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Tonny Vromans (l) en Peter Suijkerbuijk (r)

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Goed nieuws...!”
Met de vakantieperiode in het vooruitzicht is het eerste half jaar achter de rug. Net zoals de tendens in de markt begint het aardig drukker te worden. Zo starten diverse projecten die in 2015
nog zijn doorgeschoven in de tweede helft van dit jaar.
Ook gaan er in het tweede deel van 2016 diverse nieuwe projecten van start. Dit geldt voor alle
werkmaatschappijen. Daarmee wordt het grootste deel van de omzet in het derde en vierde
kwartaal gerealiseerd. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de voor 2016 geprognosticeerde omzet
waargemaakt.

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

Goed nieuws is er ook voor de medewerkers. Tot nu toe was het namelijk nog niet mogelijk alle

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder

personeelsleden die voorheen in dienst waren een vast dienstverband aan te bieden. Per medio

relaties, ICB-partners en medewerkers van

september a.s. kan dat bij BVR Bouw BV wel. De hoeveelheid werk maakt dit mogelijk. Ook met

BVR Groep BV.

onze jongste telg, BVR Bouw Gorinchem, gaat het goed en worden de medewerkers vanwege

Vormgeving 100%, Etten-Leur

de werkvoorraad in vaste dienst genomen.

Tekst/dtp Witteveen Reclame
Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

Zoals veel relaties van BVR Groep BV inmiddels weten, hebben we de laatste tijd weer hele

Druk

mooie projecten, zowel nationaal als internationaal, in de wacht weten te slepen. Eenieder heeft

Drukkerij Letoprint

Info advertenties 0165 - 63 11 11

hier hard voor gewerkt. Op de achterzijde zijn alle lopende en binnenkort te starten projecten
te vinden. Positief is ook dat we denken dat de groei zich de komende jaren uitbreidt met een
verschuiving van aanbestedingswerken naar eigen ontwikkelingswerken.
Wij wensen iedereen een prettige vakantie en veel leesplezier met deze Blauwdruk.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Belangstelling voor zowel werken op de bouwplaats als BIM-techniek

Succesvolle gezamenlijke Doe Dag voor VMBO leerlingen op
het toen nog in aanbouw zijnde Da Vinci College

N

van de BVR Groep wilden weten, gingen
diezelfde ochtend eerst naar het nieuwe BVR
kantoor aan de Ettenseweg. Een rondleiding
en een ‘spoedcursus BIM-techniek’ maakten
deel uit van het programma. Duidelijk was
al te merken dat een deel van de leerlingen
belangstelling heeft voor het werken op
de bouwplaats en weer een ander deel
interesse heeft voor hetgeen er met een
computer mogelijk is. Kortom, een breed
interesseveld. Het idee van BVR-zijde om er
een gezamenlijke dag van te maken, viel ook
in goede aarde bij wethouder Hans Verbraak
en VMBO-directeur Joseph Dekkers. Beide

T

waren dan ook aanwezig en spraken de vak-

o

Op woensdag 23 maart 2016 stond het toen nog in aanbouw zijnde Da Vinci College aan de

lieden in spé op een inspirerende wijze toe.

Z

Bovendonk in Roosendaal in het teken van de Doe Dag Roosendaal On Stage. Het was het

Voor de leerlingen van het Da Vinci College

b

vervolg van het op donderdag 10 maart 2016 georganiseerde beroepenfeest ‘Roosendaal On

was het extra bijzonder, omdat men te gast

Stage’, een happening waar 700 VMBO leerlingen in contact kwamen met ruim 150 beroeps-

was op de toekomstige school.

Een bouwplaatsmedewerker van BVR legt leerlingen uit hoe een perceel dient te worden ingemeten.

