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Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Groei in tweede helft 2015”
Wanneer deze Blauwdruk verschijnt, is de vakantie voor de meesten onder ons in volle gang en
hebben we de eerste twee kwartalen van dit jaar afgesloten. Tijd dus om ons op te maken voor
de tweede helft van 2015.
‘Groei verwacht in 2015’. Zo luidde de kop van het voorwoord van de vorige uitgave. En inder-

Colofon

daad, de aangekondigde groei is begonnen. Want in het tweede halfjaar gaan behoorlijk wat

Blauwdruk

staat te lezen, zijn dan ook alle medewerkers van onze bedrijven volop aan de bak.

is een kwartaaluitgave van BVR Groep BV

Goed nieuws is er verder op het gebied van projectontwikkeling. We zijn nu namelijk druk met

projecten van start en is het drukker dan in de eerste helft van 2015. Zoals elders in deze uitgave

uit Roosendaal en wordt in een oplage van

diverse eigen ontwikkelingen die in 2016/2017 worden uitgevoerd. De belangrijkste ontwikke-

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder

lingsmogelijkheden vinden we op dit moment in de zorgsector, studentenhuisvesting, migran-

relaties, ICB-partners en medewerkers van

tenhuisvesting en specifieke woningbouw als WeBuildHomes.

BVR Groep BV.
Vormgeving 100%, Etten-Leur

Aandacht is er in deze tijd ook voor personeel in de bouwsector. De afgelopen jaren zijn er vele

Tekst/dtp Witteveen Reclame

tienduizenden banen verloren gegaan. Nu er van een kleine opleving sprake is in de sector is dat

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

direct merkbaar bij het inlenen van personeel en het uitbesteden van werk. Voor 2015 zullen

Druk

we net onder onze streefomzet blijven. Daarentegen verwachten we in 2016 over de gewenste

Drukkerij Letoprint

Info advertenties 0165 - 63 11 11

omzet heen te gaan. Dit heeft alles te maken met het feit dat de bouwbranche aantrekt. Deze
landelijke tendens is echter niet overal merkbaar. Zo heeft de Randstad de meeste plannen en
initiatieven en hebben andere gebieden helaas te maken met krimp.
Veel leesplezier met deze Blauwdruk.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV

Blauwdruk

4

Herbouwen in bouwteamverband

Rasenberg Bouw gestart met wederopbouw Paviljoen De Turfvaart Etten-Leur

Wonen in Steenbergen

Bouw nieuwe serie
woningen De
Landerije van start
Onlangs is BVR Bouw BV met de voorbereidingen gestart voor een nieuwe serie van zes
woningen van plan ‘De Landerije’ in Steenbergen. Dit landelijk gelegen nieuwbouwproject bestaat uit 35 woningen waarvan er
inmiddels 22 zijn opgeleverd. Van de zes woningen die gebouwd gaan worden, zijn er
vier van het type Leeuwerik verkocht. De
werkzaamheden starten nog voor de zomervakantie. Bedoeling is de woningen voor het
eind van 2015 op te leveren.
Bouwkavels
Plan ‘De Landerije’ telt o.a. vijf bouwkavels.

R A D S E N B E R G B O U W BV

Op dit moment wordt op een van deze
Door een mankement aan een van de installa-

Multifunctioneel

kavels een woning in eigen beheer gebouwd.

ties ontstond er begin dit jaar in Paviljoen De

Rasenberg Bouw BV nam de opdracht aan in

De overige vier kavels zijn nog in verkoop. De

Turfvaart in Etten-Leur brand. Het voor velen

bouwteamverband en zal de herbouw realise-

bouwkavels zijn direct beschikbaar.

vertrouwde horecacomplex aan het gezellige

ren op de oude fundering. Het gebouw wordt

haventje van Etten-Leur was niet volledig uit-

wederom volledig in hout opgetrokken en is

gebrand, maar de schade was dermate ernstig

medio december 2015 klaar voor oplevering.

dat er gesloopt en herbouwd moet worden.

