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Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Positieve ontwikkelingen in 2017”
2017 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar geweest. Natuurlijk hebben we de crisis achter
ons gelaten en hebben we vast kunnen stellen dat het stukker beter gaat met de bouwbranche.
Goed nieuws dus, maar deze positieve ontwikkeling kent ook een aantal problemen. Zo stijgen
de prijzen van onderaannemers en leveranciers behoorlijk waardoor lopende werken onder druk

Colofon

komen te staan. Daarnaast zien we dat projecten, doorgaans vanwege financieringsproblemen,
nog steeds worden doorgeschoven.

Blauwdruk

Kijken we naar het aanbod aan werken en projecten in de markt, dan zien we dat er op het mo-

is een uitgave van BVR Groep BV uit

ment meer renovatieprojecten zijn dan nieuwbouwwerken. Mede dankzij de oprichting van BVR

Roosendaal en wordt in een oplage van

VastgoedOntwikkeling BV in december 2016 hebben we in 2017 een aantal mooie transforma-

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid

tieprojecten verworven, zoals o.a. de projecten ‘Mariadal’ en ‘De Ambachtsschool’. Positief is dat

onder relaties, ICB-partners en

de vraag naar woonruimte in dit soort wooncomplexen enorm groot is. De uitstekende presta-

medewerkers van BVR Groep BV.

ties van BVR VastgoedOntwikkeling BV in 2017 hebben niet alleen mooie projecten opgeleverd

Vormgeving 100%, Etten-Leur

voor 2018 en volgende jaren, maar resulteren bovendien in een volwaardige ontwikkelingspoot

Tekst/dtp Witteveen Reclame

binnen de groep.

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep
Druk

Drukkerij Letoprint

Info advertenties 0165 - 63 11 11

Ook financieel en bedrijfseconomisch werd 2017 een goed jaar. Dit zal o.a. terug te vinden zijn in
ons jaarverslag 2017 dat medio februari 2018 verschijnt. Wederom dus zwarte cijfers voor onze
bouwgroep. Tot slot maken wij graag van de gelegenheid gebruik om onze relaties te bedanken
voor het in BVR Groep BV gestelde vertrouwen. Tevens bedanken wij onze leveranciers, onderaannemers en andere bedrijven voor de prettige samenwerking. Wij wensen u en de uwen een
mooi en gezond 2018. Veel leesplezier met deze Blauwdruk.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Gespecialiseerd in betonreparatie
* Wij zijn gespecialiseerd in betonreparatie
* van gebouwen, monumentale panden en
* parkeergarages.
* Wij passen de modernste betoninjectietech* nieken toe.
* Wij doen gericht onderzoek om de con* structieve staat te beoordelen en de oorzaak
* en aard van de schade te achterhalen.
* Wij werken met gecertificeerde mortels en
* volgens de richtlijnen voor betonreparatie
* BRL3201

www.grandiabetonherstel.nl
Tel. 0345 - 61 31 55

• Aannemingsbedrijf G.W.W.

• VCA**

• Asbestverwijdering

• ISO 9001

• Alle voorkomende
• sloopwerken

• SCA asbestverwijderings
• gecertificeerd

• Plaatsen van lichtmasten
• en bijbehorend kabelwerk

• Erkend leerbedrijf

• Verhuur van
• grondverzetmachines
• Gladheidsbestrijding
• Levering van grond, zand,
• grind en puingranulaat

Nijverheidsweg 10
3381 LM Giessenburg
tel. 0184 - 65 10 36
fax 0184 - 65 14 78
www.gebr-dekreij.nl
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Transformatieproject voorziet in grote behoefte

Grote opkomst bij start verkoop
woningen ‘De Ambachtsschool’

Rasenberg Bouw BV

Remodeling
McDonald’s restaurant Amersfoort

Begin november jl. startte Rasenberg Bouw BV
met de verbouwing van het McDonald’s restaurant aan de Maanlander 30 in Amersfoort.
De remodeling van het restaurant betrof het
realiseren van een compleet nieuw interieur.
Zaterdag 25 november 2017 was het een drukte van jewelste in de oude gymzaal van de

Naast het aanbrengen van nieuwe vloertegels,

voormalige lts (Da Vinci College) aan de Laan van Henegouwen 16 in Roosendaal. Ruim 250

plafonds en wanden werden tevens de toilet-

geïnteresseerden bezochten tussen 10.00 en 14.00 de start van de verkoop (fase 1) van de

ruimten aangepakt en gemoderniseerd. In het

appartementen en woningen van het fraaie en unieke transformatieproject ‘De Ambachts-

restaurant bevindt zich een McCafé waarvoor

school’. In de gymzaal konden de aanwezigen terecht om alle details van het project te bekijken

Rasenberg Bouw BV de nieuwe gevelbelette-

en zich door aanwezige makelaars en projectontwikkelaars te laten informeren.

ring verzorgde. De werkzaamheden namen 4
weken in beslag.

