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Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Veelbelovend 2016 in vooruitzicht”
Voor u ligt de laatste Blauwdruk van 2015. Wanneer deze verschijnt, zijn wij druk doende om te
verhuizen van de Zwaanhoefstraat naar de Ettenseweg. Een verhuizing die resulteert in een jasje
dat veel beter past bij onze huidige bouwgroep. Na een succesvol verlopen, maar daarom niet
minder ingrijpende renovatie, zijn wij vanaf januari 2016 operationeel vanuit de Ettenseweg 48
te Roosendaal. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Colofon

Wat 2015 betreft, hebben we een moeilijk jaar achter de rug. Dat komt, omdat een aantal pro-

Blauwdruk

jecten werd doorgeschoven naar 2016. Hierdoor kon de geprognotiseerde omzet niet worden

is een kwartaaluitgave van BVR Groep BV

gerealiseerd. De orderportefeuille voor 2016 is daardoor extra gevuld. Met veel vertrouwen

uit Roosendaal en wordt in een oplage van

kijken wij dan ook vooruit, wetende dat de mensen binnen de organisatie klaar zijn voor een

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder

toekomst waarin er beduidend meer gebouwd gaat worden. Een positieve ontwikkeling betreft

relaties, ICB-partners en medewerkers van

bovendien de toename van het aantal projecten in bouwteamverband en op basis van eigen

BVR Groep BV.

ontwikkeling. Eind oktober 2015 zag een vierde werkmaatschappij het levenslicht: BVR Bouw

Vormgeving 100%, Etten-Leur

Gorinchem. Het bouwbedrijf dat o.a. actief is voor een aantal grote energiebedrijven, zorgt voor

Tekst/dtp Witteveen Reclame

een belangrijke uitbreiding van werkgebied en expertise.

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep
Druk

Drukkerij Letoprint

Info advertenties 0165 - 63 11 11

Langs deze weg bedanken we alle opdrachtgevers en andere relaties van onze bouwgroep voor
de prettige samenwerking en loyaliteit aan BVR Bouw BV, Suijkerbuijk Bouw & Services BV,
Rasenberg Bouw BV en BVR Bouw Gorinchem BV. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen,
veel geluk en veel gezondheid in 2016.
Veel leesplezier met deze Blauwdruk.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Nieuw modern bedrijfspand voor BVR na renovatie, verbouw en nieuwbouw

Projectleider Arnoud Scheepers:
“Een bedrijfsgebouw om met z’n allen trots op te zijn”
in de oude gevels aangebracht. Alle vloeren,
wanden en plafonds zijn aangepakt. De
gevels

van

het

kantoorgebouw

zijn

geïsoleerd en bekleed met moderne gevelbeplating. In een deel van de loodsen zijn
de materieeldienst en de machinale werkplaats ondergebracht. Hiervoor zijn o.a. een
kleine kantine en kantoor gerealiseerd. Alle
verdiepingen beschikken over een eigen
keuken en toiletgroep. De grote kantine op
de begane grond is voor iedereen.”
Installaties
Alle installaties, uitgezonderd een klein deel
Projectleider Arnoud Scheepers (41) van Suijkerbuijk Bouw & Services kan terugkijken op een

nieuwd. Arnoud Scheepers: “Installatietech-

geslaagde operatie. Want het nieuwe bedrijfspand van BVR Groep BV aan de Ettenseweg 48 in

nisch moest er veel gebeuren. Denk maar

Roosendaal mag er zijn. “Het is een eer om je eigen kantoor te mogen (ver)bouwen, maar het is

aan koeling, luchtbehandeling, elektra, toe-

tegelijkertijd ook een aparte ervaring, want naarmate het werk vorderde, zag je wat een fraai

gangscontrole, alarm, brandmelding en ICT.”

gebouw het zou gaan worden. Modern, duurzaam, maar ook uitgerust met alle voorzieningen

Of alles ging zoals bedacht en verwacht?

die je van een hedendaags bedrijfsgebouw mag verwachten. Trots met z’n allen!”

