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Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Verwachtingen/prognose 2015 positief”
Dagen, weken en maanden verstrijken. Voor we er goed en wel bij stilstaan, zijn we weer een
jaar verder en staan we aan de vooravond van 2015.
Voor BVR Groep BV was 2014 geen gemakkelijk jaar. Na de geweldige start in 2013 zou er in
2014 naar verwachting een ‘dip’ komen. Deze kwam, maar duurde langer dan verwacht. Door
er desondanks met de volledige BVR-organisatie voor te gaan, hebben we voldoende omzet
kunnen genereren om het jaar wederom met zwarte cijfers af te sluiten.

Blauwdruk
is een kwartaaluitgave van BVR Groep BV

Gelukkig zijn de verwachtingen en prognose voor het komende jaar positief en blijken de inspan-

uit Roosendaal en wordt in een oplage van

ningen die in 2014 gedaan zijn vruchten af te werpen. Voor 2015 is de beoogde omzet nog

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder

niet geheel binnengehaald, maar zitten we op koers, zowel met projecten uit aanbesteding en

relaties, ICB-partners en medewerkers van

bouwteamverband als op basis van eigen initiatief. Niet voor niets draait onze afdeling Acquisitie

BVR Groep BV.

& Ontwikkeling op volle toeren. Ook op het gebied van renovatie- en onderhoudswerk belooft

Vormgeving 100%, Etten-Leur

2015 wederom een goed jaar te worden.

Tekst/dtp Witteveen Reclame
Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

Langs deze weg bedanken we alle opdrachtgevers en andere relaties van onze bouwgroep voor

Druk

de prettige samenwerking en loyaliteit aan BVR Bouw BV, Suijkerbuijk Bouw & Services BV en

Drukkerij Letoprint

Info advertenties 0165 - 63 11 11

Rasenberg Bouw BV en wensen we iedereen hele fijne feestdagen, veel geluk en veel gezondheid in 2015.
Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directieteam BVR Groep BV

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl
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Maatgericht presteren en inspelen op ontwikkelingen

GebouwVoorJou doorbreekt vicieuze
cirkel vraag/aanbod bedrijfshuisvesting
samenwerkingsverband tussen waarmakers.
Oftewel: ondernemers/ondernemingen met

5

Onderhoud

1000e opdracht
voor AlleeWonen
Breda in 2014

E
b

een visie en een staat van dienst die geloven
dat het anders moet en kan. Hierbij staat
de gebruiker centraal. Het concept brengt
gebruikers, beleggers en waarmakers uit de
bouw in overlegsessies bijeen. Zo creëren we
teams die bouwen aan vertrouwen vanuit een
gezamenlijk doel. BIM- en LEArN-methodieken worden gebruikt om te laten zien dat het
anders kan. Met als resultaat: tevreden gebruikers, duurzame exploitatie en huisvesting, suc-

A

cesvolle beleggers, duurzame ketensamenwerking en meer werkplezier en vertrouwen.”

G e b o u w Vo o r J o u

Ieder bedrijf is gebaat bij een bedrijfsgebouw

Het was bedoeld als intern ‘feestje’, maar

h

bij nader inzien mag iedereen weten dat on-

b

dat volledig is afgestemd op de bedrijfsactivi-

Resultaat

langs de 1000ste onderhoudsopdracht van

w

teiten van de organisatie. De ervaring leert

Rasenberg Bouw is een van die waarmakers.

AlleeWonen Breda bij Suijkerbuijk Bouw &

g

echter dat bedrijfshuisvesting op maat in de

Vestigingsleider Marcel Michielsen is positief:

Services binnenkwam. En... speciaal voor die

praktijk vaak ver te zoeken is. Doorgaans om-

“Centraal staat de eindgebruiker. Zo kijken we

gelegenheid gemaakte cupcakes horen daar

dat aanbieders van bedrijfspanden zoals aan-

enerzijds naar wat een huurder/gebruiker wil en

natuurlijk bij.

nemers en ontwikkelaars vergeten vanuit de

anderzijds naar hoe een belegger/eigenaar zijn

daadwerkelijke behoefte van ondernemers te

goede huurders/gebruikers behoudt. Parallel

Mutatie- en reparatieonderhoud

vertrekken.

