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Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Wederom zwarte cijfers voor BVR”
“Het gaat een stuk beter met de bouw. Ook binnen onze bouwgroep is dat merkbaar”. Dit
zeiden we bij de uitgave van de vorige Blauwdruk, eind oktober 2016. En inderdaad houdt de
stijgende lijn aan, zowel landelijk als voor wat betreft onze bouwgroep. Sterker nog: de in de
tweede helft van 2016 ingezette groei van de bouwproductie neemt dit jaar fors toe. Vorig jaar

Colofon

resulteerde deze positieve ontwikkeling in een omzetstijging van zo’n 30% met een netto winst
van ruim 216.000 euro. Een mooi resultaat waarmee we sinds de start in 2013 voor de vierde
keer op rij zwarte cijfers hebben geschreven. Wie meer uitvoerige informatie wenst, verwijzen

Blauwdruk

wij naar het jaarverslag 2016. Kijk daarvoor op: www.bvrgroep.nl/transformeren. Op pagina 6

is een kwartaaluitgave van BVR Groep BV

en 7 van deze uitgave lichten we alvast een tip van de sluier op.

uit Roosendaal en wordt in een oplage van
ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder

De forse groei van de omzet in 2017 wordt voor een belangrijk deel ingegeven door de toename

relaties, ICB-partners en medewerkers van

van het aantal eigen projecten. Reden om medio december 2016 BVR VastgoedOntwikkeling

BVR Groep BV.

BV in het leven te roepen. Tegenover deze voor ons gunstige ontwikkeling staat echter ook

Vormgeving 100%, Etten-Leur

een niet onbelangrijk punt van aandacht. Projecten staan namelijk onder druk door de prijs- en

Tekst/dtp Witteveen Reclame

tariefstijgingen van (bouw)materialen en onderaanneming. Begrijpelijk nu de markt weer aan-

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

trekt, maar daarom niet minder een extra ontwikkeling om rekening mee te houden.

Druk

Drukkerij Letoprint

Info advertenties 0165 - 63 11 11

In deze uitgave passeren diverse lopende en pas opgeleverde projecten de revue. Op een aantal
bouwlocaties werd op een feestelijke wijze aandacht besteed aan het bereiken van het hoogste
punt. Ook stelt het team van BVR VastgoedOntwikkeling BV zich voor. Verder staan we stil
bij de afdeling ‘BVR Nazorg’ en bij de reductie van de CO2-voetafdruk van onze gezamenlijke
werkmaatschappijen. Veel leesplezier met deze Blauwdruk.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Van kantoorgebouw naar appartementencomplex

Transformatie
Douanekantoor
Kade Roosendaal
vordert gestaag

5

Inspecties voor Joulz

Inspectie 1438
stations voor Joulz

De transformatie van douanekantoor naar 49
huurappartementen verloopt gestaag. BVR
Bouw BV heeft onlangs balkons gehangen
waardoor het gebouw steeds meer op een

Na de inspectie van 860 middenspannings-

appartementencomplex gaat lijken. Naast

ruimten en gasregelstations voor Joulz in 2016

de 49 appartementen wordt op de begane

is BVR Bouw Gorinchem BV gestart met de

grond een flexibele plint gerealiseerd voor

inspectie van nog eens 1438 eenheden. De

commerciële doeleinden. Opdrachtgever is

uitvoeringswerkzaamheden vinden in 2018

Coresta uit Eindhoven, een ontwikkelaar op

plaats. Gekeken wordt naar het schilderwerk,

het gebied van maatschappelijk vastgoed met

de bouwkundige staat en de dakbedekking.

referenties in de sectoren zorg, onderwijs, sport,
woningbouw en sociale werkvoorziening.

