Met de oplevering van
het eerste permanente
massief houten
appartementengebouw
M’DAM te Monnickendam
geven Ed de Weijer, directeur
van BMB Ontwikkeling, en
Wim Sturris, directeur
van bouwbedrijf De Groot
Vroomshoop, een mooi
visitekaartje af. M’DAM
is prefab, circulair en
energieneutraal,
zonder dat er
concessies zijn gedaan
aan de kwaliteit.

Ed de Weijer
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Partners Wim Sturris: ‘De Groot Vroomshoop

bestaat 96 jaar en was al vroeg toonaangevend in
seriematige productie en bouwen in hout. Inmiddels
bouwen we ook circulair. Ons motto is niet voor niets
‘Bouwen voor toekomstige generaties’. Hout is een
hernieuwbare grondstof en gunstig voor de CO2footprint. Logisch dus dat bouwen in hout steeds meer
in de belangstelling staat. Wij zijn het aan onszelf
verplicht onze koploperspositie waar te blijven maken
en weer een volgende stap te zetten. Daarom zijn we in
zee gegaan met BMB ontwikkeling. Innovatie door te
bouwen in hout gaat gepaard met grote investeringen
en vereist risicobeheersing. Dat vraagt om een
ontwikkelaar met lef en kennis van de markt. BMB
heeft dat. Bovendien zijn beide bedrijven onderdeel
van VolkerWessels. Dat geeft vertrouwen.’
Ed de Weijer: ‘De Groot Vroomshoop heeft al bijna
honderd jaar ervaring in bouwen met hout. BMB heeft
op zijn beurt de ambitie om innovatief bezig te zijn,
kennis te vergaren over duurzaam ontwikkelen en
daar actief vorm aan te geven. Het leek ons dat die
combinatie iets moois op kon leveren. Dus besloten we
vier jaar geleden om samen een houten woongebouw
te ontwikkelen dat technisch goed, duurzaam en
verkoopbaar is en waar mensen graag in willen wonen.
Het resultaat wordt komende maand opgeleverd in
Monnickendam: M’DAM.’

‘Hout is een
hernieuwbare
grondstof en
gunstig voor de
CO2-footprint’
Duurzaamheid ‘Vier jaar geleden hadden we

allebei het gevoel: we moeten echt iets doen! Stappen
zetten voor onze planeet en bereid zijn onze nek uit
te steken. We moeten innoveren, anders denken
en anders doen. Het zal nooit zo worden dat we alle
beton en staal vervangen. Maar we kunnen wel met
z’n allen andere bouwtechnieken gebruiken waarbij
we meer verantwoord met onze planeet omgaan.
Houtbouw is mooi, maar je kunt geen roofbouw op
bossen plegen. Als we iets neerzetten in hout, moet
dat gecompenseerd worden. Daarom laten we voor
elke boom die we nodig hebben drie nieuwe planten.
Het initiatief van duurzaam beheerde bossen wordt
ook gesponsord door VolkerWessels. Een boom groeit
gemiddeld vijftig jaar voordat deze geoogst wordt.
Dat betekent dat onze woningen ook minimaal vijftig
jaar mee moeten gaan. Op die manier kunnen we een
gesloten cirkel maken.’

Referentieproject ‘De lat lag hoog bij M’DAM.

We wilden niet gewoon een houten gebouw neerzetten.
Het moest echt in alle opzichten goed zijn. Dat was een
uitdaging, want De Groot Vroomshoop had wel ervaring
met tijdelijke huisvesting in hout, maar iets wat
honderd jaar staat en honderd jaar moet presteren, dat
was nog niet eerder gedaan. We konden dus nergens
de kunst afkijken. Nu zijn we zelf een referentieproject.
M’DAM is in veel opzichten nieuw, zonder dat het een
experiment is geworden. Het is een volwassen gebouw
dat vrije sector woningen (33%) combineert met
sociale woningen, koop en huur (67%). Het bestaat uit
62 unieke appartementen van 50, 78 en 100 m2. Alles
gelijkvloers, extreem energiezuinig en gemaakt van
eerlijke materialen. M’DAM is het eerste permanente
industrieel geproduceerde houten en meest duurzame
appartementengebouw van Nederland. Hiermee laten
we zien dat bouwen in hout kan, er goed uitziet en goed
presteert.’

