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Inhoud | Colofon

Voorwoord

In deze uitgave o.a.
04 Project Middelharnis
opgeleverd

05 Veel belangstelling voor
Huis van Morgen

07 Nieuwbouw JZOC
07 Groot onderhoud voor
AlleeWonen

08 De Brug Zundert bijzonder
ICB-project

10 Plan Beltmolen Steenbergen
gepresenteerd

11 Alle woningen Erf Zilverster
Zoetermeer verkocht

Tonny Vromans (l) en Peter Suijkerbuijk (r)

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Positief eerste half jaar voor BVR”
Het eerste half jaar van 2017 is achter de rug. Terugkijkend kunnen we vaststellen dat het een
drukke periode is geweest waarin veel werken zijn opgestart die in het derde kwartaal van 2017
zullen worden opgeleverd. De voor dit jaar verwachte omzetstijging is dan ook een feit. Sterker
nog: steeds meer projecten komen los.

Colofon

De markt trekt duidelijk aan. Dat merkt ook het team van BVR VastgoedOntwikkeling BV dat op

Blauwdruk

en Plan Beltmolen in Steenbergen is er veel gaande op het gebied van de huisvesting voor zorg-

is een uitgave van BVR Groep BV uit

instellingen.

diverse fronten actief is. Naast woningbouw, zoals o.a. de projecten Erf Zilverster in Zoetermeer

Roosendaal en wordt in een oplage van
ongeveer 3.500 exemplaren verspreid

Naast de genoemde positieve marktontwikkeling zien we dat de prijzen aan de inkoopzijde stij-

onder relaties, ICB-partners en

gen, terwijl dit aan de marktzijde vooralsnog achterblijft. Al met al kijken we met tevredenheid

medewerkers van BVR Groep BV.

terug op de eerste helft van dit jaar. Het is een goed en gezond eerste half jaar met positieve

Vormgeving 100%, Etten-Leur

resultaten. Gelet op de orderportefeuille voor de komende zes maanden en daarna zijn we ook

Tekst/dtp Witteveen Reclame

naar de directe toekomst toe positief gestemd.

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep
Druk

Drukkerij Letoprint

Info advertenties 0165 - 63 11 11

In deze Blauwdruk wordt over zowel een aantal op stapel staande als lopende en/of net gerealiseerde projecten verhaald. Bovendien komt een aantal opdrachtgevers zelf aan het woord en
staan wij in het artikel over Social Return On Investment stil bij ons doel om maatschappelijk
verantwoord te ondernemen. Wij wensen onze lezers wederom veel leesplezier, een fijne vakantie en een prettige voortzetting van de samenwerking met BVR Groep BV in de tweede helft
van 2017.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Nieuwe LTS Dordrecht

Bouw woningen Madoerastraat
Dordrecht officieel van start

5

Nieuwe projecten

Nieuwbouw 10kV
station Overvecht

Onderdeel van project ‘De Nieuwe LTS’ in
Dordrecht omvat de realisatie van 18 nieuwbouwwoningen aan de Madoerastraat. Samen
met de toekomstige bewoners werd op 7 juni
2017 bij de start van de bouw stilgestaan.
BVR-directeur Peter Suijkerbuijk sprak de aanwezigen toe. Hij nodigde hen uit om bij de
‘officiële handeling’ behulpzaam te zijn door

Voor Stedin is BVR Bouw Gorinchem BV me-

de laatste hand te leggen aan de begane

dio juni 2017 gestart met de bouw van een

grondvloer van de woningen. Daniël en Simon,

10 kV Station aan de Esmoreitdreef in Utrecht,

twee jonge toekomstige bewoners, meldden

Overvecht. In ca. 13 weken wordt een groten-

zich. Onder het genot van een hapje, drankje

deels prefab gebouw met een gemetselde

I

én de vers gebakken vis van een plaatselijk vis-

buitengevel, voorzien van een stalen luifel en

s

kraam, werd er nader kennis gemaakt.

bordesconstructie, gerealiseerd.