Ja arlijks

n i e u wj a a r s o n t b i j t

Nieuwjaarsontbijt druk bezocht

Van nazorg
naar voorzorg

O

Hoe minder opleverpunten er bij de opleve-

b

ring van projecten zijn, hoe beter. Zijn er ople-

d

verpunten, dan worden deze door de werk-

o

maatschappijen van BVR Groep BV verholpen.

e

Op de dag van de oplevering gaat ook een

v

zgn. ‘onderhoudsperiode’ in. Afhankelijk van
de afspraken met de opdrachtgever varieert

S

deze periode van 3 tot 12 maanden. Even-

N

tuele nieuwe punten worden binnen deze pe-

d

riode door de bouwer verholpen. Klachten die

t

daarna komen en binnen de garantie vallen,

w

worden door de afdeling ‘BVR Nazorg’ van

n

Suijkerbuijk Bouw & Services BV behandeld.

a

Traditiegetrouw vond in De Kring Roosendaal

en in 2017 wordt gecontinueerd. Daarna was

Sinds 2015 wordt er tevens gewerkt onder

het jaarlijkse nieuwjaarsontbijt plaats voor on-

het de beurt aan de bedrijfsleiders Goof van

het motto ‘Van nazorg naar voorzorg’. Hier-

deraannemers/leveranciers van BVR Groep

der Linden (BVR Bouw Gorinchem BV), Kees

voor brengt nazorgcoördinator Peter-Paul

BV. Dat gebeurde op dinsdag 19 januari 2017.

Pasveer (BV Bouw BV) en Marcel Michielsen

Roovers tijdens de bouw (diverse) inspectie-

Zoals gebruikelijk werd de ontbijtsessie vooraf-

(Rasenberg Bouw BV). Theo Klijn, hoofd vast-

bezoeken aan de bouwplaats. Zijn er (bouw-

gegaan door een terug-/vooruitblik van direc-

goedontwikkeling, stond stil bij de start van

kundige) aandachtspunten, dan rapporteert

tie en bedrijfsleiders van de werkmaatschap-

de nieuwe werkmaatschappij BVR Vastgoed-

en bespreekt hij deze met de uitvoerder.

pijen. BVR-directeur Tonny Vromans stond stil

Ontwikkeling BV. BVR-directeur Peter Suijker-

Het resultaat moge duidelijk zijn: preventief

bij het in 2016 behaalde resultaat en de forse

buijk sloot de rij namens Suijkerbuijk Bouw &

bouwen stimuleren en onnodige faalkosten

omzetstijging die in de tweede helft begon

Services BV.

voorkomen.
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Nieuwbouw in Leiden

Sociaal Jaarverslag 2016

Personeel &
Organisatie
In 2016 groeide het aantal vaste medewerkers van 91 naar 112. De groei is vooral het
gevolg van de forse toename van de bouwproductie die in de tweede helft van 2016
aanzette. Bij het invullen van de vacatures
kregen medewerkers met een detacheringscontract voorrang op een aanstelling. Mede
hierdoor was sprake van terugloop van het
aantal ingeleende medewerkers van 26 naar
12. Op zeer geringe schaal was het nodig
externe kandidaten in dienst te nemen.

Hoogste punt
Statenhof Leiden

CAO
Op CAO-gebied kende 2016 een aantal ingrijpende veranderingen, zoals de verruiming
van de arbeidstijdenbepalingen, de over-

Op dinsdag 14 maart 2017 vond de viering plaats van het hoogste punt van het nieuw-

gangsregeling voor de afbouw van senio-

bouwproject ‘Statenhof’ in Leiden. Voor die gelegenheid werden op het dak van het complex

rendagen en de introductie van een indivi-

drie verschillende vlaggen gehesen. Naast de Nederlandse vlag waren er vlaggen van

dueel (keuze) budget voor alle werknemers

opdrachtgever European Care Residence en BVR. De Leidse wethouder Paul Laudy van Bouw

(bouwplaats en kantoor).

en Openbare Ruimte nam het hijsen van één van de vlaggen voor zijn rekening. Met het hijsen
Medewerkerstevredenheidsonderzoek

van de laatste vlag was tevens de officiële handeling een feit.