Dan is de huidige tijdelijke voorziening, een

Exact hetzelfde exterieur zal daarom het

grote tent naast de sloop/bouwplaats, niet

levenslicht aanschouwen. De indeling wordt

meer nodig. De Turfvaart is een havencafé met

anders, maar het zo vertrouwde en karakteris-

een feestzaal, een cafetaria, een douche-/toi-

tieke ‘smoeltje’ van Paviljoen De Turfvaart is

letvoorziening voor passanten en recreanten

straks weer terug van weggeweest.

en een watersport shop. Multifunctioneel dus.

Rasenberg bouwt nieuw perrongebouw in Utrecht

NS Station Utrecht verwerkt dagelijks ca. 280.000 reizigers.

Slechts 15 weken heeft Rasenberg Bouw om

Er is namelijk alleen ‘s nachts gelegenheid

op het drukste NS station van Nederland -

om via de andere zijde van het station, bij de

280.000 reizigers per dag! - een nieuw per-

bussen, materiaal en materieel aan en af te

rongebouw te realiseren. De werkzaamheden

voeren. Bovendien zijn op station Utrecht

beginnen in september en worden voor het

ook diverse andere bouwbedrijven actief.

eind van dit jaar afgerond. Het perrongebouw

Rasenberg Bouw werkt veelvuldig voor Pro-

wordt gebouwd aan de kant van het centrum

Rail en beschikt in dat verband over de certi-

en vergt logistiek veel improvisatievermogen.

ficaten BTR en CO2 Prestatieladder niveau 5.
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‘Leven zoals jij het wilt’

Peter Meijs (SDW): “Woonvoorziening ‘t Zand wordt veilige
thuishaven in een dynamische omgeving”
Ontwikkeling

Woonvoorziening ‘t Zand in de steigers

De woonvoorziening wordt gebouwd door
BVR Bouw BV. Dit gebeurt in opdracht
van Koninvest Vastgoed BV en Victorem
Investments NV. “De ontwikkeling van
het complex kwam in goed overleg met
Joost Konings van Koninvest Vastgoed tot
stand. Uiteraard zijn er hobbels geweest,
maar de intentie om er voor onze bewoners
maatwerk van te maken, was bij iedereen
aanwezig. We hebben daarbij trouwens ook
Bouwaccent ingeschakeld als adviseur om
de juiste keuzes te maken. Het voordeel van
een nieuwbouwlocatie is natuurlijk dat je niet
aan een bestaand gebouw vast zit. ‘t Zand is
daarnaast een mooie locatie met veel groen in
de omgeving, een winkelcentrum in de buurt
Met het oplaten van 150 ballonnen door toekomstige bewoners en het onthullen van het

en zorglocatie Sterrebos van S&L Zorg om de

bouwbord door SDW-directeur Peter Meijs en de Roosendaalse wethouder Hugo Polderman,

hoek. Samenwerken en gebruik maken van

werd op donderdag 23 april 2015 het startschot gegeven voor de bouw van Woonzorgvoorzie-

elkaars faciliteiten wordt zo een stuk eenvou-

ning ‘t Zand. Voor de SDW (Stichting Dag en Woonvoorziening Verstandelijk Gehandicapten)

diger.”

kwam daarmee een eind aan de lange zoektocht naar een geschikte woonlocatie. “We hebben
diverse locaties bekeken en de mogelijkheden onderzocht om te (ver)bouwen. Dat wilde

Verbindingen

maar niet lukken. Dankzij Joost Konings van Koninvest Vastgoed en de medewerking van de

“Als SDW willen we verbindingen leggen. Bij-

gemeente kwam ‘t Zand als nieuwbouwlocatie in beeld”, aldus Peter Meijs.

voorbeeld met zorgpartners en subsidiegevers,
maar ook met de omgeving waarin onze

Klaar voor de toekomst

kinderen, jongeren en volwassenen met zowel

cliënten wonen, want zij moeten zoals eerder

Met de nieuwe woonvoorziening is SDW

lichte als complexe zorgondersteuningsvragen

gezegd kunnen leven zoals zij het willen. Deze

(weer) helemaal klaar voor de toekomst. De

bij de ontwikkeling van hun zelfstandigheid en

vorm van integratie die we sociale integratie

oude locaties aan het Kees van Dongenplein,

talenten. Dat doen we door middel van onder-

noemen, kent binnen SDW een hoge prioriteit.

de Gerard ter Borghstraat en de Maisberg

steuning in de thuissituatie als het kan en spe-

Het voorkomt isolement en creëert voor cliën-

in Roosendaal waren te klein geworden.