V

beoefenaren van 70 bedrijven, waaronder BVR Groep BV. De kennismaking resulteerde in zo’n

D

1.200 matches, d.w.z.: leerlingen die meer van een bepaald bedrijf wilden weten.

k

Gezamenlijke Doe Dag

Zoom en Digi-Video uit Roosendaal besloten

Waar de Doe Dag normaliter door elk bedrijf

er een gezamenlijke activiteit van te maken.

afzonderlijk wordt georganiseerd, koos BVR

Plaats van handeling werd het nog in aanbouw

voor samenwerking. Zo kwam het dat BVR

zijnde Da Vinci College aan de Bovendonk

D

Groep, Bouwmensen Zuid-West uit Bergen op

in Roosendaal. De ca. 20 leerlingen die meer

f

R A SENBERG BOIUW

B

Werkzaamheden NS Station B.o.Z. vorderen gestaag

g

In Bergen op Zoom is Rasenberg Bouw volop

w

bezig met het aanbrengen van het marmer op

I

de wanden, vloeren, trappen en het betegelen
van de voetgangerstunnel. De opknapbeurt
omvat o.a. de renovatie van de reizigerstunnel, het updaten van de voetgangersgebieden
ernaartoe met een in natuursteen uitgevoerde
hellingbaan en het plaatsen van een lift op het
middenperron. Het werk wordt uitgevoerd in
opdracht van ProRail en de gemeente.

w
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BVR staat stil bij gerealiseerde/lopende projecten en kijkt vooruit naar 2016

Nieuwsjaarsontbijt wederom druk bezocht
tegemoet. Een groot deel van de doorgeschoven projecten gaat dit jaar namelijk wel van
start naast andere reeds geplande projecten”,
legde hij uit. Hoogtepunten waren in 2015 de
start van BVR Bouw Gorinchem BV in oktober
en in december de verhuizing van BVR Groep
BV, BVR Bouw BV en Suijkerbuijk Bouw & Services BV naar de Ettenseweg 48. Zoals gezegd
kwamen daarna de bedrijfsleiders Goof van
der Linden (BVR Bouw Gorinchem BV), Kees
Pasveer (BV Bouw BV) en Marcel Michielsen
(Rasenberg Bouw BV) aan het woord.
Directeur Peter Suijkerbuijk sloot de rij namens
Suijkerbuijk Bouw & Services BV en vroeg tot
slot aandacht voor het fenomeen ‘nazorg’.
Traditiegetrouw vond in De Kring Roosendaal het jaarlijkse nieuwjaarsontbijt plaats voor

“Nazorg is de verantwoordelijkheid van ons

onderaannemers/leveranciers van BVR Groep BV. Dat gebeurde op dinsdag 19 januari jl.

allemaal: hoofdaannemer én onderaanne-

Zoals gebruikelijk werd de ontbijtsessie voorafgegaan door een terug- en vooruitblik van de

mers/partners. Leren van de verbeterpunten

bouwgroep.

die na de oplevering van projecten hersteld
worden, is belangrijk. Belangrijker is het echter

Voorzorg in plaats van nazorg

door allerlei oorzaken het afgelopen jaar de-

om dergelijke zaken al tijdens de bouw te

Directeur Tonny Vromans opende de bijeen-

bet is geweest aan een geringere omzet dan we

voorkomen. Daarom is ons motto: streven

komst. “Hoewel het uitstellen van projecten

hebben geprognosticeerd, zie ik 2016 positief

naar voorzorg in plaats van nazorg!”

WBH woningen
Vroondaal gereed

Uitbreiding kabeltuin voor TenneT

De wijk Vroondaal in Den Haag heeft er zes

BVR Bouw Gorinchem een energieproject

fraaie WeBuildHomes woningen bij. Aan de

in opdracht van TenneT. Het ging om een

Boomaweg in deze wijk namen zes huisei-

uitbreiding van de bestaande hoogspannings-

genaren op 8 juli jl. de sleutel van hun nieu-

kabeltuin. Hiervoor bouwde BVR Bouw

we onderkomen in ontvangst. In Den Haag

Gorinchem nieuwe funderingen, kabelgoten

werden eerder WBH-woningen gebouwd in

en een spanportaal. Voor het uit aanbesteding

Isabellaland en Goudsmidshof.

verworven project werden BVR Bouw Gorin-

In het Noord-Hollandse Oostzaan realiseerde

chem en twee collega-aannemers door TenneT
uitgenodigd prijsopgave te doen. De eerste
werkzaamheden die voor TenneT werden verricht, dateren uit 2007. BVR Bouw Gorinchem
werkt ook voor de energiebedrijven Stedin,
Joulz en Eneco. Om voor deze opdrachtgevers
te mogen werken, dienen strenge veiligheidsregels in acht te worden genomen.

