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Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Groei verwacht in 2015”
In deze Blauwdruk (pag. 6/7) staan we o.a. stil bij ons Jaarverslag 2014. De jaarcijfers laten een
kleine winst zien. In de twee laatste kwartalen van 2014 is dankzij de verwerving van een aantal
nieuwe opdrachten een gezonde basis gelegd voor een (lichte) groei in 2015. Daarnaast zien we
dat ‘Rasenberg Bouw’ met steeds meer succes aan de weg timmert. Het door deze werkmaatschappij behaalde certificaat ‘BTR’ en het door de BVR Groep behaalde certificaat ‘CO2 Presta-

Colofon

tieladder niveau 5’ hebben er mede voor gezorgd dat Rasenberg Bouw voor o.a. ProRail diverse
vernieuwbouwopdrachten gaat verrichten aan de NS Stations in Bergen op Zoom en Utrecht.

Blauwdruk

Een belangrijke ontwikkeling vormt ook de oprichting van de ‘Nederlandse Bouw en Vastgoed

is een kwartaaluitgave van BVR Groep BV

Combinatie’ (NBVC). Hierin werken we samen met Koster & Partners Vastgoed Management

uit Roosendaal en wordt in een oplage van

uit ‘s-Heerenhoek (Z). Op basis van gezamenlijke expertise richt de NBVC zich zowel op het

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder

onderhoud voor (grotere) organisaties met meerdere bedrijfsvestigingen als op het onderhoud

relaties, ICB-partners en medewerkers van

voor bijvoorbeeld separate Verenigingen van Eigenaren. De eerste gesprekken zijn gaande.

BVR Groep BV.

Voor wat betreft de ontwikkelingen op landelijk niveau is zoals in de media te lezen valt van een

Vormgeving 100%, Etten-Leur

zekere opleving sprake. Dit geldt ook voor het toenemend aantal onderhoudswerkzaamheden.

Tekst/dtp Witteveen Reclame

Het neemt echter niet weg dat de concurrentie in de markt groot blijft en de winstmarges in re-

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

latie tot de kostprijs onder druk blijven staan. Niet onvermeld mag in dit verband de uitstekende

Druk

samenwerking met een aantal beleggers blijven. Hierdoor neemt namelijk de toegevoegde waar-

Drukkerij Letoprint

Info advertenties 0165 - 63 11 11

de van de bouwgroep als totaalbouwer toe. Alle ingrediënten die namelijk nodig zijn om totaalproducten te realiseren, dus ontwerp, engineering, bouw, onderhoud én financiering, worden in de
gesprekken met opdrachtgevers meegenomen en meegewogen bij de beoordeling van projecten.
Veel leesplezier met deze Blauwdruk.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Medio april oplevering 1e fase renovatie/restauratie monumentale panden Suiker Unie

SUIJKERBUIJK BOUW & SERVICES

Marcel Michielsen: “Suiker Unie project
om met recht zeer trots op te zijn”
Oplevering fase 1

Fase 2 en 3

Medio april levert Suijkerbuijk Bouw & Ser-

Voor Marcel Michielsen is Suiker Unie geen

vices de eerste fase op. Projectcoördinator

onbekende opdrachtgever. Al heel wat jaren

Jeroen van de Sande: “Werken met monu-

is Rasenberg Bouw immers als onderhouds-

mentaal vastgoed is altijd een bijzondere uit-

bedrijf voor de suikerproducent actief. Over

daging. Vooraf weet je dat oud en nieuw wor-

de renovatie/restauratie van de kantoorpan-

den geïntegreerd. Hoewel de architect in het

den zegt hij het volgende: “We hebben veel

monumentenplan (technisch ontwerp) de ver-

constructief aangepast en vernieuwd, veel

bouwing en restauratie uitvoerig heeft uitge-

stucwerk aangebracht, maar ook veel oude

werkt en toegelicht, staan dit soort projecten

dingen in ere hersteld, zoals lambriseringen,

erom bekend dat er tijdens de verbouw bouw-

plafondelementen en diverse glas in lood

technische ‘verrassingen’ op de loer liggen.

