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Peter Suijkerbuijk (l) en Tonny Vromans (r)

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

”Kosten in de hand. Resultaat:
2013 financieel positief afsluiten”
Na een loodzwaar eerste kwartaal begon het jaar voor BVR Groep BV feitelijk op 1 maart 2013.
Vanwege het opstarten van het nieuwe bedrijf moest er heel veel gebeuren. Zo is de organisatie

Colofon

opnieuw opgezet en zijn afdelingen op een andere manier ingericht. Anders gezegd: er staat een
compleet nieuwe bouwgroep, zij het met een niet geheel onbekende outfit en uitstraling.
De veranderingen gelden voor iedereen. Ook voor ons als directieteam. Want ook wij hebben

Blauwdruk

aan onze nieuwe rol binnen het bedrijf moeten wennen. Waar we in het verleden vooral de eigen

is een kwartaaluitgave van BVR Groep BV

afdeling runden, ligt het zwaartepunt nu op het managen van het hele bedrijf, waarbij er enorm

uit Roosendaal en wordt in een oplage van

veel tijd en energie gestoken wordt in acquisitie.

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder

Naast de werken die we uit het faillissement hebben overgenomen - een deel hiervan hebben

relaties, ICB-partners en medewerkers van

we inmiddels afgebouwd - moesten orderportefeuille en acquisitie geheel vanuit het niets wor-

de BVR Groep.

den opgepakt. Gelukkig werpen deze inspanningen vruchten af. Want na een half jaar heeft dit

Vormgeving 100%, Etten-Leur

namelijk reeds in een aantal kleine successen geresulteerd. We realiseren ons dat we er nog lang

Tekst/dtp Witteveen Reclame

niet zijn, maar we weten ook dat we de juiste koers varen en daarom kunnen vertrouwen in de

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

toekomst van BVR Groep BV. In dat verlengde zijn we ook trots op de medewerkers. Want van

Druk

bouwplaats tot en met directie doet iedereen z’n uiterste best om BVR weer te brengen waar

Drukkerij Letoprint

Info advertenties 0165 - 63 11 11

het ooit stond. De projecten draaien uitstekend en de kosten hebben we goed in de hand. Het
resultaat daarvan is dat we 2013 financieel positief gaan afsluiten.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen, veel gezondheid en voor 2014 zowel zakelijk als privé een
goed jaar!

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directieteam BVR Groep BV
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Voortgezet onderwijs, jeugdtheater, bibliotheek en muziekschool onder één dak
dit nadeel ook een voordeel te hebben. Voor
een aantal lessen hoefde namelijk niet elders
ruimte gezocht te worden. In verband met
de arbeidsintensieve en tijdrovende inrichting
van de nieuwe bibliotheek werd deze ruimte
als eerste opgeleverd. Muziekschool en overige ruimten volgden in tweede instantie.
Wordt vervolgd...
Dat Zierikzee met de Campus Cultura over

UNIEK

VOO R B EELDPROJ EC T IN

ZIERIKZEE

een uniek onderkomen beschikt, is geen

Campus Cultura opgeleverd

geheim. Paula de Nooijer-van Brummelen,

Op vrijdag 11 oktober 2013 werd de ’Campus Cultura’ officieel geopend. De openingshandeling,

reikt is. Het besluit om het 4,2 miljoen euro

het onthullen van het door leerlingen ontworpen logo, werd verricht door de commissaris van

kostende project te realiseren, dateert echter

de Koning, de heer J.M.M. Polman, en wethouder W.P. Stouten van de Gemeente Schouwen-

van voor de crisis. Anno nu zou het allemaal

Duiveland. Zierikzee is hiermee een uniek samenwerkingsverband rijker, waarin voortgezet

niet zo eenvoudig zijn. Toch blijven we niet

onderwijs, jeugdtheater, bibliotheek en muziekschool elkaar aanvullen en versterken.

minder toekomstgericht denken, want de

directeur bedrijfsvoering van de Pontes
Scholengroep: ”We zijn trots op wat er be-

terugloop in leerlingen, de noodzaak om ook
Onderwijs en cultuur

ciperende instellingen en de verwachte terug-

de oudere delen van het schoolgebouw aan

Met de realisatie van de Campus Cultura wor-

loop in leerlingen van scholengemeenschap

te pakken én de vernieuwingen in het onder-

den onderwijs en cultuur vanuit verschillende

Pontes Pieter Zeeman. Hoewel het project

wijs, blijven belangrijke aandachtspunten. De

doeleinden samengebracht. Aanleiding vorm-

door het opstarten van BVR Groep BV een

Campus Cultura is een eerste stap. Wat ons

de het huisvestingsvraagstuk van de parti-

vertraging kende van zo’n zes weken, bleek

betreft zeggen we dan ook: wordt vervolgd!”