“Hoewel dit soort projecten niet zelden
verrassingen met zich meebrengt, waren de

Grondig aangepakt

draagconstructie aangebracht, omdat de dra-

meeste verrassingen het gevolg van wijzigin-

“We hebben er heel veel aan moeten doen”,

gende delen plaats moesten maken voor een

gen die van BVR-zijde tijdens de verbouwing

zegt Arnoud Scheepers. “In feite is het hele

compleet nieuwe indeling. Bovendien is de

werden ingebracht. Meerwerk dus. Gelukkig

kantoorgedeelte gestript. De eerste verdieping

helft van het oude dakterras omgebouwd tot

is alles toch op tijd gereed gekomen.”

is zelfs helemaal nieuw. Daar is een nieuwe

kantoorruimte. Ook zijn nieuwe raampartijen

‘De Landerije’ bouwt ook in 2016

NIEUW

B E D R I J F S PA N D

BVR G R O E P

van de elektra op de begane grond, zijn ver-

Eind nov. 2015 zijn zes twee-onder-één-kap opgeleverd.

Evenals in 2014 zijn er in 2015 diverse wonin-

woningen zijn vier twee-onder-één-kap

gen verkocht en gerealiseerd in ‘De Landerije’

woningen ontwikkeld. Deze sluiten beter aan

te Steenbergen. Het betreft zes twee-onder-

bij de huidige woningmarkt. De verkoop van

één-kap woningen in jaren 30 stijl. Van de 36

deze woningen is in november 2015 gestart.

woningen zijn er inmiddels 29 gerealiseerd.

Naast deze woningen zijn er in De Landerije

Voor een gedeelte van het project is medio

nog drie bouwkavels voor ‘zelfbouw’ te

2015 in goed overleg met de gemeente een

koop. De verwachting is dat in 2016 het

herontwikkeling gestart na aanpassing van

gehele project opgeleverd wordt. Voor uitge-

het bestemmingsplan. In plaats van één vrij-

breidere informatie wordt verwezen naar

staande woning en twee semi geschakelde

www.landelijksteenbergen.nl.

5

december 2015

Rasenberg Bouw projecten

Rasenberg Bouw realiseert Plan Vincent van Gogh:
drie blokken van vier rijwoningen nabij centrum Etten-Leur
Spoorlaan
Het woonblok aan de Spoorlaan bestaat uit
twee hoekwoningen met garage en twee tussenwoningen. De woningen hebben een tuin
op het zuiden en een inhoud van 455 m3. De
woonkamer/keuken is 11 meter lang! De eerste verdieping telt drie slaapkamers en een
geheel afgewerkte badkamer. Op de tweede
verdieping, bereikbaar via vaste trap, biedt de
riante zolder de mogelijkheid voor een extra
slaapkamer. Vanaf €215.000,- v.o.n.
Helblokstraat
De twee woonblokken in de Helblokstraat bestaan uit eengezinswoningen in een betaalbaar
In maart 2016 start Rasenberg Bouw met de bouw van twaalf rij- en hoekwoningen op de

koopsegment. Het gaat om vier hoekwoningen

voormalige locatie van de Vincent van Gogh school ter hoogte van de Spoorlaan, Julianalaan

met garage en vier tussenwoningen met tuin

en Helblokstraat te Etten-Leur. Plan ‘Vincent van Gogh’ is uitstekend gelegen nabij het cen-

en een inhoud van ca. 370 m3. De woningen

trum met alle voorzieningen op loop- en fietsafstand. Het inbreidingsproject wordt in bouw-

hebben drie slaapkamers en een badkamer op

teamverband gerealiseerd en wordt met ICB voorbereid en uitgewerkt. Door het opknappen

de eerste verdieping.De zolder is te bereiken

en vernieuwen van de bebouwing in de omgeving is van een uitstekend woonklimaat sprake.

via een vaste trap. Vanaf €172.000,00 v.o.n.

