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De gebruiksduur van een vrachtcontainer is 

gemiddeld minder dan 20 jaar. Tijdens deze 

periode heeft de container miljoenen tonnen 

vracht vervoerd en is de wereld meerdere 

keren rondgegaan. Maar de reis mag hier niet 

stoppen. Vrachtruimte kan worden veranderd in 

waardevolle en duurzame leefruimte.

Met het oog op de circulaire economie en 

ecologische en sociale duurzaamheid koopt 

Containerwerk gebruikte zeecontainers en 

upgradet de ruimte tot hoogwaardige en 

betaalbare woonruimte.
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IVAN MALLINOWSKI
INTERVIEW

Oprichter en algemeen directeur van Containerwerk www.containerwerk.com

Ivan, je bent niet alleen het brein achter 
Containerwerk, maar je biedt ook een 
helpende hand. Daarom ben ik benieuwd wat 
je deed voordat je uitvinder werd?

Ik had altijd het gevoel een uitvinder te zijn. Maar 

omdat uitvindingen relatief grote investeringen 

en doorzettingsvermogen vereisen, ging 

mijn aandacht al snel uit naar de bouw voor 

evenementen en speciale behoeften. Als jongere 

is het moeilijk om te beginnen met uitvinden 

en daar meteen geld mee te verdienen. Daarom 

richtte ik ongeveer 20 jaar geleden het bedrijf 

Artec op, waar ik voor veel grote namen werkte 

zoals Audi, Mercedes, Ritter Sport en Jägermeister. 

Ik bouwde speciale constructies voor hen met 

bijbehorende speciale vereisten en ontwikkelde 

als gevolg hiervan geweldig veel praktische en 

theoretische vaardigheden - ik ben tenslotte 

autodidact.

Hoe is het idee voor Containerwerk ontstaan?

Het basisidee van bouwen met containers is niet 

helemaal nieuw. Al sinds er zeecontainers bestaan, 

hebben mensen met het idee gespeeld om erin 

te wonen. Ik kwam persoonlijk op het idee toen 

ik voor Artec contact had met het Fraunhofer-

instituut. We bouwden een relatief groot aantal 

laboratoria voor hen en bouwden een goede 

reputatie op.

IM

Het was dus ongeveer negen jaar geleden toen 

ik mijn Aha!-moment had en realiseerde dat het 

mogelijk was een hotelkamer van hoge kwaliteit 

waarin je je goed voelt, in een zeecontainer te 

bouwen. Dat was dus mijn eerste aanraking ermee 

en mijn liefde voor het bouwen met containers 

begon daar.

Hoe ging het toen verder? Hoe ging het van 
het eerste idee naar een voltooide container? 
Welke processen waren er bij betrokken?

Door het bouwen van de eerste container namen 

we een groot financieel risico. Maar het was het 

waard omdat we heel veel leerden. We gebruikten 

alle hoogwaardige materialen die op dat moment 

beschikbaar waren. Van vacuümisolatie en een 

thermisch geïsoleerd plafond tot geïntegreerd 

meubilair en glazen ruiten. Naast de tijdrovende 

processen was de ontwikkeling erg duur. Later 

bouwden we ook conventionele containers voor 

kantoren op bouwplaatsen en kleine projecten. 

Hierdoor hebben we veel knowhow opgedaan. 

We merkten vooral dat het bouwen van de muren 

erg moeilijk was vanwege de bouwfysica.

Om te voldoen aan de 

energiebesparingsvoorschriften van EnEv, is 

een wandconstructie dikker dan 20 cm vereist, 

waardoor je een smallere binnenruimte krijgt. 

En wanneer je ook probeert goedkoop te 

bouwen, zijn de grenzen snel bereikt. Daarom is 

het moeilijk om de normen voor conventionele 

bouw met containers te bereiken. Hier komen 

onze gepatenteerde isolatie- en industriële 

productiemethoden om de hoek kijken.

Wat is het belangrijkste voordeel van deze 
bouwmethode?

Met onze techniek kunnen we snel en 

kostenefficiënt de containerinterieurs belijnen 

en aanpassen. En de kwaliteit en consistentie die 

we bereiken, kan niet worden geëvenaard door 

conventionele methoden.

Onze muren hebben dezelfde isolatiewaarde 

als conventionele muren maar zijn half zo dik. 

