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jongeneel helpt je 
verder Met BIM
BIM, je hebt er vast al van gehoord, het is immers een van de 
meest besproken onderwerpen in de sector. Jongeneel zet vol 
in op BIM. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de toekomst  
is en we helpen onze klanten hier graag verder mee.

Jongeneel Services maakt BIM toegankelijk voor 
alle bouwers. Wij helpen je verder met:
◆  De Jongeneel BIM-bibliotheek 
◆  Het uitlezen van jouw BIM- model
◆  Maatwerk en advies

De Jongeneel BIM-bibliotheek is 
gratis en staat open voor iedereen. 
Jongeneel gelooft in openBIM om de 
faalkosten in de sector te reduceren.

Download de 
BIM-bibliotheek 
op jongeneel.nl/

bim



kennismaking met het 
gevelteam

Bij Jongeneel draait alles om het zo goed 
mogelijk verder helpen van de klant. Het 
gevelteam denkt daarbij graag al in de 
engineeringsfase met de klant mee. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om de praktische vertaling 
van het ideaalplaatje van de architect 
naar een goed werkbare oplossing, zowel 
bouwtechnisch als prijstechnisch. De ervaring 
leert dat ze de klant zo vaak voor faalkosten 
kunnen behoeden.’
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Bouwen met BIM

BIM is onze standaard manier van 
werken. Daarbij maken we gebruik van 
open standaarden waarmee we de 
modellen van onze partners kunnen 
samenvoegen, zodat we onze projecten 
integraal kunnen coördineren. Deze 
open standaarden maken het mogelijk 
om met iedereen samen te werken, 
ongeacht de software die ze gebruiken. 
Ik ben BIM gaan waarderen als een 
instrument dat ons meer inzicht geeft in 
het bouwproces en ons in staat stelt om 
veel beter met onze partners samen te 
werken. In vergelijking met het traditio-
nele bouwproces besteed je weliswaar 
meer tijd in het voortraject, maar dat 
betaalt zich in het verdere verloop van 
het proces dubbel en dwars terug’

BIM proces manager Niek rooijackers 
van stam + De Koning Bouw
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We bezoeken Groothuisbouw 
samen met regiodirecteur 
Noordoost Cor Boeve 

en gevel- en prefab-specialist Henk 
Houtman. We worden ontvangen 
door technisch directeur Willem 
Flier. Hij vertelt ons eerst iets over 
de geschiedenis van het bedrijf: 
‘Groothuisbouw is in 1993 door 
de naamgever, Frans Groothuis, 
opgericht. Hij ontwikkelde één 
type woning die in verschillende 
afmetingen kon worden uitgevoerd. 

Ze werden toen nog door regionaal 
opererende aannemers gebouwd. 
In 1996 ben ik als werkvoorbereider 
bij hem in dienst getreden. Niet veel 
later moest hij door omstandigheden 
een stapje terug doen. samen 
met Arnold van der Linden, die als 
commerciële man ook al in dienst 
was, heb ik toen een belangrijk deel 
van het bedrijf overgenomen en zijn 
we met z’n tweeën de directie gaan 
voeren. In 2006 hebben we een eigen 
productiehal neergezet en zijn we de 

Het prefabriceren van bouwelementen biedt vele 
voordelen. Bij Groothuisbouw in Emmeloord 
bouwen ze er luxe, vrijstaande woningen mee. 
Ze hebben al meer dan tweeduizend woningen 
opgeleverd en beheersen het proces tot in de 
finesses. Het bedrijf maakt dan ook een gestage 
groei door.

Prefab-specialist 
in luxe, vrijstaande 
woningen

PrODUCTIECAPACITEIT FOrs UITGEBrEID

PREfABRIcAgE

Groothuisbouw heeft meer dan 
twintig jaar ervaring met de bouw 
van luxe vrijstaande woningen

4 MAART 2019



bouwelementen zelf gaan produceren. 
sindsdien zijn we gestaag gegroeid. 
We konden zo’n drieënhalve woning 
per week bouwen.’

Tweede productiehal

‘Ook wij hebben last gehad van de 
financiële crisis en de economische 
crisis die daarop volgde. In 2014 zijn 
we weer hard gaan groeien en 2015 
werd voor ons een topjaar. We zijn 
ons toen op nieuwe technieken gaan 
oriënteren, maar moesten constateren 
dat er niet veel nieuws onder de 
zon was. We hebben wel modernere 
machines aangeschaft en onze 
processen onder de loep genomen, 
zowel intern in de fabriek als extern 
op de bouwplaats. Intern heeft dat 
geleid tot een verbetering van het 
productieproces van de verschillende 
bouwelementen. Min of meer 
tegelijkertijd hebben we besloten 

om de capaciteit uit te breiden door 
een tweede productiehal te bouwen. 
Die is nu zo’n anderhalf jaar geleden 
gereedgekomen. We produceren nu 
vijf woningen per week en kunnen 
naar acht woningen per week groeien. 
Ook op de bouwplaats hebben we 
procesverbeteringen doorgevoerd, 
onder meer door met een betonnen 
casco te gaan werken en die ook zelf 
te gaan produceren. Daardoor hebben 
we de bouwtijd met anderhalve week 
kunnen bekorten.’

Eigen ogen

We krijgen een rondleiding door de 
productiehallen. Willem Flier legt 
uit dat de zaag- en nagelbestanden 
worden gegenereerd door de 
3D-tekeningen van de verschillende 
woontypen, waaruit de klanten kunnen 
kiezen. We zien dat de balken en 
planken eerst volautomatisch op 

maat worden gezaagd. Daarna wordt 
het frame van de bouwelementen 
opgebouwd en aan één kant met 
spaanplaat afgetimmerd. Vervolgens 
wordt het element omgedraaid, 
met isolatiemateriaal gevuld en met 
een dampdoorlatende zwarte folie 
afgedekt. Op het moment dat wij 
het productieproces volgen, worden 
dakelementen geprefabriceerd. 
Ze worden van panlatten voorzien 
en daarna worden de dakramen 
gemonteerd. Tijdens de rondleiding 

Willem Flier: 

‘We beheersen het 
proces inmiddels 
tot in de finesses, 
zodat onze 
klanten niet met 
meerwerk worden 
geconfronteerd’.

Met de bouw van een tweede productiehal is de capaciteit fors uitgebreid. 
De zaag- en nagelbestanden worden door 3D-tekeningen gegenereerd
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lopen we over de productielijn heen. 
In het midden van de hal komen 
we op een rond pleintje dat intern 
‘het kraaiennest’ wordt genoemd. 
Willem Flier: ‘Hier kun je het totale 
productieproces goed overzien. We 
leiden onze klanten hier ook rond, 
zodat ze met eigen ogen kunnen zien 
hoe we hun woningen hier onder 
ideale omstandigheden prefabriceren.’

Woningconfigurator

‘Wij bouwen huizen zoals je auto’s 
bouwt, zo veel mogelijk uitgaande 
van standaardconcepten en extra 
opties. Dat betekent niet dat we 
hier eenheidsworsten produceren. 
Integendeel. Met modulaire concepten 
rondom een aantal basistypen kunnen 
we uitgebreid invulling geven aan 
de individuele woonwensen van 
onze klanten. Hier op ons terrein 
beschikken we over een vijftal volledig 
ingerichte modelwoningen. Daarnaast 

kunnen ze hun eigen woning op 
onze website met behulp van een 
woningconfigurator samenstellen. 
Heel transparant, zodat ze precies 
weten wat een bepaalde configuratie 
kost. We beheersen dit proces 
inmiddels tot in de finesses, zodat 

onze klanten niet met meerwerk 
worden geconfronteerd. We hebben 
meer dan twintig jaar ervaring met de 
bouw van luxe, vrijstaande woningen. 
We bouwen ze in heel Nederland. 
Onze klanten zorgen zelf voor de 
bouwkavel en de afwerking van de 
vloeren en de wanden. Ook moet de 
woning nog van een keuken worden 
voorzien.’