Voor het eerst sinds de oprichting van BVR
Stadscafé

en voorbereidingen van het project en de

Groep BV in februari 2013 vond een mede-

Na afloop van de vlaggensessie begaven

mogelijkheden die het toekomstige woon-

werkerstevredenheidsonderzoek plaats. Dit

de aanwezigen zich naar de plek waar het

en zorgcomplex gaat bieden. De Statenhof

gebeurde met behulp van een (digitale) vra-

toekomstige stadscafé is gesitueerd. Zowel

was een serviceflat die wordt omgebouwd

genlijst. Ongeveer 70% van de medewerkers

wethouder Laudy als ECR-directeur Bijleveld

naar een European Care Residence met

vulde de vragenlijst in. Voor het onderzoek

namen het woord. Ten overstaan van de ca. 70

appartementen waar mensen permanent

werd Aboma ingeschakeld, een adviesbureau

aanwezigen vertelden zij over de ontwikkeling

kunnen wonen of tijdelijk verblijven. Het

op het gebied van veiligheid, gezondheid en

project combineert 45 (één- en tweekamer)

milieu. Na verwerking van de resultaten

appartementen

Artist-impression

zorghotelstudio’s.

door Aboma werden de conclusies eind

In beginsel worden 16 appartementen

en

7

november 2016 bekend gemaakt. Gebleken

casco opgeleverd. Het voordeel van ECR

is dat 93% van de medewerkers blij is met

De Statenhof is dat bewoners er kunnen

BVR Groep BV als werkgever! Op het gebied

blijven wonen en niet hoeven te verhuizen

van veiligheid scoorde de bouwgroep beter

wanneer hun zorgbehoefte op termijn mocht

dan de gemiddelde aannemer. Ook op de

toenemen. Het complex beschikt namelijk ook

andere terreinen waren de scores boven-

over zorgvoorzieningen. ECR De Statenhof

gemiddeld. Er waren ook verbeteradviezen.

wordt medio 2017 opgeleverd.

Deze worden in 2017 aangepakt.
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Transformeren | Een tweede leven voor bestaande gebouwen
Het voormalige douanekantoor aan de Kade in Roosendaal wordt
getransformeerd naar een huurappartementencomplex, bestaande
uit 49 wooneenheden en commerciële units op de begane grond.

utiliteitsbouw, meerjaren onderhoud en reno-

t

vatie/restauratie) nu ook op het gebied van

B

projectontwikkeling geformaliseerd.

G

W
Eigen projecten
De toename van het aantal eigen projecten is

T

mede het gevolg van het streven om projecten

H

vanuit een totaalbouwconcept (ontwerp, engi-

f

neering, bouw, onderhoud én financiering)

g

te benaderen en aan te pakken. De nauwere

r

samenwerking met o.a. beleggers en andere

e

financiers ligt hieraan ten grondslag. Met de

v

toename van het aantal eigen projecten komt

c

BVR Groep BV tegemoet aan de strategische

(

doelstellingen die voor 2014-2019 zijn gefor-

a

muleerd. Namelijk het genereren van meer

m

partnerprojecten en het positioneren van de

G

bouwgroep als organisatie die alle onderdelen

e

van het bouwproces aan kan bieden, al dan

t

niet in combinatie met het zelf ontwikkelde

d

Inno Concept Bouwen dat door betere samen-

o

werking met bouwpartners en de toepassing

Jaarverslag 2016

van BIM-techniek in een snellere bouwtijd,

H

betere kwaliteit en meer rendement resulteert.

I

G
Huisvesting

s

Met het eigen bedrijfspand aan de Ettenseweg

C

48 te Roosendaal beschikt BVR Groep BV

i

Met een omzetstijging van 28,8 naar 37,5 miljoen euro (30%!) en een netto-winst van 216.000

over uitstekende huisvesting. In het in 2015

A

euro schrijft BVR Groep BV na de start in 2013 voor de vierde keer op rij zwarte cijfers.

aangekochte en gerenoveerde, eigentijdse

z

Desondanks gaat 2016 de geschiedenis in als een opmerkelijk jaar, omdat de omzet vooral in

pand werd eind 2016 begonnen met de rea-

D

de tweede helft van het jaar werd gerealiseerd. Met deze gang van zaken werd tevens de basis

lisatie van een uitbreiding. Naast BVR Groep

S

gelegd voor een verdere groei van de omzet voor dit jaar. Gelet namelijk op de orderportefeuille