Verbouwing NS Station Bergen op Zoom op schema
Medio 2015 begon Rasenberg Bouw met de
opknapbeurt van NS Station Bergen op Zoom.
In opdracht van zowel ProRail als de gemeente
Bergen op Zoom wordt de reizigerstunnel gerenoveerd, het voetgangersgebied ernaartoe
verbeterd met een hellingbaan en wordt er
op het middenperron een deels overkapte lift
geplaatst. Om de werkzaamheden te kunnen
uitvoeren, zijn regelmatig buitendienststellingen nodig van vrijdag 24.00 uur tot maandag
05.00 uur. Met het project is veel bouwkundig
werk gemoeid, zoals beton- en grondwerk. De
betonnen trappartij en hellingbaan worden
prefab geleverd. De hellingbaan wordt daarna
voorzien van marmer. De glazen lift completeert het project dat in juni 2016 gereed is.

Blauwdruk
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BVR Groep vergroot werkgebied en expertise met BVR Bouw Gorinchem

bedrijfsdirecteur Goof van der Linden

BVR Bouw Gorinchem nieuwe en vierde
telg BVR Groep BV
Op 23 oktober 2015 breidde BVR Groep BV zich uit met een vierde werkmaatschappij: BVR

levenslicht. Een belangrijke groep opdrachtge-

Bouw Gorinchem BV. Dat werd mogelijk na overname van Aannemersbedrijf H. Pellikaan

vers betreft de energiebedrijven Stedin, Joulz,

BV te Gorinchem waarvan het faillissement enkele dagen eerder op 21 oktober 2015 werd

TenneT en Eneco. Voor BVR Groep BV is de

uitgesproken. De doorstart werd mede mogelijk gemaakt na overeenstemming met curator

overname dan ook een verrijking en tevens

Mr. R.C. Steenhoek van Leeman Verheijden Luntjes Advocaten over de overname van de

uitbreiding van het totale aanbod.

activiteiten van het failliete bouwbedrijf.
Aanbestedingsmarkt
Lopende projecten

samen met BVR directeur Tonny Vromans.

“De relatie en contacten die wij met ‘onze’

Pellikaan BV stond te boek als een gerenom-

Gelukkig verlopen de gesprekken voorspoedig

energiebedrijven hebben, is uitstekend. Het is

meerd bouwbedrijf dat in 1883 werd opge-

en is het goed om te zien en te ervaren dat de

niet eenvoudig om tot de selecte groep bouw-

richt en vier generaties familiebouwers heeft

vertrouwde ‘Pellikaan kwaliteit en werkwijze’

bedrijven te behoren waar energiebedrijven

gekend. Directeur Goof van der Linden blijft

voor menig opdrachtgever van doorslagge-

mee samenwerken. Er worden hoge eisen ge-

als directeur actief. “Met de medewerkers

vende aard is.”

steld. Bovendien is specifiek vakmanschap

die doorgaan, doen we er alles aan om het

Het ruim 130 jaar oude bouwbedrijf is op veel

een must. Werken voor energiebedrijven is

bouwbedrijf weer op de kaart te zetten.

terreinen van de bouwnijverheid actief. Zo za-

participeren in een dynamische aanbestedings-

Het overleg met opdrachtgevers over het

gen naast talloze woning- en utiliteitsbouw-

markt waar niet alleen de laagste prijs bepa-

afronden van de lopende projecten doe ik

projecten ook diverse renovatieprojecten het

lend is. Ook je werkwijze, beter gezegd plan
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utiliteitsbouw | woningbouw | onderhoud | renovatie
van aanpak, is medebepalend voor het wel

Complexe projecten

contacten gaan ver terug en dat heeft tot

of niet verwerven van opdrachten. Daarvoor

Naast de specifieke werkzaamheden voor

gevolg dat vaste klanten weten wat men van

wordt een bepaalde verhouding gehanteerd.

energiebedrijven staat BVR Bouw Gorinchem

ons kan verwachten. De samenwerking met

Belangrijk is dat het plan van aanpak per pro-

ook voor alle overige bouwprojecten, variërend

BVR zie ik met vertrouwen tegemoet. Qua

ject wordt ontwikkeld. Er is namelijk niet één

van een simpele aanbouw tot complete en

expertise en werk vullen we elkaar goed aan.

