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Over Ursem

URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN IS OPGERICHT VANUIT DE
VISIE: TRADITIONELE BOUW WORDT INGEHAALD DOOR INDUSTRIËLE BOUWMETHODEN WAARBIJ DE BOUWKOSTEN LAAG ZIJN
EN KWALITEIT HOOG BLIJFT.

Dankzij de betrokkenheid van onze aandeelhouders; Heddes Bouw &
Ontwikkeling (namens Ballast-Nedam) en installatiebedrijf Schouten
Techniek is het productenpakket verbreed en worden installaties en bouwelementen integraal ontworpen. Ursem is inmiddels uitgegroeid tot een
van de meest geavanceerde modulaire systeemleveranciers van Europa.

2

© 2019 Ursem Modulaire Bouwsystemen

Het nieuwe bouwen
URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN IS KOPLOPER IN DE WERELD
VAN HET NIEUWE BOUWEN. HET BOUWSYSTEEM IS DE AFGELOPEN
DECENNIA CONTINU DOORONTWIKKELD EN GEPERFECTIONEERD
SAMEN MET OPDRACHTGEVERS, BOUW- EN INSTALLATIEPARTNERS,
ARCHITECTEN EN ADVISEURS. HET NIEUWE BOUWEN IS STEEDS
VAKER HET ALTERNATIEF VOOR TRADITIONEEL BOUWEN.

TEAM MODULAIR
Team Modulair is een samenwerking tussen Ursem Modulaire
Bouwsystemen, Heddes Bouw & Ontwikkeling en Schouten

Onze producten worden in een gecontroleerde omgeving geproduceerd en
op locatie eenvoudig en snel gemonteerd. Naast verhoogde efficiency, een
kortere bouwtijd en constante kwaliteit levert deze manier van bouwen
winst op het gebied van duurzaamheid.

Techniek. Met een integrale benadering bieden wij een passende gebouwoplossing voor vraagstukken van opdrachtgevers.
Projecten die worden uitgevoerd door Team Modulair worden
gekenmerkt door een perfecte beheersing van het bouwproces.
Door een integrale aanpak zijn er minder risico’s en kan er in
twee gelijktijdige bouwstromen worden gewerkt: in de fabriek
van Ursem en op de bouwplaats.
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Voordelen modulaire bouw
TIJDWINST

zijn minder kwetsbaar voor

ontwerp vermijden wij afval gene-

Omdat modulaire bouw plaatsvindt

weersomstandigheden en zijn

rende operaties in de productie.

in een fabriek en niet op de bouw-

niet afhankelijk van grote aantallen

plaats kan de productie van de modu-

onderaannemers. Modules die

LOGISTIEK

les gelijk lopen met het grondwerk en

op de bouw arriveren zijn al

Modulair bouwen leidt tot minder

de fundering. Mede hierdoor kunnen

voorzien van installaties en inte-

transportbewegingen wat resulteert

projecten tot wel 50% sneller worden

rieurs. Opleverpunten zijn al in de

in een reductie van geluid, stof, files

opgeleverd dan bij traditionele bouw.

fabriek weggewerkt.

en Co2 emissies. Lokale overheden
zien dat als een groot voordeel, voor-

STEIGERLOOS

HOOGBOUW

al op binnenstedelijke locaties. De lo-

Met ons bouwsysteem kan het lo-

Met ons bouwsysteem kan een

gistiek op de bouwplaats is eveneens

catiestuk steigerloos worden uitge-

gebouw gevormd worden waarbij

veel eenvoudiger.

voerd. Zonder dure steigers en

tot wel 23 bouwlagen modulair

met een snelle bouwtijd, minimale

gestapeld kan worden.

gehesen zijn er nog slechts enkele

overlast en de mogelijkheid om

4

Nadat de modules op hun plaats zijn

binnenstedelijke te bouwen biedt

AFVALREDUCTIE

partijen actief om de installaties te

steigerloos bouwen veel voordelen.

Onze productieprocessen zijn energie

verbinden en de bouwkundige ver-

efficiënt. Afval productie tijdens de

bindingen af te werken.