Just-in-time

We vragen Willem Flier naar het 
duurzame karakter van de woningen: 
‘We voldoen vanzelfsprekend aan 
alle eisen die in het bouwbesluit zijn 
vastgelegd. De buitenschil wordt 
goed geïsoleerd. Daarbij besteden we 
extra aandacht aan de aansluitingen. 
We weten uit ervaring, dat juist daar 
het meeste warmteverlies optreedt, 
vooral bij de meterkast. Al onze 
woningen worden standaard zonder 
aardgas verwarmd en zonnepanelen 
kunnen als optie worden toegepast.’ 

De dakkapellen worden kant-en-klaar 
in de fabriek gemonteerd

Nadat de balken en planken 
volautomatisch op maat 
zijn gezaagd, wordt het 
frame van de dakelementen 
opgebouwd en ook van 
panlatten voorzien
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Manager logistiek en planning 
Tjalco Koopmans kijkt continu naar 
mogelijke procesverbeteringen, 
zowel op het productievlak als op 
het inkoopvlak

De samenwerking met Jongeneel 
bestaat al meer dan twintig jaar. Cor 
Boeve: ‘sinds ik bij Jongeneel in de 
buitendienst werk, kom ik hier al over 
de vloer. We leveren verschillende 
materialen waaronder vurenhout, 
hardhoutlijstwerk, plaatmaterialen 
en ringbalken. We hebben een open 
relatie met korte lijnen. We leveren 
de materialen just-in-time aan. 
Daarmee zorgen we er tevens voor 
dat de voorraden zo min mogelijk 
ruimte innemen. De ringbalken 
worden voorbewerkt en onverpakt 
aangeleverd. Dat bespaart tijd en 
veroorzaakt minder rommel. Ons 
uitgangspunt is altijd hoe de klant het 
graag wil hebben.’

Toekomstvisie

Henk Houtman vult hem aan: 
‘Ik overleg wekelijks met 
de productiechefs over de 
productieplanning. Hoe kunnen we 
daar het beste op aansluiten en rust 

creëren op het logistieke vlak? Ik 
overleg ook regelmatig met Tjalco 
Koopmans. Als manager logistiek 
en planning kijkt hij continu naar 
mogelijke procesverbeteringen, 
zowel op het productievlak als op 
het inkoopvlak. Op het inkoopvlak 
gaat het onder meer om de integratie 
van hun bestelsysteem en ons 
ordersysteem. Daarmee maken we het 
inkoopproces efficiënter en verkleinen 
we de kans op fouten.’ Aan het einde 
van het gesprek vragen we Willem 
Flier naar zijn visie op de toekomst. 
Hij heeft er een uitgesproken mening 
over: ‘We willen steeds meer arbeid 
van buiten (op de bouwplaats) naar 
binnen (in de fabriek) halen, ook 
al omdat er op bouwplaats steeds 
minder handjes zijn. Je moet daarbij 
bijvoorbeeld denken aan steigerloos 
bouwen, de integratie van techniek in 
de geprefabriceerde bouwelementen 
en kant-en-klare gevels.’  ]

www.groothuisbouw.nl

Cor Boeve: 

‘We leveren 
de materialen 
just-in-time aan. 
Daarmee zorgen  
we er tevens voor 
dat de voorraden  
zo min mogelijk 
ruimte innemen’
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AssORTIMENT

richard Hoogendijk: 

‘We kunnen het in een 
groot aantal kopmaten 
leveren alsmede in lange 
lengtes tot wel zes meter’

8 MAART 2019



Seizoen

Jongeneel Alkmaar doet veel in 
tuinhout. We spreken met manager 
rick Battem en tuinhoutspecialist 
richard Hoogendijk. rick Battem: 
‘In februari beginnen we met de 
voorbereidingen. Het tuinhoutseizoen 
loopt van maart tot en met juni met 
een uitloop in de zomer. Dan laten 
we in ruime mate zien wat we in huis 
hebben, niet alleen in ons magazijn. 
We stallen ons assortiment ook op de 
parkeerplaats voor onze vestiging uit. 
Onze klanten rijden dan als het ware 
tegen een muur van tuinhout aan.’

Assortiment

richard Hoogendijk: ‘Douglashout 
heeft verschillende voordelen. We 
kunnen het in een groot aantal 
kopmaten leveren alsmede in lange 
lengtes tot wel zes meter. Het is 
een sterke houtsoort, die zeker 
twintig jaar meegaat als je het 
contact met de grond vermijdt. Het 
kernhout is duurzamer dan dat van 
vuren. Daarnaast is Douglashout 
vrij gemakkelijk te verwerken. In 
de praktijk wordt het vooral op de 
erfscheiding toegepast en steeds 
meer bij de bouw van carports, 
pergola’s en tuinhuizen. Het is mooi 
tuinhout voor een mooie prijs.’

Bouwshop

‘Het wordt geoogst uit duurzaam 
beheerde bossen in Midden-Europa 
en is in ruime mate beschikbaar. 

Het mooiste Douglashout komt uit 
Duitsland. rick Battem: ‘Wij hebben 
hier in Alkmaar veel haalklanten 
waaronder een toenemend aantal 
hoveniersbedrijven en particulieren. 
Ze kopen bij ons niet alleen het 
tuinhout. In onze bouwshop kunnen 
ze voor alle toebehoren terecht zoals 
paalhouders, poeren en schroeven, 
zelfs voor gereedschap en beits. 
Douglashout vergrijst na verloop van 
tijd. Als je het met semi-transparante 
beits behandelt, dan blijft de tekening 
van het hout goed zichtbaar.’  ]

Consumenten geven steeds meer geld uit aan hun tuin. Het aandeel Douglas-
hout neemt sterk toe. Het is weliswaar wat duurder, maar heeft een warme 
kleur en een aansprekende uitstraling. Een echt zichtproduct. Het verklaart de 
toenemende populariteit van deze houtsoort.

Douglashout wordt ook steeds meer 
toegepast bij de bouw van tuinhuizen

Mooi tuinhout voor 
een mooie prijs

DOUGLAsHOUT POPULAIr

rick Battem: 

‘Ze kopen bij 
ons niet alleen 
het tuinhout. In 
onze bouwshop 
kunnen ze voor alle 
toebehoren terecht’
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Merijn Beemer is de nieuwe 
manager van de afdeling 
productmanagement waar 

het gevelteam onderdeel van is. We 
ontmoeten hem op het servicekantoor 
van Jongeneel in Utrecht. Freek 
Pronk, Henk Houtman en Frans 
Bakemans zijn ook aangeschoven. 
Freek is productmanager hout, plaat, 
gevel en prefab. Henk en Frans 
zijn productspecialisten gevel en 
prefab. Met hun kennis en ervaring 
ondersteunen ze de klanten en 
vestigingen van Jongeneel. Merijn 
verricht de aftrap: ‘Het gevelteam 
zal binnenkort met nog een derde 
gevel- en prefab-specialist worden 
versterkt.’ We vragen Merijn naar 
zijn achtergrond: ‘Ik kom uit de 
retailwereld, waar ik eerst zes 
jaar ervaring in de foodsector heb 
opgedaan. De laatste elf jaar heb ik 
in de non-foodsector bij Intergamma 
gewerkt. In de korte tijd dat ik nu 
bij Jongeneel actief ben, is me snel 
duidelijk geworden dat we hier veel 
dichter bij onze klanten staan.’