cialistische ondersteuning op een SDW-loca-

ten kansen om zich

Bovendien boden ze in steeds mindere mate

tie wanneer dat noodzakelijk is. Woonvoorzie-

te ontwikkelen. Met

de woon- en leefkwaliteit die SDW voor ogen

ning ‘t Zand is zo’n locatie en telt naast vijf

de nieuwe woonvoor-

heeft. Peter Meijs: “SDW hanteert de slogan

groepswoningen voor acht bewoners ook 16

ziening beschikt SDW

‘Leven zoals jij het wilt’. Deze vijf woorden ver-

individuele appartementen. Dus 56 eenheden

over een veilige thuis-

tellen exact wat we beogen. Namelijk om het

in totaal. Binnen ons werkgebied (W-Brabant)

haven in een dynami-

voor mensen met een ondersteuningsvraag

beschikken we over ca. 400 wooneenheden.

sche omgeving.” BVR

mogelijk te maken te leven zoals zij dat het

Naast deze intramurale zorg ondersteunen we

Bouw levert het pro-

liefst doen. In dat verlengde ondersteunen we

nog zo’n 1.100 cliënten in de thuissituatie.”

ject in maart 2016 op.
Peter Meijs
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Da Vinci College

In ontwikkeling

Herontwikkeling
winkelgebied
Tussen de Markten

Toezichthouder Leo van Merriënboer
van ICS Worksitemanagement

Leo van Merriënboer:

‘Da Vinci College wordt de
mooiste school van Roosendaal”

De Roosendaalse binnenstad wordt aangepakt
en dat is geheel in de lijn van de visie die prof.
mevr. Riek Bakker in het project ‘Binnenstad
Roosendaal’ heeft neergelegd. In dat verlengde stelde de gemeenteraad een budget van

Voor toezichthouder (opzichter) Leo van Merriënboer (62) is de bouw van het nieuwe Da Vinci

€3.500.000,- beschikbaar. Inmiddels nemen

College aan de Bovendonk te Roosendaal in meerdere opzichten een ‘thuiswedstrijd’. “In het

ook marktpartijen eigen initiatieven om het

verleden heb ik 28 jaar als bouwkundig tekenaar in Roosendaal gewerkt. In die tijd heb ik

winkelklimaat te verbeteren. O.a. in Winkel-

veel getekend voor scholen. O.a. voor het voormalige JTC gebouw dat deels gesloopt is en

centrum Roselaer en De Passage Roosendaal.

onderdeel wordt van het schoolgebouw dat we hier aan het bouwen zijn. Bijzonder is ook dat ik

Sinds kort geldt dat ook voor het winkelgebied

op de oude LTS in Roosendaal begonnen ben en nu na al die jaren bij de bouw van een nieuwe

Tussen de Markten. Zoals de naam al zegt,

soortgelijke school als toezichthouder betrokken ben. Dat ik Roosendaal verder heel goed ken

gaat het om het verbindingsgebied tussen de

en meerdere keren met BVR heb samengewerkt, maakt de thuiswedstrijd compleet.”

‘Oude Markt’ en de ‘Nieuwe Markt’ (fase 1).
Een tweede verbinding betreft die tussen Pas-

Complexe bouw

niveaus in het fraaie ontwerp zijn geïntegreerd.

sage en Tussen de Markten (fase 2). De verbin-

Als het over de bouw van scholen gaat, hoeft

Voeg daarbij dat het om een groot gebouw

dende rol van het gebied maakt van Tussen de

men Leo van Merriënboer niets meer te vertel-

gaat van ruim 13.500 m2 en de complexiteit

Markten de drukste verbindingsroute in het

len. Bij de realisatie van diverse scholen was hij

van de bouw is verklaard.”