algemene werkwijze die voor alle opdrachten

complexe woongebouwen. Onderhoud en

Daarbij komt dat we kunnen meeliften op

gebruikt kan worden. Vragen van opdracht-

renovatie maken het aanbod breed. Goof van

een aantal belangrijke faciliteiten van BVR. Ik

gevers over de wijze waarop dingen gebeuren,

der Linden tot slot: ”Alles is nu vooral gericht

denk dan bijvoorbeeld aan de materieeldienst,

zijn geen uitzondering. Terecht natuurlijk, want

op de lopende projecten en het binnenhalen

maar ook het werken met ICB en BIM zal ons

naast de kwaliteit van het eindresultaat staat

van nieuwe opdrachten. Veel bestaande

veel voordelen bieden.”

ook de veiligheid van medewerkers voorop.
Het dwingt jezelf om vooral kritisch te blijven
ten aanzien van je eigen manier van werken,
zowel binnen de eigen organisatie als naar de
bedrijven waar we mee samenwerken.”
Juiste expertise
De energiewereld is een wereld op zich. Snel

Nieuwbouw rijwoningen - Den Haag

Nieuwbouw appartementencomplex - Gorinchem

anticiperen op kansen en ontwikkelingen staan
centraal. Goof van der Linden: “Beschikken
over de juiste expertise is van groot belang.
Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt
naar laag-, midden- en hoogspanning en
GOS Projecten. Wij weten met alle vier om
te gaan, zowel ten aanzien van onderhoud en
renovatie als nieuwbouwprojecten. Overigens
lopen de werkzaamheden van opdrachtgever

Bedrijfshal + kantoorruimten - Gorinchem

tot opdrachtgever nogal uiteen. Zo heeft Joulz
talloze transformatiehuisjes die onderhouden
en gerenoveerd moeten worden. Met nog
een paar aannemers nemen we jaarlijks
zo’n 2.000 huisjes onder handen. Hiervoor
worden meerjarige contracten afgesloten.
Netbeheerder Stedin werkt weer met projectgebonden contracten en zorgt ervoor dat je
als geselecteerde aannemer automatisch van

Nieuwbouw trafostation voor Stedin - Ridderkerk

nieuwe bouwaanvragen op de hoogte wordt
gesteld. TenneT daarentegen houdt zich vooral
bezig met hoogspanningsprojecten. Hier staat
veiligheid bovenaan de prioriteiten-lijst. We
werken aan kabelvelden en trafogebouwen.
Ook voor Eneco richten de werkzaamheden
zich op de bouw en het onderhoud van grote
en kleine trafogebouwen.”

Uitbreiding fundering lijnveld, plaatsen bliksempieken en
hoogspanningsmast voor TenneT - Oostzaan

Nieuwbouw 13 gemalen in de Biesbosch

Blauwdruk
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Turfvaart binnenkort weer operationeel

Wederopbouw Paviljoen De Turfvaart

Onderhoud/renovatie

Upgrade winkelcentrum
President Kennedylaan
Roosendaal

Eind september 2015 begon Suijkerbuijk Bouw
& Services aan een ingrijpende opknapbeurt
van Winkelcenterum Kroeven in Roosendaal.
Zo werden alle winkelpuien vernieuwd en kreMedio januari 2016 gaat het restaurant van Paviljoen De Turfvaart weer open. Na de brand,

gen de gevels, kozijnen en balkons van de bo-

begin 2015, viel het doek voor het houten horacacomplex aan het gezellige haventje van

vengelegen appartementen een nieuwe verf-

Etten-Leur. Slopen en herbouwen, resulteren in exact hetzelfde exterieur. De indeling wijkt

laag. Winkeliers zijn blij met de upgrade. Eén

wel af van het oude paviljoen en voorziet in een beter gebruik van de aanwezige ruimten.

van hen geeft desgevraagd te kennen dat er
van een enorme verbetering sprake is nu het

Rasenberg Bouw begon met de werkzaamhe-

de oude glans terug van havencafé met

centrum er weer ‘fris en fruitig’ uitziet. Op-

den na de bouwvak 2015. Het project dat in

feestzaal, cafetaria, watersportwinkel en een

drachtgever Allee Wonen is ook dik tevreden.

bouwteamverband is gerealiseerd, geeft De

douche-/toiletvoorziening voor passanten

Niet alleen over het resultaat, maar ook over

Turfvaart weer voor de volle honderd procent

en recreanten.