Persoonlijk contact

‘De contacten die je in de 
retailwereld met klanten hebt, 
zijn vluchtiger en minder 
persoonlijk. Jongeneel is een echt 
klantenbedrijf. Het persoonlijke 
contact staat hier juist centraal. 
Alles is erop gericht om de klant 
zo goed mogelijk te bedienen en 
te ondersteunen. Daarmee kun je 
alleen maar succesvol zijn als je 
hem goed kent en weet waar hij 
mee bezig is. In de retailwereld 
passen ze andere technieken toe 
om de klant in kaart te brengen en 
het assortiment op zijn behoeften 
af te stemmen. Met sommige van 
deze technieken kunnen we ons 

Bij Jongeneel draait 
alles om het zo goed 
mogelijk verder 
helpen van de klant. 
Uiteraard met het 
juiste assortiment 
hout, plaat en 
bouwmaterialen, 
maar ook met de 
bouwshop en een 
groot aantal services. 
Het gevelteam speelt 
een belangrijke rol 
in kennisoverdracht 
naar de klant en de 
interne organisatie.

kennismaking met het gevelteam
JONGENEEL Is EEN ECHT KLANTENBEDrIJF

PROdUcTMANAgEMENT
Freek Pronk: 

‘Wij denken graag al in 
de engineeringsfase 
met onze klanten mee”

Frans Bakemans: 

‘Het komt 
voor dat geen 
rekening wordt 
gehouden met 
de eisen die 
aan de brand-
werendheid 
worden gesteld’

10 MAART 2019



kennismaking met het gevelteam
JONGENEEL Is EEN ECHT KLANTENBEDrIJF

voordeel doen, maar het persoonlijke 
contact zal altijd centraal blijven 
staan.’ We vragen Merijn naar de 
belangrijkste ontwikkelingen in de 
bouwwereld waarmee de klanten 
van Jongeneel te maken hebben 
of krijgen: ‘De meest in het oog 
springende ontwikkeling is dat er 
steeds meer bouwelementen worden 
geprefabriceerd en kant-en-klaar op 
de bouwplaats worden aangeleverd.’

Werkbare oplossing

‘De ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid worden de komende 
jaren ook steeds belangrijker. 
Daarbij gaat het allang niet meer 

alleen om het toepassen van hout 
uit verantwoord beheerde bossen. 
De energietransitie is op dit moment 
actueel, maar circulair bouwen is de 
volgende stip op de horizon en die 
stip komt steeds dichterbij. En er 
zijn allerlei ontwikkelingen om het 
bouwproces efficiënter te maken. 
Eén daarvan is samenwerking binnen 
het kader van het Bouw Informatie 
Model (BIM). Dat vermijdt bouwfouten 
en vermindert faalkosten. Bij al 
deze ontwikkelingen kunnen wij 
onze klanten met onze kennis en 
ervaring terzijde staan.’ Freek Pronk 
vult hem aan: ‘In dit verband denken 
wij graag al in de engineeringsfase 
met onze klanten mee. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om de praktische 
vertaling van het ideaalplaatje van 
de architect naar een goed werkbare 
oplossing, zowel bouwtechnisch als 
prijstechnisch. De ervaring leert dat 
we onze klanten zo vaak kunnen 
behoeden voor faalkosten.’

Adviserende rol

Henk Houtman wijst erop dat je daarbij 
ook naar de integrale kostprijs moet 
kijken: ‘Voor de renovatie van 156 
portiekwoningen in Kampen voorzag 
het ontwerp van de architect in het 
aanbrengen van houten gevelplanken. 
Toen hebben we naar alternatieven 
gezocht die minder onderhoud vergen 

Merijn Beemer: 

‘Je kunt alleen maar succesvol 
zijn als je je klanten goed kent 
en weet waar ze mee bezig zijn’

Henk Houtman: 

‘Je moet 
ook naar 
de integrale 
kostprijs 
kijken’
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en een vergelijkbare uitstraling 
hebben. We kwamen toen bij de 
gevelplanken van Trespa Pura 
uit, gemakkelijk te reinigen en in 
verschillende houtdecoren leverbaar. 
Het bleek in alle opzichten de ideale 
oplossing.’ Frans Bakemans geeft een 
ander voorbeeld: ‘Het komt ook voor 
dat een ontwerp van een architect 
geen of onvoldoende rekening houdt 
met de eisen die tegenwoordig aan de 
brandwerendheid van gevelbekleding 
worden gesteld. Als we er tijdig bij 
worden betrokken, kunnen we in 
overleg met de klant, de architect 
en de leverancier naar een gevel 
toewerken die wel aan de eisen van 
het bouwbesluit voldoet. Het op deze 
manier meedenken wordt door onze 
klanten zeer gewaardeerd. Zoals 
Freek al zei: we hebben bij Jongeneel 
veel kennis en ervaring in huis. Daar 
kunnen ze van profiteren.’

Nieuwe ontwikkelingen

Freek Pronk legt uit dat het gevelteam 
van Jongeneel op initiatief van 
een vestiging bij een project wordt 
betrokken: ‘Zij hebben het eerste 
contact met de klant en kunnen 
het beste beoordelen op welk 
vlak we van meerwaarde kunnen 
zijn. Vanzelfsprekend volgen we 
alle nieuwe ontwikkelingen op 
gevelgebied op de voet. Een 
voorbeeld is de toepassing van 
aluminium achterconstructies. Ten 
opzichte van het traditionele houten 
regelwerk biedt dat een aantal 
voordelen. Ze zijn onder meer licht van 
gewicht en kunnen niet kromtrekken. 
Het is mijn primaire taak om deze 
nieuwe ontwikkelingen naar nieuwe 
concepten te vertalen, waarmee we 
onze klanten nog beter van dienst 
kunnen zijn. Dat geldt ook voor 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van prefabricage. Zo hebben we 
onlangs compleet geprefabriceerde 
wanden en daken voor bergingen 
geleverd. Een ander voorbeeld is 
de transformatie van een voormalig 
ziekenhuis in Bloemendaal tot een 
luxe appartementencomplex. Daarvoor 
hebben we geprefabriceerde 
dakelementen geleverd die ook al aan 
de binnenzijde zijn afgewerkt.’  ]

Integrale kostprijs doorslaggevend 
bij keuze gevelbekleding

Geprefabriceerde 
dakelementen die al 
aan de binnenzijde 
zijn afgewerkt met 
sponningschroten
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INNOVATIEF ALTErNATIEF VOOr OCOUMé

Nieuwste generatie 
multiplex voor 
buitentoepassingen
Duraply wordt gemaakt van Zuid-Europees populierenhout en is licht  van 
gewicht. De fineren zijn volgens een gepatenteerd proces individueel behandeld 
waardoor het een door en door verduurzaamde multiplex is. Duraply is van 
superieure kwaliteit en overtreft zelfs de duurzaamheid van Ocoumé.

Duraply is in drie varianten leverbaar: Duraply (blanke plaat),  Duraprime (gegrond) en Durapaint (voorzien 
van een overschilderbare film). Dit plaatmateriaal wordt standaard met een PEFC-certificaat geleverd, maar 
FsC-certificering is ook mogelijk. Alle Duraply producten zijn voorzien van 15 jaar garantie (als ze volgens de 
voorschriften worden verwerkt).