BV, BVR VastgoedOntwikkeling BV, BVR

e

kan zelfs gesproken worden van een forse groei in 2017. Een tweede belangrijke ontwikkeling

Bouw BV en Suijkerbuijk Bouw & Services

a

betreft de toename van het aantal eigen projecten en in dat verlengde de oprichting van een

BV gaat vanaf april 2017 namelijk ook het

a

nieuwe werkmaatschappij: BVR VastgoedOntwikkeling. De directie van BVR Groep BV kijkt
daarmee niet alleen tevreden terug naar 2016, maar ziet tevens 2017 positief tegemoet.
BVR VastgoedOnwikkeling BV

eigen projecten zag deze nieuwe en tevens

Na de overname van Rasenberg Bouw BV

vijfde werkmaatschappij op 21 december 2016

in 2014 en BVR Bouw Gorinchem BV in

het levenslicht. BVR VastgoedOntwikkeling BV

2015 kende ook 2016 een uitbreiding van de

komt in de plaats van de afdeling Acquisitie &

bouwgroep: BVR VastgoedOntwikkeling BV.

Ontwikkeling. Hiermee heeft BVR Groep BV

Mede door de gestage groei van het aantal

het bestaande groepsaanbod (woningbouw,

Project NS Leiden i.o.v. ProRail (Rasenberg Bouw)

6
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Toename eigen projecten resulteert in oprichting BVR VastgoedOntwikkeling BV

-

tot dan in Breda gevestigde Rasenberg Bouw

2016 werden gestart en/of opgeleverd: 32

n

BV vanuit Roosendaal opereren. BVR Bouw

renovatiewoningen Liniekwartier Breda, de

Gorinchem BV blijft gevestigd aan Avelingen

vernieuwbouw van de apotheek aan de Ken-

West 49 te Gorinchem.

nedylaan in Roosendaal, de nieuwe winkelunits
Tussen de Markten in Roosendaal, de ver-

s

Transformeren

nieuwbouw van Paarden Sport Centrum De

n

Het jaarverslag kreeg als thema mee: Trans-

Goubergh in Roosendaal, het groot onderhoud

-

formeren | Een tweede leven voor bestaande

(in samenwerking met BVR Bouw Gorinchem

)

gebouwen. Met de eigen ontwikkeling en

BV) van 103 woningen in de Beverwaard en

e

realisatie van de ‘Nieuwe LTS’ in Dordrecht werd

niet te vergeten de transformatie van de 100

e

een nieuwe weg ingeslagen die het hergebruik

jaar oude, monumentale technische school

e

van bestaande (school-/kantoor)gebouwen

in Dordrecht naar appartementengebouw de

t

centraal stelt. De omvorming van dergelijke

‘Nieuwe LTS’.

e

(niet meer in gebruik zijnde) gebouwen naar

Rasenberg Bouw BV verrichtte voor ProRail

-

appartementen en woningen is goed voor

diverse werkzaamheden aan en op de NS

r

meer dan de helft van de omzet van BVR

Stations in Bergen op Zoom, Barendrecht,

e

Groep in 2016 die voor zo’n 80% bestaat uit

Leiden en Utrecht. In Etten-Leur werden 12

Scan de QR-code
en bekijk het Jaarverslag
2016 van BVR Groep BV.

n

eigen projecten. In navolging van alle lopende

nieuwbouwwoningen gebouwd (plan Vincent

Toekomst

n

transformatieprojecten zijn inmiddels ook op

van Gogh) en werd Paviljoen De Turfvaart

Het vertrouwen van opdrachtgevers, onder-

e

diverse andere locaties gesprekken gaande

opgeleverd. In Rotterdam renoveerde/ver-

aannemers, leveranciers, relaties en mede-

-

over soortgelijke projecten.

bouwde de werkmaatschappij het McDonald’s

werkers in BVR Groep BV bleef ook in 2016

restaurant Rotterdam-Charlois.

onveranderd groot. Met een zeer goed ge-

,

Hoogtepunten

Projecten van BVR Bouw Gorinchem BV die in

vulde orderportefeuille voor 2017 ziet de

.