N
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Wederom zwarte cijfers voor BVR Groep BV
De hoofdingang van het nieuwe
Da Vinci College is in de maak.

BVR Bouw Gorinchem BV

o

Na de overname van Rasenberg Bouw BV uit

b

Breda in 2014 kende ook 2015 een belangrijke

e

uitbreiding van de bouwgroep door de start

é

van BVR Bouw Gorinchem BV in oktober

a

2015. Dit werd mogelijk na de overname van

v

de activiteiten van het ter ziele gegane Aanne-

d

mersbedrijf H. Pellikaan BV uit Gorinchem.

o

Voor BVR Groep BV betekent de overname
een vergroting van zowel werkgebied als ex-

H

pertise. BVR Bouw Gorinchem BV zorgt nl. voor

I

een belangrijke nieuwe groep opdrachtgevers:

b

de energiebedrijven Stedin, Joulz en TenneT.

W

A

Jaarverslag 2015

Nieuwe huisvesting

w

Een belangrijke ontwikkeling vormde medio

G

2015 de aankoop van het bedrijfspand

i

aan de Ettenseweg 48 te Roosendaal.

s

Suijkerbuijk Bouw & Services tekende voor

D

de ingrijpende renovatie, zowel bouwkundig

‘

als installatietechnisch. Hiermee beschikt

S

BVR Groep BV voor de komende jaren niet

e

alleen over eigen huisvesting, maar ook over

v

een pand dat aan alle hedendaagse eisen

a

voldoet. Het nieuwe bedrijfsonderkomen telt

w

ruim 60 werkplekken, diverse spreekruimten,

r

een grote bedrijfskantine, een reproruimte,

(

een ruimte voor de ICT server, een kantoor

e

Met een netto-omzet van bijna 29 miljoen euro en een netto-winst van ca. 110.000 euro

en opslagruimte voor de materieeldienst,

v

schrijft BVR Groep BV na de start in 2013 voor de derde keer op rij zwarte cijfers. Toch gaat

alsook een machinale werkplaats. Aan de

U

2015 de geschiedenis in als een jaar van uitersten. Want naast diverse hoogtepunten waren

Ettenseweg 48 zijn gehuisvest: BVR Groep BV,

w

er ook tegenvallers. De omzet en daarmee de winst bleven namelijk achter bij de prognose en

BVR Bouw BV en Suijkerbuijk Bouw & Services

a

verwachtingen voor 2015. De oorzaak lag bij een aantal projecten dat werd uitgesteld. Positief

BV. Rasenberg Bouw BV is gevestigd aan de

r

aan deze ontwikkeling is daarentegen dat de orderportefeuille voor dit jaar extra is gevuld. Niet

Brugsteen 9 te Breda, BVR Bouw Gorinchem

i

voor niets ziet de directie van BVR Groep BV 2016 dan ook zeer positief tegemoet.

BV aan Avelingen-West 49 te Gorinchem.

d

Familiebedrijf
Het jaarverslag kreeg als thema mee:
Familiebedrijf | Innovatief, betrokken en
betrouwbaar. Na de thema’s ‘BVR+ Concepten’
in het jaarverslag 2013 en ‘Totaalbouw’ in
2014, werd het tijd voor een kijkje achter de
schermen. Een aantal personeelsleden, een
Woonzorgcomplex ‘t Zand/Roosendaal (BVR Bouw)

Paviljoen De Turfvaart/Etten-Leur (Rasenberg Bouw)

partner, maar ook een aandeelhouder staan
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Familiebedrijf | Innovatief, betrokken en betrouwbaar
o.a. stil bij het thema. Korte lijnen, een grotere

t

betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf

e

en andersom, meer aandacht voor innovatie

t

én de motivatie van iedereen om gezamenlijk

r

aan de toekomst van het bedrijf te werken,

n

vormen de rode draad van de in maart 2013

-

door de families (Vromans en Suijkerbuijk)

.

opgestarte bouwgroep.

e

Sociaal jaarverslag

Personeel &
Organisatie
Scan de QR-code
en bekijk het Jaarverslag
2015 van BVR Groep BV.

