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Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Alert blijven en kansen benutten”
Er wordt al weer enige tijd flink gebouwd en gerenoveerd in Nederland. Evenmin blijven het
groot- en meerjarenonderhoud van vastgoedobjecten en de ontwikkeling van projecten achter. Goed voor de branche en onze bouwgroep natuurlijk, maar de ontwikkelingen in de markt
zorgen ook voor problemen. Want naast de hectiek van alledag wordt de behoefte aan gekwalificeerde (bouwplaats)medewerkers steeds groter. Aan de inkoopkant zien we de prijzen van

Colofon

onderaannemers en leveranciers stijgen.

Blauwdruk

Een gunstige ontwikkeling betreft de grotere en groeiende investeringsbereidheid onder zowel

is een uitgave van BVR Groep BV uit

particuliere als institutionele beleggers. Nieuwe kansen dus voor BVR VastgoedOntwikkeling

Roosendaal en wordt in een oplage van

BV. Deze werkmaatschappij is sedert ruim een jaar operationeel en heeft een aantal veelbelo-

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid

vende projecten onder handen. Opvallend is daarnaast de grotere behoefte aan zekerheid ten

onder relaties, ICB-partners en

aanzien van productie en planning onder onze vaste opdrachtgevers. In dat verlengde neemt

medewerkers van BVR Groep BV.

het samenwerken met deze opdrachtgevers in bouwteamverband toe. Een ontwikkeling die met

Vormgeving 100%, Etten-Leur

het oog op onze vastgoeddiensten, zoals het groot- en meerjarenonderhoud voor corporaties en

Tekst/dtp Witteveen Reclame

Verenigingen van Eigenaren, voor de hand ligt.

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep
Druk

Drukkerij Letoprint

Info advertenties 0165 - 63 11 11

Tot slot, de verbetering van het economische klimaat resulteert in een toename van bouwvolume en omzet. Zoals gezegd brengt dit echter ook een aantal aandachtsgebieden met zich mee.
Daarom is er alle reden alert te blijven en op de juiste wijze te anticiperen op kansen en mogelijkheden enerzijds en de eigen expertise en dienstverlening verder te optimaliseren anderzijds.
Veel leesplezier met deze Blauwdruk.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Nu al veel belangstelling voor appartementen/woningen voormalige lts Roosendaal

Verkoop en verdere ontwikkeling appartementen/
woningen LTS Roosendaal verloopt gefaseerd
Artist-impressions: afd. visualisatie/BIM, BVR Groep BV

Hoofdgebouw, gezien vanaf de Laan van Henegouwen.

appartementen met tuin aan de kant van de
Laan van Henegouwen. Op het binnenterrein zijn 4 grondgebonden eengezinswoningen gepland in een deel van de bestaande

BVR VA S T G O E D O N T W I K K E L I N G BV

De artist-impression toont de binnentuin met zicht op de achterzijde van het hoofdgebouw. In het midden zijn de balkons te
zien van de eerste verdieping van de maissonnettes. Geheel links bevinden zich de twee luxe penthouses, herkenbaar aan
de grote balkons. De bovenste verdieping, incl. dak, van het torentje (rechts) is onderdeel van een van de maissonnettes.

bouw. Op de eerste etage van het hoofdgebouw komen 10 maissonnettes met elk een
tweede verdieping op de zolder erboven.

De herontwikkeling en transformatie van het voormalige Da Vinci College aan de Laan van

Slaapkamers, badkamer en balkon worden

Henegouwen in Roosendaal is in volle gang. Onlangs is besloten het fraaie project in twee

op de zolderverdieping gerealiseerd. De

fasen te realiseren. Zo wordt eerst het bestaande hoofdgebouw van de oude lts aangepakt.

