Kwartaalmagazine van de BVR Groep

Blauwdruk
juli 2014

Bouw eerste project
WeBuildHomes van start
Brochure RENO+
vernieuwd

Fietsenstalling
NS Woerden

Energienotanul
woningen

renovatieconcept

project Rasenberg Bouw

project niaNesto gestart

Blauwdruk

2

Advertenties

Asselbergs & Klinkhamer:

recht aan de A58.
ASSELBERGS & KLINKHAMER
Advocaten
Recht aan de A58
Letselschaderecht

Vastgoedrecht

Familierecht

Ondernemingsrecht

www.ak-advocaten.eu
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Alles onder één dAk!
Afbouw is de laatste en allesbepalende
fase in uw bouwproces. Van den Heuvel
Afbouwgroep B.V. bundelt de krachten
binnen de afbouw.
We beschikken binnen onze groep over alle
mogelijke afbouwdisciplines.

Flexibiliteit in uw bedrijf
Nobellaan 27
4622 AH Bergen op Zoom
tel. +31 (0) 164 21 35 58
fax +31 (0) 164 26 60 37

Industriestraat 7
4462 EZ Goes
tel. +31 (0) 113 23 24 84
fax +31 (0) 113 23 38 74

Wanneer u ons uw afbouw laat verzorgen,
profiteert u van vele synergievoordelen; zowel
kwalitatief, organisatorisch als financieel!
Daalder 15, 5753 SZ Deurne, Postbus 133, 5750 AC Deurne
T 0493-312330 F 0493-322531, www.heuvelafbouwgroep.nl
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Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Vertrouwen in de toekomst”
De eerste helft van 2014 is razendsnel voorbijgegaan, want we staan al weer aan de vooravond
van de bouwvak. Dat we niet stil hebben gezeten en ook na de zomervakantie weer volop aan
de bak zullen moeten, bewijst deze Blauwdruk. Mooie en interessante projecten zijn we nog aan
het bouwen of hebben we gerealiseerd. Daarnaast zijn we druk met de voorbereidingen voor
projecten die nog dit jaar worden opgeleverd, dan wel in het eerste kwaltaal van 2015 en daarna

Colofon

van start gaan.

Blauwdruk

Hoewel de economische situatie er niet om liegt en meerdere branches het zeer zwaar te verdu-

is een kwartaaluitgave van BVR Groep BV

ren hebben, zien wij de toekomst positief tegemoet. We merken zelfs dat er wat meer beweging

uit Roosendaal en wordt in een oplage van

is in de markt en dat er initiatieven genomen worden. Wel blijven de grondwaarden onder druk

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder

staan en blijven banken voorzichtig opereren. Ook zien we dat het werkaanbod in de renova-

relaties, ICB-partners en medewerkers van

tie- en onderhoudsmarkt een grotere vlucht neemt dan bij de nieuwbouw. Gelukkig worden in

de BVR Groep.

de utiliteitsbouw meer en meer initiatieven ontplooid. De bouw- en ontwikkelbehoefte is daar-

Vormgeving 100%, Etten-Leur

entegen veranderd ten opzichte van een aantal jaren geleden. Bouwers die namelijk een finan-

Tekst/dtp Witteveen Reclame

cieringsmatch kunnen bewerkstelligen, hebben bij potentiële opdrachtgevers een streepje voor.

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

Dat het met de woningbouw beter gaat, is geen geheim. We zien dat bijvoorbeeld met concep-

Druk

ten als WeBuildHomes, waarvoor we drie projecten (gaan) bouwen in Den Haag en Amsterdam.

