
advertentie

duurzaamheid

Overigens noemt Van der Meer VDM Woningen

een productiebedrijf en geen bouwbedrijf. Dat

heeft alles te maken met de manier van werken,

het industriële bouwen. Alle prefab onderdelen

van de woning worden namelijk in de

fabriekshallen in Drogeham, onder ideale

omstandigheden, geproduceerd. Vervolgens gaan

deze onderdelen als een bouwpakket naar de

locatie, waar de woning in één dag wind- en

waterdicht wordt opgebouwd. Daarna worden de

muren er omheen gemetseld. „Een unieke manier

van bouwen, die door steeds meer particulieren

en andere opdrachtgevers wordt ontdekt en

gewaardeerd”, legt Van der Meer uit.

Het hele bouwproces heeft VDM Woningen in

eigen hand, van ontwerp tot en met eigen

installateurs en metselaar aan toe. „Daardoor

kunnen we snel schakelen in de planning en heel

specifiek ingaan op de wensen van de klant”, zegt

financieel directeur Kees Buitenwerf. „Bij alle

typen woningen, zowel vrijstaand als

projectmatig, zijn diverse opties mogelijk.” 

Aardbevingsbestendige bouw

Een aantal jaren geleden werd VDM Woningen

door de NAM gevraagd mee te denken over een

innovatieve oplossing voor aardbevingsbestendige

bouw. Een nieuwbouwwoning moest voldoen aan

de strenge eisen van de nieuwbouw-

innovatieregeling. Als ontwikkelende aannemer

ging VDM Woningen aan de slag en slaagde erin

een bouwsysteem te ontwikkelen die niet alleen

aardbevingsbestendig is, maar de mogelijkheid

geeft om te voldoen aan de hedendaagse eisen op

het gebied van duurzaamheid en kwaliteit,

waarbij de koper niet achteraf wordt

geconfronteerd met extra bouwkosten. „Onze

woningen zijn zeer goed geïsoleerd, hebben een

hoge RC-waarde waardoor de woningen zeer

energiezuinig zijn,” voegt Buitenwerf er aan toe.

Geen beperkingen

„Inmiddels hebben we allerlei typen woningen

ontwikkeld, die in het aardbevingsgebied kunnen

worden gebouwd”, geeft Van der Meer aan. „Wat

dat betreft kent ons bouwsysteem geen

beperkingen, we kunnen allerlei ontwerpen

maken, afhankelijk van de wensen van de klant en

binnen de normen en eisen van het bouwbesluit.”

Zo bouwt VDM Woningen momenteel op

verschillende locaties in plaatsen als Bedum, Ten

Boer, Sappemeer, Harkstede, Middelstum,

Meerstad en de stad Groningen. 

„We zijn een regionaal productiebedrijf met

werknemers uit de regio. We hebben korte lijnen

en afspraken worden nagekomen. Dat moet ook,

want een strakke planning is de rode draad om

industrieel bouwen te laten slagen. Dankzij ons

productieproces in combinatie met het unieke

VDM-bouwsysteem kunnen we razendsnel

bouwen, dat is onze kracht,” sluit Van der Meer

af. 

In de afgelopen 25 jaar bouwde VDM Woningen

meer dan 500 woningen in het

aardbevingsgebied. Voor zover bekend bij VDM

Woningen, heeft geen enkele woning

constructieve schade opgelopen als gevolg van de

bevingen. 

www.vdmwoningen.nl

Aan het woord is Jan van der Meer, algemeen directeur van VDM Woningen in Drogeham.
Het bedrijf is op diverse plaatsen in het aardbevingsgebied actief, vooral omdat VDM

Woningen specialist is in houtskeletbouw. Het bedrijf staat garant voor een uniek, hoog-
waardig en relatief licht bouwsysteem, dat juist in het aardbevingsgebied haar meerwaarde

bewijst: veilig, comfortabel en heel energiezuinig.