eerste fase bestaat bovendien uit 2 zeer luxe

Daarna, in fase 2, zijn de geplande nieuwbouwwoningen aan de beurt. De ontwikkeling

penthouses. De belangstelling van de kant

hiervan is nog niet helemaal afgerond. Een belangrijke wijziging betreft ook de naam van het

van potentiële kopers voor de verschillende

project. De ‘Nieuwe LTS Roosendaal’ vervalt en wordt vervangen door ‘De Ambachtsschool’

woningtypen is erg groot, terwijl de officiële

als naam voor het hoofdgebouw (fase 1). De nieuwbouwwoningen, de parkeerkelder en de

verkoop van de woningen nog moet begin-

binnentuin (fase 2) gaan ‘De Ambachtshove’ heten.

nen. Onderdeel van fase 1 vormen ook de
26 luxe zorgappartementen die, gescheiden

Fase 1

gramma staan, blijft de schil van het oude

van de overige woningen, voor Compartijn

In tegenstelling tot de veranderingen die voor

hoofdgebouw ongewijzigd. Daartoe werd on-

Exploitatie BV in het oostelijke deel van de

de binnenkant van het gebouw op het pro-

langs besloten. Op de begane grond komen 8

hoofdbouw worden gerealiseerd.

(advertentie)

Fase 2
In fase 2 staat nieuwbouw centraal. Na het
slopen van de bijgebouwen zijn in dit deel
van het plan 38 grondgebonden woningen, 4 twee-onder-één-kap woningen en
8 appartementen voorzien. De ontwikkeling hiervan, alsook de ontwerpen van de

Vloerbedekking & Raambekleding
T 0499 - 37 55 45 | E info@eliens-projecten.nl | www.eliensproject.nl

woningen, zijn nog niet definitief. Voor het
fraaie ontwerp van de binnentuin tekent
Jos van de Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitectenbureau uit Delft.
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Tranformatieproject BVR Bouw Gorinchem BV

Onderhoudsproject

Groot onderhoud 48
en 78 flatwoningen
AlleeWonen gestart

Fraai vernieuwd praktijkgebouw voor Fysio Waasdorp
Eric Waasdorp, eigenaar van de gelijknamige Fysiopraktijk in Hellevoetsluis, is naast fysio-

Medio september jl. begon Suijkerbuijk Bouw

therapeut ook ondernemer. Het fraai gerenoveerde en opgeknapte bedrijfspand aan de Haring

& Services BV met het groot onderhoud van

2 getuigt daarvan. Toen de functionaliteit van het voormalige buurthuis te wensen overliet,

48 en 78 flatwoningen in de wijk Westrand

schreef hij in mei 2015 een brief naar de gemeente met daarin het verzoek of hij het pand zou

in Roosendaal. Het onderhoud bestaat uit o.a.

mogen aankopen. Hoewel het verlossende antwoord enige tijd op zich liet wachten, ging zijn

dakrenovatie, het vervangen van oude kozij-

wens in 2016 in vervulling. De nauwe samenwerking met architect Co Oudshoorn resulteerde

nen door kunststof kozijnen, nieuw voegwerk,

in een plan de campagne waarin van een zeer hoog duurzaamheidsgehalte sprake was.

het aanbrengen van mechanische ventilatie en
het upgraden van de meterkast. Het gaat om

Concessies

Een groot voordeel was ook dat Co Ouds-

flatwoningen in de Paulus Potterstraat (zie fo-

Het transformatieplan was ambitieus van

hoorn en Goof van der Linden elkaar kenden.

to’s), het David Teniersplein, de Anthonie van

opzet. Niet in de laatste plaats, omdat Eric

Tevens beschikten ze over een groot netwerk.

