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Advertenties

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten:

al 25 jaar huisadvocaat van BVR

Ondernemingsrecht • Letselschaderecht • Vastgoedrecht • Familierecht • Arbeidsrecht • Strafrecht • Mediation
Bredaseweg 161

4872 LA Etten-Leur

T. 076 502 20 80

info@ak-advocaten.eu

www.ak-advocaten.eu

Bruynzeel Keukens
Keukenfabrikant sinds 1938

Kennedylaan 16A
5571 KC Bergeijk
tel. 0497 - 55 65 30
http://www.kempencladding.nl

Bruynzeel Keukens is al sinds
1938 leverancier van keukens
voor (nieuwbouw)woningen.
De eerste Bruynzeel keuken,
ontworpen door Piet Zwart,
was de oplossing voor het
keukenvraagstuk van toen.

Nog steeds lossen we keukenvraagstukken op met keukens
die functioneel en betaalbaar én
mooi zijn. Alles komt samen in
een Bruynzeel keuken:
functionaliteit, uitstraling en
betaalbaarheid.

De keuken die werkt.

3

oktober 2016

Inhoud | Colofon

Voorwoord

In deze uitgave o.a.
05 Nieuwbouwproject
Statenhof Leiden

06 Bouw winkelgebied Tussen
de Markten in volle gang

07 Renovatie douanekantoor
Kade Roosendaal officieel
van start

08 Woningen Vincent van
Gogh opgeleverd

10 Vernieuwbouw Retailpark
Den Bosch op schema

12 Apotheek en huisartsenpost Kroeven-Langdonk
klaar voor een lange
toekomst

Tonny Vromans (l) en Peter Suijkerbuijk (r)

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Aantal eigen projecten neemt toe”
Het gaat een stuk beter met de bouw. Ook binnen onze bouwgroep is dat merkbaar. Alle bouwplaatsmedewerkers zijn aan het werk, projecten gaan van start en op acquisitiegebied wordt er
achter de schermen veel werk verzet. Hoewel deze ontwikkeling gunstig is voor de omzet binnen
de sector, de omzet van BVR Groep BV in het bijzonder, blijven de winstmarges een niet onbelangrijk punt van aandacht en zorg. Daarnaast is een aantal projecten als gevolg van vertraging

Colofon

later van start gegaan. Mede hierdoor wordt twee derde van de geprognotiseerde omzet eerst

Blauwdruk

naar 2017.

in de tweede helft van dit jaar gerealiseerd en schuift een aantal projecten (gedeeltelijk) door

is een kwartaaluitgave van BVR Groep BV
uit Roosendaal en wordt in een oplage van

Een positieve ontwikkeling zien we ten aanzien van het toenemend aantal eigen projecten. Dit-

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder

zelfde geldt voor projecten die in bouwteamverband tot stand komen. Deze tendens heeft tot

relaties, ICB-partners en medewerkers van

gevolg dat het aantal aanbestedingen verhoudingsgewijs afneemt en derhalve in mindere mate

BVR Groep BV.

de hoogte van de omzet bepaalt. Bij de toename van het aantal eigen projecten gaat het voor-

Vormgeving 100%, Etten-Leur

alsnog vooral om woningbouw. In deze Blauwdruk besteden we bijvoorbeeld aandacht aan de

Tekst/dtp Witteveen Reclame

‘Nieuwe LTS’ in Dordrecht, waar we een monumentale technische school transformeren naar 30

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

appartementen en 18 ICB-woningen. Een soortgelijk project is te vinden in Roosendaal waar in

Druk

en rond het voormalige Da Vinci College ca. 100 woningen worden gerealiseerd. Eigen projecten

Drukkerij Letoprint

Info advertenties 0165 - 63 11 11

met een andere, niet woningbouwbestemming, zijn o.a. Retailpark Den Bosch en de winkelunits
Tussen de Markten in Roosendaal.
In deze uitgave passeren diverse lopende en pas opgeleverde projecten de revue. Ook een aantal
opdrachtgevers komt aan het woord. Veel leesplezier met deze Blauwdruk.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Renovatieproject Liniekwartier Breda