S

o

Transformatie
in Hellevoetsluis

BVR B O U W G O R I N C H E M

PROJ EC T

Project Middelharnis opgeleverd

(

h

b

H

“

h

w

o
Artist-impression van De Kooistee na oplevering

B

In Hellevoetsluis transformeert BVR Bouw

n

Gorinchem BV een belangrijk deel van buurt-

v

huis De Kooistee naar een praktijk voor fysio-

w

therapie. Een klein deel van het buurthuis

m

blijft voor buurtvoorzieningen intact. De

“

In Middelharnis heeft BVR Bouw Gorinchem

bij wordt onderscheid gemaakt naar laag-,

oplevering van het eind maart 2017 gestarte

w

BV medio juni 2017 de funderingsbalken

midden- en hoogspanningsprojecten, alsook

project staat gepland voor de tweede helft

voor een schakeltuin van een 150 kV Station

zgn. GOS-projecten (Gas Ontvangst Station).

van juli 2017.

en het nieuwe Centraal Diensten Gebouw
opgeleverd. In totaal is er één km aan beton
gestort voor de funderingen. Waar het in
Middelharnis om een nieuwbouwproject
gaat, bestaan de werkzaamheden die BVR
Bouw Gorinchem BV voor energiebedrijven
verricht ook uit onderhoud en renovatie. Hier-

Centraal Diensten Gebouw Middelharnis in aanbouw

De Kooistee voor oplevering
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Grootste bietenwastrommel ter wereld

Gezondheidsbeurs

Veel belangstelling
voor Huis van Morgen

Jack Quist (l)
en Wilfred Peters.

Meer capaciteit nieuw
bietenwashuis Suiker Unie

Tijdens de op 28 en 29 juni 2017 in PSC Den

In het vierde kwartaal van 2017 komt er een einde aan het suikerquotum dat de verwerking van

Goubergh te Roosendaal gehouden ‘West-

suikerbieten voor Europa regelde. Het opvoeren van de productie voor suikerproducenten zoals

Brabantse Gezondheidsbeurs’ was veel be-

Suiker Unie kwam daarmee binnen handbereik. De capaciteitsvergroting die Suiker Unie voor

langstelling voor het door BVR gebouwde

ogen heeft, vergt naast een nieuwe en grotere bietenwastrommel ook een forse uitbreiding

miniatuur Huis van Morgen. Allerlei nieuwe

(1.100 m ) van het bestaande bietenwashuis. “We hebben bouwbedrijven geselecteerd en

toepassingen op het gebied van veiligheid en

hen verzocht eenheidsprijzen op te geven voor hoeveelheden, zoals o.a. de prijs voor een kuub

comfort werden getoond. Met het project

beton. Rasenberg Bouw BV kwam als goedkoopste uit de bus”, zegt projectleider Jack Quist.

heeft BVR kunnen laten zien dat er veel mo-

2

gelijk is voor wie zijn/haar huis toekomstbeHoogstandje

maakte, bieten per dag van 23 naar 28 dui-

“Het nieuwe bietenwashuis is een technisch

zend ton per 24 uur. Vanaf medio september

hoogstandje. We hebben de grootste bieten-

2017, dan gaat onze campagne van start,

Realistisch beeld

wastrommel ter wereld: 32 meter lang! De

gaan we daar zo’n 130 dagen mee door.”

Het speciaal voor de beurs nagebouwde huis

oude trommel was zo’n 18 meter. Rasenberg

stendig wil maken.

is o.a. voorzien van een badkamer en woon-

Bouw tekende voor de bouwkundige voorzie-

Geen extra energiekosten

kamer. Het geeft een realistisch beeld hoe

ningen, zoals de fundering, de begane grond-

In de bietenwastrommel worden de bieten

het eruit ziet in de eigen woning. Wie

vloer en de negen meter hoge betonnen tafel

ontdaan van zand en klei. Voordat ze hele-

niet in de gelegenheid was het Huis van

waarop de trommel is geplaatst”, aldus staf-

maal schoon zijn en via de transportband de

Morgen tijdens de gezondheidsbeurs te

medewerker civiel Wilfred Peters. Jack Quist:

fabriek bereiken, worden ook stenen en gras

bezoeken, kan het komende jaar terecht op

“Met de nieuwe bietenwastrommel vergroten

verwijderd. Een grondige nawasbeurt comple-

de Zorgboulevard van het Kellebeek College.

we de capaciteit aan netto, dus schoonge-

teert het wasprocedé. “Nevenproducten zoals

Daar is het huis namelijk te bezoeken.

zand, klei, water, stukjes suikerbiet, etc. wor-

Afwerking nieuwe bietenwashuis is in volle gang.