Dijckstraat, het Jordaensplein en de Memlinc-

Waasdorp erg op duurzaamheid en energie-

Dat was gunstig voor het project. Een aantal

straat. De laatste opleveringen vinden plaats in

besparing gefocust is. “Bedoeling was een

duurzame wensen heb ik nog wel, o.a. zonne-

het eerste kwartaal van 2018.

energie neutraal pand te realiseren. Door

panelen. Die gaan we volgend jaar realiseren.”

de hoge kosten die dit met zich meebracht,
waren we helaas genoodzaakt concessies

Fysiopraktijk-buurthuis

te doen. Samen met de architect én met

Met de ingebruikname van het vernieuwde

bedrijfsleider Goof van der Linden van BVR

pand brengt Eric Waasdorp zijn praktijklocaties

Bouw Gorinchem BV is naar betaalbare

terug van drie naar twee vestigingen. “De

en realiseerbare alternatieven gezocht. Die

praktijk telt 12 medewerkers en kent een zeer

hebben we gevonden. De samenwerking met

breed aanbod aan therapieën en faciliteiten.

de aannemer heb ik als zeer prettig ervaren.

Een van onze specialiteiten betreft de begeleiding bij ingrijpende en complexe revalidatietrajecten. Op dat gebied zijn we toonaangevend. Het gebouw functioneert ook nog
als buurthuis. Daar is een apart deel voor
ingericht. Wij vonden het belangrijk dat de
buurtfunctie intact bleef. Met het nieuwe
bedrijfspand kunnen we de komende jaren
probleemloos vooruit. Doel bereikt dus!”

Eric Waasdorp in een van de nieuwe fysioruimten.

Blauwdruk
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BVR Bouw BV realiseert multifunctioneel schoolgebouw in Roosendaal

Nieuwe school voor SBO De Sponder en SO De Fakkel
Op 27 september 2017 vond de officiële start plaats van een nieuwe school die BVR Bouw BV

kening gehouden met voldoende parkeer-

in opdracht van de gemeente Roosendaal gaat bouwen in de Van Goghlaan. De nieuwe school

plaatsen en haal-en-breng-mogelijkheden. De

staat voor een unieke samenwerking tussen speciaal basisonderwijs (De Sponder) en speciaal

eerste paal ging medio oktober jl. de grond

onderwijs (De Fakkel). Bij de officiële start van de bouw was een aantal leerlingen van beide

in. Oplevering: juli 2018, zodat De Sponder en

scholen aanwezig. In een kort toneelstuk ontmoetten zij en de beide schoolhoofden elkaar.

De Fakkel vanuit hun nieuwe locatie aan het

Het resulteerde met de hulp van de leerlingen in een eerste constructieve samenwerking.

schooljaar 2018-2019 kunnen beginnen.

Gezamenlijk Programma van Eisen

naast De Sponder en De Fakkel ook een gym-

SBO-school De Sponder en SO-school De

zaal ondergebracht. Behalve de beide scholen

Fakkel richten zich met hun samenwerking in

kunnen hier ook sportverenigingen terecht.

speciaal onderwijs en jeugdhulp op kinderen
van 0 tot 12 jaar en hun gezinnen. De nieuwe

Locatie

school gaat daarmee fungeren als centrum

De oppervlakte van het bouwkavel bedraagt

voor jeugdzorg en onderwijs. Niet voor niets

zo’n 9.200 m2. Naast het nieuwe gebouw

is het ontwerp van de school gebaseerd op

worden op het perceel ook de speelterreinen

een door de beide schoolteams gezamenlijk

voor beide scholen, de fietsenstalling voor

en integraal opgesteld Programma van Eisen.

leerlingen en medewerkers en de (container)

In het multifunctionele schoolgebouw wordt

bergingen gerealiseerd. Bovendien wordt re-

De laatste instructies voordat de ‘voorstelling’ begint.

7

oktober 2017

Project Rasenberg Bouw BV

Werken voor Stedin

Waterkerende maatregelen getroffen op 10 kV station OverNS Station Schiedam
vecht opgeleverd
van de liften en in de reizigerstunnel tegen te
gaan. De werkzaamheden zijn op 3 locaties
op het station uitgevoerd. Zo is de bestaande
liftopbouw op perron 1 uitgebreid met een
luifel en zijn op de perrons 2, 3 en 5 beloopbare glazen vloeren aangepakt door de staalconstructie en de beloopbare beglazing aan te
passen. Tevens zijn nieuwe balustrades aangebracht en zijn bestaande windschermen uit-

Eind oktober 2017 leverde BVR Bouw Gorin-

gebreid tot aan de stationskap.

chem BV het 10 kV Station aan de Esmoreitdreef
in Utrecht op. Met het project voor Stedin werd

Artist-impression van het einderesultaat.