Uitdaging

Wim Sturris: ‘Bouwen in hout is geen
sinecure. Het is echt complexe materie. Voor ons
was de grote uitdaging om losse units op een goede
manier aan elkaar te koppelen tot een woning en te
verbinden met de algemene ruimtes op zo’n manier
dat alles past. Dat was extra lastig omdat we te maken
hadden met drie verschillende woningplattegronden
met allemaal hun eigen technische complicaties. Dat
zijn veel vierkante meters en alles moet passen als
een puzzel. Zoiets vraagt om vergaande enginering.
Regulier bouwen is al niet makkelijk, maar nu moest
alles ook nog elektrisch, energieneutraal, circulair en in
de fabriek worden vervaardigd van hout. Dat was een
grote stap voor de bouwsector en voor ons. We konden
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problemen en uitdagingen. Dat was mooi om te zien
en maakte dat we met veel plezier gewerkt hebben aan
M’DAM. En niet alleen wij, maar ook onze teams en
partners. In traditionele processen is succes er vaak
ondanks elkaar. Bij ons is het dankzij elkaar. Samen
werken vanuit een gezamenlijk belang op basis van
vertrouwen werkt bijzonder plezierig en dat vertaalt
zich in een goed proces en een goed resultaat. We
hebben dit echt met elkaar gedaan.’

Voorbeelden ‘We zijn gepast trots op M’DAM.

Het is een mooi stuk werk. Hiermee hebben we echt
concrete stappen gezet richting een meer duurzame
woningbouw. We hebben ervaring opgedaan met
modulaire houtbouw en laten zien dat het kan.
Het is een goed product waarmee je snel tot een
bouwvergunning kan komen, zodat je eerder en
sneller kunt bouwen. Overigens hebben we niet de
pretentie dat we ‘de’ oplossing voor duurzaam bouwen
in handen hebben, maar we dragen hiermee wel ons
steentje bij aan een meer duurzame woningbouw.
Iedereen is er op zijn eigen manier mee bezig, en het
is allemaal nodig om de omslag te maken. We moeten
niet de hele bouwsector in een keer willen veranderen,
maar de tijd nemen om met elkaar goede voorbeelden
te realiseren. Duurzame woningen waar mensen blij
van worden.’

Houtbouwconcept 2.0

in het duurzaamheidsverhaal en vinden het fijn om in
een duurzaam, energieneutraal huis te wonen. We zien
dat onze klanten verwachten dat ze zich prettig gaan
voelen in een omgeving met veel hout.’

ook niet zeggen: ‘We gaan even in het buitenland kijken
hoe het moet’, want dit gebouw was er gewoon niet.’
Ed de Weijer: ‘Voor ons lag de uitdaging vooral in de
verkoop. Het was heel spannend of particulieren een
massief houten woning zouden omarmen, gezien de
ideeën die er nog leven rondom hout. Veel mensen
zijn toch bang dat hout snel gaat rotten of branden.
Bovendien was er nog nergens een voorbeeld te zien,
dus de verkoop gebeurde puur op basis van uitleg en
artist impressions. Maar het is enorm meegevallen.
Uiteindelijk bleek iedereen aanspreekbaar op
duurzaamheid. Heel veel particulieren willen echt mee

Vertrouwen ‘Een project als dit vraagt om geloof en
de bereidheid elkaar vast te houden. Samenwerken in
vertrouwen. We hebben wel problemen meegemaakt,
maar daar moet je dan samen doorheen, zonder
concessies te doen aan de kwaliteit van het product.
Dat vertrouwen was er, net als begrip voor elkaars
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‘Modulebouw is in veel
opzichten een optimaal systeem, maar gaandeweg het
traject van M’DAM dachten we: ‘Het kan nog beter!’
Modulebouw is goed voor de bouwsnelheid, maar de
stringente maatvoering heeft ook nadelen. Bij kavels
met een afwijkende maatvoering moet je concessies
doen aan het modulesysteem en alles opnieuw
uitengineren, of je verliest kostbare vierkante meters.
Zo hebben we bij M’DAM 1.10 m bebouwingsoppervlak
onbenut gelaten, omdat het niet in het systeem paste.
Dat is zonde. Eigenlijk moet je elke meter die je mag
maken van het bestemmingsplan, ook echt maken om
financieel positief uit te komen.
Daarom zijn we twee jaar geleden aan de slag gegaan
om buiten het project om een nieuw bouwsysteem
te ontwikkelen dat met name binnenstedelijk meer
toegevoegde waarde kan leveren dan modulebouw.
Hiermee zetten we weer een volgende stap in
duurzame woningbouw. Het nieuwe systeem
concurreert niet met houtmodulebouw, maar is
complementair. We willen keuzemogelijkheid bieden.
Niet alles is op te lossen met modules. Dan is het fijn
als je ook kunt kiezen voor een hybride vorm om aan
de huisvestingsvraag te voldoen en een grondplan
optimaal in te vullen. We hebben de tijd genomen om
deze innovatie goed uit te werken. Inmiddels gaan we
richting een mock-up en we hopen volgend jaar de
eerste projecten met het nieuwe systeem uit te kunnen
voeren.’

