofie — in Nederland door Arpa ge-

propageerd — gaat uit van continue verbeteren 

van bedrijfsprocessen. ‘Lean’ heeft een heldere 

basisdefinitie: alle activiteiten binnen een orga-

nisatie die rechtstreeks bijdragen aan dat waar 

de klant voor betaalt, is waarde; al het overige 

is verspilling. De uitdaging is om iedereen bin-

nen de organisatie actief bij te laten dragen aan 

enerzijds het vergroten van waarde en ander-

zijds het terugdringen van verspilling.

Een succesvolle introductie van Lean kent twee 

pijlers. Eén: continue verbetering. En twee: res-

pect voor mensen. ‘Lean’ behelst namelijk veel 

meer dan efficiënte bedrijfsprocessen; het is 

een mensgerichte filosofie die de mensen op de 

werkvloer — waar de waarde gecreëerd wordt — 

centraal stelt en hen integraal onderdeel maakt 

van het proces van continue verbetering. 

‘Lean’ Bouwen ofwel Lean Construction is ont-

staan in 1993 en wordt sindsdien met veel suc-

ces toegepast in Japan, Amerika, Groot-Brit-

tannië en Denemarken. Ook in de Nederlandse 

bouw is ‘Lean Bouwen’ succesvol geland. Arend 

van Randen, van Arpa: “Het enthousiasme van 

onze klanten en de forse verbeteringen die onze 

klanten met relatief kleine inspanningen reali-

seren onderstrepen onze overtuiging dat Lean 

Bouwen een grote belofte inhoudt voor een nieu-

we manier van bouwen en samenwerken waar 

velen al jaren op zitten te wachten!”

www.arpa.nl
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Karcher die in nauwe samenwerking met de aannemer 

de casco’s van de woningen leverde en monteerde. De 

woningen — nog geen 140.000 euro (vrij op naam) — 

hebben een hele lage EPC van 0,6. Op het dak zijn 

zonneboilers gemonteerd, en er wordt gebruik gemaakt 

van warmtepompen met WKO. Het concept is een hy-

bride van traditioneel en prefab bouwen. Op een tradi-

tionele fundering en begane grondvloer is een prefab 

betonen casco gemonteerd (verdiepings- en dakvloer 

en woningscheidende- en binnenwanden). Het casco 

is 390 centimeter breed en 10.000 centimeter diep. 

Don Monfils, directeur van het in Vlissingen gevestigde 

WTS Architecten: “Het concept starterswoning hebben 

we opnieuw tegen het licht gehouden. We hebben een 

zeer smalle diepe woning bedacht. Waardoor je qua 

kosten voordelig zit, want je hoeft minder gevel en dak 

te bouwen en je hebt door een kleiner gevel- en dakop-

pervlak natuurlijk minder energieverlies.” De woningen 

staan twee-aan-twee tegen elkaar geplaatst. Monfils: 

“Uiteraard met opzet gedaan: de woningscheidende 

muur kun je weghalen en dan heb je een woning met 

een dubbel vloeroppervlak. Dus Woonburg zit niet 

vast aan starters.” De enorme bouwsnelheid — in een 

tempo van één dag per woning — is nog weer extra 

bespoedigd doordat deze bouwmaterialenleverancier 

niet alleen de casco’s leverde (en monteerde) maar 

in diezelfde dubbelfunctie keukens en tegels leverde 

en plaatste. Evenals binnendeurkozijnen, isolatie en 

de binnendeuren — het totale pakket aan bouw- en 

afwerkingsmaterialen dus in één hand — en dit alles 

dan gecoördineerd door Kambier. Volgens Monfils is 

dit een prima oplossing die de bouwkosten zeer laag 

hield. En dat gevoegd bij de kostenbesparingen door 

prefabricage leverde besparingen op die konden 

worden geïnvesteerd in extra duurzame energievoor-

zieningen. En een bijzondere huid: “De gevel van de 

woningen bestaat uit golvende keramische bakstenen, 

om zo het effect te verkrijgen van wat zo karakteris-

tiek is hier in Zeeuwse dorpen: de in het oog vallende, 

gezichtsbepalende golvende dakpannen. Je bouwt in 

kleine dorpen op het platteland met veel oude huizen. 

Dus moet je niet detoneren. Daarom hebben we ook 

in de onderste strook van de gevel donkere baksteen 

toegepast als referentie aan de zwarte planken van 

traditionele Zeeuwse boerderijen.” Joeg dat de kosten 

niet op? Neen, schudt Monfils. “Ontwerpen op basis 

van een prefab concept is een bijzondere uitdaging. Je 

moet eruit halen wat er in zit en de architectonische u 

snEllEr bouwEn

Starterswoningen in Walcheren van WTS Architecten en Bouwbedrijf Kambier.

Prefab bouwconcept voor starterswoningen van architectenbureau diederendir-
rix en Huybregts Systeembouw.

S&A_BI.indb   17 29-03-2010   12:20:18



18 Stedebouw & Architectuur
Bouwinnovatie

expressie binnen de bandbreedtes van het concept 

optimaliseren. Met de starterswoningen is dat gelukt 

onder andere door de bijzondere gevelafwerking. Door 

de lage bouwkosten hou je geld over voor bijzondere 

dingen, zoals die bakstenen, een warmtepomp en zon-

neboiler.” Enthousiast is Monfils ook over de samen-

werking, over de ketenintegratie: “Vanaf het allereer-

ste begin hebben we met Kambier, Marsaki en Raab 

Karcher samen gezeten en overlegd. De kennis van 

de architect, de opdrachtgever, bouwer en materia-

lenhandel kwamen samen. Ketenintegratie zorgde er 

onder andere voor dat we tijdens de bouw niet voor 

verrassingen kwamen te staan. In de planfase stond 

alles al vast, inclusief de bouwkosten.”