kernwinkelgebied van Roosendaal. De heront-

destijds als tekenaar betrokken. Inmiddels is hij

wikkeling is o.a. gericht op de zgn. zaagtand-

bovendien al weer 19 jaar als toezichthouder

Teamspeler

winkels en het pand waar De Schoenenreus

actief en is hij bij de bouw van tientallen scho-

BVR is zoals gezegd voor Leo van Merriënboer

gevestigd was. In het gebied waar tevens Big

len in Nederland betrokken geweest. “Over

geen onbekende bouwgroep. Stilstaan bij de

Bazar is gevestigd, is een aantal kleinschalige

het verzoek van ICS Worksitemanagent om

samenwerking is voor hem echter ook stilstaan

winkels en twee grotere units van elk 450 m2

me over het Da Vinci College in Roosendaal

bij de wijze waarop hij aan zijn eigen functie in-

voorzien. De ontwikkeling is in handen van de

te ontfermen, hoefde ik dus niet lang na te

vulling geeft. “Er zijn toezichthouders die vrij

Maatschap Tussen de Markten uit Roosendaal.

denken. Het is een echte uitdaging. Want het

autoritair werken. Ik ben meer een teamspeler,

gebouw zit bouwkundig gezien vrij complex in

want je zult het op de bouw toch met elkaar

elkaar. Dat komt door de nieuwe onderwijsme-

moeten doen. Natuurlijk hebben we allemaal

thoden die gehanteerd worden. Echte klassen

eigen verantwoordelijkheden, maar deze hele

bestaan niet meer. Leerlingen krijgen straks te

bijzondere en fraaie school bouwen we wel

maken met open leerplekken in de vorm van

samen. En zoals ik het zie, wordt het de mooi-

pleinen, bordessen en etages die als splitlevel

ste school van Roosendaal!”
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Na Den Haag nu ook WeBuildHomes in Amsterdam

Bouw WeBuildHomes huizen in wijk
Drostenburg in Amsterdam van start

HRM nieuws

Medewerkers
BVR Groep volop
aan de bak
“Met de start van de BVR Groep in maart
2013 werd er voor zo’n 100 medewerkers
werkgelegenheid gecreëerd. De voorziene
(landelijke) terugloop in bouwopdrachten in
2014 zorgde er ook bij BVR Groep voor dat
er in dat jaar maatregelen genomen moesten
worden. Inmiddels is de orderportefeuille
van de bouwgroep dermate goed gevuld
met zowel lopende als geplande projecten
dat alle medewerkers aan het werk zijn.” Dat
zegt Mike Soenessardien, hoofd van P&O.
De realisatie van een aantal grote projecten
zoals de bouw van het nieuwe Da Vinci
College en Woonzorgvoorziening ‘t Zand in
Roosendaal zijn gunstig voor de werkgele-

Na de bouw van de eerste 16 WeBuildHomes woningen in de Haagse wijk Isabellaland, ging

genheid. Mike Soenessardien is dan ook

dinsdag 23 juni jl. de eerste serie van 10 woningen in de wijk Drostenburg in Amsterdam Zuid-

positief over de rest van het jaar. “Als ik naar

oost officieel van start. Dat gebeurde in het bijzijn van een aantal toekomstige bewoners. In

de huidige en te verwachten omzet kijk en

de populaire wijk Drostenburg bouwt BVR Bouw in totaal 27 woningen.

dit afzet tegen ons personeelsbestand gaan
we van 2015 in ieder geval een mooi jaar

Populair

Homes is de keuze die kopers maken op basis

maken. Naast de werkgelegenheid voor onze

Bestuurder en portefeuillehouder Ruimtelijke

van een online woningbibliotheek met ontwer-

medewerkers bieden we ook voortdurend

Ontwikkeling en Wonen, Emile Jaensch, sprak

pen van verschillende gerenommeerde archi-

meerdere leerlingen en stagiaires de kans om

de aanwezigen toe. “Amsterdam Zuidoost is

tecten. Marthijn Pool, mede-initiator van

het vak te leren.”

populair! De bouw van de eerste rij woningen

WeBuildHomes, zei er het volgende over: “De

100

in Drostenburg laat zien dat Zuidoost steeds

samenwerking met architecten als Architecten

meer in trek is bij bewoners uit de stad en

Cie, space&matter, MPA of Hertzberger zorgen

provincie. Zij kiezen voor Zuidoost vanwege de

voor de meest uiteenlopende ontwerpen, alle-

centrale ligging, de grootte van de woningen

maal uniek, energiezuinig en betaalbaar.”

60

aanbod aan voorzieningen. Dit zien we ook

Kerst...

