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Jan van der Meer en Kees Buitenwerf | VDM Woningen

”Wij geloven
in kwaliteit,
duurzaam-
heid en 
stabiliteit” 

Als ontwikkelende aannemer
met een eigen
installatieafdeling heeft VDM

Woningen  alle disciplines in eigen huis:
van projectontwikkelaar tot metselaar, van
installatiedeskundige tot timmerman.
Tijdens de rondleiding door de
timmerfabriek in Drogeham wacht een
verrassing. VDM Woningen is namelijk het
enige timmerbedrijf in Nederland dat zelf
beschikt over een vingerlasstraat. Om een
hoog kwaliteitsniveau te garanderen heeft
het bedrijf met deze machine zelf controle
over de productie van de eigen
houtvoorraad. 

De houtvoorraad die nodig is voor de
prefab houtskeletbouwelementen die in de
timmerfabriek worden vervaardigd.
Doordat VDM Woningen alles prefab
produceert in de fabriek, werkt het
bedrijf op de bouwlocatie snel en
efficiënt. “Belangrijke onderdelen van
de woning worden in de
geconditioneerde omgeving van onze
fabriek naar de specificaties van de
klant geproduceerd. Denk aan binnen-
en buitenwanden, vloeren en de
daken. We monteren deze kant-en-
klaar op de bouwplaats. Binnen twee
dagen staat er een wind- en waterdicht
woningcasco op de kavel van de klant”,
laat Jan van der Meer trots weten. 

VDM Woningen blijft zoeken naar
innovaties. Zo blijkt de onlangs
ontwikkelde technische unit met daarin
gemonteerd een energiezuinige hybride
warmtepomp een groot succes. De
technische unit is ‘plug & play’, wat
betekent dat deze bij montage in de woning
wordt gehesen en met een paar kleine

handelingen operationeel is. “Hiermee
behalen we een enorme tijdwinst .” Door
innovaties als deze realiseert het bedrijf
prachtige moderne maar ook scherp
geprijsde woningen. 

Bevestiging van ’t goede gevoel
Jan van der Meer en Kees Buitenwerf
vertellen enthousiast over een mooi bedrijf
met een rijke historie  en zien een goede
toekomst tegemoet. Dit enthousiasme is
ook niet raar gezien de achtergrond van
beide directieleden. De één heeft  25 jaar
ervaring en is gepokt en gemazeld in de
bouw en de ander is verankerd in
financieel beheer en zitten dus beide goed
in de materie.  “Wij zien dat
houtskeletwoningen heel goed passen in
deze tijd van duurzaamheid. Hout is een

natuurproduct en zorgt voor een gezond
woonklimaat met uitstekende isolerende
werking. Ook in Groningen weet men na 75
aardbevingsbestendige VDM-woningen dat
prefab houtskelet veel voordelen biedt.
VDM Woningen loopt snel door de
procedures van de NAM en neemt de klant
alle ‘rompslomp’ uit handen.  Een
duurzame nieuwbouwwoning in het
aardbevingsgebied van Groningen kost
voor de klant net zoveel als in Friesland. 

Duurzaam durven
“VDM Woningen beheerst het gehele
proces  van ontwerp, verkoop, productie tot
en met bouw en de uiteindelijke oplevering
van de woning. Een uitgekiende planning
en beheersing van de logistiek maakt dat
we heel goed in staat zijn dat steeds
efficiënter te doen, zowel voor de
particulier als projectmatig voor
corporaties, investeerders of gemeenten”,
vult Kees Buitenwerf aan. Wijzend naar de
referenties  op tafel: “Daardoor kunnen  we
snel schakelen naar modernisering en
variatie in ons productaanbod van zowel
vrijstaande- als projectmatige woningen en
naar duurzame concepten in de breedte
van de markt. Nieuw is het ZERO- concept,
een eigentijdse en uitgekiende
energiezuinige woning. De woning wordt

gebouwd vanaf € 75.000,00. Een
investering in duurzame durf noemen
wij dat.” Corporaties die hun bestaande
woningvoorraad willen verduurzamen
kunnen volgens de beide directieleden
beter kiezen voor nieuwbouw in plaats
van renovatie. Uiteindelijk is het
goedkoper, efficiënter maar ook
maatschappelijk relevant. In
krimpgebieden biedt dit concept ook
uitkomst; vaak willen starters en jonge

gezinnen graag in hun vertrouwde
omgeving blijven wonen maar wel op een
moderne, comfortabele, duurzame en
betaalbare manier. 

Toekomstperspectief
VDM Woningen staat voor stabiliteit en
kwaliteit kenmerkt Buitenwerf en Van der
Meer. “De mens staat centraal in alles wat
we doen. Het leveren van toegevoegde
waarde voor de klant en voor elkaar als
team. Weten wat je aan elkaar hebt en hoe

je met elkaar verder kunt. Dat geldt voor
alle inmiddels 140 mensen die hier met
plezier werken en willen blijven werken
blijkt uit de lange dienstverbanden. 

“Ook nieuw talent is van harte welkom bij
VDM Woningen want ook wij merken dat
echte vaklieden schaars worden, zeker nu
de markt meer overspannen raakt”, geeft
Kees Buitenwerf aan.  Wij willen het
vertrouwen blijven geven aan onze
partners in de bouwketen, onze
leveranciers en onderaannemers en aan
onze klanten dat we onze afspraken
nakomen en de woning  tijdig en zonder
zorg opleveren. We zijn blij met onze
orderportefeuille, die voor volgend jaar al
voor een wezenlijk deel gevuld is: “We
kunnen met trots vooruitkijken.”

“Wij zien dat  houtskeletwoningen
heel goed passen in deze tijd van
duurzaamheid”

“Binnen de woningbouw willen wij blijven innoveren en

continu onze processen optimaliseren, kortom iedere

dag beter worden” roepen directieleden Jan van der

Meer en Kees Buitenwerf wanneer ze de bedrijfsvoering

van VDM Woningen omschrijven. 