Systeembouw
Heel veel initiatieven — zie ook www.conceptueelbou-

wen.nl elders in deze editie — haken in op de toene-

mende vraag vanuit de startersmarkt. Architectenbu-

reau diederendirrix ontwierp samen met Huybregts 

Systeembouw een prefab bouwconcept voor starters-

woningen — de eerste staan in ‘s-Hertogenbosch, in-

gepast in een binnenstedelijke omgeving met weinig 

bouwruimte (de woonwijk rond de Loekemanstraat). 

Op drie verschillende locaties zijn in de wijk totaal 24 

bestaande woningen gesloopt en vervangen door in 

totaal 48 grondgebonden starterswoningen. De wo-

ningen worden uitgevoerd als rug-aan-rug woningen 

en zijn verdeeld over zes bouwblokken van telkens 

acht woningen. Elke woning heeft twee woonlagen, 

met een hellend dak; 24 woningen zijn uitgevoerd 

met dakterras. De oppervlakte per woning bedraagt  

32,5 vierkante meter per bouwlaag, totaal 65 vierkante 

meter (exclusief terras). De inhoud van de woning:  

243 kubieke meter. Door gebruik van prefab bouwtech-

nieken en prefab bouwelementen was de bouwtijd kort 

(doorlooptijd 18 weken). Alleen de fundering (beton-

nen strokenfundering) en begane grondvloer, en de 

baksteengevel zijn traditioneel in het werk gemaakt. 

Het casco bestaat uit prefab betonelementen. Hellen-

de daken zijn ook weer prefab (dakelementen bekleed 

met asfalt shingles). “Een slim bouwconcept, om snel 

te bouwen, tegen lage kosten,” zegt projectarchitect 

Fabienne Riolo, van diederendirrix. “De realisatiekos-

ten per wooneenheid bedragen 80.000 euro inclusief 

terreininrichting. Opdrachtgever woningbouwcorpora-

tie BrabantWonen kan daardoor de huurprijs laag hou-

den (huurgrens 331,78 euro).” Het project is zeer suc-

cesvol verlopen en vervolgprojecten zijn in de maak. 

En dat zijn dan geen een-op-een kopieën van de star-

terswoningen in ‘s-Hertogenbosch. Het bouwconcept 

gaat uit van projectoverstijgende oplossingsprincipes. 

De uiterlijke verschijningsvorm is flexibel en daarom 

ook gemakkelijk in te passen in de stedenbouwkun-

dige context. Ook de grootte van de wooneenheden 

en plattegronden zijn flexibel waardoor op de beoogde 

schaalgrootte kan worden ingespeeld.  

Mind Building Integrated System
In het nieuwbouwproject Stadspark Overvoorde van 

Staedion in Den Haag Zuidwest zijn 60 eengezins-

woningen (32 koopwoningen en 28 huurwoningen) 

gebouwd volgens het bouwsysteem Mind Building 

Integrated System. In de fabriek is het casco van de 

woningen geproduceerd en op de bouwplaats als een 

legosysteem in elkaar gezet. Het casco van de wonin-

gen staat in 1,5 dag. De bouwtijd is verkort van 145 

tot 90 werkdagen. Architect Jan Wind uit Musselkanaal 

is bedenker van het bouwsysteem in samenwerking 

met Plegt-Vos Bouwgroep uit Oldenzaal. Mind Building 

Integrated System gaat uit van constructieve knopen, 

met prefab elementen en een strikte scheiding van 

constructie, bouwelementen en installaties. De gevel 

bestaat uit prefab betonelementen en/of houten samen-

gestelde wanden  en klikbare kozijnen. Gevelafwerking 

naar keuze, zoals baksteenstrips. De ‘kruipruimte’ ligt 

boven de begane grondvloer (in plaats van eronder) 

en de prefab binnenwanden staan op verhoogde vloe-

ren (Mind Air Vloer) met daarin verwerkt ventilatie en 

verwarming en in een laag daar weer onder E- en W-

leidingen. Het trappenhuis is ook weer geheel prefab 

inclusief leidingen. De constructie van de woningen 

bestaat uit op vier hoeken opgelegde vloerelementen 

en in balken en kolommen die in de vloer- en wand-

elementen zijn geïntegreerd. De invulling tussen bal-

ken en kolommen is vrij. Traditionele funderingsbalken 

ontbreken. Wind kiest ervoor om vierkante poeren op 

paalkoppen te storten met vier uitstekende roestvast-

stalen pennen die spits toelopen. Daarover worden 

op de hoeken in de vloerelementen ingestorte stalen 

hulzen geschoven. Jan Wind is zeven jaar bezig ge-

weest met de ontwikkeling van dit systeem. Zijn motief? 

In het nieuwbouwproject Stadspark Overvoorde 
zijn 60 eensgezinswoningen gebouwd volgens 
het bouwsysteem Mind Building Integrated 
System, bedacht door architect Jan Wind uit 
Musselkanaal in samenwerking met Plegt-Vos 
Bouwgroep uit Oldenzaal.

Plug & Play® bouwen van de Verbouwshop uit 
Tilburg.
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