De dakranden en goten van deze nieuw-bouwwoning zijn van Duraply gemaakt

Zeer stabiel
Hoogwaardige kwaliteit
Duurzaamheidsklasse 3
Licht van gewicht
Gemakkelijk te bewerken
Constructief toepasbaar
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HIsTORIE

Van oorsprong is de Zaanstreek een houtgebied. 
Er stonden maar liefst 425 houtzaagmolens. Met 
hout uit Duitsland en Scandinavië werden er in de 
aanloop naar de Gouden Eeuw aan de lopende band 
schepen gebouwd. We bezoeken de houtzaagmolen 
Het Jonge Schaap. Hij staat op de Zaanse Schans.

Bakermat van 
de houthandel

Het Jonge Schaap

We worden ontvangen door Piet 
Meinen. Hij duikt met ons in de 
geschiedenis van deze bijzondere 
molen: ‘Het Jonge schaap was ooit 
eigendom van de familie schaep. Ze 
bezaten drie houtzaagmolens: Het 
Zwarte schaap, Het Witte schaap 
en Het Jonge schaap, hun laatste 
aanwinst. Hij werd in 1680 gebouwd 
en bleef tot 1935 in bedrijf. Omdat de 
eigenaren bang waren dat er tijdens 
de Tweede Wereldoorlog brandhout 
van zou worden gemaakt, hebben ze 
hem gesloopt, maar niet nadat ze hem 
gedetailleerd op tekening hadden 
laten zetten.’

Industriemolens

‘Deze zeskantige stellingmolen 
werd in 2007 herbouwd. Bij de 
hoofdconstructie is Larikshout 
gebruikt en zijn houten verbindingen 
toegepast. De herbouw heeft 
anderhalf jaar geduurd en zo’n 2,5 
miljoen euro gekost. Het Jonge 
schaap is eigendom van de Vereniging 
De Zaansche Molen. Ze hebben in 
totaal dertien molens in beheer en 
zetten zich in voor het behoud van de 
industriemolens in de Zaanstreek. In 
hun hoogtijdagen produceerden ze 
onder andere hout, olie, papier, meel 
en verf.’

Windgezaagd hout

Piet Meinen legt uit dat Het Jonge 
schaap een werkende houzagerij 
is: ‘We zagen voor de commerciële 
markt en onderscheiden ons doordat 
we afwijkende maten kunnen zagen. 
Dat is met name interessant voor 
restauratieprojecten. We zagen zowel 
voor aannemers als particulieren 
en hebben ook meubelmakers 
onder onze klanten. Voor het tempo 
waarmee gezaagd wordt, zijn we 
uiteraard afhankelijk van de wind. 
Bij windkracht vier kunnen we 
tweeëneenhalve meter per uur zagen. 
Klimaatneutraal!  ]
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Tweeëneenhalve meter per uur bij 
windkracht vier

Het Jonge Schaap is een 
zeskantige stellingmolen

Piet Meinen heeft zijn sporen in het 
houtvak verdiend. Tegenwoordig is 
hij actief als consultant en trainer. 
Daarnaast is hij actief betrokken bij  
Het Jonge Schaap

Piet Meinen: 

‘We zagen voor 
de commerciële 
markt en 
onderscheiden 
ons doordat 
we afwijkende 
maten kunnen 
zagen’
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PREfABRIcAgE

de afkorting Barli staat voor Bart 
en Lieke Cuijten. Zij begonnen 
het bedrijf zo’n dertig jaar 

geleden met de productie van 
schaftketens voor de bouw. Vijf jaar na 
de start werd het bedrijf overgenomen 
door het bouwbedrijf van Peter Peters 
die zijn schaftketen bij Barli kocht. 
Tegenwoordig wordt Barli geleid door 
zijn neef Andries Peters. We spreken 
hem op het kantoor in Uden, samen 
met accountmanager Gert Waterlaat 
van Jongeneel Oss. Andries heeft 

werktuigbouw gestudeerd en had 
aanvankelijk een carrière bij grote 
bedrijven voor ogen: ‘Na mijn studie 
ben ik bij stork gaan werken. Een mooi 
bedrijf waar alles keurig is geregeld. 
Zo’n omgeving bleek echter niet zo 
goed bij mij te passen. In 2001 ben ik 
bij mijn oom aan de slag gegaan. Barli 
stond toen aan het begin van haar 
ontwikkeling. Er was niets geregeld. 
Ik moest alles zelf doen. Dat sprak me 
veel meer aan.’

Vooruitziende blik

‘Mijn oom had een vooruitziende blik. 
Hij voorzag een grote toekomst voor 
prefab systeembouw. Vroeger had 
het qua kwaliteit en uitstraling een 
negatief imago. Dat beeld is evenwel 
helemaal gekanteld. Los van het 
feit dat het bouwbesluit in de basis 
al garant staat voor een minimaal 
kwaliteitsniveau, is systeembouw 
bij uitstek een bouwmethode 
waarbij tevoren tot in detail over het 
bouwwerk en het bouwproces wordt 
nagedacht. Daarnaast vindt de bouw 
binnen plaats, in een gecontroleerde 
en geconditioneerde omgeving. 
Bouwvocht komt bij ons bijvoorbeeld 
nauwelijks voor. Dat komt de kwaliteit 
ten goede en zorgt tevens voor een 
efficiënter én korter bouwproces. 
steeds meer opdrachtgevers zien hier 
de voordelen van in. Het zorgt ook 
voor betere arbeidsomstandigheden. 

EFFICIëNTEr EN KOrTEr BOUWPrOCEs

specialist in systeembouw

Barli is volledig ingericht op modulair bouwen. 
Naast doordacht maatwerk voor permanente 
huisvesting leveren ze ook oplossingen voor 
semipermanente en tijdelijke huisvesting. Ze 
nemen het hele traject uit handen. De projecten 
worden turnkey opgeleverd.

123 recreatiewoningen op Ameland 
voor Qurios Vakantieparken
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Onze vakmensen hoeven niet meer 
buiten in weer en wind te bouwen en 
niet meer zo veel te reizen. We kunnen 
ons er op de arbeidsmarkt goed mee 
onderscheiden.’

Kant-en-klaar

‘Toen ik hier zeventien jaar geleden 
kwam werken, had Barli vijf man in 
dienst. Toen werd alles nog met de 
hand uitgetekend. Tegenwoordig 
werken we hier met zestig mensen 
en worden de bouwelementen in 3D 
uitgetekend en computergestuurd 
gezaagd en bewerkt. We hebben een 
enorme groei doorgemaakt. Drie jaar 
geleden zijn we naar deze locatie in 
Uden verhuisd. We beschikken hier 
over twee grote productiehallen. 
In de ene hal worden de 
prefabbouwelementen geproduceerd; 
in de andere hal worden de projecten 

daarmee kant-en-klaar opgebouwd.’ 
Andries legt uit dat de processen en 
de organisatie nu structureel op orde 
zijn: ‘We kunnen vrij eenvoudig verder 
groeien. Daarbij richten we ons op het 
produceren van al dan niet tijdelijke 
woningen voor woningcorporaties 
en projectontwikkelaars. Zo hebben 
we voor Qurios Vakantieparken op 
Ameland 123 recreatiewoningen 
gebouwd, op 950 meter van het strand. 
Ze zijn compleet geprefabriceerd, in vijf 
verschillende typen.’

