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Houtbouwgroep De Groot 
Vroomshoop wist de afgelopen jaren het 
modulaire bouwen met CLT, samen met 
Finch Buildings, verder uit te bouwen. De 
vooruitzichten bleken dermate positief 
dat opschalen noodzakelijk was. Die op-
schaling wordt gerealiseerd met het 
huren van een 5.000 m² grote hal in En-
schede. Daarmee is de Fabriek van Hou-
ten Gebouwen geboren.

“Er diende zich een flink aantal nieuwe 
houtbouwprojecten met CLT aan voor 
het komende jaar. Wij willen continuïteit 
creëren in onze productie. Daarom heb-
ben we de stap gezet om daar een 
aparte fabriek voor in te richten”, ver-
klaart Gerard Beltman, algemeen direc-
teur van De Groot Vroomshoop Groep.

PERMANENTE KWALITEIT
In de hal in Enschede verwacht De 

Groot Vroomshoop elke dag vier modu-
les te kunnen produceren. Het betreft de 
assemblage van woonmodules uit voor-

bewerkte CLT-elementen waarvan Finch 
Buildings het ontwerp voor zijn rekening 
neemt. De modules variëren in grootte 
tussen de 25 en 50 vierkante meter. Tij-
dens hun assemblage worden ze voor-
zien van een prefab sanitairunit en een 
meterkast. Op de bouwlocatie kunnen 
de modules worden gestapeld en gekop-
peld tot appartementen voor huishou-
dens van één of meer personen.

“Een isolatiejasje om het gebouw en je 
hebt een appartementencomplex”, con-
stateert Beltman tevreden. Nadat de fa-
briek begin maart ging proefdraaien, 
raakte zojuist de productie op stoom. Er 
rollen nu dagelijks modules ‘van de lo-
pende band’. 

In Monnickendam komen de eerste 
modules te staan. Daar realiseert De 
Groot Vroomshoop in opdracht van BMB 
Ontwikkeling een woongebouw in vier 
bouwlagen met 62 woningen. Woning-
stichting Wooncompagie neemt 21 soci-
ale huurwoningen af. De overige leefunits 

JUISTE MOMENT  
OM IN TE STAPPEN
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HOUT IN DE BOUW

T h e m a - a r T i k e l

Met een sneltreinvaart ontwikkelt de hout-

bouw zich in Nederland. Het dwingt hout-

bouwbedrijven tot opschalen en initiatie-

ven om aan de vraag van de markt te blij-

ven voldoen. Van houtskeletbouwlijn tot 

complete huizenfabrieken worden opge-

tuigd. Timmerfabrieken zien daarbij hun 

kans schoon om een grote stap voor-

waarts te zetten richting houtbouw.

<< Woonstad bouwt binnenkort de grootste houten 

corporatieflat van Nederland (Powerhouse Company).

<< Fraai project in Monnicken-

dam van Finch Buildings.

>> CLT aan 

de zichtzijde 

in project 

Monnicken-

dam (Finch 

Buildings).
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>> Maaldrifts 

houtskeletbouw-

fabriek is operati-

oneel.

zijn koopwoningen. “Met deze modules 
kunnen we appartementencomplexen 
bouwen met een permanente kwaliteit. Het 
eindresultaat voldoet aan alle eisen van het 
Bouwbesluit”, benadrukt Beltman.

COMFORTABEL WONEN
Flexibiliteit is het grote voordeel van 

bouwen met modules, samengesteld uit 
een combinatie van CLT, gelamineerd 
hout en houtskeletbouw. “Op dit mo-
ment lopen er ook projecten waar dit 
bouwsysteem wordt ingezet voor het op-
lossen van de woningnood van ‘urgente 
spoedzoekers’. Dan kunnen we het sy-
steem eenvoudig demonteren en ergens 
anders weer opbouwen. Met een tijde-

lijke vergunning realiseren we voor bij-
voorbeeld een periode van tien jaar wo-
ningen op locaties waar het bestem-
mingsplan (nog) niet in wonen voorziet. 
Dat gaat niet ten koste van de kwaliteit, 
want je woont op basis van het Bouwbe-
sluit. Weliswaar is de regelgeving voor tij-
delijke bouw wat minder streng, maar wij 
vinden dat bewoners van onze apparte-
menten er met comfort moeten kunnen 
wonen”, vindt Gerard Beltman.