In 2016 waren er diverse hoogtepunten.

2016 werden gestart en/of opgeleverd, waren

bouwgroep de toekomst positief tegemoet. De

Grote projecten die BVR Bouw BV in 2016

o.a. de bouw van diverse trafostations in

meerjarenvisie en de daaruit voortvloeiende

g

startte en/of opleverde, waren het Da Vinci

Dordrecht, Oostzaan, Utrecht, Pernis en in de

strategische doelstellingen op het gebied van

g

College en Woonzorgvoorziening ‘t Zand

Waalhaven, alsook de bouw van 10 woningen

stabiliteit, vernieuwing en samenwerking

V

in Roosendaal, Study Studio Park Breda

in Veen. Gestart werd eveneens in Rucphen

(partnerprojecten) vormen met inachtneming

5

Alpha (224 studentenappartementen), het

met de bouw van de MultiFunctionele Accom-

van een paar kleine bijstellingen ook in 2017

e

zorgproject Statenhof in Leiden en Retailpark

modatie voor de gemeente. In opdracht van

de basis voor de bedrijfsvoering. Met de

-

Den Bosch (1e fase).

Joulz werden in 2016 zo’n 860 MS-ruimten

oprichting van BVR VastgoedOntwikkeling

p

Suijkerbuijk Bouw & Services BV bleef voor

(middenspanningsruimten) en gasregelstations

BV is het groepsaanbod aanzienlijk uitgebreid.

R

een aantal corporaties en locale overheden

geïnspecteerd. Aansluitend werden de geïn-

Hierdoor is BVR Groep BV in staat zich als

s

actief op het gebied van mutaties/onderhoud

ventariseerde

marktspeler nog beter van vergelijkbare bouw-

t

aan woningen en andere gebouwen. In

verricht.

Renovatie Liniekwartier Breda (Suijkerbuijk B&S)

onderhoudswerkzaamheden

50/13kV Station i.o.v. Stedin (BVR Bouw Gorinch.)

bedrijven te onderscheiden.

Da Vinci College Roosendaal (BVR Bouw)

Blauwdruk
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BVR VastgoedOntwikkeling BV operationeel

Theo Klijn: “We gaan het gewoon doen”

Project BVR Bouw BV

Fase 1 Retailpark Den
Bosch opgeleverd, verhuur fase 2 van start

Medio december 2016 leverde BVR Bouw BV
het vernieuwbouwproject Retailpark Den Bosch
op. Rofra Home, Boonman Bedden-Wonen en
De Bommel Meubelen openden na 2e Kerstdag
hun deuren. BCC, De Keukenspecialist en ManHet team van BVR VastgoedOntwikkeling BV v.l.n.r.: Theo Klijn (hoofd vastgoedontwikkeling), William de Groote (planontwikkelaar), Anton Oomen (projectontwikkelaar), Jolande Jongeneelen (directiesecretaresse), Ted Dane (projectontwikkelaar), Jeremy Ronde (planontwikkelaar) en Mario van Loenhout (klantenmanager).

tel (fietsen) deden dat onlangs. Hiermee werd

Op 21 december 2016 werd BVR VastgoedOntwikkeling BV opgericht. Deze nieuwe en te-

units van fase 2 gestart. Fase 2 biedt zo’n 3.800

vens vijfde werkmaatschappij van BVR Groep BV komt in de plaats van de afdeling Acquisitie

m2, waarvan 2.086 op de begane grond en

& Ontwikkeling. Hoofd VastgoedOntwikkeling Theo Klijn (50): “Het aantal eigen projecten

1.724 op de eerste verdieping. Het te renoveren

neemt fors toe. Uit de cijfers van 2016 is gebleken dat het inmiddels om zo’n 80% van

en te verbouwen gebouw krijgt een nieuwe en-

de omzet gaat. Gelet op alle lopende initiatieven, onderhandelingen en plannen zal dit de

tree die net als bij BCC zal worden voorzien van

komende jaren zo blijven. De nieuwe werkmaatschappij kon dan ook niet uitblijven.”

fraaie roltrappen. In navolging van de units van

fase 1 een feit en werd met de verhuur van de

fase 1 worden ook de nieuw te bouwen units
Kwaliteit

al onze ontwikkelingspartners.”