Complete units

‘Deze recreatiewoningen hebben 
een oppervlakte van vijftig tot tachtig 
vierkante meter inclusief veranda en 
berging. Ze hebben een betonnen 
vloer en zijn verder geheel in 
houtskeletbouw (HsB) opgebouwd.  
De gevelbekleding is ook van hout. 

specialist in systeembouw

Andries Peters: 

‘De bouw vindt 
binnen plaats, in 
een gecontroleerde 
en geconditioneerde 
omgeving. Het 
komt de kwaliteit 
ten goede en zorgt 
tevens voor een 
efficiënter én korter 
bouwproces’

25 tijdelijke eengezins-
woningen in Houten voor 
woningstichting Viveste. 
Ze bestaan uit twee 
woonlagen met 
woonkamer, bad-
kamer, open 
keuken en drie 
slaapkamers
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Ze zijn geschikt voor vier tot zes 
personen. Het was nog een hele klus 
om de verschillende units, waaruit deze 
recreatiewoningen ter plekke door ons 
worden opgebouwd, naar Ameland te 
vervoeren. Met name de overtocht per 
boot moest goed worden uitgestippeld. 

Voor dezelfde opdrachtgever hebben 
we ook 113 recreatiewoningen voor 
een vakantiepark in de duinen bij 
Bloemendaal aan Zee gebouwd en 
zijn we op dit moment bezig met de 
levering van 100 bijzonder stijlvolle 
recreatiewoningen in Zandvoort, 
op 80 meter van het strand. Ook 
deze recreatiewoningen bestaan uit 
compleet geoutilleerde units die ter 
plekke door ons aan of op elkaar 
worden gemonteerd.’

Duurzaam bouwen

‘We richten ons ook op de 
particuliere HsB-markt. Gelet op het 
toenemende belang van duurzaam 
bouwen gekoppeld aan het CO2-
neutrale karakter van hout als 
constructiemateriaal, verwachten 
wij dat deze markt zich sterk zal 
ontwikkelen.’ Andries ziet de 

Opbouw van de recreatiewoningen op het 
vakantiepark van Qurios in Zandvoort

Gert Waterlaat: ‘We werken al jaren 
intensief met Barli samen’

PREfABRIcAgE
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Barli Base Woningen

Het tekort aan woningen loopt op. 
specifiek voor de groeiende behoefte 
aan flexibele en verplaatsbare 
huisvesting heeft Barli het zogenaamde 
Barli Base Woonconcept ontwikkeld. 
Deze kant-en-klare woningen zijn 
bij uitstek geschikt voor starters 
en alleenstaanden, maar voor 
tweepersoonshuishoudens zijn ook 
woonoplossingen voorhanden. Ze zijn 
eenvoudig te verplaatsen en kunnen 
in een later stadium dus elders worden 
ingezet. Ze kunnen ook in verschillende 
vormen aan elkaar worden geschakeld. 
Een goed voorbeeld daarvan is het 
Nico van der Horst-park in Leiden 
dat Barli in opdracht van een tweetal 
woningcorporaties heeft gerealiseerd. 
In dit park hebben alleenstaanden, 
gezinnen en statushouders een tijdelijk 
thuis gevonden. Het bestaat uit 75 
studio’s, 25 driekamerappartementen 
en een gemeenschappelijke binnentuin 
en tuinhuis. Als antwoord op de enorme 
vraag naar betaalbare woningen voor 
één- en tweepersoonshuishouders heeft 
Barli ook de Barli Base DUO-woning 
ontwikkeld. Deze woning bestaat uit 
twee volledige bouwlagen, kunnen 
eveneens eenvoudig aan elkaar worden 
geschakeld en - indien gewenst - een 
upgrade krijgen naar BENG of NOM.

aannemerij eveneens als een 
belangrijke doelgroep: ‘Zij 
maken steeds meer gebruik van 
geprefabriceerde bouwelementen. Die 
kunnen wij prima voor hen produceren. 
Denk daarbij ook aan geprefabriceerde 
daken. We kunnen maatwerk leveren.’ 
Barli werkt intensief met Jongeneel 
samen: ‘Bepaalde producten 
kopen we altijd bij Jongeneel. Het 
gaat daarbij onder meer om de 
verschillende plaatmaterialen, gevel- 
en plafondbekleding, maar ook om 
kozijnen, deuren en afbouwmaterialen. 
Het is voor ons type bedrijf van 
essentieel belang dat wij te allen 
tijde op onze leveranciers kunnen 
rekenen. Ik heb Gert wel eens gebeld 
toen hij op weg bleek te zijn naar zijn 
vakantiebestemming. Ook toen stond 
hij voor ons klaar.’  ]

Het Barli Base DUO Woonconcept 
bestaat eveneens uit twee woonlagen. 
Deze woningen kunnen eenvoudig 
aan elkaar worden geschakeld
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LOgIsTIEk

BELANGrIJKE sCHAKEL IN HET KLANTENCONTACT

We maken eerst kennis 
met Peter Janssen. Hij 
is verantwoordelijk voor 

de planning van zijn ritten: ‘Vanuit 
Oss bedienen we de regio Zuid-
Gelderland, Oost-Brabant en Limburg. 
soms moeten we voor klanten van 
een van de tien vestigingen waarvoor 
we werken, ook materialen in België 
of Duitsland afleveren. Omdat de 

eerste levering vaak al vroeg in de 
ochtend moet plaatsvinden, laden we 
de vrachtauto van Bert de dag ervoor.’ 
We stappen bij Bert in de cabine en 
gaan op weg naar zijn eerste klant van 
de dag. Bert blijkt al veertig jaar in het 
vak te zitten: ‘Ik hou van de vrijheid 
en het eigen initiatief die dit beroep 
met zich meebrengt. In het verleden 
heb ik onder meer groenten en fruit, 

aardappels en meubels vervoerd. 
Op een gegeven moment ben ik bij 
Houthandel De Betuwe in Tiel in dienst 
getreden. Het werd later overgenomen 
door Jongeneel, waarvoor ik nu alweer 
veertien jaar met veel plezier werk.’

Vertrouwensband

We komen in de buurt van de eerste 
klant. Bert belt hem op en laat weten 
dat hij er over tien minuten is: ‘Bij 
veel klanten kom ik regelmatig; soms 
dagelijks. Ik ken ze bijna allemaal bij 
hun voornaam, ken ook de ins en outs 
van hun projecten en weet precies 
waar ik de bestelde materialen wel 
en niet moet neerzetten.’ Bert wijst op 
een bakje met sleutels: ‘Van een aantal 
vaste klanten heb ik de sleutels van 

De chauffeurs van Jongeneel zijn een belangrijke 
schakel in het contact met de klant. We gaan een 
halve dag op stap met Bert Schonenberg. Hij werkt 
vanuit Oss waar een van de vijf distributiecentra 
van Jongeneel is gevestigd. Zijn werkdag begint 
meestal al om half zeven ’s morgens.

Op stap met chauffeur van Jongeneel
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De bestelde materialen 
worden door Bert met 
de kooi-aap op de 
juiste plek neergezet

hun terrein en/of opslagruimte, zodat ik 
er altijd terecht kan, ook als ze er zelf 
niet zijn. Dat is de vertrouwensband die 

ik met ze heb opgebouwd. De eerste 
klant van de dag is Muller Bouw in Oss, 
waar geplastificeerd spaanplaat moet 
worden afgeleverd. Terwijl Bert de 
kooiaap van de vrachtauto loskoppelt, 
maken we een praatje met Hein rovers 
van Muller Bouw: ‘We kopen heel wat 
plaatmateriaal bij Jongeneel. Deze 
partij gebruiken we bij de renovatie van 
onze bouwketen.’