Bijzonder herontwikkelingsproject
De Ambachtsschool is een bijzonder herontwikkelingsproject, waarbij de oorspronkelijke

Verbouwing Parottia verloopt gestaag

RK Nijverheidsschool St. Joseph wordt getransformeerd naar woongebouw. In twee fasen
worden er zo’n honderd eigentijdse eengezinswoningen, maisonnettes, appartementen en
twee-onder-een-kapwoningen gerealiseerd.
Fase 1 omvat 8 appartementen, 4 eengezinswoningen, 10 maisonnettes en 2 penthouses.
Prijzen v.a. €154.000,- v.o.n. Tot fase 1 behoren ook 26 luxe zorgappartementen die in het
oostelijke deel van de hoofdbouw worden gerealiseerd. De verkoop van de woningen van
fase 2, dit betreft de nieuwbouwwoningen,
start in 2018. Betrokken makelaars: Bob van
Dijk Makelaardij, De Rooy Makelaardij & Assurantiën en Ludo van der Eijken Makelaardij o.g.

De verbouwing van Parrotia Huiskamer van Roosendaal verloopt volgens plan. In opdracht van AlleeWonen
worden de verschillende ruimten gemoderniseerd en worden de vloeren voorzien van PVC. Een aantal ruimten
is reeds opgeleverd. Vanaf medio november jl. is de centrale bibliotheek tijdelijk op de begane grond gehuisvest, omdat de werkzaamheden zich ook naar de eerste verdieping hebben verplaatst. Hierdoor is een deel
van de collectie tijdelijk elders opgeslagen. De foto is gemaakt op de begane grond met zicht op het park.
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Behoud cultuurhistorische waarden e

Transformatie/nieuwbouw Mariadal
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V.l.n.r.: wethouder Cees Lok, wethouder Toine Theunis, gedeputeerde
Henri Swinkels en hoofd BVR VastgoedOntwikkeling BV Theo Klijn tijdens de presentatie van het winnende plan op 30-10-2017 in Mariadal

R

k

e

Eind oktober 2017 verwierf BVR Groep BV het project Mariadal te Roosendaal. Met de over-

waarden van het complex is bij de herontwik-

E

name van het voormalige en monumentale klooster, kapel en tuin is een bedrag gemoeid van

keling essentieel. Net als het behouden van de

p

3,3 miljoen euro. Hiermee neemt BVR Groep BV de gebouwen en tuin over van de provincie

verhalen die bij het complex horen. Want erf-

b

Noord-Brabant die het totale complex weer overnam van de zusters Franciscanessen toen

goed krijgt pas waarde door de verhalen die er

d

deze het klooster in 2013 verlieten.

bij horen. Ons erfgoedbeleid is gebaseerd op

g

verbeelding en verbinding.”

d

Mix

een toekomstbestendige invulling van de plek,

Aan de verwerving van het project ging een

met behoud van het cultuurhistorisch erfgoed

Bestemmingsplan

n

herontwikkelingsplan met aanbieding vooraf.

én met toegevoegde waarde voor Brabant en

Het project omvat 22 woningen die middels

W

Doorslaggevend in het BVR-voorstel was de

voor Roosendaal. Hiermee hebben we lang-

transformatie in het klooster gebouwd gaan

mix van wonen, zorg en horeca. Zo staan

durige leegstand in het hart van de gemeente

worden en 51 nieuwbouwwoningen die in de

I

in het klooster wonen en zorg centraal en

kunnen voorkomen”.

tuin gesitueerd zijn. Toine Theunis: “Om de

W

bouw van de nieuwe woningen op Mariadal

o

worden in de kapel culturele en maatschap-

d

pelijke functies gecombineerd met horeca. In

Religieus Brabant

mogelijk te maken, is een wijziging van het be-

k

de binnentuin komt een ‘Stroomgaard’, d.i.