In 2015 groeide het aantal vaste medewerkers van 75 naar 87. De groei is deels het
gevolg van de grotere projecten en deels

Stations in Bergen op Zoom, Barendrecht

van de toename van werkzaamheden.Bij het

en Utrecht. BVR Bouw Gorinchem BV wist

invullen van de vacatures kregen medewer-

-

Hoogtepunten

het merendeel van de lopende projecten van

kers met een detacheringscontract voorrang

r

In 2015 waren er diverse hoogtepunten. Zo

het failliete Aannemersbedrijf H. Pellikaan BV

op een aanstelling. Op geringe schaal was

:

bouwde BVR Bouw BV wederom diverse

te verwerven en startte in de laatste twee

het nodig externe kandidaten in dienst te

WeBuildHomes woningen in Den Haag en

maanden van 2015 met de afbouw ervan.

nemen. De start van BVR Bouw Gorinchem

Amsterdam, alsook de Nul-op-de-Meter

Hiertoe behoort o.a. een aantal belangrijke

in oktober was eveneens van invloed op het

woningen van het NiaNesto project in Utrecht.

projecten voor energiebedrijven.

aantal medewerkers.

o

Grote projecten die deze werkmaatschappij

d

in 2015 startte/opleverde waren brede

Toekomst

Nieuwe CAO

.

school ‘De Coevering’ in Geldrop en het

Het vertrouwen van opdrachtgevers, onder-

Een ingrijpende wijziging binnen de bouw-

r

Da Vinci College en Woonzorgvoorziening

aannemers, leveranciers, relaties en medewer-

nijverheid betreft de nieuwe toekomstbe-

g

‘t Zand in Roosendaal. Suijkerbuijk Bouw &

kers in BVR Groep BV bleef ook in 2015 onver-

stendige en vernieuwende CAO. De verande-

t

Services bleef voor een aantal corporaties

anderd groot. Met een goed gevulde orderpor-

ringen omvatten een verruiming van de

t

en locale overheden actief op het gebied

tefeuille voor dit jaar ziet de bouwgroep de

arbeidstijdenbepalingen, een verlaging van

r

van mutaties/onderhoud aan woningen en

toekomst positief tegemoet. De begin 2015

de salarissen van leerlingen en van de kosten

n

andere gebouwen. Twee bijzondere projecten

gepresenteerde meerjarenvisie en de strategi-

voor reisuren. Daarnaast is sprake van een

t

waren de bouw van het nieuwe McDonald’s

sche doelstellingen op het gebied van stabili-

overgangsregeling voor seniorendagen, een

,

restaurant aan de Coolsingel in Rotterdam

teit, vernieuwing en samenwerking (partner-

verlaging van de premies voor collectieve

,

(mooiste McDonald’s restaurant ter wereld!)

projecten) vormen met inachtneming van een

fondsen en last but not least de introductie

r

en de renovatie/restauratie en (ver)nieuwbouw

paar kleine bijstellingen ook in 2016 de basis

van een individueel (keuze)budget voor alle

,

van de (monumentale) kantoren van Suiker

voor de bedrijfsvoering. Zoals gezegd gebeurt

werknemers (bouwplaats en kantoor) vanaf

e

Unie in Dinteloord. Rasenberg Bouw BV

dit inmiddels vanuit een geheel eigen bedrijfs-

januari 2016.

,

was voor locale overheden en corporaties

onderkomen en is het groepsaanbod, mede

s

actief op het gebied van onderhoud en

door de expertises van de werkmaatschappijen

Certificeringen

e

renovatie, herbouwde Paviljoen de Turfvaart

Rasenberg Bouw BV (o.a. ProRail) en BV Bouw

BVR Groep BV beschikt over de volgende

m

in Etten-Leur en verrichte voor ProRail

Gorinchem BV (Stedin, Joulz en TenneT) breder

voor alle werkmaatschappijen behaalde cer-

diverse werkzaamheden aan en op de NS

dan die van vergelijkbare bouwbedrijven.

tiﬁcaten: ISO 9001, ISO 14001, CO2-prestatieladder niveau 5, VCA**, Bewuste Bouwers, Klantgericht Bouwen en BREEAM NL.