daaraan loopt de opdracht om als bouwketen

De samenwerking met AlleenWonen Breda

maatgericht te presteren en in te spelen op

begon zo’n negen jaar geleden. Het mutatie-

Waarmakers

marktontwikkelingen. De meerwaarde van

houd, bij wisseling van huurder, alsook het re-

‘GebouwVoorJou’, opgericht in 2013, gaat hier

dit alles bestaat uit de synergie die ontstaat

paratieonderhoud, bij acute problemen in of

anders mee om. Initiatiefnemer Rene van Loon:

door samen en transparant de juiste mix aan

aan de woning, resulteerde begin december

“Vragers en aanbieders in de bouw houden

oplossingen aan de dag te leggen. Een belang-

jl. in de 1000ste opdracht van dit jaar. Voor

elkaar vaak gevangen in een vicieuze cirkel. Er

rijke missie is het adequaat upgraden van be-

AlleeWonen Roosendaal verzorgt Suijkerbuijk

komt namelijk geen nieuw aanbod, omdat er

staande bedrijfshuurobjecten, dusdanig dat

Bouw & Services inmiddels ruim 17 jaar het

geen andere vraag wordt gesteld en er wordt

zittende huurders/gebruikers geen reden zien

mutatieonderhoud. Sedert een aantal jaren

geen andere vraag gesteld, omdat er geen

te verkassen. GebouwVoorJou is een efficiënt

wordt hierbij gebruik gemaakt van een tablet

nieuw aanbod komt. GebouwVoorJou is een

concept met grip op de toekomst!”

met buitendienst-applicatie waarmee het mo-

E

gelijk is op locatie mutaties aan woningen te

Scan de QR-code
voor meer info over
GebouwVoorJou
Rene van Loon

Marcel Michielsen

inventariseren. Daarna worden de opgeslagen

D

gegevens op kantoor omgezet naar een

o

gespecificeerde werkorder, incl. hoeveelheden,

w

materialen, tarieven en planning. Na afloop

i

van het werk wordt op basis van deze gege-

o

vens de factuur gegenereerd.

w
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Praktijkervaringskansen creëren en benutten voor leerlingen VMBO

Educatie essentieel onderdeel bij aanbesteding Da Vinci College Roosendaal

dragen aan goed vakmanschap in de bouw.
Zo kunnen 3e en 4e jaars leerlingen op de
bouw werkervaring opdoen, worden er workshops en rondleidingen op de bouwplaats

Da Vinci College directeur Joseph Dekkers tijdens de officiële start van de bouw op
7 november 2014 temidden van een aantal leerlingen dat een administratieve
opleiding volgt en een opleiding voor de zorg.
foto: Witteveen Reclame

georganiseerd voor leerlingen en ouders en
verzorgt BVR gastlessen die specifiek gaan
over de bouw van de school. Ook worden deze
leerlingen betrokken bij de voorbereidingen
voor de landelijke Dag van de Bouw waarvoor
BVR de bouwplaats voor het publiek openstelt.
Voor de 1e en 2e jaars leerlingen worden
excursies en meeloopdagen georganiseerd die
kunnen helpen bij hun beroepskeuze.
In het kader van de inrichting van de zgn. ‘leeren buurttuin’ stelt BVR (bouw)materialen beschikbaar waarmee leerlingen binnen een

Aan de Bovendonk in Roosendaal bouwt BVR

BVR o.a. op met het aspect educatie, omdat

nader te formuleren projectopdracht spanten

het nieuwe Da Vinci College. Het project dat

de VMBO-school jongeren opleidt tot diverse

vervaardigen voor de schooltuin. De fabricage

bestaat uit verbouw, renovatie en nieuwbouw,

beroepen waaronder die van beroepsbeoefe-

vindt plaats in de eigen timmerwerkplaats van

werd uit een Europese aanbesteding verkre-

naar voor de eigen branche. Een uitdaging én

BVR. Op deze wijze doen leerlingen gericht

gen. In het aanbestedingstraject anticipeerde

kans extra dus om op educatief gebied bij te

praktijkervaring op bij een bouwbedrijf.