De provincie kocht klooster Mariadal in 2013

stemmingsplan nodig. Hieraan verleent de

“

een proeftuin voor innovaties op het gebied

aan, omdat het een belangrijke rol vervult in

gemeente medewerking. We hebben er

i

van o.a. energietransitie en duurzaamheid.

het verhaal van religieus Brabant. Vanuit dit

namelijk voor gekozen om alles binnen het

h

Van de bijna 20 ingediende plannen werd het

klooster werd het onderwijs aan meisjes in de

plangebied te bouwen.” Projectontwikkelaar

w

plan van BVR gekozen. Gedeputeerde Henri

provincie gestart en uitgebouwd. Henri Swin-

Anton Oomen van BVR VastgoedOntwikke-

m

Swinkels daarover: “De BVR Groep zorgt voor

kels: “Het behoud van de cultuurhistorische

ling BV gaf desgevraagd te kennen dat eind

d

6

7

december 2017

waarden essentieel bij beoordeling herontwikkeling monumentaal klooster, kapel en tuin Mariadal
november jl. het plan van BVR Groep BV aan

Overgang van nieuwbouw (l) naar bestaande klooster (r)

Stroomgaard

Tuingevel

Serre aan kapel

de gemeenteraad is voorgelegd en akkoord
bevonden. Ook wist hij te vertellen dat met de
verenigingen die van Mariadal gebruik maken,
zoals o.a. de heemkundekring en de modelspoorvereniging, een gebruiksverlenging is
geregeld tot medio 2019. “De verwachting
is dat tegen die tijd ook het bestemmingsplan
onherroepelijk zal zijn en de officiële levering
van klooster, kapel en tuin zal plaatsvinden.
Hoewel er inmiddels al wel een koopcontract
is getekend, blijft de provincie tot dan eigenaar van Mariadal.”
Oase van rust
Theo Klijn, hoofd vastgoedontwikkeling van
BVR, over het toekomstige Mariadal: ”We
gaan Mariadal en haar tuin opnieuw inrichten

naar de kansen die het plan biedt voor de in-

Kijk voor meer en

en openstellen voor het publiek. De tuin wordt

woners van en bezoekers aan onze stad. Straks

uitgebreidere

een nieuwe oase van rust in het centrum van

kan iedereen genieten van de prachtige, nu

matie over Mariadal

Roosendaal. Voor het zorghuis dat we in het

nog verborgen kloostertuin. De nieuwe route

op: http://www.bvr

klooster gaan realiseren, is een intentieover-

van station naar centrum door de kloostertuin

groep.nl/project/ma

infor-

eenkomst gesloten met Woonzorgcentrum St.

is een entree van allure waar we trots op kun-

riadal/ of scan de

-

Elisabeth waar de zusters nu wonen. Naast de

nen zijn.”

QR-code.

e

plannen die we met de kapel hebben en de

-

bouw van de nieuwbouwwoningen, wordt in

r

de voormalige boomgaard de ‘Stroomgaard’

p

gerealiseerd met PV-panelen op de daken van

s

In het plan is het terugbrengen van een oude watergang voorzien.

de woningen. Deze panelen zorgen ook voor
de energie in het klooster. De nieuwbouwwoningen worden daarnaast uitgerust met een
WKO (warmte-koude opslag).”

n

e

Impuls

e

Wethouder Toine Theunis is zeer te spreken

l

over de plannen die BVR VastgoedOntwik-

-

keling BV voor Mariadal heeft ontwikkeld:

e

“Voor de gemeente is de opzet een enorme

r

impuls voor de binnenstad. De kloostertuin zal

t

het groene hart worden van de stedelijke ont-

r

wikkeling die Roosendaal momenteel door-

-

maakt. Wij kijken dan ook niet alleen uit naar

d

de nieuwe functies in het klooster, maar ook

Bedaux de Brouwer Architecten - Goirle
wUrck Architectuur Stedenbouw Landschap - Rotterdam
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Creatief steigers construeren

Bijzondere steigeropbouwoplossing
achterzijde Beneluxﬂat Roosendaal
De stalen spanten zijn tot diep in het gebouw bevestigd om het gewicht van de steigerconstructie en de doorgestempelde balkons te kunnen dragen. De foto rechts toont het resultaat.