Dankzij onze multi-gepatenteerde monolithische 

methoden zijn er geen koudebruggen waar dan 

ook in de container.

Voor mij persoonlijk is het beste en meest 

fascinerende feit in het hele concept dat het 

volledig duurzaam is. We gebruiken zeecontainers 

die anders bij het schroot zouden belanden 

- er zijn geen nieuwe, speciaal gemaakte 

componenten. Onze acties brengen iets terug in 

praktisch gebruik wat eerder afgedankt was.

IM
IM

IM

“Op een dag startten ze het project ‘hotelkamer 
van de toekomst’ en wij kregen de taak om een luxe 
hotelkamer in een zeecontainer te bouwen. Het was 
een ingewikkelde klus die veel problemen met zich 
meebracht, maar uiteindelijk slaagden we erin..”

“De wooncontainer is qua effect 
eigenlijk een huis op de rug van 
een slak die je vergezelt tijdens 
je leven.”
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In onze magazijnhal produceren 
wij gemiddeld 200 modules 
tegelijkertijd en met een totale 
capaciteit van maximaal 3.000 
modules per jaar.

INNOVATIE
&TECHNIEK

De monolithische hoogwaardige isolatie wordt 

in een geautomatiseerd proces per container 

- inclusief wand- en plafondafwerking aan de 

kamerzijde en plafondafwerkingen geplaatst. 

Dit zorgt voor grote productie van grote 

hoeveelheden in korte tijd. 

De isolatiedikte is gemiddeld slechts tien 

centimeter. Dit geeft Containerwerk aanzienlijk 

meer bruikbare ruimte dan bij conventioneel 

geïsoleerde containers. 

De geïsoleerde modules voldoen aan alle 

bouwfysische eisen op het gebied van 

vochtbescherming, isolatie, emissie en 

geluidsisolatie. 

Monolithische hoogwaardige isolatie
inclusief wandmontage in 2 uur
(Koudebrug vrij)

Mineraal gebonden
oppervlakteverloop

Geluidsisolatie

Thermisch versterkte
vloerconstructie (optioneel)

Isolatie t.b.v. geluidsresonantie

76
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Dertig jaar lang heb ik bedrijven gehad in de 

wereld van metaal, in een andere hoedanigheid 

dan nu. Ik was namelijk actief op het gebied 

van hekwerken en designproducten. In 2016 

heb ik Fencing & Design BV opgericht, een 

salesmarketingbedrijf op het gebied van 

hekwerken en designproducten. Het bloed 

kruipt echter toch waar het niet gaan kan en 

ik miste de omgang met collega’s. Dat heeft 

erin geresulteerd dat ik in 2019 Moergestel BV 

heb overgenomen. Daar ontmoette ik Gaston, 

een vakman die ook innovatief en vernieuwend 

denkt. Dat was direct een goede match. 

Van origine ben ik gereedschapsmaker, ik 

maakte stempels en spuitmatrijzen. Dat is 

heel nauwkeurig en interessant werk, maar 

te betrekkelijk om er mijn inspiratie in kwijt 

te kunnen. Na ruim 15 jaar was ik toe aan een 

nieuwe uitdaging en ging ik de constructie- 

en machinebouw in. Daar ben ik bij diverse 

bedrijven met veel verschillende dingen bezig 

geweest. Bij Moergestel BV maakten ze al vele 

jaren containers voor de industrie, vanuit daar 

ontstond het idee voor de modulaire woningen: 

de ‘cubes 2 live’. 

Hoe hebben jullie dit idee samen verder 

uitgewerkt?

Het was een langgekoesterde droom van Gaston 

om modulaire woningen te bouwen. Ik was daar 

gelijk voor te porren, het gaf ons allebei nieuwe 

energie. Een modulaire woning heeft zoveel 

voordelen: 

JB

GT
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het speelt in op de behoefte aan modulair 

bouwen, is duurzaam en cradle-to-cradle. Het 

is ontlastend als het gaat om stikstof en slimme 

energie is hierin makkelijk toe te passen. De 

woningproblematiek in Nederland is zodanig 

dat snel bouwen meer en meer een issue gaat 

worden. Bovendien zoeken we de samenwerking 

op met lokale partners om in de afwerking, 

opwaardering en plaatsing van de woningen 

synergie te creëren.

We wisten direct dat dit idee veel potentie had en 

begin 2021 is Cube2Live opgericht. 