Leescafé voor bezoekers

Auditorium

De tussenruimte met lockerkasten

Auditorium met uitzicht op buffet

Entree bibliotheek

Bibliotheek met zicht op tussenverdieping
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Innovatie als basis voor renovatie

Kort nieuws

BVR-medewerkers
kopen hun bedrijfskleding bij de webshop
Sinds kort bestellen de bouw-

Reno+

plaatsmedewerkers van BVR
hun bedrijfskleding online bij

20% goedkoper dan
vervangende nieuwbouw

Destil. Het systeem werkt
met punten per gewerkte
dag. Naast een aantal
verplicht aan te schaffen
kledingstukken wordt een

Met Reno+ introduceerde BVR in 2010 een

Goedkoper dan vervangende nieuwbouw

deel van de uitrusting

renovatieconcept voor de doorzonwoning.

Reno+woningen worden niet alleen opgele-

gratis verstrekt, zoals o.a.

Het betaalbare concept richt zich op een zo

verd met nieuwbouwkwaliteit, maar zijn

een bouwhelm. Omdat

groot mogelijke doelgroep en stelt persoon-

ook zo’n 20% goedkoper dan vervangende

alle kledingstukken wor-

lijke wensen op het gebied van wooncom-

nieuwbouw. Hierbij kunnen woningtype en

den geleverd met bedrijfs-

fort en levensomstandigheden centraal.

staat van onderhoud de prijs ten gunste of

logo is van een uniforme en

ten ongunste beïnvloeden. Huurderswensen,

herkenbare uitstraling sprake.

Keuzepakketten

ook op het gebied van exclusiviteit en levens-

Het concept kent drie primaire thema’s:

loopbestendigheid, kunnen worden meege-

Certificeringen

duurzaamheid (opwekken/besparen van

nomen tegen seriematige prijzen.

Werken met certificeringen en erkenningen
is een must. Uiteraard, omdat opdrachtgevers

energie), exclusiviteit (comfort en uitstraling
van de woning) en levensloopbestendigheid.

Innovatie als basis voor renovatie

dat eisen, maar ook omdat BVR efficiënt en

Om maatwerk te leveren, zijn aan elk thema

De 3D BIM-techniek en ketenintegratie, bei-

veilig wil opereren. De afgelopen periode

drie keuzepakketten gekoppeld die qua uit-

den geïntegreerd in Reno+, vormen de basis

zijn diverse certificeringen behaald. Hierbij is

rustingsniveau oplopen: Basispakket, Variant-

voor het in 2007 door BVR geïntroduceerde

voortgeborduurd op het bestaande manage-

pakket en Optiepakket. Met het Basispakket

Inno Concept Bouwen (ICB). Efficiënter en

mentsysteem. Aanpassingen en audits kon-

(duurzaamheid) wordt minimaal energielabel

goedkoper renoveren wordt mogelijk door

den daardoor in een versneld tempo plaats-

B gerealiseerd en met het Variantpakket het

betere communicatie, betere werkvoorberei-

vinden. Naast ISO 9001, VCA**, Bewuste

niveau van een nieuwbouwwoning (energie-

ding, beduidend minder overlast voor bewo-

Bouwers en FSC, werden ook de erkenningen

label A tot A+). Het Optiepakket biedt ener-

ners en een kortere renovatie(bouw)tijd. De

als Erkend Leerbedrijf voor Fundeon (bouw)

gielabel A+ of A++ door extra ambities als

rol van de Nederlandse rijtjeswoning, is dan

en ECABO (financieel/secretarieel) verkre-

energieneutraal wonen of PassiefBouwen.

ook nog lang niet uitgespeeld!