Eerste woningen WeBuildHomes opgeleverd
februari in Amsterdam van start. Later in het
jaar, na de bouwvak 2015, bouwt BVR Bouw
nog eens 2 rijen van zes woningen aan het
Goudsmidshof in Den Haag.
Aannemingsovereenkomst
De huizen van WeBuildHomes zijn met name
aantrekkelijk voor starters. Want voor nog
geen €155.000,- v.o.n. is een woning uit de
woningbibliotheek, excl. de grond, al te koop.
Omdat het op veel locaties in met name het
Westen van Nederland mogelijk is de grond te
pachten in plaats van te kopen, wordt het verkrijgen van een hypotheek eenvoudiger en
De eerste woningen van WeBuildHomes zijn

tekent het samenwerkingsconcept van Space

verminderen tevens de woonlasten. Kopers

onlangs opgeleverd. Het betreft een rij van 10

& Matter, Red Concepts, ICB Nederland en

sluiten in verband met de ontwikkelkosten een

woningen van het project ‘Isabellaland fase 1’

BVR Groep voor een formule die op meerdere

koopovereenkomst af met WeBuildHomes en

in Den Haag. De tweede fase die eind 2014

locaties in Nederland met succes gaat worden

een aannemingsovereenkomst met BVR Bouw

opgeleverd wordt, bestaat uit een rij van zes

toegepast.
Nieuwe
WeBuildHomes
projecten,
Buiten het Bredase
centrum
worden palen gebruikt
die

BV. Woningen worden met Woningborggaran-

woningen. Met de eerste officiële oplevering,

dienen tegaan
worden.
2handmatig
rijen vanverwijderd
10 woningen,
namelijk

tie en met energielabel A++ gebouwd.

medio
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Kantoorpand Rabobank onderging metamorfose
Foto boven: De vernieuwde entree.
Foto links onder: De werkruimtes zijn groot en open, waardoor er
een transparante werksfeer ontstaat.
Foto rechts onder: De verschillende bouwlagen maken een open
indruk dankzij het invallende licht dat zich door het glas van de vide
een weg baant naar beneden.
foto’s: Witteveen Reclame
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Certiﬁcering

BVR behaalt CO2
Prestatieladder
niveau 5
Onlangs behaalde BVR het certiﬁcaat ‘CO2Prestatieladder niveau 5’. Naast de eerder dit
jaar behaalde certiﬁcering ISO 14001 wordt
daarmee opnieuw een belangrijke stap gezet

Rabobank RoosendaalWoensdrecht opgeleverd

op het gebied van milieubewust en milieuvriendelijk bouwen. Het behaalde certiﬁcaat
geldt voor alle werkmaatschappijen.
Instrument
Met de CO2-Prestatieladder beschikt BVR

In maart 2014 begon Suijkerbuijk Bouw & Services met de vernieuwbouw van het kantoor van

over een instrument dat helpt bij het reduceren

Rabobank Roosendaal-Woensdrecht aan de Laan van Limburg in Roosendaal. Eind september

van de CO2-uitstoot. Binnen de bedrijfsvoe-

jl. werd het project opgeleverd. Veranderende klantwensen waren voor de directie van de bank

ring, in projecten én in de bouwketen, valt

reden het markante kantoorpand volledig te verbouwen. Met ruim 130 werkplekken over vier

namelijk nog veel winst te behalen op het

bouwlagen verdeeld (4.970 m2 bvo) en een eigen parkeerkelder, is het gebouw klaar voor een

gebied van energiebesparing, het efficiënt

B

toekomst waarin een nog betere klantbediening centraal staat.

gebruik van materialen en duurzame energie.

l

De CO2-Prestatieladder is in tegenstelling

a

u

Duurzaam

Veranderingen

tot veel andere certificaten vooral gericht

Een belangrijke reden om het bestaande kan-

De ingebruikname van het nieuwe pand, had

op toepassing en gebruik in de praktijk. De

toorpand grondig op te knappen en aan te

ook een aantal veranderingen tot gevolg. Zo

ladder werkt daarom niet met regelgeving voor

D

pakken, voert terug naar het gegeven dat her-

zijn de afdelingen Particulieren en Bedrijven

productiemethoden of productvoorschriften,

D

gebruik van een pand duurzamer en goedkoper

weer verenigd onder één dak. Daarnaast is van

maar schept ruimte voor creativiteit en ver-

d

is dan nieuwbouw. Voor Suijkerbuijk Bouw &

een nieuwe manier van werken sprake, waarbij

nieuwing van bedrijfsvoering en product.