:

Het certiﬁcaat BTR geldt voor Rasenberg

n

Bouw BV en het FSC-keurmerk voor BVR

’

Groep BV en BVR Bouw BV. Ook beschikt

n

BVR Groep BV over het predikaat Excellent

e

Concept en is de bouwgroep erkend leerbedrijf

n

n

Kantoren Suiker Unie/Dinteloord (Suijkerbuijk B&S)

Uitbreiding kabeltuin/Oostzaan (BVR Bouw Gorinch.)

voor

Samenwerkingsorganisatie

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Blauwdruk
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‘Leven zoals jij dat wilt’

Woonvoorziening ‘t Zand opgeleverd

9

Onderhoud/renovatie

Milieuvriendelijke
bedrijfsbussen voor
BVR en Rasenberg

E
d

Eind 2015 zijn alle 13 bedrijfsbussen van BVR
Bouw BV en Suijkerbuijk Bouw & Services BV
vervangen door voertuigen met aanzienlijk
V.l.n.r. Harry van Eekelen (SDW), Tonny Vromans (BVR) en Anton Tielen (SDW).

minder CO2-uitstoot en een gunstiger brand-

Na bijna een jaar bouwen is op woensdag 6 april 2016 Woonvoorziening ’t Zand opgeleverd.

stof verbruik. Het gaat onder andere om de

V

De oplevering ging gepaard met een glas champagne en het ondertekenen van het proces-

Mercedes Benz Vito 114 waarvan de CO2-

e

verbaal van oplevering door vertegenwoordigers van de toekomstige huurder: de Stichting

emissie slechts 163 g/km bedraagt. Ook bij

c

Dag en Woonvoorziening Verstandelijk Gehandicapten (SDW), de beleggingsmaatschappijen

Rasenberg Bouw zijn de bussen vervangen.

b

Koninvest Vastgoed BV en Victorem Investments NV, én BVR Groep BV als bouwer. Aan

Naast een Vito wordt er onder andere gereden

R

beleidsadviseur/projectleider Anton Tielen en divisiemanager Harry van Eekelen, beiden van

met een Sprinter. De bedrijfsbussen van

J

SDW, overhandigde BVR directeur Tonny Vromans een symbolische sleutel.

Rasenberg Bouw BV zijn nu ook voorzien

m

van de tekst ‘onderdeel van BVR Groep BV’

c

Bijzonder project

de toekomst. De oude locaties aan het Kees

b

Het bijzondere nieuwbouwproject voor oude-

van Dongenplein, de Gerard ter Borghstraat

b

ren met een beperking bestaat uit vijf groeps-

en de Maisberg in Roosendaal waren name-

p

woningen voor acht bewoners per woongroep

lijk te klein geworden. Bovendien boden ze in

i

en zestien individuele appartementen. Boven-

steeds mindere mate de woon- en leefkwali-

N

dien zijn in de woningen veel speciﬁeke voor-

teit die SDW voor ogen heeft. De nieuwe

t

zieningen getroffen, zoals onder andere op het

woonvoorziening maakt de SDW-slogan

c

gebied van domotica. Met de nieuwe woon-

‘Leven zoals jij dat wilt’ dan ook meer dan

k

voorziening is SDW weer helemaal klaar voor

waar.

e

c

BVR Bouw Gorinchem
gecertificeerd

d

a

t

a

Op 26 februari 2016 rondde BVR Bouw

o

Gorinchem BV de audits voor de certiﬁcaten

g

ISO 9001, ISO 14001 en VCA** positief af.

d

Daarmee is ook deze werkmaatschappij van

i

BVR Groep BV volledig gecertiﬁceerd.

p

8

’
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Engineering

Sloop, renovatie, verbouw, nieuwbouw

Engineeringsop- Da Vinci College opgeleverd
dracht Unilever

Marcel Michielsen (l) en Jeroen van de Sande (r) in de
plant van Unilever in Nigeria.

Het Da Vinci College is opgeleverd. De realisatie van het project nam ruim twee jaar in beslag.

Voor het door Rasenberg Bouw voor Unilever

Het was wethouder Hans Verbraak die in maart 2014 samen met een leerling in de cabine

eerder met succes ontwikkelde fabricagecon-

kroop van een kraan en de eerste hap nam uit de gymzaal van het oude Jan Tinbergen College

cept voor de voedingsbranche, blijft de

dat deels werd gesloopt. De ofﬁciële start van de bouw vond plaats in november 2014.

belangstelling niet tot Nederland beperkt.