COMPLEET AFGEWERKT

productie is minder dan 1% (traditio-

Modulaire bouwprojecten gaan snel,

nele bouw 10-15%). Door intelligent
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Voordelen modulaire bouw
DEMONTABEL & CIRCULAIR
Met ons demontabele bouwsysteem

Deze worden zo veel als mogelijk in

creëren wij flexibiliteit waarmee een

de fabriek onder geconditioneerde

opdrachtgever kan inspelen op een

omstandigheden geïnstalleerd en

continu veranderende markt.

getest. Dit komt ten goede aan de

Door modules en elementen te

kwaliteit.

hergebruiken wordt de belasting
op het milieu verminderd.

ONTWERPVRIJHEID
Modulair bouwen vraagt om een ar-

MILIEUSCORES

chitect die goed doorziet hoe de mo-

Modulair bouwen is een zeer milieu-

dulaire bouwonderdelen zijn toe te

vriendelijke bouwmethode waardoor

passen. Wij helpen u daarbij graag op

het eenvoudiger is om hoge BREEAM

weg omdat onze bouwsystemen een

of LEED scores te halen.

ruime mate van flexibiliteit hebben en
daarbij veel mogelijkheden bieden
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INSTALLATIECONCEPTEN

voor materialen en toepassingen.

In onze modules worden de slimste

Eenmaal klaar zijn modulaire gebouw-

installaties voor elektra, verwarming

en dan ook niet te onderscheiden van

koeling en ventilatie toegepast.

traditioneel gebouwde gebouwen.
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Product
DE MODULAIRE BOUWSYSTEMEN

de basis vormen voor het Ursem3D

afvalstromen. Vanuit de fabriek

VAN URSEM ZIJN GELIJKWAAR-

Bouwsysteem. Deze producten

worden de modules just-in-time

DIG AAN TRADITIONELE BOUW

worden continu geëvalueerd,

aangevoerd naar de bouwplaats.

EN WORDEN ONTWORPEN

getest en geoptimaliseerd.

VOLGENS DEZELFDE BOUW-

LOCATIE

REGELGEVING. EEN GROOT

GEAUTOMATISEERD PRODUCTIE-

Op de bouwplaats worden de mo-

VERSCHIL IS DAT DE DOOR-

PROCES VAN 16.500 M²

dules door Team Modulair geplaatst

LOOPTIJD OP DE BOUWPLAATS

De elementen en modules worden

en geconfigureerd tot een gebouw.

BIJNA WORDT GEHALVEERD.

geproduceerd in een geautomatiseerd

Het bouwsysteem staat garant voor

DE SYSTEMEN DIE URSEM

proces onder ideale omstandigheden

een snelle en efficiënte realisatie en

ONTWIKKELT ZIJN VOOR VELE

waardoor een hoge kwaliteit en een

minimale overlast op locatie waar-

DOELEINDEN GESCHIKT.

strikte planning zijn gewaarborgd.

door de kosten beheersbaar blijven.

Onder optimale logistieke omstandigheden worden meerdere modules,
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EFFECTIEF & TRANSPARANT

reeds voorzien van onder andere

PROCES

badkamer, keuken, technische

Het nieuwe bouwen staat voor

installaties en gevelafwerking,

produceren in een fabriek en mon-

per dag geproduceerd. Het produc-

teren op locatie. Ursem beschikt

tieproces van Ursem staat garant

over geavanceerde producten die

voor beperkte en beheersbare
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Systeem
URSEM RICHT ZICH OP HET REALISEREN VAN PERMANENTE PROJECTEN DIE SERIEMATIG GEPRODUCEERD WORDEN. SECTOREN DIE
URSEM OP DIT MOMENT BEDIENT ZIJN: SOCIALE WONINGBOUW,
STUDENTENHUISVESTING, ENERGIENEUTRALE WONINGEN, HOTELACCOMMODATIES EN MIGRANTENHUISVESTING.

Met het Design & Build team van Team Modulair wordt er gekeken naar een
optimalisatie van de module waarbij zoveel mogelijk componenten in de fabriek
worden geproduceerd. Het Ursem3D Bouwsysteem is steeds vaker het alternatief voor traditionele bouw en reduceert de bouwtijd ten opzichte van conventionele bouwsystemen. Ursem heeft diverse unieke bouwsystemen om
tot wel 23 bouwlagen modulair te bouwen.
URSEM FULLCON
FullCon is een systeem met betonnen vloeren en een verticale draagstructuur
van betonnen penanten. Ideaal voor hoogbouw tot 23 bouwlagen. Het is in dit
systeem ook mogelijk om modules samen te voegen tot grotere open ruimten.
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Systeem
URSEM CROSSCON
Crosscon combineert Cross Laminated Timber (CLT) wanden met een
betonnen vloer. CLT biedt flexibiliteit en een ecologisch alternatief met
buitengewone materiaal eigenschappen. Omdat de CLT wanden de
draagstructuur vormen liggen hele grote open ruimten minder voor de
hand. CrossCon is geschikt voor gebouwen tot 8 bouwlagen.

