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‘DrOOgstaPelen’ is De
tOekOmst van De BOuw
in het Friese DOrP harkema zet BOuwgrOeP Dijkstra Draisma twaalF 
sOciale huurhuizen neer. Deze wOningen wOrDen geassemBleerD 
vOlgens De ‘DrOOgstaPelmethODe’. “Dit is Ons antwOOrD OP De 
grOOtste uitDaging vOOr De BOuwsectOr in neDerlanD”, stelt DOuwe 
arjen van Der schaaF van het Friese BOuwBeDrijF.

D
ie uitdaging is: elk jaar 80.000 super duurza

me woningen bouwen, met een krimpend aantal  

vakmensen. ‘Droogstapelen’ is daarom een 

nieuwe, supersnelle manier van bouwen, die 

we op veel projecten toepassen. herhaalbaarheid staat voor

op, we bouwen nu overal op dezelfde manier”, zo licht van der  

schaaf toe. “gelukkig betekent dat niet dat alle woningen  

aan de buitenkant identiek zijn. Deze woningen bouwen we  

bijvoorbeeld binnenkort ook op vlieland, maar dan met zand

kleurige steenstrips en rode dakpannen. zo passen ze bij de 

bouwstijl van het eiland, maar van binnen zijn ze hetzelfde als 

hier.”

Afbouw op dAg één
De woningen kenmerken zich door gelijkheid, eenheid en repe

titie – en duurzaamheid.  alle woningen zijn – uiteraard – gas

loos, de ePc is nul en ze zijn optimaal kierdicht. een 3kwin

stallatie volstaat dan ook voor de verwarming. het beschikbare 

vermogen is daardoor slechts tien procent van dat van traditio

nele verwarming met aardgas. Ook liggen er 10 tot 12 pvpane

len op elke woning. Dit lage verbruik is een heel prettig gegeven 

voor de bewoners van deze sociale huurwoningen.

De duurzaamheid begint niet pas bij de bewoning. van der 

schaaf: “het hele droogstapelconcept is doordacht duurzaam. 

we bouwen heel snel – één woning in één dag – en volledig 

droog. Dat helpt enorm bij het optimaliseren van het bouw

proces. Omdat we geen beton in het werk storten, hebben we 

niet meer de moeilijkheid van het drogen. met de kleine instal

laties in deze woningen krijg je dat trouwens niet eens meer 

voor elkaar, het vermogen is er simpelweg niet meer. Door het 

droogstapelen hoeven we dus ook geen fossielgestookte hea

‘
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ters meer in te zetten. en dat scheelt veel brandstof en dus veel 

cO2uitstoot. en heel veel kostbare tijd.”

EEn stAp vErdEr
niet alleen qua duurzaamheid, maar ook qua snelheid moet al

les kloppen. Ook de afbouw moet dus in één dag. De badkamer 

zit er bijvoorbeeld al in, betegeld en wel, inclusief douchekop. 

Bij dit project in harkema zet Dijkstra Draisma een stap verder, 

door het toepassen van kingsize wandpanelen van Faay. Dankzij  

Bim zijn ze al vóór de levering volledig voorzien van elektra,  

inclusief alle uitsparingen voor leidingen en schakelaars. alles  

is dus al in de wand geïntegreerd. “het is alleen nog een kwes

tie van monteren, ook op die ene dag. Op die manier is de  

afbouw slimmer, sneller én schoner, omdat je geen sleuven 

meer hoeft te frezen. Daar kunnen dus ook geen fouten meer 

mee worden gemaakt”, legt de projectleider uit. “Deze binnen

wanden zijn ‘plug and play’, ze worden er meteen in gehesen en 

gemonteerd. en ze zijn behangklaar, dat is wel zo makkelijk voor 

de bewoners.” 

HogE logistiEkE EisEn
“Deze manier van werken stelt natuurlijk eisen aan onze part

ners”, aldus van der schaaf. “vanzelfsprekend staat de kwaliteit 

van de producten bovenaan. we kenden Faay bijvoorbeeld al 

uit de retail, bij het verbouwen van winkels. Dat zat wel goed. 

maar ook bijzonder belangrijk bij deze manier van werken is het 

logistieke tempo. kun je dat aan? een indruk van onze dagelijk

se praktijk: vanuit de bouwhub rijden elke dag drie vrachtwa

gens – vol – en worden de materialen voor die dag justintime 

geleverd. Om 7 uur, 9 uur en om 11 uur. Dat is even wennen 

voor de meeste leveranciers. alles wordt in Bim getekend, de 

productie wordt dan voorbereid en elke leverancier moet zijn 

productieschema goed op orde hebben. twee weken voor de 

daadwerkelijke toepassing moeten alle onderdelen en materia

len al geleverd zijn bij onze logistieke partner die verantwoorde

lijk is voor de bouwhub. Dit is echt anders dan pakweg tien jaar 

geleden. als leverancier moet je mee willen in die ontwikkeling. 

wij zijn ervan overtuigd dat deze richting de toekomst van de 

bouw is.” n

faay

Douwe Arjen van der 
Schaaf: “Het hele 
droogstapel-concept 
is doordacht duur-
zaam. We bouwen 
volledig droog één 
woning in één dag. 
Dat helpt enorm bij 
het optimaliseren 
van het bouwpro-
ces.”

66-67_praktijkcasefaay.indd   67 27-11-19   08:29