B

Services betekende dit het gehele interieur en

er geen vaste werkplekken meer zijn. Nieuw

Dat BVR met het behaalde certificaat als bouw-

s

alle installaties eruit halen en de indeling com-

is ook het eet-werk-café waar medewerkers

groep voorop loopt, blijkt wel na een bezoek

o

pleet veranderen. En dat in iets meer dan 100

en klanten elkaar kunnen ontmoeten. De vele

aan de website ‘www.skao.nl’ van de Stichting

b

werkbare dagen. Al met al zijn er veel energie-

open ruimtes versterken de transparantie van

Klantgericht Aanbesteden en Ondernemen

(

besparende voorzieningen getroffen en duur-

het gebouw dat helemaal voldoet aan de eisen

die binnen Nederland verantwoordelijk is voor

e

zame materialen gebruikt.

van deze tijd en de wensen van de klant.

de CO2-Prestatieladder. Op deze website zijn

s

momenteel 138 bedrijven te vinden die gecer-

t

tificeerd

M

zijn

op niveau 5.

a

Tevens

blijkt

g

dat maar 10%

z

hiervan als be-

H

drijf met BVR

h

is te vergelij-

o

ken.

t
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Stagemogelijkheden voor MBO/HBO-studenten

-

t

t

-

t

Stage lopen bij BVR

R

n

-

V.l.n.r.: Linda Suijkerbuijk, Luuk Goos, Erik Keller, Anoek Braam, Renske de Jongh en Luke Suijkerbuijk

t

t

t

BVR biedt op dit moment aan één MBO- en vijf HBO-studenten de gelegenheid stage te

is meten namelijk weten. Daarom mag er van

.

lopen. Het resultaat is een enthousiaste, maar tevens kritische groep jonge mensen die het niet

haar meer aandacht zijn voor het meetbaar

g

alleen geweldig vinden om praktijkervaring op te doen, maar tegelijkertijd ook allemaal een

maken van waar BVR naar toe wil om zo te

t

uitgesproken mening hebben over BVR als organisatie. Een kijkje achter de schermen...

kunnen controleren of vernieuwingen echt
bijdragen aan betere resultaten. Luuk Goos,

e

r

Divers

onderaannemers en stelt hij voorbereidings-

de bouwkunde student, heeft weer andere

,

De studierichtingen en stageopdrachten zijn

en uitvoeringsplanningen op. Luke Suijkerbuijk

ervaringen. Hij vindt het ICB-concept uniek.

-

divers. Zo werken Erik Keller (21) en Anoek

(22), student HBO Bouwkunde, verricht een

Toen hij begon, mocht hij meteen deelnemen

Braam (22), studenten HBO Bedrijfseconomie,

onderzoek om het BIM-proces van BVR te

aan de Revit cursus 3D modelleren. Daar wil

-

samen aan een Dashboard waarmee de

optimaliseren. Zijn onderzoek omvat het over-

hij in door. Linda Suijkerbuijk wijst erop dat

k

overall-prestaties van BVR gecontroleerd en

gangstraject van ontwerpfase naar uitvoerings-

BVR een familiebedrijf is waar de kwaliteit

g

beheerst kunnen worden. Linda Suijkerbuijk

fase. Bij het onderzoek zijn diverse schakels

en de zorg voor medewerkers een hoge

n

(24), studente HBO Management, Economie

betrokken, zoals de werkvoorbereiding en de

prioriteit geniet. Dit vindt ze positief, omdat

r

en Recht, is bezig het opleidingsplan 2015 te

afdeling ICB van BVR, alsook keypartners.

werknemers de motor zijn van de organisatie.

n

schrijven en het gedateerde huisstijlhandboek

-

te vernieuwen. Renske de Jongh (18), studente

Over BVR...