URSEM STEELCON
SteelCon is een systeem waarin een stalen verticale draagstructuur wordt
gecombineerd met een betonvloer. Met SteelCon kunt u tot 5 bouwlagen
bouwen zonder toevoeging van extra ondersteuning, en hoger met extra
ondersteuning. Het voordeel van dit systeem is dat de slanke metalen
kolommen de mogelijk bieden om meerdere modules samen te voegen tot
ononderbroken grote open ruimten.

URSEM WOODCON
WoodCon combineert Houtskelet-bouwelementen (HSB) met een betonnen
vloer. Met WoodCon kunt u tot 3 bouwlagen bouwen zonder toevoeging
van extra ondersteuning. Het voordeel van dit systeem is dat het systeem
de mogelijk biedt om meerdere modules samen te voegen tot ononderbroken
grote open ruimten.
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Fabriek
DE GEAUTOMATISEERDE PRODUCTIELIJNEN VAN URSEM ZIJN UNIEK
IN DE MODULAIRE BOUWWERELD. DE PRODUCTIEMACHINES ZIJN
DIRECT GELINKT AAN DE ENGINEERINGSAFDELING WAAR NIEUWE
GEBOUWEN VOLLEDIG IN BIM WORDEN SAMENGESTELD OM VERVOLGENS NAAR DE PRODUCTIELIJN TE WORDEN DOORGESTUURD.

De elementen en modules worden geproduceerd in een geautomatiseerd
proces onder ideale omstandigheden waardoor een hoge kwaliteit en
een strikte planning zijn gewaarborgd. Onder optimale logistieke omstandigheden worden meerdere modules, reeds voorzien van onder andere
badkamer, keuken, technische installaties en gevelafwerking, per dag
geproduceerd. Het productieproces van Ursem staat garant voor beperkte
en beheersbare afvalstromen. Vanuit de fabriek worden de modules justin-time aangevoerd naar de bouwplaats.
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01

02

Engineering

Prototype
en testen

Proces
03

04
GEDURENDE HET ONTWERP VAN EEN NIEUW GEBOUW STAAT

Automatische
productielijn

In de fabriek
geplaatste gevel
en installaties

HET URSEM ENGINEERING TEAM KLAAR OM DE ARCHITECT BIJ TE
STAAN BIJ HET CREËREN VAN EEN OPTIMAAL MODULAIR GEBOUW.

Als het ontwerp eenmaal is goedgekeurd kan er een prototype worden gebouwd van een (aantal) module(s). Dit prototype wordt getest en door de
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Interieur en
meubilering in
de fabriek

Just in time
aflevering op
de bouwplaats

klant gekeurd alvorens tot productie van de serie over te gaan.
De geproduceerde modules, inclusief de installaties, gevels en interieurs,
worden op de productielijn getest voor vrijgave. Hiermee garanderen wij
u een perfect product bij aflevering op de bouwplaats.
Als de modules op de bouwplaats arriveren worden zij door middel van een
kraan op hun plaats gezet en vervolgens mechanisch verbonden. De instal-
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Snelle montage
en minimale
overlast op
de bouwplaats

Oplevering
en ingebruikneming

laties voor water, riool, lucht en elektra worden op de centrale leidingen aangesloten. De gevels worden nader afgewerkt, waardoor vervolgens een
naadloos, high-end gebouw ontstaat.
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Onze diensten
INDIEN U KIEST VOOR URSEM HEEFT U DE ZEKERHEID DAT
UW GEBOUW RUIMSCHOOTS VOLDOET AAN DE EISEN
VAN HET BOUWBESLUIT VOOR PERMANENTE BOUW.