gen. Naar verwachting wordt het milieucer-

De gerenoveerde woningen van AlleeWonen aan het Doctor Poelsplein in Roosendaal staan er netjes bij. De
renovatiewerkzaamheden bestonden uit: naisoleren binnenzijde zolders, nieuwe gevelkozijnen incl. dakkapellen,
HR++ beglazing, compleet schilderwerk, nieuw voegwerk, herschikken dakpannen.

tificaat ISO 14001 begin 2014 behaald.
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BVR bewijst expertise op gebied van strengste milieueisen

Wubben Olie opgeleverd

Thorsten Naler (l) en Hans Meeuwisse (r)

Efficiency bij mutaties
woningen AlleeWonen

Met eigen vrachtwagens worden de oliehoudende afvalstoffen opgehaald en na analyse in het laboratorium gerecycled

”Het is erg handig, praktisch en het werkt

Nadat onlangs de laatste hand werd gelegd aan de bestrating van het bedrijfsterrein, is inmid-

T

uiterst efficiënt”, zegt wijkopzichter Thorsten

dels ook de tweede fase van de nieuwbouw van Wubben Olie opgeleverd. De specialist in het

v

Naler van de Roosendaalse corporatie Allee-

inzamelen en recyclen van oliehoudend afval voldoet met het nieuwe bedrijfsonderkomen aan

e

Wonen. Daarmee doelt hij op het door

de Tussenriemer 21 te Roosendaal (Bedrijventerrein Borchwerf) aan de strengste milieueisen.

o

BVR ontwikkelde concept om mutaties aan

v

huurwoningen te inventariseren en vrijwel

Ingezameld afval wordt in het laboratorium

maakt. Deze stoffen vormen de basis voor

direct te vertalen in een overzicht van te ver-

onderzocht, waarna de verwerkingsmethode

nieuwe hoogwaardige oliën en vloeistoffen.

richten werkzaamheden en kosten.

wordt vastgesteld en het recyclen in de ver-

BVR realiseerde het project in twee fasen en

W

”Wanneer een huurder een woning verlaat,

schillende tanks kan beginnen. Het gezuiverde

bouwde naast een modern kantoorgebouw

”

volgt er een eerste inspectieronde met de

water wordt in het riool geloosd. De gezuiver-

ook een olietankput en een service-/verwer-

d

bewoner. Komen daar mutatiewerkzaam-

de vloeistoffen worden naar de raffinaderijen

kingsgebouw. Als gevolg van de strenge

a

heden uit, dan resulteert dat in een globale

van de ’AVISTA OIL Groep’ getransponteerd

regelgeving op milieugebied werd gewerkt

g

opdracht voor BVR. Bij de tweede inspectie-

waar Wubben Olie sinds 2011 deel van uit-

met vloeistofdicht en vloeistofwerend beton.

2

p

ronde levert de bewoner de sleutel in en

W

loop ik samen met projectcoördinator Hans

d

Meeuwisse van BVR door de woning om de

w

mutaties definitief te maken. Nog diezelfde

b

dag krijg ik via de mail een werkstaat met

m

kostenoverzicht, inclusief werkschema.”

i

i

Hans Meeuwisse: ”Mutaties inventariseren
doen we met een tablet en speciale software.

Afvalstoffen worden eerst onderzocht in het laboratorium

Pompen van afval uit de vrachtwagens naar de tanks

We onderscheiden alle voorkomende werk-

L

zaamheden en daaraan gekoppelde vaste

A

tarieven. Zo leggen we op locatie alles vast

j

en werken we de overzichten op kantoor uit.

c

Vroeger ging alles met het handje, bij ons en

V

bij AlleeWonen. En dan moest er ook nog

E

g

eens onderhandeld worden over prijzen. Die
tijd is gelukkig achter de rug.”