Buitendienststelling

medio juni jl. gestart. Het gebouw werd nog

Van 14 tot en met 20 augustus jl. heeft Rasen-

Alle werkzaamheden zijn gedurende een bui-

voorzien van een stalen luifel en ballustrade.

berg Bouw BV in opdracht van ProRail een

tendienststelling van 168 uur uitgevoerd. Tij-

Deze ontbreken op de foto (25-09-2017).

aantal waterkerende maatregelen getroffen

dens de buitendienststelling zijn in het station

op NS Station Schiedam. De voorzieningen

bovendien de rails van 2 sporen volledig ver-

waren nodig om het inregenen bij de entrees

vangen. Hierbij ging het om ca. 6 km spoor.

Nieuwe entree wooncomplex Elsenborch

Nieuw project BVR Bouw Gorinchem
Maandag 9 oktober jl. is Suijkerbuijk Bouw &
Services BV in opdracht van Stadlander gestart
Voor opdrachtgever Joulz reailiseert BVR

het gebouw zit op ongeveer 5 meter boven

met de restyling en uitbreiding van de entree

Bouw Gorinchem BV een geheel nieuw 13kV

maaiveld. Aan de buitenzijde worden 5 stalen

van wooncomplex De Elsenborch in Bergen op

Station in Gorinchem. De oplevering staat

trappen/bordessen aangebracht.

Zoom.

gepland voor 13 april 2018. Met de werkzaamheden is onlangs gestart. Voor de werkmaatschappij is het een echte thuiswedstrijd,
want de bouwplaats ligt op ongeveer 1 km
afstand van het kantoor in Gorinchem.
Halfverdiepte kelder
Het nieuwe schakelstation zal bestaan uit
een half verdiepte kelder en 1 bouwlaag van
35 meter lang met een plat dak. De begane
grond ligt 1.40 meter boven maaiveld en
bestaat uit diverse ruimten. De hoogte van

(advertentie)

Blauwdruk
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Groot onderhoud in Beverwaard - Rotterdam

Expertise BVR resulteert in oplossing voor
onvoorzien onderhoud woningen Woonbron

www.bvrgroep.nl

Nieuwe website
BVR Groep online
BVR Groep BV heeft een vernieuwde website.
Alle werkmaatschappijen hebben nu een
eigen ‘(home)page’ binnen de website van de
groep. De oude website van Rasenberg Bouw
is daarmee uit de
lucht en is via www.
rasenbergbouw.nl
doorgelinkt naar de
pagina van Rasenberg Bouw BV op
de nieuwe website.

V.l.n.r.: Joop van Eijsden (toezichthouder Woonbron), Marco van den Wildenberg (voorman BVR Groep BV) en
Heleen Koldewijn (projectleider Projectbureau Woonbron)

Kijk voor de vernieuwde website van BVR op:
www.bvrgroep.nl of scan de QR-code.

In de Beverwaard in Rotterdam zijn Suijkerbuijk Bouw & Services BV en BVR Bouw Gorinchem BV in opdracht van Woonbron gezamenlijk bezig met het groot onderhoud van 103