partijen. Verder kreeg het dak nieuwe leien

Ook bij ons. Logisch als je bedenkt dat je bij het

en is de kapconstructie boktorresistent ge-

slopen en strippen van het oude interieur de

maakt. De gehele monumentale villa is in-

constructie én het materiaalgebruik van meer

stallatietechnisch vernieuwd voor wat betreft

Op dit moment zijn twee werkmaatschappijen

dan een eeuw geleden blootlegt.” Uitvoerder

verlichting, data, koeling, verwarming en

van BVR Groep BV actief bij Suiker Unie. Zo

Kees van der List: “Van restauratieprojecten

ventilatie. Hiermee voldoet het pand volledig

verricht Rasenberg Bouw een aantal onder-

leer je veel. Vooral van de aandacht die men

aan de geldende eisen van overheid en ge-

houdswerkzaamheden in de fabriek en is

destijds had voor detaillering en afwerking.

bruiker Suiker Unie in het bijzonder. Fase 2

Suijkerbuijk Bouw & Services druk met de

Dat blijft boeien. Als we medio april de monu-

en 3 worden eind juli van dit jaar opgeleverd.

eerste fase van de renovatie, restauratie en

mentale kantoren opleveren, is fase 1 een feit.

Daarmee verbinden we de monumentale

vernieuwbouw van het monumentale kan-

Er is dan binnenshuis veel verwijderd en klaar-

kantoren met het nieuwere, reeds bestaande

toor en de monumentale villa. Uit oogpunt

gestoomd voor modern kantoorgebruik. Er

kantoorgebouw. Dat doen we middels een

van efficiency is Marcel Michielsen (51),

waren vaak 60 à 70 mensen aan het werk.

transparante verbinding op de begane grond

vestigingsleider bij Rasenberg Bouw, voor

Logistiek best lastig, maar dankzij onze strakke

waar ook een restauratiefunctie is onderge-

beide projecten werkzaam. Marcel Michiel-

planning en goede voorbereiding is alles ge-

bracht. Het is al met al een bijzonder project

sen, uitvoerder Kees van der List (57) en

gaan zoals beoogt en verwacht. Ook de uit-

dat om specifieke know how en expertise

projectcoördinator Jeroen van de Sande (40)

stekende samenwerking met betrokken mede-

vraagt. Tegelijkertijd is het ook een project

over deze ‘hun’ bijzondere uitdaging.

werkers van Suiker Unie droeg daar aan bij.”

om met recht zeer trots op te zijn.”

Rasenberg verbouwt NS station Bergen op Zoom

Artist-impression NS station Bergen op Zoom na renovatie.

Medio 2015 begint Rasenberg Bouw met

lingbaan en het plaatsen van een lift op het

een belangrijke opknapbeurt van NS Station

middenperron met gedeeltelijke overkap-

Bergen op Zoom. Dit gebeurt in opdracht van

ping. ProRail stelt zeer strenge (veiligheids)

zowel ProRail als gemeente. De opdracht die

eisen aan bouwbedrijven die aan spoor en/

ongeveer een jaar in beslag zal nemen, omvat

of stations werken. Om voor ProRail te mo-

o.a. de renovatie van de reizigerstunnel, het

gen werken, zijn bijvoorbeeld de certificaten

updaten van de voetgangersgebieden ernaar-

BTR en CO2 prestatieladder niveau 5 vereist.

toe met een in natuursteen uitgevoerde hel-

Rasenberg Bouw beschikt hierover.
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Programma van eisen geeft aan VMBO-school functie bruisende stad
Het centrum wordt gevormd door terrassen

Artist-impression van het
nieuwe Da Vinci College

om te ontspannen. Verder zijn er pleinen, straten, waaronder een winkelstraat, en is ook
sprake van een gezondheidscentrum, een
sportaccommodatie en een industrieterrein.
De interne patio fungeert als fraaie stadstuin.
Recht op het beste onderwijs...
“Leerlingen hebben recht op het beste
onderwijs. Voor mij heeft dat te maken

Da Vinci College
school van de toekomst

met zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld,

Het nieuwe Da Vinci College is in aanbouw. BVR Bouw levert de VMBO-school in het voorjaar

duidelijk onderwijsprofiel. Ons doel is niet

van 2016 op. Dat het een heel bijzondere school wordt op een uitstekende onderwijslocatie

imagoverbetering an sich, maar laten zien wie

is geen geheim. Maar er is meer, want het onderwijsprofiel is dankzij het anders-dan-anders

je bent en wat je beoogt. Dan volgt de rest

programma van eisen in de ambitieuze en verrassende functionaliteit van het gebouw terug te

vanzelf.”

vinden. Stuwende kracht hierachter is directeur Joseph Dekkers (63).