Drukkerij Letoprint

Info advertenties 0165 - 63 11 11

Weer een ander voorbeeld is het (energienotanul) project ‘niaNesto’ in Utrecht dat ook dit jaar
wordt opgeleverd. Projecten overigens waarin ICB een belangrijke rol vervult.
Tot slot wensen wij iedereen een hele fijne en prettige vakantie toe en veel leesplezier met deze
Blauwdruk.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directieteam BVR Groep BV
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Consument gericht bouwen en energienotaloos wonen

Bouw eerste project WeBuildHomes
officieel van start gegaan in Den Haag
Er is al vaak over geschreven, maar de bouw van de eerste 10 woningen van het prijswinnende

WeBuildHomes in de praktijk

concept ‘WeBuildHomes’ ging onlangs daadwerkelijk van start. En daar blijft het niet bij, want

Om een woning te kunnen bouwen is grond

een tweede project van 6 woningen start na de bouwvak. Beide projecten, ‘Isabellaland fase 1

nodig. WeBuildHomes doet daarvoor de

en fase 2’, zijn te vinden in Den Haag. Begin 2015 wordt in Drostenburg in Amsterdam gestart

acquisitie en de verkoop van woningen aan

met de bouw van 10 woningen. WeBuildHomes, een samenwerking van Space & Matter, Red

kopers. Belangrijk is uiteraard dat er op één

Concepts en ICB Nederland, beleeft dus hoogtijdagen. Temeer, omdat ook op andere locaties

locatie verschillende woningontwerpen in

in Nederland de voorbereidingen voor andere WeBuildHomes-projecten gaande zijn. Gunstig

één rij gebouwd mogen worden. Gemeenten

is dit alles ook voor BVR Bouw dat de woningen in Den Haag en Amsterdam realiseert.

hanteren daarvoor een zgn. ‘kavelpaspoort’

WE B U I LD H OM E S

met algemene voorschriften over bijvoorbeeld
Concept slaat aan

van Nederland, om de grond niet te kopen,

maatvoering, kleurstelling, wel/geen erkers,

Het klantgerichte concept slaat enorm aan.

maar te pachten. Het maakt het verkrijgen

haagjes etc. De woningen worden gebouwd

Kopers, waaronder ook starters, kiezen name-

van een hypotheek eenvoudiger en vermin-

met Woningborggarantie en opgeleverd met

lijk uit de rij een kavel en een woning uit de

dert de woonlasten. Met erfpacht is maan-

energielabel A++. Energienotaloos wonen

woningbibliotheek van ruim 50 ontwerpen.

delijks zo’n €120,- gemoeid. In alle gevallen

behoort tot de mogelijkheden.

Een huis van WeBuildHomes is excl. de grond

sluiten kopers de koopovereenkomst (ontwik-

al te koop vanaf €154.700,- v.o.n. Interessant

kelkosten) af met WeBuildHomes en de aan-

Scan voor meer info de QR-code (onder) of

is de mogelijkheid, met name in het Westen

nemingsovereenkomst met BVR Bouw BV.

kijk op www.webuildhomes.nl

De 10 woningen van het project Isabellaland 1 die als woonrij gebouwd worden
in Den Haag. De woningen zijn door de kopers gekozen uit de WeBuildHomes
woningbibliotheek op basis van smaak, woonwensen en budget.
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Rasenberg Bouw

Rasenberg Bouw verzorgt onderhoud
inzinkbare en demontabele palen Breda

Nieuws voor corporaties

Nieuwe brochures
RENO+ Renovatieconcept

ningstijden van de paaltjes) te gebeuren. Ruim
15 jaar, sinds de ingebruikname van de palen
in de binnenstad, verzorgt Ad Hoevenaars
(50) van Rasenberg Bouw het onderhoud
van deze gasdrukveerpalen én alle andere

BVR Groep BV

RENO+
Renovatieconcept

demontabele palen in de gemeente Breda.
Vaste prik
Iedere maandag is Ad Hoevenaars met ‘zijn’
paaltjes in de weer. “Vaste prik! 07.00 uur
bij de stalen brug naast de ingang van de
KMA. Vóór 11.00 uur moet ik alle inzinkbare
palen in de binnenstad hebben gecontroleerd
en indien nodig hebben gerepareerd of
vervangen. De palen zijn erg gemakkelijk

Voor BVR’s renovatieconcept RENO+ is een

in gebruik: met een sleutel omhoog, naar

nieuwe brochure gemaakt. Deze is speciaal

beneden en vergrendelen. Tegelijkertijd zijn

ontwikkeld voor corporaties en andere vast-

De gasdrukveerpalen worden
met een sleutel ontgrendeld,
gecontroleerd en vervolgens
weer in het wegdek ‘verstopt’.