Hoewel hij vol vertrouwen spreekt over 
de Fabriek van Houten Gebouwen in En-

schede, betreft het wel een gehuurd 
pand. Waarom niet zelf een fabriek laten 
bouwen? Beltman: “Op korte termijn 
doen we dat niet. We hebben veel ver-
trouwen in dit product, maar willen toch 
kijken hoe de markt reageert en of we het 
product nog enigszins moeten aanpassen 
aan de vraag. Momenteel kunnen we 
prima die vraag invullen zonder een al te 
grote investering te doen. We willen eerst 
nog meer ervaring opdoen en de reacties 
uit de markt op deze gebouwen gebrui-
ken voor de verdere ontwikkelingen.”

HOUTSKELETBOUWMACHINES
De transitie naar ‘bouwen in de fa-

briek’ resulteert in een ware hausse aan 
houtskeletbouwers in Nederland. al deze 
bedrijven moeten worden voorzien van 
de benodigde machines. Dan komen ze 
vaak terecht bij H&M Houtbewerkings-
machines in Sneek. De laatste 15 jaar 
ontwikkelt en fabriceert deze onderne-
ming in toenemende mate houtskelet-
bouwmachines. Die waren  tot enkele 
jaren geleden voornamelijk bestemd voor 
de buitenlandse markt, maar de laatste 
drie jaar groeide het aandeel van Neder-
landse opdrachtgevers en afnemers.

Inmiddels zijn de hsb-machines van 
H&M voor een belangrijk deel bestemd 
voor de Nederlandse markt. Er moest 
zelfs een extra loods worden gebouwd 
om aan de vraag te kunnen voldoen. 
“Die fabrieksruimte namen we afgelopen 
januari in gebruik. Ook zijn we intern 
kantoren aan het bijbouwen en investe-
ren we in meer personeel.” aan het 
woord zijn rené Klabbers en Marcel van 
der Molen, beiden directeur en eigenaar.

VOOROPLOPEN
Zij leggen in het kort uit wat H&M zoal 

op het gebied van houtskeletbouw le-
vert: “Dat is het totale concept. Dus van 
een CNC-gestuurde afkortzaag, die de 
sporen en het hout op maat zaagt, tot en 
met de complete hsb-productielijn. Hier-
voor ontwikkelden wij een nieuw model: 
de H&M Trussmaster. Deze machine 
zaagt en freest de meest uiteenlopende 
maten die in de houtskeletbouwindustrie 
worden gebruikt.”

“Omdat er steeds meer bewerkingen 
op de machines  worden uitgevoerd, blij-
ven we doorontwikkelen. Dat leidde 
onder andere tot een automatische wis-
selaar, zodat je meerdere gereedschap-
pen kunt toepassen voor zagen en fre-
zen. ander voorbeeld zijn machines voor 
het automatisch aanbrengen van isolatie 
en het belijmen van elementen. En de 
volgende ontwikkeling staat alweer voor 
de deur: het automatisch aanbrengen 
van beplating.”

Daarnaast levert H&M een steenstrip-
robot. “De derde versie daarvan instal-
leerden we recent bij IIBO in Heeren-
veen. De vierde is in de maak. De strips 
worden automatisch gevoerd naar een 
machine die ze vervolgens op patroon 
aanbrengt. Ja, hierin lopen wij wel 
voorop”, zeggen Klabbers en Van der 
Molen met gepaste trots. 

Voor overcapaciteit in Nederland zijn de 
heren niet zo bang. “Wij kunnen makkelijk 
opschalen en afschalen. De prefab-bouw 
is een wereldwijde groeimarkt. In het ver-
leden merkten we altijd dat als er rust 
heerst in het ene land, de activiteiten in 
een ander land weer oppakken.”

‘CONTINUÏTEIT 
CREËREN IN DE 
PRODUCTIE’
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<< Bouwen 

met CLT-woon-

modules in 

Monnickendam 

(Finch Buil-

dings).