Plan van aanpak

Samenwerking

Winkelunits
Rucphensebaan
Roosendaal
opgeleverd

Omdat een deel van de woningen is verkocht,

Het groot onderhoud bestaat uit o.a. het

Eind september jl. leverde BVR Bouw BV 4.000

is er sprake van een Vereniging van Eigenaren

vervangen van houten kozijnen door kunst-

m2 aan retailwinkelunits op aan de Rucphen-

(VvE). Heleen Koldewijn: “Binnen de VvE was

stof kozijnen, het vervangen van het collec-

sebaan in Roosendaal. De 5 units waarvan er

geen unaniem standpunt over het groot on-

tieve ventilatiesysteem door een individueel

3 zijn voorzien van een verdieping, zijn casco

derhoud van de woningen. Ook was het ver-

systeem, het vervangen van CV-ketels, het

opgeleverd. De winkels worden in gebruik

trouwen van de eigenaren in Woonbron niet

volledig vernieuwen van het voegwerk en

genomen door Carpetright, Beddenreus, Keu-

groot. Daarom heeft Woonbron ervoor geko-

een grondige renovatie van de dakterrassen.

kenconcurrent, Brugman Keukens en Keuken-

zen niet zelf een bestek te schrijven, maar drie

Toezichthouder Joop van Eijsden: “Gaande-

kampioen. Het project nam 7 maanden in be-

aannemers uit te nodigen. Hen is gevraagd op

weg kwamen er meer verborgen gebreken

slag en betekent de voltooiing van de Roosen-

basis van de toenmalige conditie van het com-

aan het licht, bijvoorbeeld de rioolbeluchting

daalse woonboulevard Go Stores.

plex een plan te maken met daarin opgeno-

die niet goed was uitgevoerd. Het is aan de

men wat er zou moeten worden gedaan en

expertise van BVR te danken dat we dit op

wat dit zou gaan kosten. Het ging dus om on-

het spoor kwamen. Aandachtspunten zijn er

derhoudsplan én prijs. De aannemers is ver-

ook, zoals ten aanzien van de onderaanne-

zocht hun plan aan een grote vertegenwoor-

mers en de selectie daarvan. De samenwer-

diging van verschillende afdelingen van

king met BVR verloopt prettig en constructief.

Woonbron en een delegatie van de eigenaren

Meedenken, ervaring inbrengen, open staan

te presenteren. Op basis van de inhoud van

voor inbreng van anderen, dingen zelf oppak-

plan en prijs is de opdracht aan BVR gegund.”

ken, daarin zijn de BVR-bedrijven sterk.”

appartementen. Naar verwachting worden de laatste woningen in oktober 2017 opgeleverd.
Naast de appartementen worden bovendien 21 trappenhuizen en 4 bedrijfsunits aangepakt.
Projectleider Projectbureau Heleen Koldewijn en toezichthouder Joop van Eijsden over het
voortraject, het project en de samenwerking met de beide BVR bedrijven.
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BIJ RENOVATIE EN NIEUWBOUW

Cuypers: partner voor kunststof kozijnen

DE GARANTIES VAN CUYPERS

• Ruim 70 jaar Nederlands kwaliteitsproduct
• Alle kozijnen uit eigen fabriek
• 10 jaar garantie
• Montage door eigen vakmensen
• Eigen servicedienst

www.cuypers.nl
Middenweg 15 Posterholt
Tel 0475-406000
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“Iedereen had in de gaten dat we een heel bijzonder gebouw aan het maken waren”

Da Vinci College ideaal decor voor inspiratiesessie
Centrum voor Gezonde Scholen
foto’s: Reclamos Imaging / Andreas Gijbels

reld en scenario’s van de gebruikers, hebben
we daar met hen vooraf serieus over gesproken. Zo hebben we workshops met de
gebruikers gehouden. Veel van wat er is besproken, is in het definitieve ontwerp geïntegreerd. Ingewikkeld was verder de koppeling
van de oudbouw met de nieuwbouw. We
wilden tot één gebouw komen. Door dezelfde gevelopbouw te gebruiken, is dat gelukt.
Trots is iedereen die aan deze school heeft
meegewerkt, maar het meest trots ben ik op
de vele positieve verhalen van de gebruikers.
Voor hen hebben we het immers gedaan.”
Het door BVR Groep BV gebouwde Da Vinci College aan de Bovendonk in Roosendaal is en