de palen ook vrij kwetsbaar, want even ver-

goedeigenaren. Ging het in de eerste brochu-

keerd manoeuvreren met een voertuig en

re voor een belangrijk deel over de motieven

zo’n paal is met geen mogelijkheid meer in het

die tot de ontwikkeling van het concept

De binnenstad van Breda is met inzinkbare

wegdek te krijgen. Is het centrum van Breda

hebben geleid, in de update ligt het accent

palen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

gedaan, dan volgen alle andere demontabele

naast de uitleg over thema’s, pakketten en

Op vaste tijden is het gebied voor voertuigen

palen in de gemeente Breda. Een routineklus,

bouwstenen ook op RENO+ in de praktijk.

toegankelijk. Werkzaamheden, zoals laden

dat wel, maar soms toch ook met de nodige

Zo wordt o.a. stilgestaan bij het belang van

en lossen, maar bijvoorbeeld ook verhuizen,

verrassingen... Ik doe het inmiddels 15 jaar en

goede communicatie met bewoners en de

dienen binnen de zgn. venstertijden (de ope-

nog steeds met veel plezier.”

wijze waarop BVR daarop anticipeert. De
nieuwe brochure is voor een deel gebaseerd
op de vorige brochure die BVR in 2010
samen met BouwhulpGroep ontwikkelde.
Nieuw is ook de RENO+ brochure voor particuliere woningeigenaren. Deze is bedoeld
voor mensen die eerder een huurwoning van
de corporatie kochten en de mogelijkheid
geboden wordt mee te liften met de verbeteringsmaatregelen van de corporatie. Een duidelijke meerwaarde dus voor corporaties die
voor RENO+ kiezen. Meer weten? Kijk op

Buiten het Bredase centrum worden palen gebruikt die
handmatig verwijderd dienen te worden.

www.bvrgroep.nl/renoplus
www.bvrgroep.nl/renoplusparticulier
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Rasenberg Bouw Design & Construct light project

De nieuwe entree naar de (betaalde) fietsenstalling

Het fraaie stationsgebouw van Woerden met links de moderne
aanbouw naar de perrons en op de voorgrond het bovendek van
de ondergrondse fietsenstalling. Op het dek worden nog rekken
geplaatst waar reizigers hun fietsen gratis kunnen stallen.
Fietsen kunnen tot twee rijen hoog gestald worden

Fietsenstalling NS-station
Woerden opgeleverd
Eén van de specialiteiten van Rasenberg Bouw is de bouw van overdekte fietsenstallingen,
stationsgebouwen en perrons voor ProRail. Zo ook de bouw van de bewaakte ondergrondse
fietsenstalling met inpandige rijwielhandel, een bovendek en bloemenshop in Woerden. Het
project dat in maart 2013 van start ging en nog maar net is opgeleverd, betreft een zgn. ‘Design
& Construct’ light project. Hierbij is het aan de bouwer om het uit aanbesteding verworven

Gemakkelijk stallen in de bovenste rij

project op basis van het ontwerp verder uit te werken. Uitvoerder Corné van Gils over de bouw...
Logistiek lastig

boven het spoor manoeuvreren. Ook was er

“Om de fietsenkelder te realiseren, moest er

niet al te veel ruimte voor opslag waardoor het

direct naast het spoor tot vier meter diep ge-

logistiek allemaal vrij lastig werken was. Kwes-

graven worden. Daarom zijn over een lengte

tie van creatief en flexibel opereren...”

van 52 meter tussen spoor en bouwplaats
damwanden aangebracht. Deze waren nodig

Fraaie combinatie

om de druk van het spoorwegemplacement

Met de nieuwe fietsenstalling en de bloemen-

op te vangen. Direct naast het spoor bouwen,

shop is het NS-station van Woerden compleet.

vraagt nu eenmaal om extra voorzorgsmaat-

De fraaie combinatie van fietsenstalling, oude

regelen. Zo bijvoorbeeld

stationsgebouw en moderne verbinding naar

ook ten aanzien van de

de perrons, is een lust voor het oog. Sprekend

bouwkraan die nodig was

detail is het cortenstaal dat gebruikt is voor de

om materieel en bouwmate-

beplating van de bloemenshop en de afschei-

rialen op de bouwplaats te

ding van het bovendek. “Een project om trots

krijgen. Deze mocht niet

op te zijn”, besluit Corné van Gils.