In de eerstvolgende uitgave van de Blauwdruk
wordt uitgebreid stilgestaan bij dit bijzondere

miljoen inwoners tellende stad Lagos. Het

Betontafel voor
bietenwastrommel

concept is gebaseerd op een gebouw met een

Medio juli vond een stort van 250 m3 beton

leidende principes. Op die manier staat de

beloopbaar plafond waaronder zich een ruimte

plaats voor de fundatie van de nieuwe bieten-

nieuwe school voor een bruisende stad met

bevindt voor de productie en afwerking van

wascentrale die Rasenberg Bouw realiseert

allerlei herkenbare functies en acticiteiten. Zo

producten. Dit gebouw wordt weer gebouwd

op het terrein van Suiker Unie te Dinteloord.

zijn er zes studiehuizen (afdelingen) die fun-

in een bestaand gebouw, zoals de opslaghal in

Het gaat om een betontafel voor de nieuw te

geren als wijken. De inrichting ervan is door

Nigeria. Het bezoek van destijds was bedoeld

plaatsen bietenwastrommel.

docenten én leerlingen ingevuld.

Reeds in 2014 waren Marcel Michielsen en
Jeroen van de Sande in Nigeria in de 16

project waarvoor het zgn. ‘Model van de stad’
als metafoor werd gebruikt bij een aantal

te onderzoeken of de toepassing van het concept haalbaar is dit land. Enige tijd geleden

advertentie

kwam het bericht dat Rasenberg Bouw de

door BVR Bouw BV geselecteerd voor Retailpark Den Bosch

engineeringsopdracht was gegund. Voor Marcel Michielsen en Jeroen van de Sande reden
de eerder gemaakte technische tekeningen,
alsook het veiligheids- en werkplan ter plekke
te controleren. Dit is gebeurd. Waar nodig zijn

brandmeldingsinstallaties
ontruimingsinstallaties
sprinklerinstallaties
security installaties

aanpassingen aangebracht. Zodra de bouwopdracht is verstrekt, kan direct worden begonnen. Unilever wil in Nigeria margarine produceren als alternatief voor de vrij kostbare
invoer ervan over zee vanuit Ivoorkust. Waspoeder en thee worden daar al geproduceerd.

Aventuryn 240
3316 LB Dordrecht
078 - 614 00 93
info@signsecuritysystems.nl
www.signsecuritysystems.nl
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Werken voor energiebedrijven

Projecten BVR Bouw Gorinchem BV

1

Vaste onderhoudsprijzen

Afspraken prijzenboek AlleeWonen

G
t

De contracten in het kader van het ‘Prijzenboek’ van AlleeWonen zijn medio juli jl. ondertekend. Dat gebeurde door Suijkerbuijk
Bouw & Services en diverse neven/onderaannemers (elektriciën, loodgieter, schilder,
etc.). Het gaat hierbij om vaste prijsafspraken voor mutatiewerkzaamheden.
Herstructurering
Suijkerbuijk Bouw & Services is voor de corBestaand trafo-station van Joulz in IJsselmonde. De werkzaamheden bestonden o.a. uit het aanbrengen van
aluminium waterslag rondom het gebouw, het herstellen van betonrot en schade, alsook nieuw voegwerk.

poratie in Roosendaal ruim 20 jaar actief en
in Breda ca. 9 jaar. Met de introductie van het

PROJEC TEN BVR BOUW GORINCHEM BV

nieuwe prijzenboek vond ook een herstrucBVR Bouw Gorinchem BV timmert niet onverdienstelijk aan de weg. De jongste telg van BVR

turering plaats van de wijken waar de ver-

Groep BV realiseert regelmatig interessante opdrachten voor de energiebedrijven Joulz, Stedin,

schillende (neven)aannemers het mutatie- en

TenneT en Eneco. Zoals het groot onderhoud van een van de bestaande trafostations van Joulz

reparatieonderhoud verrichten. Dit had voor

in IJsselmonde. Het relatief kleine project bestond uit het uithakken en opnieuw voegen van de

Suijkerbuijk Bouw & Services tot gevolg dat

O

gevel, betonreparaties en staalwerkzaamheden. Het werk is onlangs opgeleverd.