vooral een gezellig bedrijf waar ze het erg naar

MBO Secretarieel, organiseert bijeenkomsten

Volgens Erik Keller weten de mensen van BVR

haar zin heeft. Luke Suijkerbuijk ziet BVR als

aan de hand van een draaiboek. Op school

waar men in de toekomst wil staan. Echter,

een gemoedelijk en stabiel bedrijf. Het werken

geeft ze presentaties over de organisatie van

ondanks de korte lijnen heb je als stagiaire

met BIM-techniek is voor hem toekomst. Een

zo’n bijeenkomst. Luuk Goos (21), student

minder contact met de overige medewerkers.

afstudeerder met kennis van BIM heeft volgens

HBO Bouwkunde, houdt zich o.a. bezig met

Dat vindt hij jammer. Anoek Braam ziet BVR

hem voordeel op de onzekere arbeidsmarkt.

het maken van offertevergelijkingen van

als een toekomstgerichte en innovatieve

Unaniem zijn de studenten van mening dat

onderaannemers en leveranciers. Ook con-

bouwer. Lastig vindt ze het wel dat dit

hun inzet en bevindingen er zeker toe doen en

troleert hij werktekeningen en materialen van

moeilijk meetbaar is. Vanuit haar perspectief

bijdragen aan nieuwe inzichten in beleid.

Renske de Jongh, op haar beurt, vindt BVR

Blauwdruk
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Afdeling acquisitie & ontwikkeling

Rasenberg Bouw project

Theo Klijn: “Onze rol is veranderd,
maar we draaien op volle toeren”
Woningbouw
Op woningbouwgebied wijst Theo Klijn op de
aanbouw van zes woningen van het project
De Landerije in Steenbergen (Welberg). Dit
betreft 14 woningen en vijf kavels. In Zoetermeer - project ‘Zilverster’ - ontwikkelen we
op de locatie van een voormalige manege
20 woningen. In Zundert zijn dat er 11 voor
project ‘De Brug’. Het aantal woningen dat
BVR bouwt voor WeBuildHomes is inmiddels
opgelopen tot 40, waarvan er 16 zijn opge-

aan projecten. Daar zitten heel interessante

Overdekte boulesbanen voor Jeu de
Boules Club Dongen

objecten bij, zoals de studentenwoningen

Toen Jeu de Boules Club Dongen het plan

nabij het NAC-terrein in Breda en het gebied

opvatte om een nieuwe hal met 12 overdekte

‘Tussen de Markten’ in Roosendaal”.

banen te realiseren, werd Henk van der Vaart

leverd. De woningen worden gebouwd in
Amsterdam en Den Haag. “We houden ons
op het moment bezig met een brede variatie
Projectontwikkelaar
Theo Klijn

Henk van der Vaart (Jeu de Boules Club Dongen)

(66), voorzitter van de wedstrijdcommissie,

Projectontwikkelaar Theo Klijn (48) is positief
over de gang van zaken binnen en buiten de

Retailpark Den Bosch

gevraagd of hij de voorbereiding op zich

afdeling Acquisitie & Ontwikkeling. Diverse

Voor Retailpark Den Bosch BV, dit betreft de

wilde nemen. Niet verwonderlijk, want het

gestarte en te starten woningbouwprojecten

uitbreiding van De Bossche Woonboulevard

gepensioneerde clublid was jarenlang actief in

getuigen daarvan. Datzelfde geldt voor een

met ca. 13.500 m2, doet Theo Klijn de ont-

de bouwnijverheid waarvan de laatste 10 jaar

aantal lopende en op stapel staande utiliteits-

wikkeling. “De uitbreiding verloopt gestaag.

van zijn carrière als bouwplaatsmanager.

bouwprojecten. Theo Klijn:

Een aantal units is verhuurd. Als het meren-

“Ik stond op het punt om de onderaannemerij

“Hoewel onze rol is veranderd ten opzichte

deel winkelruimten verhuurd zijn, gaat BVR

te gaan regelen toen ik in contact kwam met

van de periode vóór de crisis, draaien we op

aan de slag om de bestaande bouw te

Rasenberg Bouw. Het klikte en in no time

volle toeren. Er is namelijk meer gaande in ont-

upgraden en nieuwbouw toe te voegen.

kon er gebouwd gaan worden. Zaterdag 1

wikkelingsland dan de meeste mensen denken.