Corné van Gils

De nooduitgang van de fietsenkelder op het bovendek

De bloemenshop naast de fietsenstalling
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niaNesto stelt energiezuinigheid en betrokkenheid huurders centraal

BVR bouwt energienotanul
woningen in Utrecht

Woningcorporatie Portaal - regio Utrecht zette met ‘niaNesto’ een pilotproject in de markt voor

hen zijn over de nieuwe manier van bouwen

een nieuwe manier van bouwen. Centraal daarbij staan de energiezuinigheid van de woning en

goede afspraken gemaakt. Iedere dag vindt

de betrokkenheid van de toekomstige huurder bij het ontwikkelproces. Aan de in 2012 uitge-

er in iedere woning namelijk een bewerking

schreven wedstrijd namen zo’n 35 conceptaanbieders deel die hun ontwerp aan een vakjury

plaats. Mede door het gebruik van BIM-tech-

presenteerden. Na een aantal beoordelingsmomenten bleven er acht gegadigden over. De toe-

nieken (ICB) is het strakke en tijdbesparende

komstige huurders kozen uiteindelijk de vijf beste woningbouwers, waaronder BVR. Naast de

werkschema realiseerbaar.

bouw van de woningen is contractueel vastgelegd dat BVR ook 15 jaar het onderhoud verzorgt.
Energienotanul
Korte bouwtijd

er voor de casco’s en afbouw 12 weken ge-

Kenmerkend voor de woningen is de energie-

Na de oplevering van (de eerste) 16 niaNesto-

pland, dus tot eind 2014.

notanul status. BVR heeft de woningen hiertoe

woningen in Nijmegen (april/mei 2014), is het

o.a. uitgerust met een luchtwaterpomp voor de

na de bouwvak de beurt aan drie conceptaan-

Verticaal bouwen

verwarming, zonnepanelen voor het opwek-

bieders om in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn

Om binnen de beschikbare, korte bouwtijd te

ken van elektriciteit en een douche met warm-

in totaal 33 niaNesto-woningen, waarvan 11

opereren, wordt niet horizontaal, maar verti-

teterugwinunit (WTW). Naast zeer hoge

door BVR, te bouwen. Op 3 juni jl. werd de

caal gebouwd. Deze manier van werken past

Rc-waarden (vloer: Rc4 m2k/W; wand: Rc6

overeenkomst met woningcorporatie Portaal

BVR toe ten aanzien van de ruwbouw en alle

m2k/W; dak: Rc7 m2k/W) zijn de woningen

getekend. Aangezien de 33 woningen tegelijker-

verdere bewerkingen, zoals het plaatsen van

bovendien luchtdicht gebouwd. Een energie-

tijd door drie verschillende bouwbedrijven op

de kap, trap, leidingen, installaties, vloeren,

notanul woning betekent overigens niet per

dezelfde bouwlocatie worden gerealiseerd,

etc. In tegenstelling tot horizontaal bouwen,

definitie dat er niet voor energie hoeft te

moet er logistiek het nodige geregeld en

worden de woningen bij verticaal bouwen een

worden betaald. De woning heeft namelijk

afgestemd worden. In eerste instantie gaat

voor een compleet afgewerkt. De snelle door-

gemiddeld genomen, over een periode van 15

het daarbij vooral om de heipalen en het

looptijd die hierdoor ontstaat, is mede mogelijk

jaar en onder bepaalde voorwaarden/gedrags-

grondwerk. Inherent aan de bouwopdracht is

dankzij de prefabricering van bouwelementen/-

regels, een energienota van €0,- (incl. vast-

ook de korte bouwtijd. Na het gereedkomen

onderdelen/-systemen vooraf en de medewer-

recht en energieheffingskorting).