den gerecycled en bijvoorbeeld gebruikt om

Zelfstandig thuis blijven wonen

veevoeder mee te maken. We zijn een duur-

Wie ervoor kiest om zelfstandig thuis te blij-

zaam bedrijf enerzijds, maar ook een bedrijf

ven wonen, kan te maken krijgen met aan-

waar we kans zien met zo min mogelijk kosten

passingen in huis. Naast woningaanpassing

zo veel mogelijk te bereiken. De capaciteits-

zijn er ook oplossingen op het gebied van

vergroting die we met het nieuwe bietenwas-

bijvoorbeeld veiligheid en mobiliteit. Over al

huis bewerkstelligen, brengt geen extra ener-

deze essentiële aandachtspunten en slimme

giekosten met zich mee!”

toepassingen ging de beurs.

Blauwdruk
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Grote behoefte aan studentenhuisvesting in Breda | Study Studio Park Breda Alpha

Pim Frishert: ‘SSPBA voorziet in betaalbare
studentenwoningen. Doel bereikt!’

O
h

tenwoningen realiseren in Breda, bijgedragen.
Rekening houdend met de huurtoeslag
bedraagt de huurprijs per woning zo’n €360,per maand netto. Kortom, een voor een
student alleszins betaalbare prijs voor een
kamer die van alle hedendaagse gemakken
en faciliteiten is voorzien. Want het complex
bestaat uit 224 ‘zelfstandige woningen’ van
ca. 24 m2 met snel internet, eigen brievenbus,
eigen douche en toilet, eigen keukenblok en
gedeeltelijk gebruik van de binnen- en buitentuinen en het aanwezige sportterrein. Ook is er
een wasserette, een ruime overdekte fietsenstalling en zijn er 36 autoparkeerplaatsen.”
BVR Bouw
De woningen, inmiddels verkocht aan een CV

Pim Frishert van Conceptual Residences B.V.

Study Studio Park, worden nog voor de zomer-

N

Pim Frishert (60) tekende met Conceptual Residences BV uit Breda voor de ontwikkeling

vakantie door BVR Bouw BV opgeleverd. Pim

M

van het fraaie 224 appartementen tellende Study Studio Park Breda Alpha. Een bijzondere

Frishert: “Ook de samenwerking met BVR was

e

ontwikkeling waarin de nauwe samenwerking met o.a. de gemeente Breda en BVR in een uniek

perfect. Projecten als deze kunnen vertraging

R

gebouw resulteerde.

ondervinden. Dat gebeurde ook in dit geval.

b

Niet in de laatste plaats, omdat we met de ont-

C

Facebook

waarde aan essentiële zaken als kwaliteit,

wikkeling begonnen in een economisch moei-

“Je kunt Conceptual Residences niet vergelij-

groen en duurzaamheid. Study Studio Park

lijke periode. Dan wordt er van een hoofdaan-

A

ken met de gemiddelde projectontwikkelaar”,

Breda Alpha is daar een goed voorbeeld van.”

nemer in het voortraject geduld verwacht.

H

Geen enkel probleem. Ook tijdens de bouw

l

zegt Pim Frishert. “We richten ons namelijk op
groepen gelijkgestemde bewoners. De sociale

Behoefte aan studentenwoningen

hebben we op een plezierige wijze met BVR

e

cohesie van de bewoners of gebruikers staat bij

De behoefte aan studentenwoningen in Breda

samenwerkt. Het eindresultaat mag er dan

d

de ontwikkeling en het beheer centraal. Daar-

is groot. Uit onderzoek is gebleken dat de po-

ook zijn!”

l

om hebben we bij de ontwikkeling bewust niet

pulaire en groeiende studentenstad met een

r

samengewerkt met mensen uit de bouwwereld

structureel tekort aan studentenwoningen

w

en hebben we het project vooral via Facebook

kampt van zo’n 2.000 kamers. “De plannen

u

gecommuniceerd. Hierdoor kregen we veel

die wij hadden met Study Studio Park Breda

b

feedback van potentiële gebruikers over bij-

vonden direct gehoor bij de gemeente. De ba-

g

voorbeeld woonbehoeften. Daarmee kregen

sis voor de verdere samenwerking werd daar-

s

we zicht op hetgeen nodig was om zowel het

mee een feit. Het resulteerde onder andere

w

woon-/gebruikcomfort als de leefbaarheid in

in de mogelijkheid om de grond voor 50 jaar

o

en rondom het gebouw tot ieders tevredenheid

te pachten. Dit heeft in belangrijke mate aan

te waarborgen. Uiteraard hechten we ook

onze primaire doelstelling: betaalbare studen-

s
Gezamenlijk binnenterein wordt aangelegd.

w
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Groot onderhoud in opdracht van Woonbron

Onderhoud appartementen en trappenhuizen Beverwaard verloopt gestaag

Onderhoud ﬂatwoningen

Groot onderhoud
voor AlleeWonen

.