Met ‘zijn’ nieuwe school heeft Joseph Dekkers

veerkracht en zicht hebben op je eigen
talenten. Het Da Vinci College is dan ook
niet voor niets een school met ambitie en een

een sterk wapen in de hand om het VMBO in
Vakcolleges

ingeschakeld. Zo hebben we onze basisideeën

Roosendaal e.o. weer een duidelijke en eigen-

“De eerste ideeën die in het uiteindelijke pro-

vertaald in het ‘Model van de Stad’ als meta-

tijdse plek te geven. Over de samenwerking

gramma van eisen hebben geresulteerd, date-

foor bij een aantal leidende principes. Op die

met BVR zegt hij tot slot: “Ik ben blij dat we

ren van 2007”, zegt Joseph Dekkers. “Zolang

manier fungeert het Da Vinci College als een

met een ervaren en Roosendaalse aannemer

ik in het onderwijs werkzaam ben, heb ik me

bruisende stad met allerlei herkenbare functies

te maken hebben. Om

altijd de vraag gesteld: hoe wil je school zijn?

en activiteiten. Architectenbureau Ector

een bijzonder gebouw

Dit heeft geleid tot een onderwijsconcept

Hoogstad Architecten uit Rotterdam heeft dit

te realiseren, heb je

waarin gekozen is voor vakcolleges, dus voor

goed opgepikt en in het ontwerp geïntegreerd.

bedrijven nodig die

praktijkgericht onderwijs. VMBO-leerlingen

In het nieuwe gebouw komen o.a. een aan-

de lat hoger leggen

zijn ’doeners’. Om een steekhoudend program-

komsthal zoals je die bij een station ziet, een

dan gemiddeld. BVR

ma van eisen te verwezenlijken waarin het

brede boulevard en clubhuizen als thuisruimte

is zo’n bedrijf en erg

werken met vakcolleges centraal staat, is

voor een groep leerlingen en docenten. Die

begaan met de locale

adviesbureau Veldhoen + Company uit Waalre

kun je vergelijken met de wijken in een stad.

situatie!”

Joseph Dekkers

Nieuwjaarsontbijt druk bezocht
Traditiegetrouw begon BVR het nieuwe jaar

van Suijkerbuijk Bouw & Services en Marcel

met een nieuwjaarsontbijt voor onderaanne-

Michielsen van Rasenberg Bouw verhaalden

mers en leveranciers. Dat gebeurde op dinsdag

over de activiteiten en initiatieven van de

13 januari jl. in De Kring Roosendaal. Tonny

verschillende werkmaatschappijen in 2014 en

Vromans stond stil bij de resultaten over 2014

de plannen voor 2015. Het nieuwjaarsontbijt

en de strategische doelstellingen die aan het

werd zeer goed bezocht en droeg wederom

beleid voor de jaren 2015-2018 richting geven.

bij aan de prettige samenwerking tussen BVR

Kees Pasveer van BVR Bouw, Peter Suijkerbuijk

en partners.
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BVR Groep BV sluit 2014 af met zwarte cijfers
Rasenberg Bouw BV
Het markante ‘trappenhuis’ van
het gerenoveerde en verbouwde
hoofdkantoor van Rabobank
Roosendaal-Woensdrecht aan de
Laan van Limburg in Roosendaal.
Het project van Suijkerbuijk
Bouw & Services startte
in maart 2014 en werd
eind augustus 2014
opgeleverd.