40

bij dit project van WeBuildHomes, dat met

Het bouwen van de woningen neemt maxi-

bijzondere architectuur een groep nieuwe en

maal 14 tot 20 weken in beslag. Bewoners

enthousiaste bewoners naar Zuidoost weet

kunnen de kerstdagen dan ook sowieso in

te halen.”

hun nieuwe woning doorbrengen. De bouw

juni 2015
80

94
80

voor een relatief lage prijs en het ruime

van de tweede serie woningen start medio
Uniek, energiezuinig en betaalbaar

oktober 2015. Meer weten? Kijk dan op de

Kenmerkend voor het concept van WeBuild-

website: www.webuildhomes.nl.

20
14
0
UTA vast
CAO vast
Totaal vast

UTA vakmasters
CAO vakmasters
Totaal vakmasters
Totaal BVR Groep
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Sociale huurappartementen voor Bernardus Wonen

Bouw appartementen Rozenhof
in Oud Gastel officieel van start

Woningverbetering

Groot onderhoud 56 portiekwoningen Gerard ter
Borchstraat afgerond

Begin maart 2015 startte Suijkerbuijk Bouw &
Services in opdracht van AlleeWonen Roosendaal met het groot onderhoud van 56 portiekwoningen aan de Gerard ter Borchstraat in
Roosendaal. Eind juni vond de oplevering
plaats. Naast het verbeteren van de isolatie
Wethouder Jan Akkermans (in de cabine) en Bernardus directeur Kees Karsten boren de
eerste mortelschroefpaal de grond in. Er moet tot een diepte van 22 meter geboord worden.

werd ook het exterieur grondig aangepakt. De
buitenkant werd geschilderd en de portieken
werden van een kader voorzien. Een sterk

Woensdag 1 juli ging de eerste paal van Appartementencomplex Rozenhof in de wijk Blan-

verbeterd energielabel werd gerealiseerd door

kershove in Oud-Gastel de grond in. Daarvoor tekenden directeur Kees Karsten van Bernar-

beter te isoleren. Zo kregen de woningen en

dus Wonen en wethouder Jan Akkermans van de gemeente Halderberge. Het project, dat

algemene ruimten nieuwe kozijnen en begla-

vanwege een aantal bezwaren van omwonenden extra tijd nodig had om van start te kunnen

zing, werden de eerste verdiepingsvloer (on-

gaan, wordt gerealiseerd in bouwteamverband en wordt in mei 2016 opgeleverd.

derzijde) en de dakranden beter geïsoleerd en
werden de spouwmuren nageïsoleerd. Tevens

Bijzondere dag

dat hier de allereerste paal onder die wet de

werd de ventilatie verbeterd met een centraal

Corporatie-directeur Kees Karsten sprak over

grond in gaat....”

afzuigsysteem/ventilatieroosters en kregen

een bijzondere dag. “Niet alleen, omdat we

de meterkasten een upgrade. In een aantal

met dit mooie gebouw in de woonbehoefte

Sociale huurappartementen

woningen zijn CV-installaties aangebracht of

van mensen met lage inkomens, senioren in

Het eigentijdse gebouw aan de Alsemlaan

vervangen. Het inmiddels afgeronde onder-

het bijzonder, kunnen voorzien, maar ook

in Oud-Gastel is ontworpen door Quadrant

houdsproject werd uit aanbesteding verkregen.

omdat vandaag eindelijk de nieuwe Woning-

Architecten ut Zevenbergen en telt 15 socia-

wet in werking treedt. Het zou maar kunnen

le huurappartementen voor één of twee personen. De woningen zijn verdeeld over
vier bouwlagen en in principe geschikt
voor alle leeftijdscategorieën. Rozenhof is
een ICB-project. In totaal zijn er 78 mortelschroefpalen geboord met een lengte van
ca. 22 meter en een diameter van 450 en
550 mm. Twee maanden voor oplevering
van het complex kunnen geïnteresseerde
huurders zich aanmelden.