Om een gebouw exact volgens uw eisen en wensen samen te stellen staat
Ursem u bij met een team van zeer ervaren ontwerpers en engineers.
Daarnaast hebben wij zeer goede relaties met vooraanstaande architecten,
adviseurs en bouwbedrijven om samen met u grenzen te verleggen op het
gebied van ontwerp, innovatie en bouwkwaliteit. Modulair bouwen verschilt
van traditioneel bouwen. Het is daarom aan te bevelen om ons in een vroeg
stadium bij uw ontwikkeling te betrekken opdat wij het maximale rendement
van deze methode voor u kunnen realiseren.
Goedkeuringen door onze opdrachtgevers spelen een belangrijke rol in ons
proces. Tekeningen, prototypes en geproduceerde modules dienen te worden
afgetekend voordat producten naar de bouwplaats worden getransporteerd.
Dit garandeert dat alles volgens specificatie is uitgevoerd en voorkomt vertragingen in de bouw. Nadat de modules zijn geproduceerd zijn er diverse
scenario’s om uw project tot een goed einde te brengen.
Afhankelijk van het project kunt u kiezen de modules af te laten halen bij
onze fabriek of bijvoorbeeld de volledige installatie door onze partners te
laten verzorgen. Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuze.
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Campus Uilenstede

PROJECT: 233 Studentenwoningen
OPDRACHTGEVER: DUWO
LOCATIE: Amstelveen
ARCHITECT: Studioninedots
PROJECT OMVANG: 250 modules, 2 gebouwen
van 5 en 11 bouwlagen, 11.028 m²
PRODUCTIETIJD: 5,5 maanden
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The Fizz Spartaan

PROJECT: 361 Studentenwoningen
OPDRACHTGEVER: IC Netherlands, BPD
LOCATIE: Amsterdam West
ARCHITECT: Studioninedots
PROJECT OMVANG: 389 modules, commerciële
plint en parkeren, 16 bouwlagen, 18.050 m²
PRODUCTIETIJD: 5 maanden
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Dirk Veermanhof

PROJECT: 40 Appartementen
OPDRACHTGEVER: Woningcorporatie De Woonschakel
LOCATIE: Wognum
ARCHITECT: ME-2 architecten bna
PROJECT OMVANG: 48 modules, 2.112 m²
PRODUCTIETIJD: 2 maanden
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Hotel Jakarta

PROJECT: 172 Hotelkamers en voorzieningen
OPDRACHTGEVER: Bouwbedrijf M.J. De Nijs &
Zonen / WestCord Hotels
LOCATIE: Amsterdam Java-eiland
ARCHITECT: Search Architecten
PROJECT OMVANG: 176 modules verdeeld over
8 bouwlagen, 6.000 m²
PRODUCTIETIJD: 2,5 maanden
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Urban Living iLofts

PROJECT: 43 Luxe lofts
OPDRACHTGEVER: Dutch Housing Company
LOCATIE: Den Haag
ARCHITECT: Mulleners & Mulleners
PROJECT OMVANG: 1.800 m²
PRODUCTIETIJD: 3 maanden

16

© 2019 Ursem Modulaire Bouwsystemen

Yotel Amsterdam

PROJECT: 202 Hotelkamers en voorzieningen
OPDRACHTGEVER: Being Development
LOCATIE: Amsterdam Noord
ARCHITECT: Studioninedots
PROJECT OMVANG: 226 modules, 6.500 m²
PRODUCTIETIJD: 4 maanden
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OurDomain

PROJECT: 956 Prefab badkamers
OPDRACHTGEVER: Bouwcombinatie Holendrecht
LOCATIE: Amsterdam Zuid-Oost
ARCHITECT: OZ, Karres+Brandts landschapsarchitect
PROJECT OMVANG: 956 badkamers
PRODUCTIETIJD: 8 maanden
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Belle-Vue Energy

PROJECT: 51 Nul-op-de-Meter woningen
waarvan 13 aardbevingsbestendig
OPDRACHTGEVER: Belle-Vue Energy
LOCATIE: Loppersum, Heerhugowaard, Emmen
ARCHITECT: Divers
PROJECT OMVANG: 126 modules, 6.615 m²
PRODUCTIETIJD: Divers
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Migrantenhotel Zaandam

PROJECT: 122 Appartementen
OPDRACHTGEVER: Pelt Beheer B.V.
LOCATIE: Zaandam
ARCHITECT: ME-2 architecten bna
PROJECT OMVANG: 130 modules, 3.380 m²
PRODUCTIETIJD: 2-3 maanden
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Regioplein Schagen

PROJECT: 46 Appartementen
OPDRACHTGEVER: Wooncompagnie
LOCATIE: Schagen
ARCHITECT: Intern
PROJECT OMVANG: 104 modules, 4406 m² BVO.
PRODUCTIETIJD: 2-3 maanden
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Veelgestelde vragen
WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN

WIE TRANSPORTEERT DE MODULES

MET WELKE MAATVOERING MOETEN

MODULAIRE PRODUCTIE?