Een belangrijke ontwikkeling was de overname
van collega-bouwbedrijf Rasenberg Bouw BV
uit Breda op 11 februari 2014. De overname
vond plaats nadat Rasenberg Holding BV even
daarvoor ter ziele ging. Voor BVR betekende
de overname een verrijking en uitbreiding van
het totale aanbod. Door het vrij diverse werkterrein van Rasenberg Bouw voert BVR nu ook
opdrachten uit voor o.a. ProRail en bedrijven in
de foodsector. Rasenberg Bouw is naast BVR
Bouw en Suijkerbuijk Bouw & Services de derde werkmaatschappij van de bouwgroep.
Volwassen bedrijf
Hoewel de behoefte aan nieuwe opdrachten
in 2014 groot was, is niet alle energie in
acquisitie gestoken. In plaats daarvan is de
aandacht verdeeld over meerdere belangrijke
punten van aandacht en actie. Zo was er veel
aandacht voor de medewerkers als gevolg van
de schommelingen in de werkzaamheden,
zijn diverse certificaten op het gebied van
veiligheid, kwaliteit en milieu (opnieuw)

Jaarverslag 2014

behaald, o.a. CO2 Prestatieladder niveau 5
en ISO 14001, en was er daarnaast aandacht
voor het verbeteren van de samenwerking met
onderaannemers en externe financiers. Het is

Met een netto-omzet van ruim 22 miljoen euro en een netto-winst van ruim 150.000 euro

deze volwassen manier van werken waarbij

schrijft BVR Groep BV ook in 2014 zwarte cijfers. Na de vliegende start in 2013 stond één ding

lange termijn denken uitgangspunt is en het

vast: in 2014 zou van een zekere terugloop in opdrachten sprake zijn. Die voorspelling kwam

beleid erop is gericht een stabiele organisatie te

uit. De terugloop hield zelfs langer aan dan verwacht. Dankzij echter de gezamenlijke inzet

creëren met veel aandacht voor medewerkers

van directie en medewerkers werden in het laatste kwartaal belangrijke bouw, renovatie- en

en zakenpartners. Bovendien was en is er

onderhoudsopdrachten verworven. Dit resulteerde niet alleen in een positief resultaat voor

volop aandacht voor innovatie en vernieuwing

2014, maar zorgde er ook voor dat BVR een stevige brug naar 2015 kon slaan.

(ICB, BVR Plus).
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Totaalbouw | Design Build Construct Finance Maintain
Thema
Het jaarverslag kreeg als thema mee:
Totaalbouw | Design Build Construct Finance
en Maintain. Een terechte keuze. Want door
de prima samenwerking met een aantal

Scan de QR-code
en bekijk het Jaarverslag
2014 van BVR Groep BV.

beleggers nam de toegevoegde waarde van

Sociaal jaarverslag

Personeelsmanagement versterkt
saamhorigheid
Als zorgzame werkgever is de wisselwerking

de bouwgroep als totaalbouwer in 2014 toe,
terwijl tevens de rol als marktspeler werd

remodelingprojecten voor McDonalds Neder-

tussen personeel en bedrijf voor BVR een be-

uitgebouwd en verstevigd. Alle ingrediënten

land. In oktober begon BVR Bouw met de

langrijk uitgangspunt. Omdat de terugloop

die namelijk nodig zijn om totaalproducten te

verbouw en nieuwbouw van het Da Vinci

in opdrachten gevolgen had voor het perso-

realiseren, dus ontwerp, engineering, bouw,

College aan de Bovendonk in Roosendaal. De

neel kwam de ambitie om extra werkgele-

onderhoud én financiering, worden in de

sloopwerkzaamheden zouden tot het begin

genheid te creëren onder druk te staan. Ook

gesprekken met opdrachtgevers meegenomen

van 2015 duren. De bouwactiviteiten vinden

had de overname van Rasenberg Bouw extra

en meegewogen bij de beoordeling van pro-

plaats in 2015. De oplevering staat gepland

werkzaamheden tot gevolg. Gelukkig trok in

jecten.

voor begin tweede kwartaal 2016. Bijzonder

de tweede helft van 2014 het werk weer aan

aan het project is dat VMBO-leerlingen worden

en nam het aantal bouwplaatsmedewerkers

betrokken bij de bouw van hun eigen school.

in vaste dienst toe. Begon BVR met 59 men-

Hoogtepunten

sen in loondienst aan 2014, op de laatste

In 2014 waren er diverse hoogtepunten. Zo leverde BVR Bouw in maart Verpleeghuis Landrijt

Toekomst

dag van het jaar waren er 75 mensen in vas-

in Eindhoven op. Een bijzondere architectuur

Het vertrouwen van opdrachtgevers, onder-

te dienst! Met 2,17% lag het ziekteverzuim

werd hier gecombineerd met een hoog duur-

aannemers, leveranciers, relaties en mede-

in 2014 weer een stuk lager dan het landelijk

zaamheidsgehalte met warmte(terug)winning

werkers in BVR bleef ook in 2014 onveranderd

gemiddelde van 3,40%.