Achterzijde kantoorgebouw met weegbrug

In tanks worden afvalstoffen gescheiden en gerecycled

z
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Diverse (deel)projecten AlleeWonen opgeleverd

Nieuwbouwproject

Jelle Vos (AlleeWonen)

”Projecten keurig afgebouwd”

-

Twee projecten van AlleeWonen die na de doorstart van BVR Groep BV op het bouwprogramma

t

van het bouwbedrijf bleven staan, zijn de ’Linde’ (hoek Dr. Schaepmanlaan/Ommegangstraat)

n

en het uit meerdere projecten bestaande appartementencomplex ’Waterland’ (Citroenberg). Na

Landrijt Eindhoven
bijzonder project

.

oplevering van het 37 appartementen tellende complex Linde in de tweede helft van oktober,

”Soms kom je als uitvoerder een project

volgden aansluitend in drie fasen de drie woongebouwen van De Champetter, het tweede

tegen dat bijzonder is. Verpleeghuis Landrijt

project van Waterland. Projectleider Jelle Vos van AlleeWonen kijkt terug op de gang van zaken.

in Eindhoven in zo’n project”, zegt hoofduitvoerder Co Hoefnagels van BVR. ”Alleen al de

Waterland

met levertijden van materialen te maken en is

architectuur is apart, omdat de twee hogere

”De woningen van De Champetter worden

inmiddels allemaal gebeurd. Het nieuwe BVR

gebouwen ’zwevend’ over de laagbouw

door de Stichting Groenhuysen doorverhuurd

heeft het project keurig afgebouwd. Na alles

zijn gepositioneerd. Ook de gevels, met

aan ouderen met een thuiszorgindicatie. Het

wat er gebeurd is, kan en mag iedereen tot nu

veel aluminium erin, springen in het oog.

gaat om 63 woningen die met het reeds in

toe tevreden zijn met het resultaat.”

Het duurzaamheidsgehalte is uiteraard hoog

2012 als eerste fase opgeleverde zorgcomplex

met warmte(terug)winning via de bodem en

Watermolen zijn verbonden middels zweven-

vloerverwarming in alle gebouwen. Helaas is

de loopbruggen. Het wachten is nog op de

er van ongewenste vertraging sprake, omdat

watervilla’s die in de derde en laatste fase ge-

de door de opdrachtgever zelf ingeschakelde

bouwd worden. Van deze 57 koopapparte-

installateur failliet ging. Inmiddels is deze

menten, verdeeld over drie woongebouwen,

doorgestart en hebben we tijdelijk in goed

is meer dan 50% verkocht. De laatste worden

overleg op een van onze eigen installateurs

in het eerste kwartaal van 2014 opgeleverd.”

een beroep kunnen doen. De oplevering
De Linde, fraai appartementencomplex voor senioren

staat nu gepland voor maart 2014.”

Linde
Appartementencomplex Linde werd in oktober

Welkom in BVR Stad

jl. opgeleverd. De 37 wooneenheden van het
complex zijn nog niet allemaal verhuurd. Jelle
Vos: ”We hebben er nog een aantal te gaan.
Er waren weinig opleverpunten in de woningen. In de algemene ruimten vroeg een aantal
zaken om extra aandacht, maar dat had deels

De Champetter (fase 2) telt drie woongebouwen
Hoofduitvoerder Co Hoefnagels (r) in overleg met collegauitvoerder Paul Hopstaken.

Blauwdruk
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Consumentgericht bouwen & energienotaloos wonen

Wonen in Breda

De Buitenplaats
in Breda opgeleverd
Dankzij de samenwerking met QX Vastgoed
uit Rotterdam is het project ’Landgoed De
Buitenplaats Breda’ afgerond. Inmiddels zijn
72 van de 82 appartementen opgeleverd aan
tevreden huurders en kopers.
Bij de doorstart van BVR (febr. 2013) waren 31
appartementen onverkocht. In samenwerking
met de families Vromans en Suijkerbuijk zijn
deze aangekocht en in een vastgoedfonds ondergebracht. Binnen een half jaar zijn 21 van
de woningen verkocht of verhuurd. Bram

Alles over
WeBuildHomes

Lopik MRE van QX Vastgoed is enthousiast:

Maximale diversiteit en kwaliteit
voor betaalbare segment woningmarkt

”In dergelijke situaties zijn onderling vertrouwen en zorgvuldig handelen van belang. Betrokkenen hebben immers baat bij het resultaat. Dit zijn kopers, bedrijven die het project

Samen met Space & Matter en Red Concepts behoort ICB Nederland tot de drie kernpartners

afbouwen, gemeente en degenen die in het

van WeBuildHomes. Een uniek concept dat breekt met de traditionele manier van bouwen en

vastgoedfonds beleggen. Door de inzet van

staat voor een vloeiend en kostenbesparend ontwikkel-, ontwerp-, bouw- en verkoopproces.