‘Wij kunnen duurzaam en betaalbaar
aardbevingsbestendig bouwen’

een vrijstaande VDM woning, type Vermont met

zijbeuk. Binnenkort wordt een soortgelijke

woning gerealiseerd in ruischerbrug, uiteraard

aardbevingsbestendig

  
   

 

  

  
  

 
  

  

   
  

   
    

  

      

 
   

  

   

  

 
   

  

 
 

   
  

 

   
   

  
 

  

  
  

  
  

 
  

  

Marcel Tankink is directeur van Reimarkt. In

samenwerking met de gemeente Groningen en

diverse andere organisaties is hij initiatiefnemer

van het Woont SLIM winkel-concept in diverse

steden. Het concept heeft als insteek een

winkelformule waarbij de klant kant-en-klare

producten of pakketten ziet inclusief kosten,

subsidies en financieringsmogelijkheden. Het

wordt voor woningeigenaren en huurders een

stuk eenvoudiger om de beste keuze te maken

richting een gasloze toekomst en te beginnen met

energie besparen. „De Groningen Woont SLIM

winkel is dus een winkel waar mensen duurzame

verbeteringen voor hun huis kunnen kopen, zoals

isolatie, zonnepanelen en warmtepompen“, legt

Tankink uit. „Dat gebeurt in drie stappen. De

klant ontdekt wat zoal mogelijk is voor zijn of

haar eigen woning, wat het kost en wat het

oplevert. Daarna kan hij kiezen wat hij wil. En ten

slotte helpen wij hem om het pakket definitief te

maken, wordt de subsidie en de financiering

geregeld en worden de wensen op maat

uitgevoerd.“

Totaalservice

De gekozen uitvoering kan variëren van het

plaatsen van zonnepanelen tot het aanbrengen

van dakisolatie en alles daar tussen in. Van losse

maatregel tot compleet pakket. „Dat doen we met

bedrijven die we goed kennen en die onze visie

delen. Zo komen klanten nooit voor verrassingen

te staan en weten we zeker dat er echt gedaan

wordt wat wordt beloofd. Tegelijk zorgen we er

voor dat de klant zich nergens druk over hoeft te

maken; wij hebben al het voorwerk gedaan - van

het eventueel aanvragen van een financiering of

subsidie tot het regelen van de uitvoerder.“

Warmtepomp

„Aardgas komt aan het einde van zijn

bestaansrecht“, vervolgt Tankink. „Een gasloze

woning. Dat is de stip aan de horizon van

duurzaam wonen. Nieuwbouwwoningen moeten

verplicht gasloos gebouwd worden, als

ontmoedigingsbeleid voor bestaande woningen

gaat de prijs van gas steeds meer omhoog.

Elektriciteit wordt daarentegen juist telkens een

beetje goedkoper. De warmtepomp is dan de

ideale oplossing. Deze gebruikt warmte uit de

grond of de lucht - ook als het vriest - en zet dat

om naar warmte in de woning. Ze is wel wat

duurder in aanschaf dan een cv ketel, maar

subsidie compenseert een deel en de

warmtepomp is meestal goedkoper in gebruik.

Bovendien kan er een gunstige

energiebesparingslening aangevraagd worden.

Veel mensen kiezen tegelijk voor zonnepanelen,

zodat ze zelf de stroom op kunnen wekken voor

het gebruik van de warmtepomp. Het is een

ideale oplossing en tegelijk een grote stap op het

pad naar duurzaamheid.“

www.groningenwoontslim.nl

Duurzaam wonen. We willen het allemaal graag, maar raken vaak
verstrikt in het oerwoud van mogelijkheden. Groningen Woont SLiM
is een one-stop-shop winkel voor mensen die op zoek zijn naar duur-

zaam wonen. eén adres, ongelooflijk veel mogelijkheden.

Goed op weg naar gasloos wonen

Wouter uit Groningen bij zijn, via GroninGen
Woont SLiM aangeschafte warmtepomp.
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