We werken samen met het Duitse Containerwerk 

GmbH, waar wij exclusief dealer van zijn in 

Nederland en wiens geïsoleerde modulaire 

woningen we gaan leveren. Maar we kunnen ze 

met Moergestel BV ook zelf bouwen en custom 

made in de markt zetten.

Voor wie is zo’n modulaire woning interessant? 

Voor heel veel partijen. We kunnen een kant-

en-klaar concept bieden voor bijvoorbeeld 

studentenhuisvesting, arbeidsmigranten, hotels 

en recreatieondernemingen, sociale woningbouw 

en de zorgsector. Ook particulieren kunnen we 

helpen, bijvoorbeeld als zij een thuiswerkplek in de 

achtertuin willen zetten. 

De modulaire woning kan helemaal op maat 

gemaakt worden: van basic tot zeer exclusief, 

met mooie designs. Zeker ook interessant voor 

particulieren in het hogere segment. 

Hoe zien jullie de toekomst van deze nieuwe 

manier van wonen?

De komende jaren gaan we steeds meer van dit 

soort woningen zien. Ik verwacht dat het een vast 

onderdeel wordt van de traditionele woningbouw. 

Daar zijn wij in ieder geval op voorbereid, we 

hebben zelfs geïnvesteerd in een tweede locatie 

om modulaire woningen te kunnen bouwen.

Waarom moet een potentiële klant juist voor 

Cube2Live kiezen?

Onze partner Containerwerk heeft een unieke 

manier van isoleren uitgevonden, zij zijn 

toonaangevend en marktleider op het gebied van 

geautomatiseerde zeecontainerisolatie. Je bent 

verzekerd van de beste kwaliteit voor de lange 

termijn. Bovendien hebben wij als Cube2Live een 

groot netwerk en veel ervaring. We vullen elkaar 

goed aan en zijn gepokt en gemazeld in het 

bedrijfsleven. Daar hebben onze klanten profijt 

van. 

We beschikken over een eigen ontwerpafdeling 

en nodigen geïnteresseerden uit om met 

ons in gesprek te gaan. Samen met onze 

huisarchitect(en) maken we de ideeën helder en 

vertalen we ze naar een ontwerp voor een nieuwe 

droomwoning. Wij zijn er klaar voor!

JEROEN BEKKERS 
& GASTON VAN THILLO

INTERVIEW Oprichters van Cube2Live www.cube2live.com
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“De woningproblematiek in 
Nederland is zodanig dat snel 
bouwen meer en meer een 
issue gaat worden.”
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Microliving is de uitdaging en de wens om alle 

behoeften van eigentijds, intelligent en efficiënt 

wonen binnen een beperkte ruimte te organiseren 

en toe te passen. In tegenstelling tot de generatie 

die hen voorging, geloof ik dat de jongere 

generatie veel minder geïnteresseerd is in het 

bereiken van iets door middel van eigendommen, 

meubels en zelfontworpen woonruimtes. Door 

hun netwerken en de eindeloze mogelijkheden 

van de technische revolutie zijn ze enorm mobiel, 

goedgeïnformeerd en geïnteresseerd in nieuwe 

dingen.

SFEER-
IMPRESSIE
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“Om echte micro-woningbouw 
mogelijk te maken, 
is multifunctioneel gebruik 
fundamenteel”

12 13
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Er is een verandering in de manier van denken 

nodig. We moeten het idee vergeten dat 

duurzame bouw extra inspanningen en meer 

kosten met zich meebrengt. In plaats daarvan 

moet het worden gezien als een noodzakelijk 

principe en een leidraad voor toekomstgerichte 

planning en bouw.

ER IS 
GEEN 
PLANEET

B 100 % 
RECYCLEERBARE 

MATERIALEN
Aan het einde van hun levenscyclus worden de 

materialen die gebruikt worden voor de isolatie volledig 
gescheiden en gerecycleerd.



Kapitein Grantstraat 21 & 35

5015 BA  Tilburg

info@cube2live.com

013 54 23 712

Jeroen Bekkers

06 83 14 94 40

jeroen@cube2live.com

Gaston Van Thillo 

06 22 91 32 99

gaston@cube2live.com

Kijk voor meer informatie op www.cube2live.com

Cube2Live is onderdeel van het ISO gecertificeerde Moergestel BV

partner
van