allen én het bijzondere karakter van het unie-

Hiermee wordt architectuur voor een breed publiek, inclusief starters, betaalbaar. De huizen-

ke project, heb ik er alle vertrouwen in dat de

koper krijgt namelijk architectuur op maat voor de prijs van een doodgewoon rijtjeshuis.”

laatste 10 appartementen niet lang onbewoond
blijven.” Info: www.debuitenplaatsbreda.nl

Woningbibliotheek

dan ook besparen op stichtingskosten voor

”De WeBuildHomes-formule is simpel”, zegt

kwalitatief hoogstaande architectuur, een

co-creatiemanager Lisa Barkey. ”Verschillende

lagere hypotheekrente, een korte(re) bouw-

architecten ontwerpen met een groot scala

tijd en wonen met Woningborggarantie!”

WE BUILDHOMES

aan vooraf vastgestelde ICB-onderdelen
huizen voor WeBuildHomes. Deze komen

Wonen zonder energierekening

in een woningbibliotheek terecht waaruit

WeBuildHomes is een prijswinnend concept.

geïnteresseerden online kiezen voor een uniek

Zo was er de 1e prijs ’consumentgericht bou-

huis dat past bij hún smaak, woonwensen

wen van BNA/Neprom’. Ook won het con-

en budget. De architect ontvangt royalty’s

cept de ’nia Nesto-wedstrijd’ (wonen zonder

voor het ontwerp en WeBuildHomes regelt

energiekosten). Lisa Barkey tot slot: ”In onze

BVR op Facebook

verder alle ontwikkel- en bouwprocessen.

huizen is energienota-loos wonen mogelijk.

Sinds enkele maanden is BVR Groep BV ook

Door de grote variatie aan ontwerpstijlen is

Een slim installatiesysteem met innovatieve

op Facebook. Info over belangrijke ontwikke-

de keus erg groot. Hierdoor

ingrepen wekt voldoende energie op voor

lingen, zoals de oplevering of start van pro-

bepaalt de markt welke

een gemiddeld huishouden. Hierbij gaat het

jecten, maar ook geplande activiteiten en

soort architectuur wordt

om materialen met een zeer hoge isolatie-

uiteraard foto’s van projecten, zijn hier te

gebouwd en niet langer de

waarde, triple glas, zonnepanelen en een

vinden. Wie op de hoogte wil zijn en blijven

tussenpartijen. Kiezen voor

lucht/water-warmtepomp.”

van de laatste nieuwtjes kan zich via de BVR-

WeBuildHomes betekent

Info: www.webuildhomes.nl

Facebook-pagina melden door BVR te liken.

Lisa Barkey
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Gespecialiseerd in
metal-stud wanden
en -plafonds, systeemwanden, stucwerken,
systeemplafonds.

Maak van uw volgende project
een Bruynzeel project
Sinds de introductie van de eerste
seriekeuken in de jaren dertig van
de vorige eeuw heeft Bruynzeel
Keukens zich ontwikkeld tot de
keukenpartner in de projectenmarkt.
Niemand heeft meer ervaring met bouw- en renovatieprojecten
van elke schaal en omvang. Wij bieden huurders en kopers
de aandacht waar zij om vragen en houden tegelijkertijd uw
belangen scherp in het oog. Zo bent u zeker van een hoog
serviceniveau voor uw klanten en geniet u van totaalontzorging en een optimaal rendement.

MAC afbouw
• METALSTUDWERKEN
• SYSTEEMWANDEN
• PLAFONDS
Postbus 218
5688 ZL Oirschot

TOTAALPARTNER IN
DE PROJECTENMARKT

mac.afbouwbv@chello.nl

t 0499 - 464208
m 06 - 54744448

specialist op het gebied van
bouwkundige brandpreventie
voor de utiliteit- en industriebouw
Kiezen voor brandveiligheid is kiezen voor Compact!
De diensten die wij leveren, zijn conform de recent in het
bouwbesluit opgenomen eisen en de daaraan gekoppelde
normeringen. Hoe het werkt? Wij inspecteren de status
van de brandwerende voorzieningen van uw bouwproject
(nieuwbouw, renovatie of bestaand) aan de hand van de huidige regelgeving. Op basis daarvan kunt u een specialistisch
advies met event. verbeterpunten op het gebied van passieve
brandbescherming binnen uw gebouw tegemoet zien. Daarnaast realiseren wij desgewenst de daadwerkelijke montage
en uitvoering van de brandwerende systemen en kunt u bij ons
ook terecht voor het afsluiten van een onderhoudscontract.
Leeuwenhoekstraat 48, 2652 XL Berkel en Rodenrijs
tel. 010 737 09 69 | fax 010 737 10 04
info@compactbrandpreventie.nl | www.compactbrandpreventie.nl