de wijken in Breda dienden te worden ‘inge-

e

leverd’ en daar in Roosendaal de wijk Kals-

R

Merwedehaven

Pernis

In de Merwedehaven wordt voor Stedin het

Het heiwerk voor de nieuwbouw van een

derde 150 kV trafostation uitgebreid met een

25kV Station in Pernis ging enige tijd geleden

Regie

D

transformatie-box. Het betreft de nieuwbouw

van start. Na de zomervakantie wordt met de

De werkzaamheden van genoemde onder- en

i

van een 13 x 13 meter tellende cel met muren

fundering begonnen.

nevenaannemers worden ondergeschoven bij

o

de bouwkundige aannemers zoals Suijkerbuijk

L

Bouw & Services die de volledige regie voeren

w

over het mutatiewerk van de corporatie.

j

die niet minder dan 9 meter hoog zijn en 30
centimeter dik. De muren worden in het werk

Multi Functionele Accommodatie Rucphen

gestort. Het project is vrij complex van aard en
wordt eind dit jaar opgeleverd.

donk voor terugkwam.

S

D

w
Kanaalweg Utrecht Zuid

w

Er was wat vertraging waardoor de start

w

van de bouw later begon dan gepland, maar
het heiwerk voor het 10 kV station aan de
Kanaalweg in Utrecht is begonnen. BVR bouw
Gorinchem realiseert het project in opdracht

In Rucphen bouwt BVR Bouw Gorinchem een

van Stedin. Oplevering: eind 2016.

Multi Functionele Accommodatie (MFA). Dit
project van ca. 2.400 m² wordt gesitueerd
naast het oude raadhuis, midden in het centrum en vormt het nieuwe sociaal-culturele
hart van Rucphen. De bouw is gestart.

0
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Projectontwikkeling

Gemeente Roosendaal en BVR Groep
tekenen akkoord ’Nieuwe LTS’

Advertorial

Patrick Hendriks
over Deltacom
Deltacom - www.deltacom.nl - uit Steenbergen timmert sinds 1998 aan de weg als dienstverlener op het gebied van kantoorautomatisering. Als familiebedrijf met een lange termijn
visie wordt gebouwd aan duurzame relaties met
klanten, personeel en leveranciers. Continuïteit,
betrouwbaarheid en veiligheid vormen het fundament van systeembeheer-diensten en clouddiensten met informatie-veiligheid hoog in het
vaandel. Deltacom beschikt dan ook over de
juiste certiﬁceringen op dit gebied (ISO27001).
Alle diensten in eigen beheer aan kunnen
bieden, is een ander speerpunt. Uniek is daarbij
dat in Steenbergen zich zowel de systeembe-

Wethouder Toine Theunis (l) schudt de hand van BVR-directeur
Tonny Vromans na het ondertekenen van de koopovereenkomst.

heerders bevinden als het datacenter waar de
clouddiensten draaien. De Deltacom helpdesk

Op maandag 18 juli jl. sloten de gemeente Roosendaal en BVR Groep een koopovereenkomst

is van 08:00 tot 20:00 bereikbaar. Commer-

en anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van het voormalige Da Vinci College in

cieel directeur Patrick Hendriks van Deltacom

Roosendaal. In en rond het schoolgebouw realiseert BVR Groep circa 100 woningen.

over BVR Groep BV:
“Wij zijn erg blij

Start verkoop laatste kwartaal 2016

Stenic. Er komen zo’n honderd eengezins-

en trots op het

De ondertekening van deze overeenkomsten

woningen, appartementen, maisonnettes en

feit dat wij BVR

is het startsein voor een bijzonder project. De

woningen met een zorgfunctie. Intieme hofjes

als klant hebben

oude school, die in 1948 gebouwd werd als

op het buitenterrein moeten zorgen voor een

mogen

LTS St. Joseph, wordt getransformeerd tot een

prettige sfeer en aangename woonbeleving.

komen. Op dit

woonproject met een gevarieerd aanbod voor

De ondertekening van de koop- en anterieure

moment

jong en oud.

overeenkomst was een belangrijk moment.