Milieuzones

‘We beschikken over zo’n dertig 
tot veertig bouwketen. Met dit 
geplastificeerde plaatmateriaal 
gaan we de binnenkant opnieuw 
bekleden. Daardoor kunnen we ze 
beter schoonhouden. We zijn al heel 
lang klant bij Jongeneel. Het gaat 

daarbij niet zozeer om de producten 
die ze leveren, want die kunnen 
we ook elders kopen, maar om het 
vertrouwen dat de gemaakte afspraken 
worden nagekomen.’ We gaan op 
weg naar de volgende klant, HTW in 
Wijchen. De cabine van de vrachtauto 
is erg comfortabel. Bert spreekt uit 
ervaring: ‘Ze zijn tegenwoordig van 
alle gemakken voorzien. Belangrijk 
voor het werk is dat hij meedraaiende 
achterassen heeft, want je komt 
soms op plekken waar je kort moet 
kunnen keren. Deze vrachtauto is 
namelijk 11,6 meter lang en daar 
moet je vanwege de kooiaap nog 
een metertje bij optellen. In verband 
met de milieuzones, die steeds meer 
gemeenten instellen, is het ook van 
belang dat het een Euro 5-wagen is.’

Op stap met chauffeur van Jongeneel

Peter Janssen verzorgt de planning 
van de ritten

Bert schonenberg: 

‘Mijn ritten 
worden zo  
gepland dat 
ik de bestelde 
materialen op 
de afgesproken 
tijd kan afleveren’
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Aanspreekpunt

We naderen het terrein van HTW. 
Weer pleegt Bert een telefoontje om 
te laten weten dat hij eraan komt: ‘Bij 
deze klant moet ik op de juiste manier 
voorrijden, zodat ik geen andere 
opritten blokkeer en de materialen aan 
de juiste kant kan uitladen.’ Met de 
kooiaap levert hij een partij gegrond, 
FsC-gecertificeerd Ocoumé af, op 
de door de klant aangewezen plek 
in het magazijn: ‘Ze beschikken hier 
over een eigen machinale waarmee 
de door ons geleverde materialen op 
maat worden gezaagd. We spreken 
kort met eigenaar Mark Harms: ‘We 
ontwerpen, bouwen en plaatsen onder 
meer tuinhuizen, buitensauna’s en 

schuttingen, op maat naar de wens van 
de klant. Het hout en plaatmateriaal 
kopen we altijd bij Jongeneel. Bert is 
voor ons het eerste aanspreekpunt als 
er een keer een verkeerde dikte of een 
verkeerde maat is besteld of geleverd. 
Hij neemt dan direct contact op met de 
vestiging en zorgt ervoor dat het de 
volgende dag opnieuw wordt geleverd. 
Daar kunnen we op rekenen.’

Bloktijden

De laatste klant die morgen is Van 
de Wouw Bouw in Nederasselt. Ook 
daar blijkt Bert kind aan huis: ‘Ik kom 
hier al sinds ik voor Houthandel De 
Betuwe begon te werken. Het bedrijf 
vormt een twee-eenheid met Van de 

Wouw Vastgoedbeheer dat zich in 
Nijmegen en omgeving richt op het 
beheren en verhuren van vastgoed. We 
ontmoeten eigenaar Maurice van de 
Wouw: ‘Het gaat vooral om woonruimte 
voor studenten. We hebben zo’n 
honderdveertig studio’s in beheer. Het 
onderhoud wordt door Van de Wouw 
Bouw verricht en het benodigde hout 
en plaatmateriaal kopen we al jaren tot 
volle tevredenheid bij Jongeneel.’ Bert 
legt nog uit dat zijn ritten zo worden 
gepland dat hij de bestelde materialen 
op de afgesproken tijd kan afleveren: 
‘Dat is een belangrijk onderdeel van 
mijn werk. De klant vraagt er tenslotte 
niet voor niets om.  ]

Mark Herms van HTW: 
‘Bert is voor ons het 
eerste aanspreekpunt 
als er een keer een 
verkeerde dikte of 
een verkeerde maat is 
besteld of geleverd’

Hein rovers van Muller Bouw: 

‘Het gaat niet zozeer 
om de producten, maar 
om het vertrouwen dat 
de gemaakte afspraken 
worden nagekomen’

Maurice van de Wouw van Van de Wouw 
Bouw en Vastgoedbeheer: 
‘We kopen het hout en 
plaatmateriaal al jaren 
tot volle tevredenheid 
bij Jongeneel’

LOgIsTIEk
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PROJEcTEN

Dit fraai ontworpen woonhuis staat in Westenschouwen nabij Burgh- 
Haamstede. Het heeft twee woonlagen en een totale oppervlakte van zo’n  
200 m2. Aan de buitenkant zijn geschaafde planken van Plato Fraké aange-
bracht. Fraké is een loofhoutsoort, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen 
in West-Afrika. Voor deze toepassing zijn de planken eerst hydro-thermisch 
behandeld. Het interieur is bekleed met geschaafde planken van Iroko.

stijlvolle 
houten gevel

Betrokken partijen 

Het project is gerealiseerd door 
Bouwbedrijf Kees Goossens uit 
Etten-Leur, een all-round bouwbedrijf 
dat voornamelijk in de regio West-
Brabant opereert. Voor vaste klanten 
voeren ze ook projecten buiten de 
regio uit. Jongeneel Breda is hun 
vaste leverancier voor al het hout en 
plaatmateriaal dat ze verwerken. Bij dit 
project ging het onder meer om zo’n 
7.000 meter Plato Fraké en zo’n 2.000 
meter Iroko.
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JONGENEEL LANCEErT BIM-BIBLIOTHEEK

Bouwen met BIM

JONgENEEL sERvIcEs

Niek rooijackers: 

‘Ik ben BIM gaan waarderen als een 
instrument dat ons meer inzicht geeft 
in het bouwproces en ons in staat 
stelt om veel beter met onze partners 
samen te werken’

Het ontwerp is van diederendirrix architectuur & stedenbouw. 
Het BIM-model is uitgewerkt door bureauEAU

Stam + De Koning bouwt mee aan de nieuwe skyline van Eindhoven. 
Bij het ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van al hun projecten 
maken ze gebruik van BIM. Het biedt meer inzicht in het bouwproces, 
verbetert de samenwerking tussen de verschillende partners en 
beperkt het risico op faalkosten.
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We bezoeken stam + 
De Koning samen met 
Hedy van Opzeeland 

en Arno Bos van Jongeneel. 
Hedy is productmanager diensten 
en duurzaamheid. Daaronder 
valt de onlangs door Jongeneel 
gelanceerde BIM-bibliotheek. Arno 
is accountmanager bij Jongeneel 
Eindhoven. Onze gesprekspartner 
is Niek rooijackers. Hij is BIM 
proces manager en vertelt dat 
stam + De Koning onderdeel is van 
VolkerWessels: ‘We zijn een innovatief 
bouwbedrijf dat in deze regio met 
meer dan honderd medewerkers actief 
is, met name in de binnenstedelijke 
hoogbouw. Er heerst bij ons een sterk 
wij-gevoel. We werken met leuke 
collega’s aan mooie projecten die 
overal in de stad zichtbaar zijn. In dit 
verband zijn we er trots op dat we 
onlangs door onze collega’s tot Beste 
Werkgever in de bouw zijn uitgeroepen 
en dat we onze koppositie op de PsO 
Prestatieladder sociaal Ondernemen 
hebben behouden, mede doordat 
we ook duurzame kansen bieden 
aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.’

