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PROCESINNOVATIES
SNELLER VAN DE GROND MET 
PREFAB-BOUWMETHODE
Het aantal vaklieden in de bouwwereld daalt. Steeds minder jonge 
schoolverlaters vinden nog de motivatie om in weer en wind buiten te 
bouwen. Door op een innovatieve manier traditionele werkwijzen radicaal 
anders aan te pakken, blijven we toekomstbestendig. Bijvoorbeeld door te 
bouwen in geconditioneerde omstandigheden: prefab dus.

In onze eigen FSC-gecertificeerde houtconstructiefabriek in Uden 
prefabriceren we al sinds 2002 gevel- en andere bouwelementen. Een 
snelle, duurzame en efficiënte bouwmethode die past in de ontwikkeling 
van bouwen naar assembleren. De ervaringen die we met houtconstructies 
hebben opgedaan, passen we nu ook toe bij het prefabriceren van 
betonnen bouwelementen. “Deze stap biedt volop voordelen”, zegt 
directeur Cas Stuut. “Door buitenwerkzaamheden zoveel mogelijk naar 
binnen te halen, zijn we niet afhankelijk van weersinvloeden. Zo verhogen 
we de kwaliteit van de woning en werken vakmensen onder ideale 
omstandigheden. Droog, schoon en op een comfortabele werkhoogte.”

Ruimte voor robotisering
Door deze werkwijze toe te passen in goed uitgeruste fabrieken, creëren we 
met verschillende prefab-elementen een bouwpakket op maat. Inclusief de 
afwerking met stucwerk, houten gevelbekleding of steenstrips. “Voegwerk 
en geïntegreerde kozijnen met beglazing vormen nog een uitdaging 
vanwege het transport naar de bouwplaats”, aldus Cas. “Om nog sneller en 
efficiënter te produceren, zetten we in op robotisering. Dat is makkelijker 
te realiseren in een fabriek dan op de bouwplaats. Tegelijkertijd schept 
robotica kansen voor verregaande proces- en productinnovaties. Zo willen 
we robots inzetten voor onder andere het aanbrengen van steenstrips.  
Ook machinaal voegen zie ik wel voor me. Op die manier ondervangen we het 
dalende aantal vaklieden en kan het bouwproces dag en nacht doorgaan.”

Eerste projecten
De eerste projecten waar we werken met betonnen prefab-elementen zijn 
al onderhanden. Aan de Volkelseweg in Uden realiseren we 24 beleggers-
woningen en 10 sociale huurwoningen. Hier beperkt het prefab-gedeelte 
zich nog tot het binnenspouwblad, inclusief spouwisolatie en een 
traditioneel gemetseld buitenspouwblad. Bij de bouw van zeven sociale 
huurwoningen in Boerdonk gaan we al een flinke stap verder.  
Cas Stuut:  “De buitengevels, vloeren en het dak worden in de fabriek 
compleet afgewerkt en naar de bouwplaats getransporteerd. Daar worden de 
geïsoleerde en van steenstrips voorziene elementen gemonteerd. Dit zorgt 
voor veel minder transportbewegingen, en daarmee minder stikstofdepositie 
op de plek waar gebouwd wordt. Ook is ons werk zo beter planbaar en 
voorspelbaar, met minder faalkosten als resultaat. En omdat de bouwtijd 
korter wordt, heeft de koper, belegger of verhuurder de sleutel van de woning 
eerder in handen.”

Goed uitdenken en modelleren
Bijkomend voordeel van prefab-woningen is het circulaire aspect. 
Alle delen zijn immers demontabel en herbruikbaar. Ideaal voor 
herbestemming of zelfs het verplaatsen van de complete woning. 
Daar staat wel een langere voorbereidingstijd tegenover. 
“Je moet elk bouwdeel vooraf namelijk heel goed uitdenken en modelle-
ren”, legt Cas uit. “Want het leidingverloop voor elektra wordt al ingegoten 
in de wanden, net als de uitsparingen voor de overige leidingen. Maar die 
voorbereidingstijd win je dubbel en dwars terug op de bouwplaats. 
We hebben uitgerekend dat deze werkwijze niet tot substantieel hogere 
bouwkosten leidt. Uiteindelijk willen we dit soort woningen dan ook 
volledig prefab assembleren, inclusief isolatie, beglaasde en afgelakte 
kozijnen, en een compleet gevoegde buitenschil.”   

‘ De buitengevels, 
vloeren en het dak 
worden in de fabriek 
compleet afgewerkt en 
naar de bouwplaats 
getransporteerd. 
Daar worden de 
geïsoleerde en van 
steenstrips voorziene 
elementen gemonteerd’

Directeur Cas Stuut:
‘Actief zoeken naar innovaties om traditionele
werkwijzen radicaal anders aan te pakken.’