Suijkerbuijk Bouw & Services renoveert 32 eengezinswoningen in Bredase woonwijk Liniekwartier
van aluminium. Verder wordt er opnieuw
gevoegd en worden de goten vernieuwd.
Dak- en vloerisolatie vindt eveneens plaats. In
de woningen, afhankelijk van de noodzaak,
worden keuken, toilet, wanden en plafonds
vernieuwd.”
Door de combinatie van verkoop en verhuur,
én het renoveren van woningen, verwacht
AlleeWonen nieuwe doelgroepen aan te
trekken voor de wijk. De ervaringen met eerdere woningen in dezelfde wijk zijn positief.
“Omdat bewoners tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven wonen, is een
goed contact tussen bouwbedrijf en bewoners belangrijk. Overlast is nu eenmaal niet

SUIJKERBUIJK BOUW & SERVICES

te voorkomen. Zijn er vragen of klachten
In de Bredase woonwijk Liniekwartier renoveert Suijkerbuijk Bouw & Services 32 na-oorlogse

van de kant van bewoners, dan is het zaak

woningen in opdracht van AlleeWonen. Projectmanager Wouter Elema van AlleeWonen over

hier zorgvuldig mee om te gaan. Gelukkig

het breed opgezette project. “Tot voor een jaar of zeven à acht geleden stonden de woningen

is dat bij Suikerbuijk Bouw & Services goed

nog op de nominatie om gesloopt te worden. Weerstand hiertegen van een aantal wijkbe-

geregeld.” Jan Pluijgers, voorman timmeren,

woners heeft AlleeWonen doen besluiten om andere mogelijkheden te onderzoeken.”

hierover tot slot:
“Het is een hele ingreep wanneer je woning

Kenmerkende architectuur

aanpak. Hiervan zijn er 14 bewoond. De

wordt aangepakt voor een grondige renova-

“Liniekwartier beschikt over karakteristieke

helft van deze bewoners heeft niet gekozen

tie. Mensen begrijpen dat woningverbetering

eengezins- en portieketagewoningen met een

voor het binnenpakket en krijgt daardoor

overlast geeft. Als we dingen kunnen veraan-

authentieke architectuur uit de jaren ’50. In

geen huurverhoging. Wel worden hier de

genamen, doen we dat binnen de planning.

2012 heeft AlleeWonen, samen met bewoners

isolerende maatregelen aan de buitenkant

Daarnaast maakt een luisterend oor veel

en de gemeente, de knoop doorgehakt om

uitgevoerd. Na de start hebben twee van

goed. Ik zie dat bewoners dat waarderen.”

deze bijzondere buurt en de kenmerkende

de zeven bewoners alsnog voor renovatie in

architectuur te behouden en te renoveren. Een

de woning gekozen. Al met al worden er 32

deel van de 626 woningen die de wijk telt,

woningen door Suijkerbuijk Bouw & Services

wordt verkocht als klushuizen,” legt Wouter

aan de buitenkant gerenoveerd, waarvan 25

Elema uit. Daarmee doelt hij op de verkoop

woningen ook aan de binnenzijde.

van gestripte appartementen die voor relatief
weinig geld interessant kunnen zijn voor

Renovatie

handige doe-het-zelvers die de woning naar

De te renoveren woningen worden aan zowel

eigen wens (laten) verbouwen en inrichten.

de buiten- als binnenkant aangepakt.