In november 2016 zijn BVR Bouw Gorinchem

g

BV en Suijkerbuijk Bouw & Services BV in

-

opdracht van Woonbron gestart met het

n

groot onderhoud van 103 appartementen,

n

21 trappenhuizen en 4 bedrijfsunits in Bever-

n

waard. Van het in 15 blokken onderverdeel-

x

de project zijn de eerste gereed. De laatste

n

blokken worden in oktober 2017 opgeleverd.

,

Het werk bestaat uit het vervangen van de

n

houten kozijnen voor kunststof kozijnen, incl.

Suijkerbuijk Bouw & Services BV heeft een

-

dubbel glas, het aanbrengen van mechanische

nieuwe opdracht verworven: het groot onder-

r

ventilatie, het vervangen van cv-ketels, nieuw

houd van 48 en 78 ﬂatwoningen in opdracht

-

voegwerk, het vervangen van dakbedekking,

van AlleeWonen in de wijk Westrand in Roo-

gevelschermen en gevelbetimmeringen. Laat-

sendaal. De werkzaamheden bestaan uit o.a.

ste opleveringen: oktober 2017.

dakrenovatie, het vervangen van oude kozij-

V

-

m

Nieuwe kunststof kozijnen voor woningen Beverwaard.

Flatwoningen aan de Anthonie van Dijckstraat, Roosendaal

nen voor kunststof kozijnen, nieuw voegwerk,

Nieuwbouw JZOC

Winkelunits

mechanische ventilatie aanbrengen en de meterkast upgraden. Het gaat om ﬂatwoningen

Middels aanbesteding heeft BVR Groep BV

in de Paulus Potterstraat, het David Teniers-

s

een opdracht ontvangen van de Gemeente

plein, de Memlincstraat, het Jordaensplein en

g

Roosendaal voor het realiseren van de nieuw-

de Anthonie van Dijckstraat. Gestart wordt

.

bouwscholen JZOC (Jeugd Zorg Onderwijs

medio september 2017. Ca. 75% van het werk

-

Centrum) te Roosendaal.

wordt in 2017 gerealiseerd, 25% in 2018.

-

-

Ambitie

.

Het nieuwbouwproject omvat de gezamen-

Bouw winkelunits aan de Rucphensebaan, Roosendaal.

w

lijke huisvesting van de scholen ‘De Fakkel’

Na de sloop van de voormalige winkelpanden

R

en ‘De Sponder’ aan de Van Goghlaan in

van Carpetright en KeukenConcurrent aan de

n

de wijk Westrand te Roosendaal. Op deze

Rucphensebaan in Roosendaal is de nieuw-

Oplossingen voor
huisvestingsvraagstukken in de zorg

locatie wordt een nieuw schoolgebouw ge-

bouw van zo’n 4.000 m2 aan retailwinkelunits

BVR VastgoedOntwikkeling BV beschikt over

realiseerd waarin de beide genoemde scholen

met parkeerterrein in volle gang. De units zijn

een nieuwe brochure: ‘Oplossingen voor huis-

worden gehuisvest. Het is de ambitie om van-

inmiddels verhuurd aan: Carpetright, Bedden-

vestingsvraagstukken in de zorg’. Hiermee

uit deze locatie kennis en expertise aan te

reus, KeukenConcurrent, Brugman Keukens

anticipeert de werkmaatschappij op de toe-

bieden op het gebied van complexe leer- en

en Keukenkampioen. Na de voltooiing van de

nemende behoefte aan en noodzaak van sa-

gedragsproblemen voor kinderen in de basis-

staalconstructie werd begonnen met het aan-

menwerking tussen zorgvoorzieningen en de

schoolleeftijd. Met de realisatie van het nieu-

brengen van de binnenwandbeplating, het

nieuwe/andere huisvesting die daarvoor no-

we schoolgebouw ontstaat een afgestemde

isolatiemateriaal en de buitenwandbeplating.

dig kan zijn. Belangstelling voor een brochure?

omgeving waarin alle voorwaarden voor voor-

Het project wordt 1 oktober 2017 opgeleverd

Stuur dan een mailtje naar info@bvrgroep.nl.

spoedig leren, ontwikkelen en opgroeien aan-

en betekent de voltooiing van de Roosendaal-

Bellen kan ook: 0165-631255.

wezig zijn. Start bouw: na bouwvak 2017.

se woonboulevard Go Stores.