van de fundering, eind september 2014, staan

king van onderaannemers en leveranciers. Met

Blauwdruk
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Flexibel inlenen van vakbekwaam bouwpersoneel

Vakmasters Personeelsdiensten staat
voor instroom, doorstroom, uitstroom
“Vakmasters is volledig zelfstandig, maar

Vernieuwbouw Rabobank

Nieuw kantoorpand
klaar voor ‘nieuwe
werken’

kan door de samenwerking met SPB en
BOZ uitstekend voorzien in goed geschoolde
flexkrachten. We beschikken over een mix
van jongere en oudere vaklieden. Naast uitzenden en detacheren houden we ons ook
bezig met werving en selectie, outplacement,
trainingen en Social Return. Vakkundigheid
en coaching van medewerkers staan centraal. Niet alleen is de instroom van jonge
vaklieden vanuit SPB en BOZ belangrijk,

Het hoofdkantoor van Rabobank Roosendaal-

daarnaast herplaatsen we ook mensen die

Woensdrecht staat in de steigers. Verantwoor-

door ontslag hun baan zijn kwijt geraakt.”

delijk voor het bouwmanagement tijdens de
ontwerpfase en de directievoering en het toe-

Ontzorging Social Return On Investment

zicht op de bouwplaats is Bouwadviesbureau

In samenwerking met de SPB in Bergen op

Oostelbos Van den Berg uit Reeuwijk. Ing.

Zoom staat Vakmasters ook voor de ont-

Jean Paul van der Torre (39) is projectmanager.

zorging bij Social Return On Investment

Hij legt uit welke metamorfose het kantoorge-

(SROI). Jolanda Fieret: “De werklozen-eis

bouw ondergaat: “Het pand is van binnen

De bouwnijverheid heeft het zwaar. Moeilijk

betekent voor een bouwbedrijf extra werk

eerst helemaal gestript. Dat is nodig om het

is het daarmee ook voor leerlingen van

om mensen te werven en te begeleiden

nieuwe interieur optimaal tot z’n recht te

opleidingsbedrijven die na diplomering niet

die tot deze doelgroep behoren. Vanuit de

laten komen. Kenmerkend zijn de vele glazen

aan werk komen. Het was voor zowel het SPB

SPB en Vakmasters is het plan opgepakt

wanden die voor de nodige transparantie zor-

in Bergen op Zoom als de BOZ uit Zeeland

om bouwondernemers daarin te ontzorgen.

gen. Daarnaast is gekozen voor kantoortuinen

reden om de koppen bij elkaar te steken.

Zo richt Vakmasters zich op herintreders en

die het zgn. ‘nieuwe werken’ mogelijk moeten

De oplossing werd gevonden in het flexibel

mensen van alle leeftijden die via de UWV

maken. Hierbij vervallen de vaste werkplekken.

inzetten van gekwalificeerde vakmensen op

of de gemeente worden aangemeld door

Deze worden vervangen door standaard-,

uitzendbasis. Ideaal voor bouwbedrijven die

hen bij bouwbedrijven te plaatsen. De SPB

aanland- of concentratiewerkplekken. Over-

alleen tijdens een bouwtraject personeel

richt zich op de jongerenmarkt en op leerling

leggen kan in spreekkamers en vergaderruim-

nodig hebben. Zo ging op 1 januari 2011

bouwplaatsen. Op deze wijze bieden we

tes. Noemenswaard is verder het nieuwe

‘Vakmasters Personeelsdiensten’ van start.

een compleet aanbod dat voldoet aan de

inbouwpakket dat bestaat uit diverse geavan-

BVR is een van de bedrijven die van de dien-

eisen in het kader van SROI. Anders gezegd:

ceerde luchtbehandelings- en multimedia-

sten van Vakmasters gebruikt maakt.

wanneer een bouwbedrijf voldoet aan de

toepassingen.”

bestekseisen, leveren en begeleiden SPB en

Op de vraag hoe de projectmanager over de

Vakmasters

Vakmasters de mensen. Het voordeel voor

samenwerking met BVR denkt, zegt hij het

Jolanda Fieret (46), afkomstig uit de uitzend-

de aannemer is dat deze geen bemoeienis

volgende: “Bouwadviesbureau Oostelbos Van

wereld en inmiddels vestigingsmanager, werd

heeft met arbeidscontracten, ziekte en leeg-

den Berg en BVR kennen elkaar uit het verle-

aangetrokken. Onder haar bezielende leiding

loop. Met een aantal bouwbedrijven in

den. We weten dus wat we aan elkaar hebben.

groeide Vakmasters uit tot een bedrijf met

West-Brabant is op deze manier gewerkt.