Een deel van de eengezinswoningen wordt

“Van origine zijn de woningen uitgerust met

zonder opknapbeurt verkocht. Daarnaast

betonnen kozijnen en stalen ramen. Deze

zijn er 32 huurwoningen met een casco

worden vervangen door kozijnen en ramen
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Nieuwbouw in Leiden

Nieuwbouwproject Statenhof Leiden

Nieuwbouw in Rucphen

Multifunctionele
Accommodatie
Rucphen

De bouw van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) door BVR Bouw Gorinchem in
Rucphen verloopt gestaag. Na de bouw van
de kelder staat in de eerste helft van oktober
Niet minder dan 237 heipalen met een lengte van 16 meter gingen voor het nieuwbouwproject

de realisatie van de fundatie op het program-

Statenhof in Leiden de grond in. BVR Bouw realiseert het appartementencomplex in opdracht

ma. De kelderwanden vormen de basis voor

van European Care Residences. Nadat eerst sprake zou zijn van renovatie werd in een later

het podium dat erop komt te staan. De mul-

stadium besloten te slopen en op dezelfde locatie een nieuw zorgcomplex te realiseren. Het

tifunctionele ruimte is dusdanig ontworpen

project omvat 45 (één- en tweekamer)appartementen, incl. 7 zorghotelstudios. In beginsel

dat de akoestiek optimaal is en geluidsoverlast

worden 16 appartementen casco opgeleverd. De mogelijkheid om uit te breiden is aanwezig.

binnen de normen blijft. Door de goede on-

Oplevering: juli 2017.

dergrond, de locatie is gelegen op zandgrond,
was heien niet nodig. Het gebouw, 2.400 m2

10 kV station Kanaalweg Utrecht

groot, is naast het raadhuis gesitueerd, mid-

Er was wat vertraging waardoor de start

de kelderwanden gerealiseerd. BVR Bouw

ciaal-culturele hart van Rucphen. Oplevering:

van de bouw later begon dan gepland, maar

Gorinchem realiseert het project in opdracht

juni 2017.

na het heiwerk voor het 10 kV station aan

van Stedin. De oplevering staat gepland voor

de Kanaalweg in Utrecht zijn inmiddels ook

het einde van dit jaar.

den in het centrum en wordt het nieuwe so-

Blauwdruk
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‘Nieuwe LTS’ Dordrecht

Stadsvernieuwing

Bouw winkelgebied
Tussen de Markten
in volle gang

Renoveren, verbouwen én
slopen in Dordrecht

De oude zaagtandwinkels en het pand waar
voorheen De Schoenenreus gevestigd was,
zijn resp. gesloopt en gestript. Daarvoor in de
plaats komen in principe vier kleinere units van
ruim 50 m2 en een grotere unit van ca. 660

De ‘Nieuwe LTS’ Dordrecht is in de maak. In de voormalige en tevens monumentale technische

m2. Andere verdelingen van de ruimten zijn

school is aan de binnenkant op diverse plekken gesloopt en gestript. In een aantal van de

denkbaar. Winkelgebied Tussen de Markten

30 toekomstige appartementen is de vernieuwbouw ervan reeds in volle gang. Tegelijkertijd

verbindt de ‘Oude Markt’ en de ‘Nieuwe

worden op het achterterrein diverse gebouwen gesloopt (zie foto). Daarvoor in de plaats komen

Markt’ (fase 1). Een tweede verbinding betreft

18 nieuwe ICB-woningen die door BVR Bouw BV worden gerealiseerd. De renovatie en bouw

die tussen Passage en Tussen de Markten

van de appartementen is in handen van Suijkerbuijk Bouw & Services.

(fase 2). De bouw is in handen van Suijkerbuijk
Bouw & Services BV.

Transformatie
Het project betreft de opmerkelijke transfor-

1910 bewaard blijft. Zo blijven stijlelementen

matie van een Rijksmonument. Hierbij veran-

zoals de glas-in-lood ramen, de marmeren

deren lokalen in appartementen en werkplaat-

trappen en het hekwerk intact. Achter de

sen in woningen. Een tweede leven dus voor

oude school komt een binnenterrein met tuin

een bijzonder vastgoedobject. Temeer, omdat

en weer daarachter de nieuw te bouwen

het ambachtelijke karakter van de school uit

eengezinswoningen. Info: www.nieuwelts.nl.