Blauwdruk
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Uniek bouwsysteem: MBS Hybrid Casco+

De Brug Zundert bijzonder ICB-project

Terug van weggeweest

Social Return
On Investment
Social Return On Investment (SROI) kent binnen BVR Groep BV een hoge prioriteit.Als
onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) zorgt SROI voor arbeidsparticipatie voor personen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Het opleiden en
begeleiden van leerlingen op bouwplaatsen
en het bijdragen aan de arbeidsmogelijkheden
van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt komt niet alleen BVR, maar ook
opdrachtgevers, medewerkers en (bouw)partners ten goede. Niet in de laatste plaats, omdat

De bouw van de 10 woningen in Klein Zundert op het terrein van het voormalige restaurant

SROI niet alleen jonge en/of werkloze mensen

De Brug betreft een bijzonder project. De in ICB (Inno Concept Bouwen) uitgewerkte wonin-

een (nieuwe) kans biedt om aan het arbeids-

gen worden namelijk gebouwd met behulp van MBS Hybrid Casco+ elementen. Deze

proces deel te nemen, maar BVR daarnaast

geïsoleerde wanden, vloeren en plafonds worden kant en klaar op de bouwplaats geleverd en

als werkgever getriggerd wordt om in talent

gemonteerd. Dus inclusief de vloerverwarming, alle electravoorzieningen en -bedradingen,

te investeren, al dan niet via reguliere leertra-

alsook de leidingen voor het water en de riolering. De Brug is het tweede project in Nederland

jecten. Social Return afspraken als onderdeel

waar de Hybrid Casco+ elementen van MBS zijn toegepast.

bij aanbestedingen zijn BVR Groep BV dus niet
vreemd. Een goed voorbeeld is de 34-jarige

Bouwpakket

afgewerkt, horen daarbij. Het voordeel van

Renco Lut die na een korte selectieprocedure de

Om de kant en klare bouwelementen te kun-

deze werkwijze is dat de woningen vochtvrij

kans kreeg om aan het onderhoudsproject van

nen fabriceren, moet er in een vroegtijdig sta-

worden gebouwd. Daarnaast is van een

Suijkerbuijk Bouw & Services BV en BVR Bouw

dium volledige duidelijkheid zijn over leidingen,

veel kortere bouwtijd sprake en zorgt de

Gorinchem BV in Beverwaard mee te doen. Een

bedradingen, etc. De toepassing van BIM-

verregaande prefabricering voor een betere

vervelende knieblessure zorgde ervoor dat hij

techniek door BVR en de nauwe samenwerking

kwaliteit.

zijn werk als bouwvakker niet kon voortzetten
en werkloos werd. Dankzij het uitzendbureau

met architect, constructeurs en installateurs
speelt hierbij een belangrijke rol. Op de bouw-

Architect

dat hem selecteerde en de kans die hij van BVR

plaats komen de elementen samen en worden

Waar het werk van de architect bij ICB

kreeg, is hij weer terug van weggeweest. “Het

deze als een ‘bouwpakket’ gemonteerd.