Blauwdruk
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Zorgproject in Leerdam

1

Woon+ concept

BVR Groep ontvangt
predicaat Excellent
Concept

Optoppen woningen
in opdracht van ASVZ
Hanno Schrauwen (r), energie & technisch adviseur bij
BVR, ontvangt het predicaat Excellent Concept uit handen
van Pieter Huijbregts (l) van Netwerk Conceptueel Bouwen.

E

Door de bestaande daken te verwijderen, de muren zo’n 70 cm te verhogen en vervolgens een

Op 21 november jl. heeft de BVR Groep uit

t

nieuwe kap met dakkapellen aan te brengen, worden vier nieuwe woonplekken gecreëerd.

handen van Pieter Huijbregts van Netwerk

d

Voor de toegang tot de zolder werd de bestaande vlizosparing afgedicht en een nieuwe trap

Conceptueel Bouwen op de manifestatie

S

naar de zoldervloer aangebracht. Woongemeenschap ’De Lingebolder’ telt 11 woningen. Na

’De Voorsprong’ als één van de eersten in

t

de capaciteitsuitbreiding kunnen er ca. 110 cliënten wonen. Oplevering: nog voor Kerst 2013.

Nederland het predicaat ’Excellent Concept

T

In Leerdam realiseert BVR in opdracht van ASVZ (hoofdkantoor in Sliedrecht) de kapverho-

SUIJKERBUIJK BOUW & SERVICES

gingen van vier woningen voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

v

in ontvangst genomen. Het WOON+ con-

d

Bouwer met ervaring

cept is hiermee weer een stap verder als

g

Willem Radix, projectleider huisvesting van ASVZ, over BVR en het in juni 2013 uit aanbesteding

onderscheidend woningconcept.

in 2011 werd opgeleverd. Omdat bewoners tijdens de werkzaamheden niet elders worden

Daadwerkelijk meetbaar verschil

B

ondergebracht, zochten we naar een bouwer die naast de gevraagde bouwexpertise ook

Het predicaat bewijst eens te meer dat de con-

M

ervaring heeft met werken in situaties waar het dagelijkse leven van bewoners door moet

ceptuele benadering van BVR Groep BV niet

i

kunnen gaan. Deze harde eis resulteerde middels een voorselectie in een aantal bouwers dat

alleen integraal onderdeel is van de dagelijkse

w

gevraagd werd aan de aanbesteding deel te nemen. BVR kwam als beste uit de bus.”

bedrijfsvoering, maar tevens daadwerkelijk

B

Bijzonder aan het project is de koppeling van nieuwbouw aan bestaande bouw. Janco van

meetbaar verschil maakt.

u

Werd, gebouwenbeheerder bij ASVZ, heeft dagelijks met projectcoördinator Arnoud Scheepers

Tevens versterkt het BVR in de overtuiging

D

van BVR en zijn team te maken: ”Je kunt merken dat BVR ervaring heeft met dit soort projecten.

dat een benadering vanuit commitment - mee

k

Het zijn immers niet alleen de bewoners waar je

voelen en mee denken - de goede weg is.

w

rekening mee moet houden. Ook de veiligheid

Het predicaat maakt in ieder geval duidelijk dat

H

op de bouwplaats, rondom de woningen en in

BVR koploper wil blijven in conceptvernieu-

d

de ’wijk’ zijn belangrijke punten van aandacht.

wing en de markt anders wil (blijven) bena-

p

Hoewel we meer dan eens aan een half woord

deren zoals in 2007 met ICB is ingezet.

n

voldoende hebben, laat BVR niets aan het toe-

Meer informatie over het predicaat is te vinden

b

val over. Dat is prettig samenwerken.”