BVR Bouw Gorinchem inspecteert 860 stations Joulz
Eind augustus 2016 startte BVR Bouw Gorinchem met de inspectie van 860 MS-ruimten
(middenspanningsruimten) en Gas Regel Stations voor Joulz. Dit geschiedt met door Joulz
ontwikkelde software die op locatie met een
tablet wordt gebruikt. Gekeken wordt naar het
schilderwerk, de bouwkundige staat en de dakbedekking. De inspectie wordt medio november
afgerond. Daarna start BVR Bouw Gorinchem
met de onderhoudswerkzaamheden.
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Eldorado voor de hippische sport

Bijzondere uitstraling
voor PSC Den Goubergh

strijden in de binnenbak. Het buitenterras
biedt nu ook de mogelijkheid de wedstrijden
die buiten plaatsvinden te volgen.

Paarden Sport Centrum ‘Den Goubergh’ krijgt een bijzondere uitstraling. Binnen de hippische

Fase 2

sport had het centrum al een reputatie op te houden. Met de bouwkundige verbeteringen die

In het eerste deel van de tweede fase wordt

op stapel staan, krijgen Roosendaal, de regio en de branche er een uniek paardensportcentrum

het rechter dak (zie artist-impression) van een

bij. Na afronding van de eerste fase is Suijkerbuijk Bouw & Services met de tweede fase gestart.

dakkapel voorzien. Tevens worden diverse
voorzieningen getroffen die nodig zijn ten

VIP terras

is de VIP-ruimte aanzienlijk vergroot. Tot voor

behoeve van het nog te bouwen restaurant,

Met de realisatie van het buitenterras (fase 1)

kort gaf deze ruimte alleen zicht op de wed-

zoals onder andere de (spoel)keuken.

Renovatie douanekantoor Kade Roosendaal officieel van start
Met een officiële handeling door wethouder T. Theunis en Coresta directeur P. Schiphorst is

een flexibele plint voor commerciële doelein-

op woensdag 21 september jl. officieel gestart met de bouwwerkzaamheden van de herbe-

den. BVR Bouw voert het werk uit in opdracht

stemming van het Douanekantoor in Roosendaal.

van Coresta uit Eindhoven, een ontwikkelaar
op het gebied van maatschappelijk vastgoed

Coresta

over een tijd particuliere huurders. Dat wordt

met referenties in de sectoren zorg, onderwijs,

Waar voorheen onder andere diverse belas-

mogelijk door het voormalige kantoorpand te

sport, woningbouw en sociale werkvoorzie-

tingdiensten gevestigd waren, vestigen zich

transformeren naar 49 appartementen met

ning. De huurwoningen zijn redelijk betaalbaar
voor senioren die nog geen zware zorg nodig
hebben, voor starters die wat langer willen
sparen en voor mensen die na bijvoorbeeld
een scheiding behoefte hebben aan nieuwe
woonruimte. Het strippen van het pand gaat
tot aan de kerstvakantie duren.

Blauwdruk
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Inbreidingsproject Rasenberg Bouw

Woningen Vincent van Gogh opgeleverd

Onderhoud/renovatie

BVR Bouw Gorinchem
en Suijkerbuijk Bouw
& Services samen
actief in Beverwaard

De woningen van het project Vincent van Gogh zijn opgeleverd. De vanafprijs bedroeg slechts €178.000,- sleutelklaar.

Op 8 september 2016 werden de laatste vier woningen van Plan Vincent van Gogh opgele-

In april 2016 kreeg BVR Bouw Gorinchem van

verd. Aan de Julianalaan in Etten-Leur, waar tot enkele jaren geleden de Vincent van Gogh

Woonbron de opdracht om voor 103 apparte-

school te vinden was, staan nu 12 fraaie eigentijdse woningen. Opdrachtgever Select Totaal

menten in de Beverwaard het groot onderhoud

Bouw Projectontwikkeling BV en hoofdaannemer Rasenberg Bouw BV kunnen terugzien op

aan te pakken. De opdracht werd verkregen op

een succesvol verlopen project en een uitstekende samenwerking.