Een ander interessant project is ‘Treeport’ op

november jl. vond de officiële opening plaats.

Wat je ziet is dat we geen eigen locaties meer

Hazeldonk. Voor een gebied van ca. 60 ha.

Daarmee beschikken we over 12 binnen- en

ontwikkelen als BVR Groep BV, omdat BVR

voor de boomteeltsector onderzoeken we

23 buitenbanen.” Jeu de Boules Club Dongen

geen grondaankopen doet, maar projecten

hier samen met Treeport, BOM, gemeente

is een van de grotere clubs in Noord-Brabant.

voor opdrachtgevers ontwikkelt die vervol-

Zundert en de stad Hoogstraten (B) de mo-

gens door onze bouwbedrijven worden gerea-

gelijkheden om coöperatieve en gemeen-

liseerd. Zo werken we o.a. Design, Build,

schappelijke voorzieningen te creëren.”

Finance & Maintenance projecten uit. Door

De afdeling Acquisitie en Ontwikkeling

de uitstekende samenwerking met beleggers,

bestaat uit Theo Klijn en Anton Oomen (bei-

zoals Victorem Investments, creëren we

den projectontwikkeling), William de Groote

financieringsconstructies en -mogelijkheden

en Jeremy Ronde (beiden planontwikkeling)

die projecten realiseerbaar maken.”

en Jolanda Jongeneelen (secretaresse).
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Advertenties

Bogaard Infra B.V.

Personenliften Hefsteigers
Goederenliften Transportsteigers
ANC staat synoniem voor jarenlange ervaring
en expertise op het gebied van logistieke
toepassingen voor verticaal transport van
mensen en materialen in de bouw en industrie.

De Run 4455
5503 LS Veldhoven
Nederland
Telefoon +31 (0) 88 369 0000
www.anc.nl

Bogaard Infra B.V. is een
welbekend aannemersbedrijf
op het gebied van:

Grondwerken
Rioleringen
Bestratingen
Damwanden
Terreininrichtingen
Bogaard Infra B.V.
Postbus 34
2860 AA Bergambacht
Bezoekadres: Molen 9, 2861 LA Bergambacht

Telefoonnummer : 0182 – 35 70 60
Faxnummer
: 0182 – 35 16 17
Email
: info@mc-bogaard.nl
Website
: www.mc-bogaard.nl

Van Gils Deuren BV
Digitaal Inmeten

•
•
•
•

CNC-gestuurd bewerken

•
•
•
•
•

Afhangen en afmonteren
Vossenberg 14, 4825 BH Breda
www.vangilsdeuren.nl
Gespecialiseerd in het projectmatig afhangen van binnendeuren

•

herstel van vloeren, gevels, en beton
betonconservering
structurele versterking
vochtwering
injecteren
coatings en gietvloeren
cementgebonden giet-, troffel- en
ondersabelingsmortels
voegovergangen
advisering

Vlietweg 19a | 4791 EZ Klundert | +31 168 407689
info@tbgtotaalbeton.nl | www.tbgtotaalbeton.nl
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Uniek project in Dinteloord

Renovatie/restauratie monumentaal
kantoor en villa voor Suiker Unie

1

Nieuwe lezersrubriek

Partner
aan het woord

Royal Cosun waar ook Sensus, Aviko en SVZ
toe behoren. Conform het ontwerp en monumentenplan van CIER Architecten uit Dongen
worden de gebouwen met uitzondering
van een aantal museale ruimten inpandig
gestript. De werkzaamheden bestaan uit het
uitvoeren van achterstallig onderhoud, het
vernieuwen van de installaties in alle ruimten
en het oplossen van een aantal bouwfysische
onvolkomenheden. De architect is er dankzij
een verrassende herinrichting in geslaagd