de aanpak en werkwijze. Iedere dag werd een

Conserveren staalconstructies
NS stations Barendrecht en Leiden

nieuwe winkelpui geplaatst. Daarvoor moesten eerst de oude ruiten en de ondersteunende muurtjes worden verwijderd. De nieuwe
aluminium puien werden diezelfde dag ge-

In opdracht van ProRail heeft Rasenberg Bouw

dracht. Want over enige tijd start Rasenberg

monteerd. Extra dik dubbel glas en een dubbe-

de bestaande staalconstructie van NS station

Bouw ook op het station in Leiden met soort-

le deur in het midden, zorgen voor een betere

Barendrecht geconserveerd. Het schoonmaken

gelijke werkzaamheden. Voor de opdracht

entree van de winkels. Eind november 2015 zijn

en verven van de staal-/glaspartijen in Baren-

sloot Rasenberg Bouw een UAV GC contract

winkelcentrum/appartementen opgeleverd.

drecht maakt deel uit van een grotere op-

af met ProRail.

400 meter lang in het station in Barendracht. Aan beide zijden zijn de raampartijen schoongemaakt en geverfd.
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TGLS! B.V.
Veilingweg 8
3981 PC BUNNIK

088 121 1000
info@tgls.nl
www.tgls.nl

Werkt altijd
en overal
Dak- & Gevelsystemen
Milieutechniek
Asbestsanering

Hertzweg 4
2952 BA Alblasserdam
T: 078 - 699 57 77
E: info@bijlbouw.nl

Loop geen risico,
kies voor de tijdelijke
beveiligingsoplossingen
van Betaguard.
Bijlbouw feliciteert de BVR Groep met het realiseren
van het project Da Vinci College te Roosendaal en
bedankt BVR voor de goede samenwerking.

Bijlbouw feliciteert de BVR Groep met het realiseren
van het project Da Vinci College te Roosendaal en
bedankt BVR voor de goede samenwerking.

www.betaguard.nl
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Restauratie/renovatie/nieuwbouw vervat in fotoboek

Fotoboek voor Suiker Unie als aandenken aan
ingrijpende restauratie/renovatie kantoorgebouwen
nu voor de verbinding tussen oud en nieuw.
Veel van de eigen historie van de beide meer
dan 100 jaar oude monumenten is bewaard
gebleven, c.q. in ere hersteld. Zoals o.a. een
aantal authentieke vergader- en kantoorruimten en de oude bestuurszaal. Met de
realisatie van het unieke project is tevens achterstallig onderhoud uitgevoerd. Bovendien
zijn de installaties in alle ruimten vernieuwd.
BVR bedankt...
Albert Markusse was blij en verrast met het
fotoboek. “De BVR Groep en haar partners
Links Peter Suijkerbuijk en rechts Albert Markusse (CEO/Algemeen directeur Suiker Unie - Dinteloord)

hebben een geweldige prestatie geleverd. Er

FOTOBOEK SUIKER UNIE - DINTELOORD

is goed en prettig samengewerkt waardoor
Op 8 december 2015 overhandigde directeur Peter Suijkerbuijk namens de BVR Groep een

de aanbesteding voelde als een bouwteam.

120 pagina’s tellend fotoboek aan Albert Markusse, CEO/Algemeen directeur van Suiker Unie

Het fotoboek laat zien wat er dankzij goed

Dinteloord. Het boek toont de ingrijpende restauratie, renovatie en nieuwbouw van zowel het

vakmanschap en samenhang mogelijk is. We

monumentale kantoor en de directeurswoning als de centrale administratie. Het project dat

zijn trots op onze gerenoveerde kantoren en

begin november 2014 van start ging, werd in juli 2015 opgeleverd.

blij met het fotoboek. BVR Bedankt!”

Uniek project

van de grote open zolder naar moderne kan-

Het fotoboek begint bij de sloop van delen

tooretage mogelijk te maken. De sloop betrof

Het fotoboek is ook

van het interieur van de beide monumentale

ook een oude loopbrug. Een nieuwe moder-

online te bekijken.

panden om o.a. een nieuwe entree, een nieuw

ne ‘corridor’ tussen de oude panden en de

Scan daarvoor de

inwendig trappenhuis, alsook de metamorfose

nieuwere kantoren op de begane grond zorgt

QR-code.