vooral is gericht op het aanleveren van het

voelt weer helemaal goed. Op het werk, maar

Dankzij het BIM-model sluiten leidingen

basisontwerp, ligt het bij het toepassen van

ook de sfeer binnen de BVR-bedrijven. Ik weet

en andere geprefabriceerde voorzieningen

Hybrid Casco+ elementen voor de hand om

weer wat ik kan en wat ik voor een aannemer

naadloos op elkaar aan. De snelheid waarmee

nog een stap verder te gaan. Door namelijk

kan betekenen. Dat

de Hybrid Casco+ elementen zich laten

al bij het ontwerp van de woning rekening te

vind ik het belangrijkste

monteren, maakt het mogelijk het complete

houden met de ontwerprichtlijnen die bij het

van alles. Ik werk nu via

en tevens volledig geïsoleerde casco van

Hybrid casco+ horen, kan optimaal worden

Vakmasters en dat be-

de woningen in één dag te monteren. Ook

geprofiteerd van de voordelen die het casco

valt prima. Ook bij

trappen, binnenwanden, vloeren, kortom

biedt. Dit kan onnodige bouw- en installatie-

het uitzendbureau is

alles wat er in een woning gerealiseerd moet

onderdelen beperken, waardoor er een op-

bekend wat ze aan me

worden voordat er kan worden afgebouwd en

timale prijs/kwaliteit-verhouding ontstaat.

Renco Lut

hebben.”
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Advertenties

• De onmisbare schakel tussen theorie en praktijk.
• Boonstoppel Engineering is al 25 jaar specialist in
• het ontwerpen, coördineren, begeleiden en behe• ren van installatietechnische installaties. Naast • • •
• de conventionele en bewezen installatietechniek • •
• hebben wij ons tevens en met name toegelegd op •
• vernieuwende en duurzame installatietechnieken.
• In samenwerking met BVR Bouw Gorinchem BV
• worden / zijn renovatiewerkzaamheden van 103
• woningen Beverwaard Rotterdam gerealiseerd.
• Kelvinring 22A
• 2952 BG
• Alblasserdam
• info@boonstoppel.com
• www.boonstoppel.com

DESTIL

Innovatieve en veilige toegangscontrole
DESTIL is gespecialiseerd in het elektronisch vergrendelen,
controleren, automatiseren en sluiten van deuren en ramen.
Wij werken merkonafhankelijk en begeleiden desgewenst
de montage. Een vrije, veilige toegang is immers belangrijk.

s

e

www.destil.nl
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Belastingkantoor wordt appartementencomplex

Douanier officieel geopend

1

Projectontwikkeling

Plan Beltmolen
Steenbergen
gepresenteerd

A

Op zaterdag 17 juni 2017 presenteerde
BVR VastgoedOntwikkeling BV het nieuwbouwproject ‘Beltmolen’ dat in NieuwVossemeer gerealiseerd wordt. Dit geVeel belangstelling, van o.a. bewoners, bij de ofﬁciële ingebruikname. Toine Theunis (l) spreekt de genodigden toe.

Wethouder Toine Theunis van de gemeente Roosendaal was zichtbaar tevreden over ‘De

beurde in het gemeentehuis van Steen-

A

bergen tijdens de tweede editie van het

v

woon-/beleefevent STBLEEFT 2017.

w

OPGELEVERDE

PROJECTEN

Douanier’ aan het Kadeplein. Hij stak zijn mening tijdens de ingebruikname van het pand op

s

4 juli 2017 niet onder stoelen of banken. “Het voormalige belastingkantoor was een doorn in

Voortzetting ontwikkeling

v

het oog. Als je kijkt naar wat er met vereende krachten van gemaakt is, mogen we met elkaar

‘Beltmolen’ bestaat uit 31 koopwoningen

o

trots zijn op het resultaat. Ontwikkelaar Coresta en bouwer BVR Groep hebben hier van een

(vrijstaande, twee-onder-een-kap en rijtjes-

afgedankt kantoorgebouw een fraai appartementencomplex gemaakt. Wat ons betreft, zal het

woningen) en 9 vrije bouwkavels. Het project

A

bij dit transformatieproject dan ook niet blijven. We zijn bezig met zowel het Essent-gebouw

wordt gefaseerd uitgevoerd. De definitieve

V

als het EKP-pand. Hier zijn hele mooie, on-Roosendaalse dingen van te maken.”

verkoop start eind van dit jaar. De ontwik-

E

keling betreft de voortzetting van een eer-

o

Coresta

bewoners bij elkaar brengt. “Want”, zo zei hij,

dere ontwikkeling door woningcorporatie

d

Voor de ontwikkeling van het project tekende

“dit gebouw heeft alles in zich om samen een

Thuisvester. Door de woningcrisis bleven de

t

Coresta uit Eindhoven, een ontwikkelaar op

goede sfeer te creëren. Ook de binnentuin

wapenfeiten beperkt tot 12 sociale huurwo-

n

het gebied van maatschappelijk vastgoed met

met o.a. picknicktafels, zal daar zeker aan bij-

ningen in 2011. De gemeente Steenbergen

Z

referenties in de sectoren zorg, onderwijs,

dragen.” Naast de 53 gerealiseerde, betaalba-

is blij dat BVR de ontwikkeling voortzet bin-

d

sport, woningbouw en sociale werkvoorzie-

re huurappartementen is op de begane grond

nen het geldende bestemmingplan. Waren

v

ning. Coresta directeur Peter Schiphorst sprak

bovendien een aantal commerciële units te

in het plan van Thuisvester nog acht sociale

e

in zijn toespraak de hoop uit dat het complex

vinden.