Groeiregio

‘Als gevolg van de econo-
mische groei in de regio 
en de herontwikkeling van 

strijp-s, het voormalige industrieterrein 
van Philips, wordt er de komende 
jaren enorm veel gebouwd in de 
stad. Er verrijzen diverse grote 
appartementencomplexen die de 
skyline van Eindhoven definitief zullen 
veranderen. stam + De Koning is er 
nauw bij betrokken. Niek rooijackers: 
‘Wij bouwen onder meer de Onyx, 
een 83 meter hoge woontoren 
met 135 appartementen. Daarnaast 
bereiden we de bouw van nog enkele 
hoogbouwprojecten voor, waaronder 
de spectaculaire Trudo Toren met 
125 appartementen voor starters 
in de sociale sector alsmede de 
transformatie van de voormalige Philips 
Bedrijfsschool tot maar liefst 442 
appartementen. Bij het realiseren van al 
onze projecten maken we gebruik van 
BIM. samen met een collega is het mijn 
taak om het daarmee samenhangende 
proces te managen en innovaties 
te implementeren. Toen ik zo’n tien 
jaar geleden de vraag kreeg wat BIM 
voor stam + De Koning zou kunnen 
betekenen, was deze werkwijze voor 
mij een onbeschreven blad. Ik was toen 
werkvoorbereider en had niet gedacht 
dat BIM ooit in mijn functienaam zou 
komen te staan.’

Open standaarden

‘Inmiddels is BIM onze standaard 
manier van werken. Daarbij maken 
we gebruik van open standaarden 
waarmee we de modellen van onze 
partners kunnen samenvoegen, zodat 
we onze projecten integraal kunnen 
coördineren. Deze open standaarden 
maken het mogelijk om met iedereen 
samen te werken, ongeacht de 
software die ze gebruiken. Ik ben BIM 
gaan waarderen als een instrument 
dat ons meer inzicht geeft in het 
bouwproces en ons in staat stelt 
om veel beter met onze partners 
samen te werken. In vergelijking 
met het traditionele bouwproces 

Bij de transformatie van de Philips 
Bedrijfsschool is Stam + De Koning een 
BIM-samenwerking met Jongeneel 
aangegaan

Hedy van Opzeeland: 

‘BIM staat ook voor 
sociale innovatie. 
Het is een gaaf 
instrument dat 
nieuwe energie 
geeft en de 
projecten tastbaar 
maakt voor alle 
collega’s die erbij 
zijn betrokken.’
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besteed je weliswaar meer tijd in 
het voortraject, maar dat betaalt 
zich in het verdere verloop van het 
proces dubbel en dwars terug, onder 
meer in een efficiënte en soepele 
werkvoorbereiding en uitvoering. In 
het BIM-proces maken we, net als 
in het traditionele bouwproces, een 
onderscheid tussen de ontwerpfase en 
de engineeringsfase. In de ontwerpfase 
worden de modellen van de architect, 
de constructeur en de installatie-
adviseur in BIM samengebracht. Het 
maakt duidelijk ‘wat’ er gebouwd 
gaat worden. In de engineeringsfase 
gaat het daarbij om de gedetailleerde 
modellen van de installateurs, de 
leveranciers en de onderaannemers. 
Dan wordt bepaald ‘hoe’ het project 
gebouwd gaat worden.’

BIM-samenwerking

‘Doordat alle gegevens op basis van 
een 3D-model integraal op elkaar 
zijn afgestemd, komen bepaalde 
ontwerpfouten of discrepanties al 
in een vroegtijdig stadium aan het 
licht. Die kunnen dan nog worden 
opgelost voordat met de feitelijke 
bouw wordt begonnen. Het spreekt 
vanzelf dat de faalkosten tijdens de 
bouw hierdoor aanzienlijk worden 
beperkt. Jongeneel is een van onze 
vaste leveranciers. Bij de transformatie 
van de Philips Bedrijfsschool zijn 
we een BIM-samenwerking met hen 

aangegaan.’ Arno Bos legt uit dat hij 
daarbij aan de kant van Jongeneel 
heeft samengewerkt met Lars van 
Ginkel en bouwkundig BIM-adviseur 
Lourens stolwijk: ‘We hebben op 
basis van het 3D-model niet alleen de 
benodigde uittrekstaten gemaakt van 
de verschillende materialen die door 
ons kunnen worden geleverd. Op basis 
van onze productkennis en -ervaring 
hebben we verschillende alternatieven 
kunnen aandragen, waarmee tijdens 
de bouw geld kan worden bespaard 
of efficiënter kan worden gewerkt. 
Voor een optimaal verloop van het 
bouwproces hebben we tevens naar 
het logistieke proces gekeken. Ook 
daarmee kunnen we onze klanten 
ondersteunen.’

BIM-bibliotheek

Arno geeft een voorbeeld van de 
besparingen die konden worden 
gerealiseerd: ‘Aanvankelijk was 
het de bedoeling om een nis in 
de badkamer op het werk te laten 
timmeren. Wij hebben een prefab-
oplossing aangedragen waarmee ze 
veel efficiënter en derhalve goedkoper 
kunnen worden aangebracht. Een 
ander voorbeeld is de dikte van het 
underlayment van de entresolvloeren. 
Daarbij was van 21 mm uitgegaan, 
terwijl met 18 mm kon worden 
volstaan. Dat leverde alleen al een 
besparing van 40.000 euro op.’ 
Jongeneel is de eerste hout-, plaat- 
en bouwmaterialenhandel die haar 
klanten ondersteuning biedt bij BIM-
projecten. Hedy van Opzeeland: ‘Ze 
kunnen bij ons terecht voor het uitlezen 
van BIM-modellen en het maken 
van uitgebreide materialenstaten. 
Via een plug-in kunnen ze ook 
gebruikmaken van de uitgebreide BIM-
productenbibliotheek die we onlangs 
hebben gelanceerd. Hij is voorzien 
van 3D-modellen en gedetailleerde 
productinformatie. Je kunt onder meer 
op afmetingen, afwerkmogelijkheden, 
isolatiewaarde en brandklasse 
selecteren. Voor meer informatie 
verwijs ik graag naar onze BIM-video.’  ]

Arno Bos: 

‘We hebben 
verschillende 
alternatieven 
aangedragen, 
waarmee tijdens 
de bouw geld kan 
worden bespaard 
of efficiënter kan 
worden gewerkt’

De BIM-samenwerking met Jongeneel heeft 
een aantal besparingen opgeleverd, onder meer 
bij het aanbrengen van een nis in de badkamers 
en het underlayment van de entresolvloeren

Meer informatie over 
BIM-samenwerking  
met Jongeneel, bekijk 
www.jongeneel.nl/BIM

www.jongeneel.nl/BIM
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PROJEcTEN

Aan de Camposdreef in Utrecht wordt 
een schitterend appartementengebouw 
gerealiseerd. Het bestaat uit drie woon-
lagen met dertien huurappartementen.  
Ze worden niet op het aardgas aangesloten 
en zijn dus volledig elektrisch dankzij 
warmtepompen en zonnepanelen op het 
dak. Het complex is ontwikkeld door  
EXPO Vastgoed. Ze hebben er een prijs-
vraag mee gewonnen.

Energiezuinige 
huurapparte-
menten

Betrokken partijen 

Het complex wordt gerealiseerd door 
Bouwbedrijf Van Dillen uit Culemborg, 
gespecialiseerd in innovatieve en duur-
zame oplossingen. De voorgeschreven 
gevelbekleding kon niet tijdig worden 
geleverd. In goed overleg met alle be-
trokken partijen heeft Jongeneel Tiel een 
gelijkwaardig alternatief aangedragen: 
Ayous voorzien van een brandvertrager. 
De gevelbekleding is per verdieping 
verpakt afgeleverd inclusief achtercon-
structie, folie en isolatiemateriaal.
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Bijna een jaar geleden is Jongeneel Terneuzen 
naar een spiksplinternieuw pand verhuisd. De 
bereikbaarheid is sterk verbeterd. Tegelijkertijd is 
daar het nieuwe concept van de Bouwshop van 
start gegaan. We zijn benieuwd naar de ervaringen. 