“Na jaren van crisis gaat het gelukkig weer

Er komen bovendien extra parkeerplaatsen bij

beter met de bouw en dus ook met de vast-

Team

goedontwikkeling”, zegt Theo Klijn. “We zijn

Theo Klijn over het team van BVR Vastgoed-

met een aantal zeer interessante projecten be-

Ontwikkeling BV. “We zijn nu inclusief mij-

zig, zoals de Nieuwe LTS in Dordrecht en

zelf met zeven personen. Drie ontwikke-

in Roosendaal, Zilverster in Zoetermeer,

laars, twee planontwikkelaars, een klanten-

project de Uithoflaan in Den Haag en GGB

coördinator en een directiesecretaresse.”

(Gemeenschappelijk Bezit Beethovenlaan) in

Daarmee kijkt hij vooruit. Binnen drie jaar

Roosendaal. Op dit

zal de omzet van de werkmaatschappij

moment gaat het in

jaarlijks namelijk tussen de 15 en 20

z’n totaliteit om zo’n

miljoen euro moeten gaan bedragen. “Dat

35

Theo Klijn

projecten

voorzien van een moderne sprinklerinstallatie.

die

is veel geld. Bovendien is dat alleen het

ontwikkeld worden.

ontwikkelingsgedeelte, want de omzet van

Kwaliteit vinden wij

onze bouw- en onderhoudsbedrijven komt

namelijk erg belang-

daar nog bovenop. Toch staan de zaken er

rijk binnen de bouw-

dusdanig goed voor dat ik de toekomst met

groep. Dat dragen

het volste vertrouwen tegemoet zie. We

we dan ook uit naar

gaan het gewoon doen!”

de nieuwe entree.

Artist-impression fase 2

Artist-impression fase 2

9
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Wij zijn uw partner
als het gaat om:
Lammers beton is gespecialiseerd in het produceren van
balkon- en galerijplaten, trappen, bordessen, wanden, en
meer. Lammers Beton staat niet stil en heeft het LSCsysteem ontwikkeld. Met dit systeem kunnen uitkragende
prefab elementen stelbaar verankerd worden, zonder
onderstempeling.

• Grond-, Weg- & Waterbouw
• Bermverlaging
• Sloopwerken
• Asbestsanering
• Specialistisch vijzel-werk
• Bodemsanering
• Immobiliseren
• Recycling & Transport
• Grond- % Reststoffen
Hoofdvestiging
T 0411 - 64 19 80
Nieuwkuikseweg 2 F 0411 - 64 30 72
5268 LE Helvoirt
info@gubbels.nl

Lammers beton B.V. Oude Graaf 10, 6002 NL Weert
T 0495 - 54 74 27 | F 0495 - 54 62 06 |
www.lammersbeton.nl

.

j

Bel voor al uw dak vragen 010 461 37 00
of kijk op de website: dakinnovator.nl

KONE LEVERT DE BESTE
‘PEOPLE FLOW® EXPERIENCE’
www.kone.nl
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Moderne winkelunits in hartje Roosendaal

Hoogste punt SSPBA

1

Verhuizing

Rasenberg Bouw BV
verhuisd naar hoofdkantoor BVR Groep BV

H

Sinds medio maart is Rasenberg Bouw BV niet
langer gevestigd in Breda, maar in het hoofdkantoor van BVR Groep BV aan de Ettenseweg
48 te Roosendaal. Vanuit deze locatie zijn ook
BVR VastgoedOntwikkeling BV, BVR Bouw
BV en Suijkerbuijk Bouw & Services BV actief.
BVR Bouw Gorinchem BV blijft gevestigd aan

Het laatste spouwblad hangt nog
voor de opening van twee naast
elkaar gelegen appartementen.
De medewerkers op de hoogwerker voeren de montage uit.