Dat zie je terug op de bouwplaats: korte lijnen

ruim 80 medewerkers die direct inzetbaar zijn.

Voor meer info: www.vakmasters.nl

en een prima open werkrelatie!”
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VAN KELDER TOT DAK
VLOEREN VAN STRACK!
In opdracht van BVR verzorgen
wij het traditionele en speciaal
gelijmd metselwerk voor basisschool De Coevering in Geldrop.

Metselwerken BV

Dekvloeren

Stoffering

Kunststoffen

Strack Vloeren BV | Elzenweg 13 | Postbus 45
3420 DA Oudewater | T: 0348 50 69 15
info@strackvloeren.nl | www.strackvloeren.nl

Gouden Rijder 15
Postbus 143, 4870 AC Etten-Leur
T (076) 5037310
F (076) 5015702
M 06 20 20 39 22
E rb@brabotech.nl

www.brabotech.nl

-- Metselwerken
-- Lijmwerken
-- Steigerwerken
-- Voegwerken
-- Betonreparaties

Uw partner in vloerafwerking
en zonwering voor
utiliteitsbouw, nieuwbouw
en renovatieprojecten

De Meeten 23 - 4706 NJ Roosendaal - 0165 56 77 07
www.certostoffering.nl - info@certostoffering.nl
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Huren in centrumgebied Roosendaal

Suijkerbuijk Bouw & Services renoveert
diverse panden voor AlleeWonen

Lastige renovatieklus

Renovatie bassin
Zwembad De Stok

Molenstraat 43
Het pand krijgt drie moderne
3-kamer appartementen, elk
met toilet en doucheruimte.
Op de begane grond is een
winkelruimte voorzien.

Dat het bij renovatie niet altijd om woningen
gaat, bewijst de renovatie van één van de
In de Molenstraat in Roosendaal, deel van het zgn. ‘Credo’-gebied, renoveert Suijkerbuijk

opvangbassins, c.q. kelder, van Zwembad De

Bouw & Services een aantal oude panden voor AlleeWonen. Robbert van Rede (58), project-

Stok in Roosendaal. “Een vrij lastige klus”,

leider bij de corporatie, over doel en aanleiding...

zegt Hans van Hoek (71), plaatsvervangend

SUIJKERBUIJK BOUW & SERVICES

directeur van opdrachtgever Eigendom BV.
“Zo’n 10 jaar geleden waren het zgn. ‘overlast

nummer 93 is gesloopt. Daar hebben we

“In de kelder kan men namelijk niet staan. En

gevende panden’. Dat was voor de gemeente

nieuwbouw gerealiseerd. De nummers 43 en

om het zwembad niet te hoeven afsluiten, zijn

reden de woningen aan de Molenstraat 43,

53 worden op dit moment gerenoveerd en

de werkzaamheden ‘s nachts uitgevoerd.”