Artist-impression Appartementencomplex Rozenhof
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Laat techniek
Laat
techniek voor
vooruuwerken
werken

CSB Installatietechniek ontwikkelt en installeert
werktuigkundige installaties die bijdragen aan
optimale arbeids- en productieomstandigheden.
Denk hierbij aan cvinstallaties, koeling, luchtbehandeling, loodgieterswerkzaamheden en
industriële piping. Bedrijfszeker en duurzaam.
Opdrachtgevers die op zoek zijn naar een sterke
onafhankelijke partner, die in staat is vanuit één
aanspreekpunt een installatie te leveren met
een goede prijs/kwaliteitsverhouding, komen bij
CSB Installatietechniek terecht. Met onze eigen
advies-, engineerings- en uitvoeringscapaciteit
kunnen wij uitstekend aan die vraag voldoen.
CSB Installatietechniek BV
Randweg-Zuid 13, 6021 PT Budel
T: +31(0)495 - 59 59 59
F: +31(0)495 - 59 59 29
E: info@csbinstallatietechniek.nl
I: www.csbinstallatietechniek.nl

Jacbo	
  is	
  de	
  
specialist	
  in	
  het	
  
vervaardigen	
  van	
  
mortelschroefpalen.	
  
De	
  projecten	
  
“Rozenhof”	
  te	
  Oud	
  
Gastel	
  en	
  WoZoCo	
  
“’t	
  Zand”	
  te	
  
Roosendaal	
  zijn	
  op	
  
Jacbo-‐palen	
  
gefundeerd.	
  
	
  

tel.	
  (0162)	
  42	
  22	
  56	
  
info@jacbo.nl	
  

Afbouw: een functioneel en mooi interieur
De buitenkant van uw kantoor staat, maar nu nog het interieur. Met Garant Project Afbouw B.V. weet u zeker dat het
resultaat van de afbouw functioneel en tegelijkertijd oogstrelend is. Met ruim 10 jaar ervaring zijn wij een toonaangevende
naam in de binnen-afbouw in Nederland. Wij realiseren alle soorten projecten, van klein tot groot, in alle sectoren.
Van utiliteitsbouw tot woningbouw en van onderwijs tot zorg; wij staan ‘Garant’ voor een verbluffend resultaat.
Garant Project Afbouw B.V. levert en monteert alle soorten metalstud wanden en plafonds. De montage wordt
uitgevoerd door ervaren monteurs die in loondienst zijn bij Garant Project Afbouw B.V.. Met de levering en montage
houdt het bij Garant Project Afbouw B.V. niet op. Wij zijn in staat om het project van A t/m Z te begeleiden en u te adviseren,
bijvoorbeeld over wat voor afwerking bij welke materialen het beste naar voren komt in uw pand. Wij verzorgen de
complete binnen-afbouw: wanden, plafonds, tegelwerk, schilderwerk en stucwerk.

Garant Project Afbouw BV | N.C.B.-Laan 117c | 5462 GC Veghel | 085-4017942 | info@garantprojectafbouw.nl | www.garantprojectafbouw.nl
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Suijkerbuijk Bouw & Services en BVR Bouw werken aan hetzelfde project

Sjack de Blaaij over de ‘Nieuwe LTS’ Dordrecht:

‘Bijzonder vastgoed verdient een tweede leven’
gebouwen kunt geven. In mijn optiek
vormen transformaties van gebouwen als
scholen en fabrieken namelijk de toekomst
van projectontwikkeling. Het zijn de meest
mooie voorbeelden van duurzaamheid in
de bouw. Om mijn plannen in Dordrecht te
realiseren zocht ik naar een ontwikkelingspartner. Dat werd de BVR Groep die ik ken
van eerdere samenwerkingen. Afspraken en
belangen zijn ondergebracht in een project
BV. Daarnaast heeft BVR tevens alles in huis
om de gemaakte plannen de verwezenlijken.
Zo neemt Suijkerbuijk Bouw & Services het
monumentale schoolgebouw onder handen
en bouwt BVR Bouw de 18 (ICB) nieuwbouwwoningen.”
Belangstelling
Voor de 30 appartementen, variërend van 55

Sjack de Blaay | Stenic Holding BV - Dordrecht

N I E U W E LT S - D O R D R E C H T

tot 144 m2, en de 18 woningen is enorm veel
In de voormalige technische school in Dordrecht wordt de ‘Nieuwe LTS’ gerealiseerd. Geen

belangstelling van potentiële kopers. Maar

school voor hedendaagse techneuten, maar een opmerkelijke transformatie van een Rijks-

liefst 350 belangstellenden hebben zich

monument, waarbij lokalen veranderen in appartementen en werkplaatsen in woningen.

gemeld. Met een aantal van hen zijn reeds

Kortom, een unieke plek om te wonen of zoals ontwikkelaar Sjack de Blaay (52) van Stenic

intentieovereenkomsten gemaakt. Sjack de

Holding BV het omschrijft: “Bijzonder vastgoed dat een tweede leven verdient!”.