basis van een ingediend plan om de levensduur
van de woningen met 30 jaar te verlengen. Bin-

ICB (Inno Concept Bouwen)

met ICB. Mede daardoor werden de wonin-

nen de BVR Groep werd besloten de opdracht

Directeur-eigenaar van Select Totaal Bouw is

gen in een tijdsbestek van enkele maanden

in coöperatie uit te voeren. Daarmee werd de

Jeroen Nuijten (45). Een snelle blik op de web-

gebouwd. Op 29 juli 2016, tien weken na

samenwerking van BVR Bouw Gorinchem en

site leert dat het bedrijf van veel markten thuis

het leggen van de begane grondvloer, wer-

Suijkerbuijk Bouw & Services voor dit project

is. Jeroen Nuijten daarover: “We zijn in begin-

den de eerste woningen al opgeleverd.”

een feit. Het project omvat 103 appartementen,

sel vooral actief in de onderaannemerij. Dat is

21 trappenhuizen/portieken en 4 bedrijfsunits.

ons ding. Daarin hebben we veel te bieden,

Binnen één jaar

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen

zoals beton- en afbouwwerk, nieuwbouw,

Jeroen Nuijten zocht tevens naar mogelijk-

van de houten kozijnen voor kunststof kozijnen,

verbouw en dakkapellen. Daarnaast zijn we

heden om zijn plannen binnen één jaar te

incl. dubbel glas, het aanbrengen van mecha-

als projectontwikkelaar actief. Het merendeel

realiseren. Dat lukte. “Binnen één jaar waren

nische ventilatie, het vervangen van cv-ketels,

van de projecten betreft woningbouw. Zo ook

we met de gemeente rond over de aankoop

het vervangen van de dakbedekking en het ver-

het inbreidingspro-

van de grond, was het bestemmingsplan ge-

vangen van de boeiboorden. Oplevering: mei/

ject

van

wijzigd, startte de verkoop, werd er gebouwd

juni 2017.

Gogh in Etten-Leur.

en opgeleverd. Dit was zonder de medewer-

Daarvoor zocht ik

king van de gemeente, c.q. wethouder Dujar-

een aannemer die

din, en de BVR Groep niet mogelijk geweest.

snel kon bouwen. De

De vanafprijs van €178.000,- is voor starters

BVR

Jeroen Nuijten

Vincent

waar

en senioren zeer betaalbaar. Dat was ook het

Rasenberg Bouw on-

doel. Dat maakt dit project tot een project

derdeel van is, werkt

waar we met recht trots op mogen zijn!”

Groep
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Advertenties

De van Vonderen Groep biedt totale dienstverlening in afbouw en schilderwerken. De verschillende bedrijven binnen de groep maken het mogelijk
om projecten van A tot Z en integraal in te vullen en bieden als groep extra
zekerheid over de continuïteit. Voor project Transformatie Douanekantoor
Roosendaal verzorgt van Vonderen alle wandafwerking en schilderwerken.

T +31(0)497-572425 | info@vanvonderen.nl | www.vanvonderen.nl
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BVR Bouw Gorinchem project

BVR Bouw Gorinchem actief in Pernis

Stedinproject

BVR Bouw Gorinchem
start in Merwedehaven

Voor Stedin is BVR Bouw Gorinchem gestart
met de uitbreiding van het derde 150 kV trafostation in de Merwedehaven. De uitbreiding
betreft een transformatie-box van een 13 x
13 meter tellende cel met muren die 9 meter hoog zijn en 30 centimeter dik. De muren
worden in het werk gestort. Medio oktober
Na het heiwerk voor de nieuwbouw van een 25kV Station in Pernis en het stellen van de prefab

2016, na afronding van het boren, is gestart

betonnen elementen voor de begane grondvloer van de bovengrondse kelder startte BVR Bouw

met de graafwerkzaamheden. Daarna worden

Gorinchem onlangs met het aanbrengen van de prefab wanden. De werkzaamheden worden

de vloer en de wanden gestort. Het project is

nog dit jaar afgerond. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Stedin.

vrij complex. Oplevering begin 2017.