op (zonder www): secb.nl.

n

verkregen project: ”BVR kenden we van eerdere projecten zoals Merwebolder in Sliedrecht dat

V.l.n.r.: Arnoud Scheepers, Willem Radix en Janco van Werd

0

-

n
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BIM-modellen (ICB) samengebracht in virtuele woonomgeving

Welkom in BVR Stad
Een stad met alleen maar BVR woningen, stuk

niek en BIM-modellen hebben vervaardigd.

is het de bedoeling om

voor stuk gebouwd met de modernste BIM-

Plaats deze in een stedenbouwkundige omge-

ook projecten van ICB-

technieken en volgens de principes en voor-

ving en je creëert je eigen virtuele stad. Voor

bouwpartner

delen van Inno Concept Bouwen. Dat is BVR

ontwikkelaars en corporaties is het tevens een

man Bouwgroep uit

Stad. Een stad die groeit door constant uit

soort van showroom waar producten uit

Almelo nog dit jaar bij

te breiden en te vernieuwen. BVR directeur

gekozen kunnen worden om een nieuwe

de stadsuitbreiding te

Tonny Vromans: ”Wat je in BVR Stad ziet, is

locatie in te vullen. Het voordeel is dat er dan

betrekken. Vanaf dan

de optelsom van allerlei projecten, al dan niet

niet een langdurig proces doorlopen hoeft te

spreken we niet langer

gerealiseerd, die we met behulp van BIM-tech-

worden om tot planvorming te komen. Verder

van BVR Stad, maar van ICB-Nederland Stad.”

Hege-

Welkom in BVR Stad

BonAparte opgeleverd
Met de oplevering van BonAparte als sluitstuk

kreeg het plan in 2006 de NRW-jaarprijs.

is het Centrumplan Etten-Leur een feit. Het plan

BonAparte is bepaald niet het grootste onder-

werd in 1999 door de combinatie Synchroom,

deel van het Centrumplan, maar wel een

BAM Vastgoed en BVR Projectontwikkeling

verrassend stuk stadsvernieuwing met een

uit een Europese aanbesteding verworven.

speels en fraai ontwerp van architect Pascal

Doel was de realisatie van een nieuwe, sterke

Grosveld (Breda). Het kleinschalig project be-

kern van Etten-Leur met wonen, werken en

staat uit drie exclusieve stadswoningen met

winkelen in een compact en compleet centrum.

daktuin en twaalf appartementen met balkon

Het plan kostte zo’n 115 miljoen euro en kende

en gezamenlijke binnentuin. Alle bewoners be-

diverse deelprojecten, zoals een ondergrondse

schikken over een carport op een afgesloten

parkeergarage, een nieuw stadskantoor, een

eigen terrein. Op de begane grond komen com-

nieuw kernwinkelgebied, diverse grondge-

merciële ruimten die voor het merendeel zijn

bonden woningen, appartementen, stadsplei-

verhuurd. De oplevering van de woningen en

nen en een wandelpromenade. Niet voor niets

appartementen kende weinig opleverpunten.

Stadswoningen. Op de beg.gr. commerciële ruimten.

Appartementen. Op de beg.gr. commerciële ruimten.

Blauwdruk
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Advertenties

Vloeiend schuivende deur
Kwalitatief hoogwaardig systeem
Prijstechnisch zéér concurrerend
BVR Bouw en Zorginstelling De Archipel
hebben gekozen voor schuifdeursystemen
van ZORGPLUS vanwege:
Kwaliteit en het gebruikscomfort
Gunstige prijsniveau
Uitgebreide garanties
Lage exploitatiekosten

Een concept van BPZ

STERK
OP
BOUWEND

Sinds 1929 is Aberson uw partner op het gebied van dak en gevel. Kijk voor inspiratie, uitgebreid productassortiment
én kennisbank op onze website. Of bezoek één van onze showrooms. Naast Zwolle, Amsterdam, Breda en Roermond
kunt u vanaf vandaag tevens terecht op onze bijzondere locatie in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Bekijk ook daar
ons brede assortiment aan gevelstenen en dakpannen en laat u inspireren.
www.aberson.nl

www.zorg-plus.com

NIEUW

Showroom in de
Van Nellefabriek
in Rotterdam