Avelingen West 49 te Gorinchem.
Nieuwe gegevens Rasenberg Bouw BV

Donderdag 6 april jl. werd op de bouwplaats

de aanwezigen. Zo noemde hij de mensen van

Ettenseweg 48

S

van Study Studio Park Breda Alpha (SSPBA)

BVR die belast waren met de voorbereiding en

4706 PB Roosendaal

s

het laatste spouwblad gemonteerd. Dat ge-

prees hij de bouwgroep ook voor het geduld

Postbus 1355

g

beurde onder het toeziend oog van opdracht-

dat betracht werd voordat begonnen kon

4700 BJ Roosendaal

b

gever, bouwer, diverse onderaannemers en

worden. Afgesloten werd er met een hapje

tel. 0165-631111

o

(bouwplaats)medewerkers. Het feestelijke

en een drankje op de bouwplaats. Het project

fax 0165-631210

G

moment was voor Marc Minkels van SSPBA

van BVR Bouw BV omvat de nieuwbouw van

e-mail: info@rasenbergbouw.nl

reden enkele lovende woorden te richten tot

226 moderne studentenflats.

www.rasenbergbouw.nl

McDonald’s Charlois ‘Tussen de Markten’ NBVC BV
opgeleverd
opgeleverd
Sinds enige tijd werkt BVR Groep BV samen
met Koster & Partners Vastgoed Manage-
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ment BV in de nieuwe werkmaatschappij
& Vastgoed Combinatie. BVR-directeur

V

Peter Suijkerbuijk: “De samenwerking om-

V

vat het beheer en het onderhoud van vast-

e

goed. We streven naar totale ontzorging in

n

het vastgoed voor onze klanten. Het gaat

m

OPGELEVERDE

PROJECTEN

NBVC BV. Dit staat voor Nederlandse Bouw

om een uniek concept dat gedragen wordt

C

In opdracht van McDonald’s Nederland heeft

Suijkerbuijk Bouw & Services BV heeft het

door een brede expertise, een uitstekende

v

Rasenberg Bouw BV het McDonald’s restau-

project Tussen de Markten opgeleverd. De

prijs/kwaliteitverhouding en 24-uurs ser-

t

rant Rotterdam Charlois grondig gerenoveerd

eerste winkelunits zijn inmiddels in gebruik ge-

vice. Daarnaast zijn we sterk concurrerend

v

en verbouwd. Bovendien werd het restaurant

nomen. De nieuwe units vervangen de oude

en hopen we binnen enkele jaren een

B

uitgebreid en werd tevens de McDrive ver-

zaagtandwinkels en het pand van de oude

landelijke dekking te realiseren. Omdat

o

nieuwd. De werkzaamheden namen vijf we-

Schoenenreus. Het gebied Tussen de Mark-

het met name gaat over (meerjaren)onder-

D

ken in beslag. De oplevering vond plaats in

ten verbindt de Oude en de Nieuwe Markt in

houd is Suijkerbuijk Bouw & Services BV

b

november 2016.

hartje Roosendaal met elkaar.

hier zeer nauw bij betrokken.”
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april 2017

Nieuwbouw

Hoogste punt MultiFunctionele Accommodatie Rucphen gevierd

Wethouder Cees Evers draait de moeren van de laatste stalen balk van de dakconstructie aan.

Goof van der Linden van BVR Bouw Gorinchem BV

Samen met Ron van Dorst van de Stichting Agora bevestigde wethouder Cees Evers de laatste

Goof van der Linden van BVR Bouw Gorin-

stalen balk van de dakconstructie van de MultiFunctionele Accommodatie in Rucphen. Dat

chem BV is positief. “Er was van enige tegen-

gebeurde op dinsdag 21 maart op redelijk grote hoogte. Met deze officiële handeling werd het

slag sprake toen we een tijdje bezig waren”,

bereiken van het hoogste punt een feit. Aansluitend verzamelden de genodigden zich in het

zei hij. “Door het aantrekken van de markt

oude raadhuis waar wethouder Evers, Ron van Dorst en Goof van der Linden van BVR Bouw

kon een aantal leveranciers hun afspraken niet

Gorinchen het woord namen.