NAAR DE BOUW?

WE REKENING HOUDEN?

• De modules worden vervaardigd in de fabriek

Dit kan de hoofdaannemer of Ursem zijn.

3,95 m breed en 14,4 m lang zijn de grootste

onder geconditioneerde omstandigheden

externe dimensies van de module, mede om

• Verbeterde veiligheid en afvalbeheer

WIE INSTALLEERT DE MODULES?

deze comfortabel te kunnen transporteren.

• Enorme verlaging van het aantal

De hoofdaannemer met begeleiding van

Modules kunnen echter worden samenge-

de modulaire bouwinstructeurs van Ursem.

voegd om ruimten van grotere afmetingen

• Snelheid van installatie

We bieden training voor installatieteams.

te maken. De meeste hotels, studenten-

• Snellere return on investment vanwege

Indien gewenst kan Ursem met haar

appartementen en verzorgingshuizen wor-

de versnelde bouwperiode, tot wel 50%

partners voor de volledige plaatsing van

den gefabriceerd binnen de parameters van

sneller dan bij traditionele bouw.

de modules op de bouw zorgen.

3,5 m breed en 8,5 m lang.

WAAROM GEEFT URSEM DE VOOR-

WELK NIVEAU VAN AFWERKING

KAN IK VERSCHILLENDE MODULES

KEUR AAN LANGDURIGE SAMENWER-

KAN IK VERWACHTEN?

COMBINEREN IN GROTERE RUIMTES?

KING EN PARTNERSHIPS?

De modules zijn van binnen volledig

Ja. Er zijn enkele beperkingen met betrek-

De voordelen van modulaire fabricage zijn

afgewerkt. Dit omvat dus alle wand- en

king tot windverbanden, maar onze syste-

talrijk, maar een lange termijnrelatie biedt de

vloerafwerking, betegeling, mechanische

men zijn uitermate geschikt voor het maken

mogelijkheid om te investeren en gezamenlijk

en elektrische installaties, armaturen en

van grotere ruimtes.

het product te optimaliseren om waarde toe

fittingen, sanitair, ramen en deuren.

leveringen op de bouwplaats

te voegen terwijl de kosten worden verlaagd.
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Veelgestelde vragen
WAT VOOR SOORT FUNDERING HEB IK

kan in de fabriek worden geïnstalleerd,

NODIG?

waarna de naden ter plaatse worden

De modules kunnen op elk type fundering

afgewerkt. Ursem levert de afwerkings-

worden geplaatst.

panelen hiervoor met de modules mee.

VOERT URSEM TESTEN EN DE INBEDRIJF-

HEB IK STEIGERS NODIG?

STELLING OP DE BOUWLOCATIE UIT?

Ursem biedt geveloplossingen voor het

Nee. Alle testen worden voorafgaand aan

plaatsen van gebouwen zonder steigers,

verzending uitgevoerd binnen onze productie-

zelfs tot 20 etages.

faciliteiten. Testcertificaten worden standaard meegeleverd. Verdere testen ter
plekke moeten worden uitgevoerd door de
installatieaannemer van de hoofdaannemer.
WELK TYPE GEVEL KAN IK
TOEPASSEN OP DE MODULES?
De modules kunnen worden aangepast
voor alle gevelbekledingen. Bijvoorbeeld;
aluminium, keramisch en geïsoleerd plaatmateriaal. Het grootste deel van de gevel
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Contact
CONTACT OPNEMEN:
+31 229 507 200
info@ursem.nl
www.ursem.nl
BEZOEKADRES:
Spoorstraat 6
1687 AE Wognum

POSTADRES:
Postbus 3
1687 ZG Wognum
KvK-nummer: 23062207
Btw-nummer: NL005199190B01

URSEM.NL
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