<< Timmerfabriek 

Maaldrift kocht 

een compacte 

hsb-lijn bij H&M.
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KANSEN ZIEN EN PAKKEN
Een actueel project van H&M Hout-

bewerkingsmachines vond plaats bij 
Timmerfabriek Maaldrift in Wassenaar, 
waar nu een houtskeletbouwlijn staat. 
“Een prachtige lijn. Maaldrift is een voor-
beeld van een ondernemer die kansen 
ziet en daarin investeert. Wij hebben 
daar een redelijk compacte machine-
straat met veel output geïnstalleerd. Zo’n 
zelfde lijn met aanvulling voor de daken 
gaan we dit jaar ook nog plaatsen bij 
Bynt in Harlingen”, aldus de directie van 
H&M.

Timmerfabriek Maaldrift besloot vorig 
jaar de stap te zetten. Naast de timmer-
fabriek zelf kwam een gebouw vrij - en 
zo ontstond de mogelijkheid de bedrijfs-
activiteiten uit te breiden met een hout-
skeletbouwlijn. “Met de timmerfabriek 
groeiden wij uit ons jasje. Het pand naast 
ons is vijf maal zo groot als wat we had-
den”, schetst directeur-eigenaar Wim 
Qualm. “Wij hadden al vaker aan hout-
skeletbouw gedacht, maar de ruimte 
ontbrak. Het is nu ook het juiste moment 
om in die markt te stappen.”

Voor deze stevige investering in een 
houtskeletbouwlijn deed Maaldrift een 
beroep op de expertise van H&M. De 
nieuwe aanwinst wordt aangestuurd van-
uit een TEKLa-tekenprogramma. Daarbij 
moesten nieuwe operators worden aan-
getrokken. “We vullen het personeel in 
op het moment dat het beschikbaar 
moet zijn - en tot nu toe lukt dat goed. 
Door het machinepark dat we hebben 
staan, hoeven de medewerkers op hout-
gebied iets minder vaktechnisch ge-
schoold te zijn. Veel gebeurt immers au-

tomatisch. Dat is een voordeel”, stipt 
Qualm aan.

PREFAB-TEAM
Na begin maart te zijn gestart met tes-

ten en wat kleine projecten, is Maaldrifts 
houtskeletbouwfabriek nu zo goed als 
operationeel. Was er bij Wim Qualm nog 
sprake van een afweging tussen hsb en 
CLT? “Eigenlijk niet. Het is ook een ge-
voelskwestie. Niets ten nadele van CLT, 
maar houtskeletbouw met isolatie en ge-
velbekleding erop werkt redelijk eenvou-
dig. Bovendien heeft deze methodiek 
zich al honderden jaren bewezen. Zeker 
in de rest van Europa.” 

Samenwerking met de eigen timmerfa-
briek biedt ook de mogelijkheid om kozij-
nen prefab in de houtskeletbouwelemen-
ten te plaatsen. En niet pas op de bouw-
locatie, zoals in de praktijk vaak gebeurt. 
Daarnaast denkt Wim Qualm dat zijn be-
drijf een voordeel heeft van de locatie 
Wassenaar. “In het westen van het land 
heb je niet zoveel hsb-fabrieken, terwijl 

er wel veel wordt gebouwd. Omdat wij 
centraal in Wassenaar zitten scheelt dat 
in het transport. Kortere ritten betekenen 
lagere transportkosten en zijn beter voor 
het milieu.”

Timmerfabriek Maaldrift stort zich niet 
onbezonnen in dit nieuwe avontuur. “In 
deze aanloopperiode hebben we de tijd 
om de machines goed te leren kennen. 
We zijn bezig met de samenstelling van 
een prefab-team, dat de elementen op 
locatie kan plaatsen, en ondertussen 
gaan we achter werk aan. Misschien  
zijn er ook wel collega’s die iets willen 
uitbesteden. De timmerfabriek draait  
natuurlijk volop door met het maken van 
kozijnen.”