Blaay tot slot: “In de ‘Nieuwe LTS’ integreren
we wonen, werken en verblijven. Dat laat-

Prijsvraag

Het wordt meesterlijk wonen met allure! Achter

ste verzorgt het aanwezige kunstenaars col-

Sjack de Blaay, altijd op zoek naar niet voor de

de oude LTS komt een binnenterrein met tuin.

lectief ‘Werkplaats Oost’ dat ruimte biedt

handliggende projectuitdagingen, zag brood in

Weer daarachter wordt een aantal incourante

voor creatieve ontwikkeling en uitvoering,

het voormalige schoolgebouw. De Dordtenaar

panden gesloopt om plaats te maken voor 18

ontmoeting en presentaties. Samen met BVR

nam een kijkje in het gebouw en werd aange-

nieuw te bouwen eengezinswoningen.“

gaan we in Dordrecht een unieke woonlocatie

naam verrast door de vele authentieke stijlele-

realiseren die voor een ruim 100 jaar oud

menten van het Rijksmonument. Zijn transfor-

Gezamenlijke ontwikkeling

matieopzet won de prijsvraag die de gemeente

Sjack de Blaay heeft zo z’n eigen ideeën over

Dordrecht had uitgeschreven. “We gaan 30

projectontwikkeling. “Vroeger heb ik me zoals

appartementen realiseren in het monumentale

zo veel collega’s vooral bezig gehouden met de

schoolgebouw. Het ambachtelijke karakter van

ontwikkeling van woningen op vinexlocaties.

1910 blijft bewaard. Stijlelementen zoals de

Op een gegeven moment was ik toe aan

glas-in-lood ramen, de marmeren trappen en

iets anders. Ik begon me te interesseren

het hekwerk blijven intact of worden verplaatst.

voor een tweede kans die je aan bestaande

gebouw een nieuwe toekomst creëert.”

Kijk voor meer info over
de ‘Nieuwe LTS’ op:
www.nieuwelts.nl
of scan de QR-code
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gas, water, riolering, sanitair, verwarming, ventilatie, airco, elektra, (solar)energy

Partners aan het woord
De Kraan Installatietechniek uit Breda, Brabant Installatie Techniek en Elkor Elektrotechniek uit Roosendaal werken al lange tijd als bouwpartners voor de BVR Groep. Jos van Hooijdonk, Jack van Dorst en Marcel Luijks aan het woord over de samenwerking met BVR Groep BV.

Jos van Hooijdonk | De Kraan Installatietechniek

Jack van Dorst | Brabant Installatie Techniek

Marcel Luijckx | Elkor Elektrotechniek

De Kraan Installatietechniek uit Breda is

Ca. 15 jaar geleden richtte directeur Jack van

Marcel Luijckx (47), directeur Elkor Elektro-

één van de vaste bouwpartners van de BVR

Dorst (51) met twee compagnons Brabant

techniek, kan zich de introductie van ICB in

Groep. Directeur Jos van Hooijdonk (51)

Installatie Techniek (BIT) op. Snel daarna

september 2007 nog goed herinneren. “Als

weet dat de samenwerking 29 jaar geleden

kwam hij in contact met BVR. Daarvoor ken-

ICB-partner van het eerste uur zijn we er

begon toen zijn bedrijf werd opgericht. Sinds

de hij BVR als medewerker van CVBS. De sa-

steeds bij wanneer BVR een ICB-project rea-

enige tijd is hij ook ICB-partner.

menwerking verloopt nog steeds prettig en

liseert. Recentelijk nog bij de WeBuildHomes

Wanneer het woord ‘loodgieter’ ter sprake

inmiddels is ook zijn bedrijf ICB-partner.