Links de monumentale directeurswoning met rechts het monumentale kantoor na restauratie. Het dak werd o.a. voorzien van nieuwe leien. De nieuwe kantoren op de zolder kregen dakkapellen.
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architecten | renovatie, restauratie en nieuwbouw

Partners aan het woord
RoosRos Architecten (Oud-Beijerland) en Stijl Architectuur (Dordrecht) werken al langere tijd voor BVR Groep BV.
Henri Zwerus en Bertil Dekker aan het woord over de samenwerking met BVR Groep BV.
RoosRos Architecten bestaat al 62

Bertil Dekker (39) is mede-directeur-

jaar en is breed actief. Het bijna

architect van Stijl Architectuur uit

50 personeelsleden tellende bureau

Dordrecht. Suijkerbuijk Bouw &

werkt zo’n zeven jaar samen met BVR.

Services kent hij uit het verleden.

Henri Zwerus (38) is mede-directeur-

Die relatie kreeg een boost door het

architect. Zijn ervaringen met BVR

project de ‘Nieuwe LTS’ Dordrecht

en Inno Concept Bouwen (ICB) zijn

waar Stijl Architectuur, BVR Groep en

positief.

Stenic Holding samenwerken aan een

“Met BVR doen we nieuwbouw en

unieke uitdaging.

renovatie. Zo zijn we o.a. bezig in

“De ‘Nieuwe LTS’ gaat over restau-

Zoetermeer met het project ‘Zilverster’
Henri Zwerus | RoosRos Architecten

waar ca. 20 nieuwbouwwoningen mee

ratie, renovatie en nieuwbouw. We
Bertil Dekker | Stijl Architectuur

kwamen als beste uit de bus met een

gemoeid zijn. Als architect werken we onze projecten steeds vaker,

plan en een bod voor de oude technische school die al langere tijd

samen met de andere bouwpartners, uit in BIM. BVR is daar middels

niet meer in gebruik was. Via Sjack de Blaay van Stenic kwamen we in

ICB van ouds heel ver mee. Het heeft voor ons tot gevolg dat het

contact met BVR. Dit alles resulteerde in de transformatie van lokalen

basisontwerp in een zeer vroeg stadium naar een 3D model wordt

naar appartementen, waarbij een deel van de aangebouwde ruimten

omgezet. De bereidheid om op die manier als architect en bouwer van

wordt gesloopt om er nieuwe woningen te realiseren. Daarvoor maken

elkaar te leren en samen te werken is meer dan aanwezig. Als bureau zijn

we o.a. gebruik van ICB. Voor mij is de ‘Nieuwe LTS” een uitstekend

we in de volle breedte van de architectuur actief, met o.a. veel projecten

voorbeeld van hoe je dit als architect, ontwikkelaar en bouwer in

in de sectoren ‘onderwijs’ en ‘bedrijfsgebouwen’. Je werkt samen met

samenhang moet realiseren. Door de goede samenwerking kunnen

mensen en voor mensen. Dit sluit nauw aan bij de bedrijfsfilosofie van

we snel schakelen. Dat is goed voor alle betrokkenen. De toekomstige

BVR. Het is de basis van onze samenwerking.” info: www.roosros.nl

bewoners inbegrepen.” info: www.stijlarchitectuur.nl

Artist-impression plan ‘Zilvester’ in Zoetermeer.

Fraai ontwerp van de modelwoning in ‘De Nieuwe LTS” - Dordrecht.
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Advertenties

De laatkte jaren heeft Glakdekign
een mooie track record opgebouwd in wat
we noemen 'kpecial projectk'. Projecten
waarin glak een belangrijke rol kpeelt en
die vragen om een creatieve benadering.
-n kamenwerking met architecten, projectontwikkelaark en grootafnemerk ik onze
expertike van grote toegevoegde waarde
en wordt het onmogelijke mogelijk.
Kijk ook op onze webkite voor een aantal van
onze ‘kpecial projectk’ waar we heel trotk
op zijn zoalk het kantoor Fluor Amkterdam,
Rotterdam CS en ktation Helmond.