OPTIMUS
Timmerfabriek Frank van roij, geves-

tigd in Goirle, is al decennialang actief in 
de houtskeletbouw. Gingen de hsb-ele-
menten vroeger op transport naar de 
bouwlocatie om daar geassembleerd te 
worden, tegenwoordig gebeurt dat in de 
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NIEUWBOUW OP OUDE FUNDAMENTEN
In de rotterdamse wijk Pendrecht gaat woningcorporatie Woonstad het grootste houten woongebouw 
van Nederland bouwen. Valckensteijn, zoals het appartementencomplex gaat heten, wordt 40 meter 
hoog. De opgeteld 12 bouwlagen bieden straks plaats aan 82 vrije sector huurwoningen in het mid-
densegment.
De kern en begane grond worden uit beton geconstrueerd. Maar de overige constructieve delen uit 
hout, net zoals de gevel.
Bijzonder detail is dat het lichte houten ontwerp architectenbureau Powerhouse Company de mogelijk-
heid biedt om Valckensteijn te laten bouwen op de fundamenten van een gesloopte flat. Eind dit jaar 
moet de bouw beginnen. De oplevering staat gepland voor 2023.
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hal. Daarna vertrekken de modules op 
een dieplader naar de locatie.

Gloednieuw is de Optimus, een fa-
brieksmatig geproduceerde systeemwo-
ning waarin zowel hsb als CLT wordt 
toegepast. Directeur-eigenaar Frank van 
roij: “Ik denk dat deze twee bouwme-
thodieken elkaar enorm kunnen verrij-
ken.” Bedrijfsleider robert Bierings valt 
hem bij: “CLT heeft immers het voordeel 
dat je er veel sterkte en stijfheid aan kunt 
ontleden. Het is constructief materiaal. 
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Daarentegen is de buitenschil van de 
Optimus-woning opgetrokken in hout-
skeletbouw, wat met de isolatiewaarden 
te maken heeft.” 

Het concept van de Optimus-woning 
is bedacht en gerealiseerd door Timmer-
fabriek Frank van roij en NB architecten. 
Dat gebeurde in samenwerking met de 
woningcorporaties Bazalt Wonen, Kleur-
rijk Wonen, Compaen en ‘Thuis. Het le-
vert een modulair systeem op waarbij de 
modules onderling uitwisselbaar zijn. De 

eerste woningen verrijzen in Mierlo voor 
woningcorporatie Compaen. Het gaat 
hier om 16 huurwoningen die bestaan uit 
twee gekoppelde modules van samen 
9,60 meter breed. alle voorzieningen be-
vinden zich op de begane grond, terwijl 
de eerste verdieping een extra kamer 
telt.

NEK UITSTEKEN
In de reusachtige fabriekshal van Tim-

merfabriek Frank van roij vinden op dit 
moment de bouw en assemblage van de 
woningen plaats. robert Bierings: “Ook 
voor het CLT doen wij de volledige werk-
voorbereiding. De data leveren wij aan 
en vervolgens worden de CLT-platen op 
maat vanuit Oostenrijk bezorgd. De 
houtskeletbouw buitenwanden zijn ge-
isoleerd met hennep en afgewerkt met 
een gemodificeerde gevelbekleding van 
Platowood Fraké of Vuren.” Behalve dat 
er gebruikt wordt gemaakt van duurzame 
materialen, zorgen zonnepanelen voor 
een overcapaciteit aan stroom die terug 
kan worden geleverd aan het energienet.

Op dit moment zit het bedrijf nog in een 
opstartfase waarbij één woning per week 
wordt gefabriceerd; het doel is twee wo-
ningen per week. Frank van roij licht toe: 
“Wij zijn een echt familiebedrijf en mijn 
zoon Juul is de drijvende kracht achter dit 
project. We bouwen inmiddels al meer dan 
twintig jaar met houtskeletbouw, maar ook 
voor ons is dit een bijzondere opdracht en 
een vernieuwend concept. Onze fabrieks-
matig geproduceerde woning voldoet in 
alle opzichten aan het Bouwbesluit. Hoe-
wel het project voor Compaen permanente 
bebouwing betreft, kan de Optimus-wo-
ning gedemonteerd worden en op een an-
dere locatie weer opgebouwd. Wij waar-
deren het echt dat deze woningbouwver-
enigingen hun nek uitsteken met dit 
project. Bouwen met hout raakt op deze 
manier in een stroomversnelling.” <<

BOUWEN 
MET HOUT 
IN EEN 
STROOM
VERSNELLING

>> Prototype van de 

Optimus-woning bij 

Timmerfabriek Frank 

van Roij.

>> Twintig jaar erva-

ring met houtskelet-

bouw.

>> CLT en hsb verrij-

ken elkaar, aldus 

Frank van Roij.
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