4PS binnen een

De ‘Nieuwe LTS’ is een uniek concept van

De gemeente Roosendaal en BVR Groep wa-

eigen

wonen, werken, recreëren, kunst en cultuur,

ren al enige tijd met elkaar in gesprek over de

cloud omgeving

waarin ‘toen’ en ‘nu’ samenkomen. De ont-

transformatie van het oude schoolgebouw.

die wij voor BVR

wikkeling is in handen van BVR Groep en

Nu er een akkoord is bereikt, kunnen de plan-

in het datacen-

nen en ontwerpen verder worden uitgewerkt.

trum in Steen-

De verwachting is dat de verkoop start in het

bergen

vierde kwartaal van 2016. Kijk voor meer info

ingericht. De mi-

over de (voorlopige)

gratie naar Of-

stedenbouwkundige te-

ﬁce365 is zojuist

keningen op de web-

voltooid en op dit moment zijn we bezig om

site: www.nieuwelts.nl/

voorbereidingen te treffen om de Windows

roosendaal of scan de

desktops en applicaties voor de kantoorauto-

QR code.

matisering naar de cloud te migreren.”

verweldraait
private

hebben
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Overzicht lopende en op te starten projecten 2016

1. Roosendaal

(vervolg Rotterdam)

- appartem. douanekantoor
project BVR Bouw
- PSC Den Goubergh
project Suijkerb.Bouw&Services
- mutatiewerk AlleeWonen
project Suijkerb.Bouw&Services
- verbouw. Tussen de Markten
project Suijkerb.Bouw&Services
- onderhoud diverse locaties
Stichting Groenhuysen
project Suijkerb.Bouw&Services
- onderhoud diverse locaties
Gemeente Roosendaal
project Suijkerb.Bouw&Services
- onderhoud diverse locaties
Verenigingen v. Eigenaren
project Suijkerb.Bouw&Services

Waar zijn de
projecten
van BVR Groep
te vinden?

- uitbreiding 23 kV Station
Stedin Waalhaven
project BVR Bouw Gorinchem
- nieuwbouw 25 kV Station
in Pernis
project BVR Bouw Gorinchem
- onderhoud 103 appartem.
Beverwaard
project Suijkerb.Bouw&Services
project BVR Bouw Gorinchem

8. Den Haag
- 6 WBH woningen Vroondaal 2
project BVR Bouw

9. Utrecht

- Renovatie NS Station B.o.Z.
project Rasenberg Bouw

- NS chauffeursruimte CS Utr.
project Rasenberg Bouw
- nieuwb. 10 kV Station Stedin
project BVR Bouw Gorinchem

3. Etten-Leur

10. Dinteloord

2. Bergen op Zoom

- bietenwasstraat Suiker Unie
project Rasenberg Bouw
- chauffeurskantine Suiker Unie
project Rasenberg Bouw

- Woningen Vincent van Gogh
project Rasenberg Bouw

4. Breda
- 224 studentenappartementen
project BVR Bouw
- onderhoud paaltjes centrum
project Rasenberg Bouw
- renovatie 32 won. Linie 3&4
project Suijkerb.Bouw&Services

- woningen De Brug
project BVR Bouw

7
6

13. Den Bosch

16

14
- 18 woningen Madoerastraat
10
project BVR Bouw
5
4
- ‘Nieuwe LTS’ Dordrecht
project BVR Bouw
3
project Suijkerb.Bouw&Services
1
15
- 3e Trafo 150 kV station Stedin 2
12
project BVR Bouw Gorinchem
- onderhoud Drechtwerk
project Suijkerb.Bouw&Services

- Renovatie kantoor Jan Leenvaartlaan
project Suijkerb.Bouw&Services

12. Klein Zundert

17

- Rozenhof
project BVR Bouw

7. Rotterdam

- onderhoud stationskappen
NS Station Leiden
project Rasenberg Bouw

9

8

5. Oud-Gastel

6. Dordrecht

11. Leiden

11

13

- Retailpark Den Bosch
project BVR Bouw

14. Lage Zwaluwe
- planm. onderh. Goed Wonen
project Suijkerb.Bouw&Services

15. Rucphen
- Multifunct. Accommodatie
project BVR Bouw Gorinchem

16 en 17. Strijen /Zuidplas
- opname werk 2017 Joulz
tussen Strijen en Zuidplas
project BVR Bouw Gorinchem