Vernieuwbouw Retailpark Den Bosch op schema
voor dat het opgevangen hemelwater middels infiltratie langzaam terugvloeit naar de

PROJECTEN

IN UIT VOERING

bodem en niet direct in het riool belandt.
Bij hevige regenval vindt ook lozing op het
riool plaats, maar dan gebeurt dit via een
overstort.
Kijk voor meer info op de vernieuwde website van Retailpark Den Bosch:
www.retailparkdenbosch.nl.
In Den Bosch werkt BVR Bouw BV aan de uit-

gebouw in 2017. Alle gebouwen krijgen een

breiding van de Bossche Woonboulevard met

nieuwe sprinklerinstallatie. Voor dat doel

13.000 m2 aan commerciële verhuurunits. De

wordt aan de achterzijde van Gebouw C on-

uitbreiding, Retailpark Den Bosch genaamd,

dergronds een zgn. sprinklerkelder aange-

bestaat uit de nieuwbouw, verbouw en reno-

legd van 12 bij 12 meter en anderhalve me-

vatie van drie gebouwen. Het plan telt boven-

ter diep. Goed voor 100.000 liter bluswater.

dien 275 parkeerplaatsen. Twee gebouwen

Onder het parkeerterein worden zgn. infil-

worden nog dit jaar opgeleverd. Het derde

tratiekratten aangebracht. Deze zorgen er-
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Renoveren in bouwteamverband

Suijkerbuijk Bouw & Services renoveert kantoorpand in
Rotterdam voor IMPACT Vastgoed

voorzien van nieuwe aluminium kozijnen.
Daarnaast wordt het gehele gebouw voorzien van HR++ glas. Tevens krijgt de entree
een nieuwe balie. Het pand, dus ook de kanIn Rotterdam renoveert Suijkerbuijk Bouw & Services in opdracht van IMPACT Vastgoed

tooretages, voorzien we van hoogwaardige

een 1.250 m2 groot kantoorpand aan de Jan Leenvaarlaan. Het pand dateert uit 1991. Een

inductieunits die zijn uitgerust met een nieu-

kijkje achter de schermen met Perry Elenbaas van IMPACT Vastgoed over het project en de

we koelinstallatie. De gevelverwarming wordt

samenwerking.

voorzien van een fraaie convectoromkasting.
Kortom, het gehele

Casco

en wordt casco opgeleverd voor nieuwe ver-

gebouw wordt dusda-

“Suijkerbuijk Bouw & Services ken ik uit het

huur. We zoeken naar één huurder. Gelet op

nig gerenoveerd dat

verleden. Er is altijd goed werk geleverd en

de belangstelling die er van diverse bedrijven

het pand voldoet aan

prettig samengewerkt. Dat was voor mij reden

is, moet dat geen probleem zijn. Ik verwacht

de eisen van 2016 en

om het bouwbedrijf te benaderen. We werken

dat de huurder snel bekend is. De entree, die

weer voor jaren mee

in een bouwteam, dus met hele korte lijnen.

we ook uitbreiden, wordt gerenoveerd. De

kan. Oplevering eind

Het pand is op dit moment nagenoeg gestript

gehele voorgevel op de begane grond wordt

november 2016.”

Perry Elenbaas

Rasenberg Bouw bouwt bietenwascentrale voor Suiker Unie
De uitbreiding van de bestaande bietenwascentrale voor Suiker Unie in Dinteloord omvat
zo’n 1.100 m2. Na eerst de fundatie en de vloer
te hebben aangebracht, wordt momenteel de
betonnen tafel gemaakt waarop de trommel
komt te staan. De betonnen elementen worden in het werk gestort. Zo werd er begin september nog ruim 350 m3 beton gestort ten
behoeve van de begane grondvloer. Volgend
jaar wordt het project afgerond met de realisatie van een overkappend gebouw. Oplevering: maart/april 2017.