via de bodem en vloerverwarming in alle

groot. Met een goed gevulde orderportefeuille

gebouwen. Gaandeweg het jaar werden ook

voor 2015 ziet de bouwgroep de toekomst

MVO / KAM

de eerste WeBuildHomes woningen opge-

positief tegemoet. Op het gebied van beleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

leverd en zagen 11 Nul op de Meter woningen

en organisatie is ruime aandacht besteed aan

(MVO) is bij BVR in alle ‘lagen’ en bedrijfs-

in Utrecht het levenslicht. Rasenberg Bouw

evaluatie en bezinning. In dat verlengde is

processen van de organisatie terug te vinden.

bouwde voor NS in Woerden een ondergrond-

het beleid voor 2015 en verder uitgestippeld.

Door middel van innovatie, alsook door het

se fietsenstalling met inpandige rijwielhandel,

Naast een meerjarenvisie op de ontwikkelingen

opleiden van leerlingen op bouwplaatsen en

een bovendek en bloemenshop. Het design

binnen branche en bedrijf is een aantal strate-

door gebruik te maken van Social Return On

& construct light project werd medio 2014

gische doelstellingen geformuleerd dat stabili-

Investment, tracht BVR een meerwaarde te

opgeleverd. Suijkerbuijk Bouw & Services

teit, vernieuwing en samenwerking (partner-

zijn voor opdrachtgevers, medewerkers, co-

realiseerde de verbouw en nieuwbouw van

projecten) centraal stelt. Kortom, BVR is en

makers en andere stake-holders.

het kantoorgebouw van Rabobank Roosen-

blijft klaar voor de toekomst. Het jaarverslag

Op het gebied van KAM: Kwaliteit, Arbo en

daal-Woensdrecht en startte met een reeks

is te zien op: www.bvrgroep.nl/totaalbouw.

Milieu, ligt de lat wat BVR betreft hoger dan
hetgeen volgens wet- en regelgeving ‘moet’.
Dit uit zich o.a. in de volgende behaalde certificaten: ISO 9001, ISO 14001, CO2-prestatieladder niveau 5, VCA**, Bewuste Bouwers,
Klantgericht Bouwen, BTR, FSC en BREAAM
NL. Ook beschikt BVR over het predikaat
Excellent Concept. Kijk voor meer info op
www.bvrgroep.nl/totaalbouw of scan de
QR-code elders op deze pagina.

Blauwdruk
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Bouwen voor McDonald’s in hartje Rotterdam

Nieuwe websites

Barbara van der Kolk (McDonald’s):
”Coolsingel grootste uitdaging”

Het nieuwe McDonald’s restaurant aan de Coolsingel in Rotterdam betreft een
vertrouwde locatie waar McDonald’s sinds het begin van de jaren 70 is gevestigd.

Barbara van der Kolk (35) is bouwcoördinator bij McDonald’s Nederland. Als zodanig is zij bij
de ver- en nieuwbouw van diverse McDonald’s reataurants betrokken. Zo ook bij het restaurant aan de Coolsingel in Rotterdam. “Als bouwcoördinator zijn we van A tot Z met projecten
bezig. Dus van budgetvorming, ontwerp, welstand en aanbesteding tot en met realisatie en

Nieuwe websites
BVR Groep

oplevering. Ik heb diverse projecten gedaan, maar na ruim vijf jaar McDonald’s is de bouw

Vrijdag 27 februari 2015 zag de nieuwe (res-

van het restaurant aan de Coolsingel voor mij toch wel de grootste uitdaging tot nu toe!”

ponsive) website van de BVR Groep officieel
het levenslicht. De site biedt naast algemene

Logistiek lastig

Staal en glas

informatie ook informatie over de werkmaat-

Slopen en bouwen in het centrum van Rotter-

Mei Architecten tekende voor het bijzondere

schappijen BVR Bouw en Suijkerbuijk Bouw &

dam is logistiek erg lastig. De aan- en afvoer

ontwerp met staal en glas als belangrijke

Services. Voor Rasenberg Bouw is een aparte

van materieel en materialen kan bijvoorbeeld

materialen. Zo bestaan de ‘muren’ uit 4 cm

website beschikbaar. Meer weten, kijk dan op:

niet overdag plaatsvinden. Bovendien meet de

dikke glazen wanden van 2,60 x 7,00 meter!