SUIJKERBUIJK BOUW & SERVICES

van twee gebouwen één nieuw functioneel

Leon v/d Pluijm | Paarden Sport Centrum Den Goubergh

H

gebouw te maken. Peters: “Fraai wordt het

Toen Leon van der Pluijm (49) vijf jaar gele-

v

Wilfred Peters | Stafmedewerker Civiel Suijker Unie

nieuwe open trappenhuis in de villa, waar

den Paarden Sport Centrum ‘Den Goubergh’

S

In opdracht van Suiker Unie in Dinteloord

het licht via een lichtstraat tot op de begane

overnam, wist hij eigenlijk al meteen dat

s

renoveert en restaureert Suijkerbuijk Bouw

grond naar binnen schijnt. Om dit alles te

het anders moest. Niet alleen onderging de

& Services de voormalige directeurswoning

kunnen realiseren, is met zowel lokale als pro-

‘manege’ van toen een grondige opknap-

U

uit 1909 en het met de woning verbonden

vinciale en landelijke monumentencommissies

beurt, tevens stak hij zijn ideeën voor de

“

kantoorgebouw uit 1920. Voordat er met de

regelmatig overleg geweest. Dit leidde tot

realisatie van een breed opgezette all-in

k

renovatie kan worden begonnen, moet er

compromissen zoals het verwijderen en

accommodatie niet onder stoelen of ban-

d

inpandig worden gesloopt.

tevens opslaan van een houten trap, inclusief

ken. Zijn plannen gaan namelijk veel verder

e

“De beide monumentale gebouwen deden tot

wandtegels. Monumentale waarden moeten

dan sec de hippische sport. Rode draad?

voor kort dienst als kantoor, maar voldoen niet

worden behouden en worden in sommige

Paarden(top)sport, business en luxe horeca

meer aan de eisen des tijds. Ze waren middels

gevallen teruggebracht.”

integreren in één totaalvoorziening. In BVR

een loopbrug verbonden met het nieuwere

Groep BV vond hij een partner die mee wil

T
N

kantoor van Suiker Unie”, zegt Wilfred Peters

Duurzaamheid

denken en mee wil doen.

(56), stafmedewerker Civiel. Deze koppeling

Suiker Unie hecht aan duurzaamheid. Peters:

“Wat we gaan doen, is uniek voor Roosen-

heeft er echter niet voor gezorgd dat er van

“Duurzaamheid vinden we in ons totale pro-

daal, de regio en de branche. Want naast

een eenheid tussen oud en nieuw sprake was.

ductieproces terug. Alles wordt hergebruikt.

een uitbreiding van het hippische deel met

Mede daardoor komt de loopbrug te verval-

Zo maken we van biogas, wat we door het

nieuwe stallen en een extra binnen en buiten

len. De beide monumentale gebouwen gaan

vergisten van bietenpulp verkrijgen, aardgas

piste, komen er een businessclub en een ho-

dienst doen als kantoorgebouw voor de cen-

voor onze vrachtwagens. Bietengrond maken

tel met 80 kamers bij. Belangstellenden kun-

trale organisatie. Suiker Unie is onderdeel van

we geschikt voor civiele toepassingen. Het

nen zo op een ongedwongen manier met de

behouden van de villa is ook een voorbeeld

paardensport kennis maken. Gelet op het

B

van duurzaam opereren. Datzelfde geldt voor

Roosendaalse bedrijsleven voorzie ik voor de

H

de toepassing van luchtzijdige warmtepom-

businessclub ook een goede toekomst en is

n

pen.” Het project wordt gefaseerd uitge-

het hotel natuurlijk niet weg te denken bij

v

voerd. De eerste fase wordt medio maart

meerdaagse sportevenementen en zakelijke

i

2015 opgeleverd. Het gehele project is nog

ontmoetingen. Het bedrijfsplan is klaar. Het

V

voor de bouwvak 2015 gereed.

wachten is op groen licht.”

n

Achterzijde met het kantoorgedeelte (l) en de villa (r).