nakomen. Dit zorgde voor stagnatie, maar we
werken hard en netjes en gaan er alles aan

Prettige samenwerking

een hoogte van ruim 14 meter krijgt Rucphen

doen om het fraaie gebouw keurig op te le-

In zijn toespraak stond Cees Evers o.a. stil bij

een gebouw om trots op te zijn”, besloot een

veren.” Wanneer de oplevering precies gaat

de prettige samenwerking met de Stichting

op de goede afloop toostende wethouder.

plaatsvinden kon hij nog niet zeggen, maar de

Agora die het nieuwe gebouw zal gaan exploi-

Agora-voorzitter Ron van Dorst sprak zijn

verwachting is dat dit in september 2017 gaat

teren en bouwpartner BVR Bouw Gorinchem

waardering uit over de wijze waarop Agora als

gebeuren.

BV. “Met een inhoud van zo’n 14.000 m en

gebruiker bij het project betrokken werd. Ook
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Voortgang reductie CO2-uitstoot BVR Groep BV
Vanaf de start in 2013 voert BVR Groep BV

ook het brandstofverbruik van het zakelijke

een update gepubliceerd. Deze wordt steeds

een duidelijk duurzaam beleid. Hierbij wordt

verkeer, het water- en papierverbruik en de

bekeken ten opzichte van het zogenaamde

niet alleen gekeken naar het energieverbruik,

gereden woon-werk kilometers. De gemo-

referentiejaar 2014. Hoewel de totale CO2-

maar ook naar het verlagen van de totale

nitorde onderdelen zijn verdeeld over drie

uitstoot in 2016 iets gestegen is ten opzichte

CO2-voetafdruk van het gehele bedrijf. Om de

Scopes: directe emissies (o.a. benzine- en die-

van 2015, moet hierbij worden aangetekend

voortgang te controleren en indien nodig bij

selverbruik van BVR-medewerkers), indirecte

dat de uitstoot per medewerker en per euro

te sturen, maakt BVR Groep BV o.a. gebruik

emissies (oorzaak ligt elders, maar BVR maakt

omzet door de stijging van het aantal mede-

van de CO2-prestatieladder van SKAO. Nb:

er wel direct gebruik van, zoals elektriciteit) en

werkers en de toename van de omzet in 2016

BVR Groep BV is voor de CO2-prestatieladder

overige indirecte emissies (uitstoot die vrij-

flink is gedaald ten opzichte van 2014.

op het hoogste niveau (5) gecertificeerd.

komt door bijvoorbeeld derden die voor BVR

Conclusie: BVR Groep BV is goed op weg met

De onderdelen die bij deze monitoring aan

werken, zoals woon-werkverkeer). Ook wordt

de totale reductie van de CO2-voetafdruk! De

bod komen, omvatten naast energieverbruik

gekeken naar de afvalstromen en het schei-

uitdaging zal blijven om de dalende lijn vast te

en gasverbruik van kantoor en projectlocaties

den van afval. Ieder half en heel jaar wordt

houden in combinatie met de stijgende omzet.
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Advertenties

Kempenaars BV Betonwerken en Gietbouw
Wij zijn de specialist van
Zuid-West Nederland op
het gebied van complexe
betonconstructies.

voor alle
sloopwerkzaamheden
• renovatie sloopwerK
sloopwerk
• sloopwerk bij mutaties aan
• woningen (woningbouwcorporaties)
• overig sloopwerk
• boor-/freeswerk t.b.v. leidingwerk
• inzagen en verwijderen van
• deursparingen

Vakmanschap
sinds 1964

Smoorstraat 3 | 4705 AA Roosendaal
Postbus 1312 | 4700 BH Roosendaal
Telefoon 0165 551 129 | Fax 0165 561 622
info@kempenaars-bv.nl | www.kempenaars-bv.nl

• wij werken stofarm
0165 - 32 88 19

| 06 - 42 08 50 49 | info@slooproosendaal.nl

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