BVR Bouw Gorinchem BV

BVR Bouw Gorinchem bouwt 13 kV
Schakelstation in
Gorinchem
In opdracht van Joulz bouwt BVR Bouw Gorinchem BV in Gorinchem een 13 kV Schakelstation. Het werk bestaat uit de bouw van
twee halfverdiepte kelders met een iets hoger
gelegen tussendeel. Op de begane grondvloer wordt een staalconstructie met een buitenschil van gevelbeplating en een Ytong plat
dak aangebracht. De binnenwanden bestaan
uit kalkzandsteen. Daarnaast tekent BVR
Bouw Gorinchem BV voor de gebouwge-

SUIJKERBUIJK BOUW & SERVICES

bonden installatie (verlichting, toilet, pantry
Het opbouwen van de steigers door Muehlhan

e.d.). Bijzonder is dat gebouwd wordt boven

BV aan de achterzijde van de Beneluxﬂat in

een zgn. ‘kabelbed’ van grote omvang. In de

Roosendaal is in volle gang, maar vergde van de constructeur (Nebest BV) een bijzonder staal-

grond bevinden zich namelijk heel veel mid-

tje vakmanschap aan creatief construeren. Want in tegenstelling tot de voorzijde van het ﬂat-

denspanningskabels. Start bouw: eind no-

gebouw bevindt zich aan de achterzijde het dak van het overdekte winkelcentrum De Roselaar.

vember jl. Oplevering: medio juni 2018.

Toen werd vastgesteld dat het dak te zwak was om de steigerconstructie te dragen, moest naar
een alternatief worden gezocht. Het werd een constructie van stalen spanten die de steigers,
de doorgestempelde balkons en de te demonteren balkonschermen kunnen dragen.
Onderstempelen

was, draagt bij aan de ontwikkeling van

Aanleiding voor de maatregelen vormde het

betonrot. Om de werkzaamheden te kunnen

zijstuk van een van de balkons van het flat-

uitvoeren, is het nodig dat er op de balkons

gebouw dat medio augustus 2017 als gevolg

kan worden gewerkt. Dit vereist het van

van betonrot losliet en naar beneden viel. Het

beneden naar boven onderstempelen van de

resulteerde in de opdracht van AlleeWonen

balkons.

aan Suijkerbuijk Bouw & Services BV om ook
de overige 43 balkonschermen te verwijderen.

Verdere maatregelen

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de

Na het verwijderen van de schermen is nader

conditie van de overige balkons, alsook de

onderzoek nodig om te kunnen vaststellen

tussenschermen, evenzeer te wensen overlaat.

wat er aan verdere maatregelen nodig is

De problemen hebben te maken met de

om veilig wonen in de flat weer te kunnen

bewapening aan de buitenkant van de

garanderen. Het markante gebouw dateert

balkons. Deze problemen komen vaker voor

van 1970. Zowel AlleeWonen als de gemeen-

bij complexen die gebouwd zijn tussen 1950

te zijn van mening dat het gebouw het waard

en 1975. De constructie die toen gebruikelijk

is om volledig op te knappen.

De heiwerkzaamheden zijn verzorgd door
Walinco Funderingstechniek uit Amsterdam
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Van de Sandt BV
Industrieweg 1A
4181 CA Waardenburg
The Netherlands
tel.: +31(0)85 06 40 822
mail@vandesandt.com
www.vandesandt.com
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  is	
  de	
  
specialist	
  in	
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vervaardigen	
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mortelschroefpalen.	
  
De	
  projecten	
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  te	
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  en	
  WoZoCo	
  
“’t	
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  te	
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  (0162)	
  42	
  22	
  56	
  
info@jacbo.nl	
  

De laatste jaren heeft Glasdesign
een mooie track record opgebouwd in wat
we noemen 'special projects'. Projecten
waarin glas een belangrijke rol speelt en
die vragen om een creatieve benadering.
In samenwerking met architecten, projectontwikkelaars en grootafnemers is onze
expertise van grote toegevoegde waarde
en wordt het onmogelijke mogelijk.
Kijk ook op onze website voor een aantal van
onze ‘special projects’ waar we heel trots
op zijn zoals het kantoor Fluor Amsterdam,
Rotterdam CS en station Helmond.