0
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Eerste van voorlopig vier projecten voor McDonald’s Nederland BV opgeleverd
zondere uitdaging wacht

McDonald’s vestiging in Malden

hen in hartje Rotterdam
aan de Coolsingel. Daar
heeft Suijkerbuijk Bouw
& Services namelijk op
de kop af 13 weken om
een van de oudste vestigingen van McDonald’s
te strippen en te voorzien

Jurgen Bogaers
Manager Construction
McDonald’s Nederland

van een compleet nieuw

Suijkerbuijk Bouw & Services
werkzaam voor McDonald’s

interieur en exterieur”, legt Jurgen Bogaers uit.
Deze logistiek bepaald niet eenvoudige klus
wordt gerealiseerd in 3-ploegendienst waardoor er continu doorgewerkt kan worden. In
Etten-Leur, het voorlopig vierde project voor

Het begon met de verbouwing van de McDonald’s vestiging in Malden. Het inmiddels opgele-

McDonald’s, wordt in 2015 de gevel opnieuw

verde project is de eerste in een voorlopige reeks van vier projecten die Suijkerbuijk Bouw &

opgetrokken.

Services in opdracht van McDonald’s Nederland BV realiseert. Jurgen Bogaers, manager construction bij McDonald’s, over de samenwerking met BVR Groep BV.

Retailgericht denken en doen
“Landelijk werken we met een selecte groep

Uitdaging

keuken omgebouwd en vond daarnaast een

aannemers. Criteria zijn retailgericht denken en

“McDonald’s is een organisatie die staat voor

geveloptimalisatie plaats. In Eindhoven, waar

doen, kwaliteit, zelfstandig en proactief opere-

klantvriendelijkheid en kwaliteit. Daar hoort bij

Suijkerbuijk Bouw & Services in 2015 met

ren, en snel schakelen via korte lijnen. Suijker-

dat we onze vestigingen goed onderhouden

de werkzaamheden start, worden keuken,

buijk Bouw & Services is zo’n aannemer. Ik heb

en waar nodig upgraden. Zo is in Malden de

interieur én exterieur aangepakt. Een heel bij-

alle vertrouwen in een goede samenwerking.”

Trapsgewijs
verticaal bouwen
Nigeria

vooral bij grotere series, is dat er sneller opgeleverd wordt, omdat niet eerst alle lagen gebouwd worden voordat er kan worden afge-

Grote Prijs BVR
Groep voor Mitchel
Sonneveld

werkt. Zo kon in Den Haag na het plaatsen
van het casco al na vijf weken worden gestart
met de laatste fase van de afbouw en was de
gevelafwerking voor 80% gereed. Maar ook
in andere opzichten brengt verticaal bouwen
nieuwe dingen teweeg. Zo is deze manier
Bij de projecten van WeBuildHomes Den

van bouwen in ICB geïntegreerd en ontstaan

Haag en NiaNesto in Utrecht, worden de wo-

nieuwe ideeën om nog sneller te opereren. Bij

Zondag 30 november 2014 won springruiter

ningen verticaal gebouwd. Dus niet bouwlaag

het nog op te starten WeBuildHomes-project

Mitchel Sonneveld met Derbyland in PSC

voor bouwlaag, maar woning voor woning,

in Amsterdam wordt bijvoorbeeld gebruik

Den Goubergh te Rucphen de ‘Grote Prijs

inclusief afwerking. Dit gebeurt trapsgewijs.

gemaakt van prefabwanden waar de kozijnen

BVR Groep’ in de ZZ-klasse. Directeur Tonny

Voor BVR en betrokken onderaannemers is dit

reeds zijn ingestort. Bovendien worden de

Vromans overhandigde de uit Sprundel afkom-

nieuw. Het voordeel van deze bouwmethode,

wanden af fabriek voorzien van isolatie.

stige winnaar de fraaie wedstrijdbeker.
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Overzicht lopende en op te starten projecten 2014/2015

Waar zijn de
projecten
van BVR te
vinden?

Drostenburg (2015)
Amsterdam

Goudsmidshof (2015)
Den Haag

NiaNesto
Utrecht

Isabellaland - fase 2
Den Haag

McDonald’s
Rotterdam

McDonald’s
Malden

Villa Suikerunie
Dinteloord
McDonald’s (2015)
Etten-Leur

De Coevering
Geldrop
McDonald’s (2015)
Eindhoven

De Landerije
Welberg
Woonzorgcomplex
‘t Zand - Roosendaal

Da Vinci College
Roosendaal