53, 57 en 97 aan te kopen. Hoewel het in de

omgebouwd naar zes appartementen en een

De renovatie omvatte het verwijderen van de

straat rustiger werd, gebeurde er met de wo-

winkelruimte. Datzelfde doen we over enige

roestaanslag in het bassin en het aanbrengen

ningen verder niets. AlleeWonen heeft de

tijd ook met de nummers 57 en 97”, aldus

van een nieuwe betonlaag met coating. Hans

panden na verloop van tijd overgenomen om

Robbert van Rede. Over de motieven om

van Hoek: “Het overtollige water van de grote

er huurappartementen van te maken. Samen

voor Suijkerbuijk Bouw & Services te kiezen,

glijbaan vangen we op in het bassin waar het

met De Nijs Soffers is ook nog het pand

zegt hij het volgende: “Wat je nodig hebt is

wordt gefilterd en weer teruggepompt naar

aan de Molenstraat 93 aangekocht. Na het

een bouwer met verstand van oude bouw-

het binnenbad. Toen het bad 15 jaar geleden

verkrijgen van de omgevingsvergunningen

methoden en expertise op het gebied van

werd gebouwd, zijn de betonnen wanden

kon de renovatie van start. De woning op

strippen en weer opbouwen. Er is veel over-

niet gecoat. Zo kon het chloor de wapening

legd. Ook moesten tekeningen worden aan-

aantasten en kwam de roest als een gezwel

gepast. De woningen worden voor de bouw-

uit het beton. Toen ik het ontdekte, wist ik

vak opgeleverd. Voor de Molenstraat 43

wat me te doen stond: kiezen voor zekerheid,

gelden reguliere huurtarieven. Voor nummer

dus voor een aannemer die z’n vak verstaat.

53 ligt de huur onder de jongerengrens. De

Er moest immers veilig gewerkt worden. Dus

winkelruimte is voorzien op nummer 43.

iedere dag water afpompen en goed beluchten

Het resultaat mag er zijn, want Molenstraat

vanwege de chloorlucht. Suijkerbuijk Bouw &

Oost ziet er veel beter uit. Bovendien zet het

Services had de renovatie inclusief regie in

private huiseigenaren aan tot het opknappen

drie weken gereed. De verwachting is dat de

van hún pand. Actie, reactie...!”

wapening niet meer zal roesten.”
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Nieuwbouw in Roosendaal op vertrouwde locatie
links
Ontwerp: Grassodenridder
Architecten, Bergen op Zoom.
De getoonde artist-impression
betreft een concept. Het definitieve ontwerp wijkt af van de
getoonde afbeelding.
rechts
Ing. J.C.J.L. (Joost) Konings,
directeur van Koninvest
Vastgoed uit Roosendaal
www.koninvest.nl

Bouw Woonzorgcomplex ‘t Zand
eerste kwartaal 2015 van start

specifieke voorzieningen voor toekomstige
bewoners getroffen, zoals bijvoorbeeld op het
gebied van domotica.”

Begin 2015 begint BVR Bouw met de bouw van een eigentijds woonzorgcomplex voor ouderen
met een beperking aan de Zundertseweg in Roosendaal. BVR realiseert de nieuwbouw - vijf

Budgetgarantie

groepswoningen voor acht bewoners en 16 individuele appartementen - in samenwerking

Waarom BVR de bouw verzorgt, legt Joost

met Koninvest Vastgoed BV en Victorem Investments NV uit Roosendaal. Laatstgenoemden

Konings als volgt uit: “Wij doen aan ontwik-

tekenen voor de gezamenlijke beleggingsinspanning. Het complex wordt gerealiseerd voor de

keling, belegging en beheer van vastgoed in

langdurige huisvesting van uiteenlopende cliënten van de Stichting Dag en Woonvoorziening

de regio West-Brabant en dan voornamelijk

Verstandelijk Gehandicapten (SDW).

in Roosendaal e.o. In dat verlengde is BVR
geen vreemde marktpartij voor ons. Naast

‘t Zand

Koninvest Vastgoed. “Parkeren kan straks op

ons streven meerwaarde te creëren, staat

“Het complex is gesitueerd op de plek waar

eigen terrein. De ontsluiting van het complex

BVR ook garant voor een budgetgarantie. Dat

ooit Zwembad ‘t Zand heeft gestaan. Voor de

is via een in- en uitrit aan de Zundertseweg

maakte het verschil met andere aannemers.

meeste Roosendaalers dus geen onbekende

voorzien. Naar verwachting gaat de bouw ca.