Bouwshop 2.0
UITGEKIEND AssOrTIMENT

ONE-sTOP-sHOPPINg

Blikvanger

We worden ontvangen door manager 
Michel Palmen en Carin van Hoeve 
en sam Dieleman van de verkoop 
binnendienst. Michel steekt van wal: 
‘We zitten nu aan een doorgaande 
weg. Er komt hier veel verkeer 
langs. We merken dat de bouwshop 
als blikvanger fungeert. Dat komt 
het bezoek aan onze vestiging ten 
goede. Daardoor hebben we ook 
meer particulieren als klant gekregen. 
De bouwshop was voor ons altijd al 
belangrijk. Daarmee kunnen we onze 
klanten namelijk beter bedienen en 
aan ons binden. One-stop-shopping.’

Van links naar rechts: Carin van Hoeve, 
Michel Palmen en Sam Dieleman28 MAART 2019



Topkwaliteit

Carin van Hoeve is enthousiast over 
de nieuwe bouwshop: ‘Het assortiment 
is completer geworden en sluit goed 
aan bij hetgeen onze klanten voor 
de meest voorkomende klussen 
nodig hebben. Zo is de productgroep 
bevestigingsmiddelen bijvoorbeeld 
sterk uitgebreid. Dat geldt niet alleen 
voor de schroeven, maar ook voor 
de lijmen en de kitten. Het aanbod 
gereedschap is eveneens sterk 
uitgebreid. We werken samen met 
stanley, DeWalt en Festool. stanley en 
DeWalt staan garant voor topkwaliteit 
en Festool is ‘top of the bill’ als het om 
houtbewerkingsmachines gaat.’

Eigen merk

In de nieuwe bouwshop staat 
ook een uitgebreid assortiment 
verfproducten. sam Dieleman: ‘Goed 
schilderwerk staat of valt met de juiste 
voorbehandeling. Onder eigen merk 
hebben we voor elke ondergrond de 
juiste grondverf in huis. We bieden 
tevens goed dekkende muurverf aan, 
maar er is veel meer veranderd. Te 
veel om op te noemen. Onze klanten 
reageren superpositief op dit nieuwe 
concept. Dat geldt ook voor het 
assortiment bouwmaterialen dat we 
tegenwoordig aanbieden. Met name 
de zakwaren van Bruil lopen goed.’  ]

Manager Michel Palmen: 

‘Met de nieuwe 
bouwshop 
kunnen we 
onze klanten 
nog beter 
bedienen 
en aan ons 
binden’

Het assortiment is 
completer geworden

Eigen merk 
voorbehandelingsproducten

Eigen merk muurverf

Festool is ‘top of 
the bill’ als het om 
houtbewerkings-
machines gaat
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AssORTIMENT

JONGENEEL UTrECHT UrANIUMWEG

Haalcentrum en 
distributiecentrum

Maarten Post is manager van 
Jongeneel Groot Utrecht. 
Daar behoort Jongeneel Het 

Houten Hart aan de Ontariodreef ook 
toe. Maarten is verantwoordelijk voor 
de commerciële activiteiten en stuurt 
de beide haalcentra aan. We spre-
ken hem samen met manager Barry 
Terstegen van het distributiecentrum. 
Maarten vertelt dat de vestiging aan de 
Uraniumweg relatief veel haalklanten 
telt: ‘We hebben hier veel kleinschalige 
timmerfabrieken als klant. Ze komen 
het hardhout hier meestal zelf uitzoe-
ken. We bedienen ook veel vastgoed-
onderhoudsbedrijven en klanten van 
andere Jongeneel-vestigingen die hier 
in de regio aan het werk zijn.’

Kraanleveringen

‘We maken gebruik van hetzelfde 
magazijn als het distributiecentrum. Dat 
zorgt op gezette tijden voor behoorlijk 
wat verkeer, omdat de orders voor de 
bezorgklanten daar ook worden klaar-
gemaakt. Barry Terstegen vult hem aan: 
‘Vanuit deze locatie bestrijken wij een 
groot deel van de provincie Utrecht en 
de provincie Zuid-Holland inclusief het 
Botlekgebied. Om een idee te geven 
van de omvang: we rijden elke dag met 
6 à 7 vrachtwagens naar zo’n 70 be-
zorgadressen. De service die wij onze 
klanten bieden, gaat steeds verder. 
Van kooi-leveringen binnen tevoren 
met de klant afgesproken bloktijden tot 

kraanleveringen, waarbij de bestelde 
materialen niet alleen op de juiste tijd, 
maar ook op de juiste hoogte worden 
geleverd.’

Bouwshop

‘Deze zogenaamde hoogteleverin-
gen zorgen ervoor dat de materialen 
direct op de juiste verdieping bij de 
werkplek worden afgeleverd. De klant 
hoeft dan geen dure bouwkraan te 
huren. Het bespaart hem tijd, geld 
en gesjouw.’ Het assortiment van de 
bouwshop aan de Uraniumweg wordt 
ook bepaald doordat het haalcentrum 
en het distributiecentrum op dezelfde 
plek zijn gevestigd. Maarten Post: ‘Dat 
geldt bijvoorbeeld voor het assortiment 
schroeven, kitten, lijmen en ook lijmsys-
temen. Daarmee kunnen de medewer-
kers van de bouwshop de orders van 
de bezorgklanten completeren door 
ze van alle benodigde toebehoren te 
voorzien.’  ]

De vestiging van Jongeneel aan de Uraniumweg in 
Utrecht heeft veel kleinschalige timmerfabrieken 
onder haar haalklanten. In het magazijn vinden 
ze een breed en diep assortiment hardhout. Het 
assortiment van de bouwshop is mede afgestemd 
op de bezorgklanten die door het naastgelegen 
distributiecentrum worden bediend. 

Maarten 
Post (links) 
en Barry 
Terstegen

Jongeneel Utrecht Uraniumweg 
heeft een breed en diep assortiment 
hardhout

30 MAART 2019



Locaties, data en tijd:
  Zaandam  di 16 april 2019  16:00 - 20:00
  Assen  wo 17 april 2019 16:00 - 20:00
  Deventer di 7 mei 2019 16:00 - 20:00

  Breda  do 9 mei 2019  16:00 - 20:00
  Dordrecht  di 21 mei 2019  16:00 - 20:00
  Roermond  do 23 mei 2019  16:00 - 20:00

Om je aan te melden en voor meer informatie kijk op www.jongeneel.nl/vakmandag
Wees er snel bij, vol  = vol!

In april en mei is het weer zover:

DE TWEEDE EDITIE VAN DE JONGENEEL VAKMANDAGEN!

Vorig jaar was het een enorm succes en het beloofd dit jaar alleen nog maar beter te worden. 
Het thema van deze Vakmandagen is renovatie. Op dit grootschalige evenement leer je de 
ins en outs over dakisolatie, gevelisolatie en wandisolatie. 

Het doel van de avond is om lekker zelf aan de slag te gaan en handige tips & tricks te leren.  
Natuurlijk kun je aan het eind van de avond ook nog  je Jongeneel Vakman certi� caat ophalen 
en krijg je een gevulde goodiebag mee naar huis. 

Dakisolatie
Gevelisolatie
Wandisolatie

MELD JE 
NU AAN!



DEUREN

ACCESSOIRES

SERVICES
skantrae.com

Skantrae staat voor je klaar als het gaat om deuren, accessoires en 

services. Van inspiratie tot afhangen. Skantrae neemt je werk uit handen 

en helpt je met advies, raad en daad.

Skantrae Aan alles gedacht.
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