- www.bvrgroep.nl (BVR Groep)

bouwplaats slechts 15 x 30 meter en moet het

Qua detaillering luistert het dus erg nauw,

- www.rasenbergbouw.nl (Rasenberg Bouw)

restaurant er binnen 9 weken staan. Daarna is

want staal en glas moeten tot op de millime-

het restaurant weer net als voorheen 24 uur

ter nauwkeurig op elkaar aansluiten. Barbara

per dag open. “We zochten naar een aanne-

van der Kolk tot slot: “Bijzonder is ook het

mer met ervaring en kennis van zaken die zelf-

gebruik van messing platen die deels om de

standig kan opereren. Suijkerbuijk Bouw &

glazen huid worden gevouwen. Hierdoor lijkt

Services kwam als beste

het gebouw overdag gesloten, terwijl het ‘s

uit de aanbestedingsronde.

nachts doorzicht biedt. Het nieuwe restau-

Om het gebouw op tijd

rant aan de Coolsingel is met geen enkel

op te kunnen leveren, werd

ander McDonald’s restaurant te vergelijken.

in ploegendienst (24 uur

Een gebouw om trots op te zijn. En bovenal

p/dag)

een restaurant waar McDonald’s gasten dag

gewerkt.”,

Barbara van der Kolk.
Barbara van der Kolk

zegt

en nacht welkom zijn.”
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Slopen anno NU
“We geven afval een tweede leven” is een belangrijk motto dat Maton de Rooy
tijdens de sloop graag wil benadrukken. Cradleto-Cradle, duurzaam slopen en
Re Use Materials zijn belangrijke aspecten die we laten terug komen tijdens de
sloop. Tegenwoordig staat het milieu meer onder druk dan ooit. Als slooporganisatie voelen wij ons dan ook mede verantwoordelijk voor het milieu en is het
belangrijk dat we onze werkwijze daar op afstellen. Tijdens de sloop worden
de verschillende afvalstromen en herbruikbare producten zo goed mogelijk
van elkaar gescheiden. Door een intensieve scheiding creëren we een zo zuiver
mogelijke afvalstroom. Dit maakt het voor ons en eventueel een tweede partij
mogelijk om uit de grondstoffen nieuwe producten te maken. Hierdoor kan tot
wel 99% van het afval worden gerecycled.

Complete
kozijn-oplossingen
voor uw project
Nieuwbouw of renovatie van een bestaand gebouw, groot
of klein, Alkuplus Projecten biedt u betaalbare, duurzame en
innovatieve oplossingen in de door u gewenste stijl.
De combinatie van één vast aanspreekpunt voor uw project
en een eigen fabriek garanderen u snelheid, expertise,
maatwerk en uiteraard kozijnen van de hoogste kwaliteit.

Alkuplus Projecten BV
Zevenheuvelenweg 70, Tilburg
Tel. 013 - 543 45 19 | projecten@alkuplus.nl

www.alkuplus.nl
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Diverse onderwijsvormen en -identiteiten onder hetzelfde dak

Geert van der Heijde (Laride):

“Coevering niet zomaar een brede school”
de school het programma van eisen tot stand.

“Op verzoek van BVR is later met de

“Het ging om meerdere gebruikers met een

bouw begonnen. Hoewel de contractuele

eigen (leer)methode en identiteit. Die moesten

bouwtijd met de ondertekening van de

behouden blijven en herkenbaar terug te vin-

aannemingsovereenkomst was ingegaan,

den zijn in het nieuwe onderkomen. De archi-

besloot BVR desondanks tijd te nemen

tect heeft dit vertaald in een gezamenlijk deel,

om tot een optimale werkvoorbereiding

zeg maar het hart van de school, met daar om-

te komen. Deze aanpak heeft vruchten

heen herkenbare clusters met elk een eigen

afgeworpen, want gedurende het gehele

ingang. De inrichting van ieder gebruikersdeel

traject liep alles op rolletjes. Hoewel het om

is hierdoor anders qua indeling en kleurstelling.”