Blauwdruk
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Vernieuwbouwproject Suijkerbuijk Bouw & Services

Apotheek Kroeven-Langdonk en Huisartsenpraktijk Kennedylaan klaar voor de toekomst

Apotheker Etienne Montulet is trots. Terecht. De gerenoveerde en vernieuwde apotheek
Kroeven-Langdonk én de aangrenzende Huisartsenpraktijk Kennedylaan mogen er zijn. De
vernieuwbouw geschiedde in fases. Eerst werd het oude kantoor van de ABN verbouwd en
uitgebreid tot huisartsenpraktijk. Daarna nam Suijkerbuijk Bouw & Services de apotheek onder handen. Na zo’n drie weken dicht te zijn geweest, werd de metamorfose zichtbaar: een
apotheek met een heel andere uitstraling. Veel licht, veel ruimte, veel privacy en een separate
servicebalie voor o.a. herhaalrecepten. Alles van deze tijd. Klaar voor een lange toekomst.

Etienne Montulet, apotheker
Apotheek Kroeven-Langdonk.

Apotheek Roosendaal

stelde bij de aankoop van het pand. Het pro-

en nazorg. Tijdens en na het bouwtraject

“De apotheek maakt deel uit van de vennoot-

ject omvatte trouwens ook een derde pand:

kwam dat alles dan ook goed van pas. Er

schap ‘Apotheek Roosendaal’. Hierin zijn alle

de oude woning van de voormalige apothe-

moest namelijk best wat inventiviteit aan de

zeven Roosendaalse apotheken, die van het

ker. Een deel ervan is bij de huisartsenpraktijk

dag gelegd worden. Zoals ten aanzien van

ziekenhuis uitgezonderd, ondergebacht. In

getrokken. Een ander deel doet nu dienst als

de vloeren van apotheek, huisartsenpraktijk

2005 zijn we gefuseerd. Naast een farmaceu-

gezamenlijke koffiekamer.”

en apothekerswoning. Er was namelijk spra-

tische verantwoordelijkheid zijn we ook sterk

ke van hoogteverschil. Suijkerbuijk Bouw &

bedrijfsmatig gericht. Adequate huisvesting is

Aannemer

Services heeft dat keurig opgelost. Zo zijn

hierbij een belangrijk punt van aandacht. Toen

Op de samenwerking met Suijkerbuijk Bouw

ook de vele oneffenheden in de vloer van de

het ABN-pand te koop werd aangeboden, za-

& Services kijkt Etienne Montulet positief te-

apotheek weggewerkt. Daarnaast hebben

gen we daarin een kans om huisartsenzorg en

rug. “Binnen de vennootschap hebben we

we, mede dankzij Van Ginneken Architecten

apotheek onder één dak te huisvesten. Klan-

de afspraak dat we bij voorkeur werken met

uit Roosendaal, de apotheek dusdanig kun-

ten stellen dit op prijs. Dat merk je. Het enige

locale ondernemers. Op basis van de aanbe-

nen herinrichten dat we de ruimte veel effi-

dat nog aan de ABN-tijd doet denken, is de

stedingsronde kwam Suijkerbuijk als beste uit

ciënter benutten dan in het verleden. Terug-

pinautomaat tussen apotheek en huisartsen-

de bus. We hebben daarbij niet sec naar prijs

kijkend heeft de operatie veel impact gekend,

praktijk. Dit was een voorwaarde die de bank

gekeken. Ook naar kwaliteit, aanpak, ervaring

maar het resultaat maakt alles goed: een

Links: apotheek. Rechts: huisartsenpraktijk.
Midden: gezamenlijke ingang apotheek en
huisartsenpraktijk.

fraaie huisvesting voor apotheek en huisartsenpraktijk op een goed bereikbare locatie
met uitstekende parkeervoorzieningen. Dat
was het doel. Daarin zijn we geslaagd!”