1231

Bogaard Infra B.V.

Bogaard Infra B.V. is een
welbekend aannemersbedrijf
op het gebied van:

Grondwerken
Rioleringen
Bestratingen
Damwanden
Terreininrichtingen
Bogaard Infra B.V.
Postbus 34
2860 AA Bergambacht
Bezoekadres: Molen 9, 2861 LA Bergambacht

Telefoonnummer : 0182 – 35 70 60
Faxnummer
: 0182 – 35 16 17
Email
: info@mc-bogaard.nl
Website
: www.mc-bogaard.nl
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Renovatieproject

Uitbreiding De
Elsenborch B.o.Z.

Groot onderhoud woningen Woonbron

Tweede fase groot onderhoud
woningen Beverwaard

De restyling en uitbreiding van de entree van
Wooncomplex De Elsenborch door Suijkerbuijk Bouw & Services BV vordert gestaag.
De renovatiewerkzaamheden omvatten o.a.
het aanbrengen van een luifel met glazen dak,
nieuwe vloertegels in de hal en het vernieuwen van plafonds en verlichting. Bovendien is

Het groot onderhoud van de 103 appartemen-

strekt om ook de tussenliggende woningen

een schuifpui geplaatst en is alles opnieuw ge-

ten in de Beverwaard in Rotterdam is nage-

aan te pakken. Deze tweede fase is inmiddels

verfd. Stadlander heeft onlangs opdracht ge-

noeg achter de rug. Inmiddels heeft Woon-

van start gegaan.

geven om ook de toiletruimte te renoveren.

bron aan Suijkerbuijk Bouw & Services BV en

Oplevering: eind december 2017.

BVR Bouw Gorinchem BV de opdracht ver-

Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de

De Statenhof officieel geopend

werkzaamheden die voor de appartementen
zijn uitgevoerd. Zo wordt wederom het metselen voegwerk vernieuwd en worden er gevelbetimmeringen aangebracht. Verder worden
de houten kozijnen vervangen door kunststofkozijnen, krijgen de woningen een nieuwe CVketel en een mechanische ventilatie installatie
en worden tevens de afzuigkanalen gereinigd.
Bovendien worden alle Velux ramen, dakgoten
en hemelwaterafvoeren vervangen.
Huurwoningen
Het onderhoud betreft in eerste instantie 52

Donderdag 2 november jl. werd de nieuwe

de wethouder buiten het bord van ECR De

huurwoningen. De overige 30 woningen zijn

vleugel van woonzorgvoorziening ECR De Sta-

Statenhof. In het fraaie restaurant werd

koopwoningen. Drie woningeigenaren hebben

tenhof in Leiden, gerealiseerd door BVR Bouw

vervolgens het glas geheven. In De Statenhof

te kennen gegeven mee te willen liften op het

BV, officieel geopend. Ruim 100 genodigden

kunnen mensen alleen of samen met een

onderhoud van de woningen. Het is niet uitge-

waren aanwezig. Wethouder Paul Laudy

partner zelfstandig en levensloopbestendig

sloten dat er nog meer eigenaren aansluiten.

en algemeen ECR directeur Conny Westdijk

wonen. Ook kan men hier tijdelijk verblijven in

Nog dit jaar wordt er één kopgevel aangepakt.

Wilkes namen het woord. Daarna onthulde

een zorghotelstudio.

Vermoedelijke oplevering: medio 2018.
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Werkt altijd
en overal

Loop geen risico,
kies voor de tijdelijke
beveiligingsoplossingen
van Betaguard.
www.betaguard.nl
Kennedylaan 16A
5571 KC Bergeijk
tel. 0497 - 55 65 30
http://www.kempencladding.nl
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De Kraan Installatietechniek b.v. is een totaalinstallateur
die zich heeft gespecialiseerd in W-installaties.
Werkgebied: Zuid-West Brabant en Zuid-Holland.
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Vaartveld 15
4704 SE Roosendaal
Postbus 1066
4700 BB Roosendaal

T. 0165 - 53 04 99
F. 0165 - 53 09 09
I. www.brabanttech.nl
E. info@brabanttech.nl
Nikkelstraat 24, 4823 AB Breda | 076-5424210 | www.dekraan.nl

De beste wensen
voor een heel mooi
en gezond 2018

directie & medewerkers BVR Groep BV