een aanbesteding ging, heeft BVR zich als

BREDE SCHOOL DE COEVERING - GELDROP

bouwteampartner opgesteld en meegedacht
Gelijmd metselwerk

waar dat kon. Het was erg prettig om zo

Van een afstand is het moeilijk te zien, maar

samen te kunnen werken. Daarnaast is BVR

Geert van der Heijde | Projectmanager Laride

de gevels zijn opgetrokken uit gelijmd metsel-

Bouw FSC-gecertificeerd en aangesloten

“Nagenoeg alles aan Brede School De Coe-

werk met minimale voegen. Bovendien zijn

bij de stichting Bewuste Bouwers. Oftewel:

vering in Geldrop is bijzonder. De gevels,

diverse groene vlakken en witte kubussen in de

bewust, veilig, milieuvriendelijk, verzorgd en

de detaillering daarin, maar ook van binnen

gevels verwerkt. Dit speelse effect sluit nauw

sociaal bouwen. De wisselwerking met BVR

is het schoolgebouw anders dan anders.

aan bij de onderwijsfunctie van het gebouw.

kende geen problemen en is zeker voor her-

Knap werk van Bonnemayer Architecten uit

Naast het centrale aulagedeelte, waar ook in

haling vatbaar.”

Uden”, zegt een enthousiaste Geert van der

een podium is voorzien, zijn het de in bamboe

Heijde van bureau Laride uit Veldhoven. Als

afgewerkte binnenkozijnen en lambriseringen

projectmanager was hij voor de gemeente

die in het oog springen. De bamboe is in han-

Geldrop-Mierlo tevens directievoerder.

delslengtes uit China geïmporteerd, waarna

Laride is expert op het gebied van huisvesting en

alles op maat is gemaakt en afgewerkt in de

vastgoed en tracht huisvestingsvraagstukken,

timmerfabriek.

plannen of vastgoedprojecten voor opdrachtgevers haalbaar te maken vanuit een onafhan-

Samenwerking met BVR Bouw

kelijke positie met kennis van de wereld waarin

BVR Bouw was geen bekende aannemer voor

de opdrachtgever opereert. In dat verlengde

Laride. De samenwerking was er echter niet

kwam in goed overleg met de gebruikers van

minder prettig om. Geert van der Heijde:
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Eerste BVR Nul-op-de-Meter woningen opgeleverd

Nul-op-de-Meter woningen
Scan de QR-code en bekijk
de Nul-op-de-Meter brochure
voor nieuwbouwwoningen.

vaste rubriek

Partner
aan het woord

Wil Dijkers | AlleeWonen Breda

Wil Dijkers (57) is opzichter wijkbeheer bij
Wonen zonder energiekosten? Dat kan door een duurzame woning uit het WOON+ woonpro-

AlleeWonen Breda. Ruim 41 jaar geleden

gramma van BVR te koppelen aan de bouwkundige maatregelen en installatietechnische toe-

trad hij als timmerman/metselaar in dienst.

passingen uit het DUBO+ programma. Het resultaat is een Nul-op-de-Meter woning met een

Sindsdien is er veel veranderd in corporatie-

EPC waarde van -0,2 of lager. In combinatie met een MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP), incl.

land. Het mutatie- en reparatieonderhoud

planning en beheer, is het mogelijk de Nul-op-de-Meter status van de woning voor langere tijd

deed de corporatie vroeger in eigen beheer.

(15 jaar) te waarborgen. Voorwaarde is wel dat ook van gebruikerszijde aan een aantal vooraf

“Die tijd is voorbij”, weet Dijkers. “Uitbeste-

gedefinieerde en vastgelegde ‘spelregels’ wordt voldaan. Eind 2014 zijn de eerste Nul-op-de-

den vonden wij in Breda efficiënter. Zeven

Meter woningen, incl. 15 jaar onderhoud/energiegarantie, in Utrecht (NiaNesto) opgeleverd.

jaar geleden kwamen we in contact met de
BVR Groep. Ik kan me de eerste opdracht

Prestatiecontract

Maatregelen en randvoorwaarden

van Suijkerbuijk Bouw & Services nog goed

Bij een Nul-op-de-Meter woning wordt onder-

Om de beoogde energieambitie te verwezen-

herinneren. Die fungeerde tevens als ‘pilot’.

scheid gemaakt naar een all-electric woning en

lijken, treft BVR o.a. de volgende maatregelen:

De basis voor de uitstekende samenwerking

een woning waar het energieverbruik is geba-

verspilling van energie tegengaan door optima-

van nu werd toen gelegd. Wat we van een

seerd op een combinatie van elektriciteit én

lisatie van het ontwerp, triple geblazing (+++),

aannemer naast kwaliteit en vakmanschap

gas. In beide gevallen is het doel de energiere-

verhoogde schilisolatie, optimale kierdichting

verwachten, is het nakomen van afspraken

kening dusdanig te compenseren dat het saldo

(luchtdicht bouwen), hoogwaardige installa-

en het terugkoppelen van zaken en signalen

van de energienota gemiddeld genomen 0 is.

ties (luchtwaterwarmtepomp voor verwar-

die belangrijk zijn voor onze dienstverlening.

Voorwaarde is dat het zgn. gebouwgebonden

ming/warmtapwater en zonnepanelen voor

Bij reparatieonderhoud is niemand van de

energieverbruik (verwarmen/ventileren) past

het opwekken van elektriciteit). Tevens wordt

corporatie direct betrokken en zijn we aange-

bij het bewonersprofiel. Hierin wordt ook het

met de volgende condities (randvoorwaarden)

wezen op de expertise en sociale vaardighe-

zgn. gebruikersgebonden energiegebruik be-

rekening gehouden: klimatologische condities,

den van de medewerker van het onderhouds-

paald (verlichting, huishoudelijke apparaten,

bezetting van de woning (aantal personen) en

bedrijf. Die heeft immers rechtstreeks contact

consumenten electronica). De match die hier-

de inschatting van de aanwezige apparatuur.

met de bewoners. Bij mutatieonderhoud zijn

voor nodig is, wordt vertaald in afspraken

Berekeningen vinden plaats volgens NEN7120.

we bijna altijd bij de oplevering aanwezig.

tussen BVR en gebruiker(s). Deze worden

Van belang zijn verder het bewonersgedrag

Suijkerbuijk Bouw & Services zie ik als ver-

vastgelegd in een ‘Prestatiecontract’ en perio-

(kamertemperatuur, warm tapwater) en het

lengstuk van AlleeWonen. En dat is waar je

diek gemonitord en eventueel bijgestuurd.

prijspeil bij financiële berekeningen.

een goed onderhoudsbedrijf aan herkent.”
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Advertenties

Groots in houten en stalen trappen

Trappenfabriek Vermeulen BV
Lokkerdreef 14
4879 ND Etten-Leur
T: (076) 508 80 00
E: info@vermeulen-trappen.nl
I: www.vermeulen-trappen.nl

Showroom met ruim
35 trappen
openingstijden:

Optimaal Niet zomaar een woord

ma t/m vrij: 08:00 - 17:00
za: 10:00 - 16:00
(zaterdag bij voorkeur op afspraak)

Voor zowel de ontwerper, de klant, de eindgebruiker, alsook voor Uniflex, streven
naar een zo optimaal mogelijk resultaat. Dit behaalde resultaat zorgt voor een
samenwerking die tot in lengte van jaren zal duren.
Nieuwsgierig? Kijk dan ook eens op onze website: www.uniflex.nl.

Leveringsprogramma:
houten en stalen trappen en hekwerken voor
woning- en utiliteitsbouw, voor nieuwbouw,
verbouw en renovatie, van enkelstuks
tot seriematig, van eenvoudig tot exclusief

Hoofdkantoor
Ravelstraat 155

4614 XG Bergen op Zoom

0164-236857

Nevenvestigingen
Norbartlaan 6
Albert Plesmanweg 84
Modempark 7

4702 AX Roosendaal
4462 GC Goes
4538 BT Terneuzen

0165-533521
0113-221232
0115-619669

 info@lindhout.nl

 www.lindhout.nl

glaswanden | podiumelementen | sanitair cabines | hijswanden | paneelwanden
Edisonweg 21
6101 XJ Echt (NL)

tel. 0031 (0) 475 - 48 74 40
fax 0031 (0) 475 - 48 75 00

e-mail info@uniflex.nl
website www.uniflex.nl

Holwerderweg 13 | 9101 PA Dokkum | T 0519 - 22 37 38 | F 0519 - 22 37 32
info@bkselementen.nl | www.bkselementen.nl