woningen in Den Haag, momenteel bij deze

komt, zegt hij het volgende: “Veel mensen

“Een belangrijk gegeven in onze branche is

woningen in Amsterdam en vorig jaar bij de

vinden dit een ouderwets woord en niet

de verduurzaming van de installaties. In de

Nul-op-de-Meter woningen in Utrecht.”

meer passen in de moderne tijd van innovatie

afgelopen 15 jaar is er op dat gebied veel

De Elkor Groep is op een breed terrein actief:

en BIM-technieken? Dat is een misvatting.

gebeurd en naar verwachting zal dat ook zo

elektrotechniek in de ruimste zin des woords,

Loodgieter duidt namelijk op ambachtelijkheid.

blijven. Denk maar aan de warmtepompen

freeswerk, telecom, ICT en solar energy. Mar-

Niet voor niets hebben we hoofdzakelijk vaste

en de plannen die er zijn om de EPC-waarde

cel Luijckx: “Door allerlei nieuwe ontwikkelin-

klanten. Dat komt, omdat we niet denken in

in 2020 naar 0 terug te brengen. Dat zijn

gen en technieken is er veel veranderd in onze

projecten, maar in efficiënt samenwerken met

ontwikkelingen waar we als ‘W-installateur’

sector. De tijd dat we ons als E-installateur be-

opdrachtgevers en in onze specialismen blijven

voortdurend mee te maken hebben. Investe-

perkten tot de meterkast en alles wat er verder

investeren. Zie het maar als volgt: iedereen

ren in know how en software (o.a. 3D revit) is

in huis aan stopcontacten en schakelaars zat,

met een rijbewijs kan in een auto rijden, maar

dan ook geboden. In toenemende mate doen

is verleden tijd. We staan namelijk ook voor

niet iedereen kan in een Formule 1 rijden... Wij

opdrachtgevers, architecten en bouwteams,

advisering en een complete dienstverlening

hechten aan een goede werkvoorbereiding en

een beroep op onze kennis van producten en

die varieert van camera- en gebouwenbeheer-

staan voor wat we afspreken. Transparantie

materialen. Deze adviesfunctie komt goed tot

systemen tot inbraakbeveiligings- en brand-

en wederzijds vertrouwen vormen voor ons de

z’n recht binnen de ICB-samenwerking met

meldinstallaties. Ondanks al deze geavanceer-

basis voor adequaat samenwerken.”

BVR en andere ICB-partners. Dat wordt de

de toepassingen blijft alles wat we doen men-

nieuwe manier van werken in de toekomst.”

senwerk. Laten we dat vooral niet vergeten!”

info: www.brabanttech.nl

info: www.elkor.nl

info: www.dekraan.nl
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Overzicht lopende en op te starten projecten 2015/2016
Drostenburg fase 1
Amsterdam (1)

NS station (perrongebouw) Utrecht (13)

Waar zijn de
projecten
van BVR
te vinden?

nieuwbouw

Buiksloterham
Amsterdam (1)

nieuwbouw

Goudsmidshof
Den Haag (2)

nieuwbouw

ASVZ
Leerdam (12)

verbouw

Rozenhof
Oud-Gastel (11)

nieuwbouw

nieuwbouw

LelieZorgGroep
Rotterdam (3)

Rabobank - luifel
Breda (10)

1
onderhoud

verbouw

AlleeWonen Breda
Breda (10)

Kantoor Verwater
Rotterdam (3)

2

13

verbouw

onderhoud

McDonalds (Gr. Hilledijk) Rotterdam (3)

Turfvaart
Etten-Leur (9)

12

3
4
5

verbouw

LelieZorgGroep
Hoogvliet (4)

nieuwbouw

11

10

AlleeWonen R’daal
Roosendaal (8)

6
8

Tussen de Markten
Roosendaal (8)

Woonzorgcomplex
Roosendaal (8)

9

7

onderhoud

Drechtwerk
Dordrecht (5)

onderhoud/verbouw

onderhoud

De Landerije
Welberg (6)

nieuwbouw

NS station (tunnel)
Bergen op Zoom (7)

verbouw

Da Vinci College
Roosendaal (8)

nieuwbouw

nieuwbouw

Kantoor BVR Groep
Roosendaal (8)

verbouw

nieuwbouw

Kleine zaal Kring
Roosendaal (8)

verbouw