Bovendien werkt BVR met ICB waardoor ook

locatie”, zegt directeur Joost Konings van

één jaar duren. In de woningen worden veel

de complete engineering is geregeld.”
Dit gebouw wordt weer gebouwd in een

Nigeria

bestaand gebouw, zoals de opslaghal in
Nigeria. Het bezoek aan Lagos had dan ook
tot doel te onderzoeken of de toepassing van
het concept mogelijk is. Inmiddels is vast-

BREE

gesteld dat dit zo is en heeft Rasenberg Bouw
een budgetraming met plan van aanpak

Bouwen voor Unilever in Nigeria door
Rasenberg Bouw niet onwaarschijnlijk

gepresenteerd. Als alles doorgaat, start begin
2015 de bouw en wordt de oplevering vier
maanden later verwacht. Het verschepen van
alle gereedschap, materialen, prefab-bouw-

Voor het door Rasenberg Bouw voor Unilever

12 miljoen inwoners tellende stad Lagos.

elementen, huisvesting van personeel, etc.

met succes ontwikkelde fabricageconcept voor

Samen met een delegatie van Unilever

wordt door Unilever verzorgd. Rasenberg

de voedingsbranche blijft de belangstelling

werd een bestaande opslaghal van Unilever

Bouw zorgt voor de mensen die er moeten

niet tot Nederland beperkt. Want onlangs

aldaar bezocht. Het concept is gebaseerd op

werken. Unilever wil in Nigeria margarine pro-

waren bedrijfsdirecteur Marcel Michielsen en

een gebouw met een beloopbaar plafond

duceren als alternatief voor de vrij kostbare

projectcoördinator Jeroen van de Sande op

waaronder zich een ruimte bevindt voor

invoer hiervan over zee vanuit Ivoorkust. Was-

uitnodiging van Unilever in Nigeria in de

de productie en afwerking van producten.

poeder en thee worden reeds geproduceerd.

Blauwdruk
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Conceptueel denken en doen

BVR Groep BV is een innovatieve, vernieuwende en no-nonsens
bouwgroep die op veel terreinen van de bouwnijverheid actief
is. Woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie, restauratie en onderhoud komen zowel in opdracht als in bouwteamverband en eigen
initiatief tot stand. Het werkgebied omvat de regio’s Zeeland,
Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Naast de
ontwikkeling en realisatie van projecten in de woningbouw en utiliteitsbouw, weten veel opdrachtgevers uit met name de sectoren
zorg, onderwijs, sport en industrie ons te vinden.
Denken in concepten
De bouwnijverheid is een complexe sector. Het aantal mogelijkheden en varianten neemt alsmaar toe. Om die reden zijn onze
oplossingen conceptueel van karakter. Dat doen we door niet te
denken in producten, maar in concepten. Dit maakt het mogelijk
maximale flexibiliteit en betaalbare kwaliteit te garanderen.
BVR Plus & ICB
De basis voor conceptueel opereren vormt het door onszelf ontwikkelde Inno Concept Bouwen (ICB). Deze innovatieve procesbewaker staat naast kwaliteit, samenwerking en efficiency ook
voor de ontwikkeling van BVR Plus. Hiermee bieden we (kanten-klare) oplossingen op het gebeid van wonen, duurzaamheid
en renoveren. Zo zorgen WOON+, DUBO+ en RENO+ voor een
toegevoegde waarde die zich uit in dienstverlening, committment,
kennis en ervaring. Niet voor niets worden de meeste projecten
langs deze weg verworven.
Kwaliteit
Om aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen, beschikt BVR
Groep BV over de certificaten ISO 9001, ISO 14001, FSC, BTR,
VCA** en Bewuste Bouwers. Tevens zijn wij aangesloten bij
de Stichting Klantgericht Bouwen en zijn wij erkend leerbedrijf
(Fundeon). Indien gewenst is het mogelijk de BREEAM NL richtlijn
als ondersteuning van het proces in te zetten. Hiervoor hebben we
een BREEAM-expert in huis.

Bouwen om te vernieuwen
BVR Groep BV bestaat uit BVR Bouw BV, Suijkerbuijk Bouw &
Services BV en Rasenberg Bouw BV.

BVR Groep BV
Zwaanhoefstraat 12
4702 LC Roosendaal

Postbus 1335
4700 BJ Roosendaal

0165 63 11 11
www.bvrgroep.nl