huurwoningen opgenomen, bij BVR komen
op die plek ook koopwoningen te staan.

D

B

t

a

v

D

n
Fraaie entree appartementencomplex ‘De Douanier’.

Peter Schiphorst (l) spreekt de genodigden toe.

v

0
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Wonen op unieke groene locatie aan het water

Alle woningen Erf Zilverster Zoetermeer verkocht

Aan de Voorweg in Zoetermeer gaat een bijzondere transformatie plaatsvinden. Op de locatie

gebied met een hoge verwachting op sporen

van de voormalige manege ‘De Zilverster’ verrijst ‘Erf Zilverster’, een groen en karakteristiek

van middeleeuwse bebouwing. Conform het

woongebied dat bestaat uit geschakelde woningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrij-

beleid van de gemeente Zoetermeer dient

staande woningen. Typen: Hofstede, Brinkhoeve, Beemd en Bogerd. Op 8 april 2017 startte de

hier een proefsleuvenonderzoek plaats te vin-

verkoop van woningen. Inmiddels zijn alle 18 woningen verkocht. De gesprekken met kopers

den. De werkzaamheden hiervoor worden in

over woonwensen e.d. zijn in volle gang.

september 2017 opgestart door Vestigia. In
oktober wordt met de sloop van de manege en

App

voor stap alle relevante informatie over de

de stallen begonnen. Voordat deze werkzaam-

Voor het project is een app gemaakt, genaamd

werkzaamheden verstrekt. Wanneer er nieuws

heden plaatsvinden onderzoekt een ecoloog

Erf Zilverster. De applicatie is ontwikkeld

is over de voortgang of werkzaamheden wordt

of er in de te slopen gebouwen broedgevallen

om de kopers op de hoogte te houden van

dit altijd via de nieuwsbrief op mijnwoning.

zijn van de huismus. Is hiervan geen sprake,

de ontwikkeling rondom het project, ook

BVRGroep.nl gecommuniceerd.

dan worden de verblijfplaatsen van de huismus

tijdens het bouwproces. Met de app kunnen

ongeschikt gemaakt onder begeleiding van

notificaties worden ontvangen als er nieuws is.

Gemeentelijke verwachtingskaart

een ecologisch deskundige. Voor de huismus-

Zo kunnen betrokkenen en/of belangstellen-

Een deel van het project bevindt zich conform

sen zijn vorig jaar nabij de locatie tijdelijke

den de laatste status van het project bekijken,

de gemeentelijke verwachtingskaart in een

nestkasten opgehangen.

virtueel rondkijken, alsook de plattegronden
en de technische omschrijving inzien.

De Rozenhof Oud-Gastel nadert voltooiing

Digitaal bouwdossier

De Rozenhof aan de Alsemlaan in Oud- Gastel

afbouwwerkzaamheden plaats. Oplevering:

Bij de gesprekken tussen kopersbegeleider en

is uit de steigers. Het project dat geruime

september 2017.

toekomstige bewoners over woonwensen en

tijd stil heeft gelegen vanwege een bezwaar

andere bijzonderheden wordt gebruik gemaakt

van de omwonenden, bestaat uit 15 sociale

van het digitale programma ‘volgjewoning.nl’.

huurappartementen voor 1 of 2 personen.

Door in te loggen via ‘mijnwoning.BVRGroep.

De gelijkvloerse appartementen zijn geschikt

nl’ vindt de koper een digitaal bouwdossier

voor alle leeftijdscategorieën, van starters tot

van de eigen woning. Hierin wordt stap

en met senioren. Op dit moment vinden er

Dragonder 17
5554 GM Valkenswaard
info@alpro.nl
www.alpro.nl

ALPRO EEN ANDERE KIJK OP KUNSTSTOF