‘Goed is niet goed genoeg’

blijft een bijzondere school. Dat is ook de mening van het in België gevestigde Centrum voor

Met de woorden ‘Goed is niet goed ge-

Gezonde Scholen, een kenniscentrum op Benelux-niveau dat de verbetering van het binnenkli-

noeg’ gaf Joseph Dekkers na de start van de

maat in scholen tot doel heeft. Niet voor niets koos het centrum het Da Vinci College als decor

bouw te kennen dat het project het uiterste

en voorbeeld voor een inspiratiesessie waar school, architect en bouwer hun bijzondere ver-

van mensen zou vergen: uitblinken en jezelf

haal doen. De bijeenkomst waar schoolbesturen, facilitair managers, architecten, ingenieurs-

overstijgen. Bedrijfsleider Kees Pasveer van

bureaus, alsook aannemers en gemeenten voor werden uitgenodigd, vond op 29 september

BVR Bouw BV: “Binnen BVR is deze slogan

2017 plaats. Sprekers waren oud Da Vinci College directeur Joseph Dekkers, architect Koen

inmiddels tot strijdkreet verheven. Het paste

Klijn van Ector Hoogstad Architecten en bedrijfsleider Kees Pasveer van BVR Bouw.

ook helemaal bij de bouw van de school. Het
project betrof een Europese aanbesteding,
maar gaandeweg voelde het als een bouw-

Wie het Da Vinci College via de VMBO-in-

brugklas, praktijkonderwijs onderbouw en

team. Dat kwam door het prima contact

gang betreedt, zal niet kunnen ontkennen dat

praktijkonderwijs bovenbouw. Elk studiehuis

met architect en opdrachtgever, en door het

er een bijzondere wereld open gaat. De ken-

bepaalde de eigen inrichting en is verantwoor-

enorme ‘wij-gevoel’ dat ontstond. Iedereen

nismaking met het zgn. ‘Model van de Stad’ is

delijk voor de orde en netheid in de eigen wijk.

had in de gaten dat we een heel bijzonder

Het optimaliseert een ieders betrokkenheid!”

gebouw aan het maken waren. De com-

PROJECT

ondernemen, aangevuld met de afdelingen

dan een feit. Want met de uitwerking ervan
weg die nodig was om het fraaie schoolge-

Levensechte leeromgeving

bij. De vele vides en hoge ruimten zorgden

bouw te realiseren. Oud-directeur en initiator

Het was de visiepresentatie van Ector Hoog-

voor uitdagingen op het gebied van mate-

Joseph Dekkers maakte het volledige traject

stad Architecten die architect en opdrachtge-

riaalkeuze, veiligheid en uitvoeringsmetho-

BI JZONDE R

Model van de Stad

mee. Over het Model van de Stad zei hij het

ver bij elkaar bracht. ‘Niets meer aan doen’,

diek. Positief was ook het goede contact

volgende: “Met deze metafoor bieden we

was toen de reactie van de commissie. Koen

met de omwonenden en het betrekken van

de leerlingen een stad in het klein met aller-

Klijn: “Levensechte leeromgevingen zijn niet

leerlingen van de school bij de bouw. Sa-

lei herkenbare functies en activiteiten. Hierbij

nieuw, maar het idee van een stad in het klein

menwerken op deze manier geeft energie en

vormen de zgn. studiehuizen de wijken van

sprak ons erg aan. Omdat de stad die je wilt

voldoening. Het fraaie eindresultaat mag er

de stad: zorg & welzijn, techniek, horeca &

realiseren, moet voldoen aan de belevingswe-

zijn. Dit project zal ik nooit vergeten.”

plexiteit van de bouw droeg daar zeker aan

in een Programma van Eisen, begon de lange
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Industriebouwprojecten

Rasenberg Bouw BV timmert aan de weg

Rasenberg Bouw BV
start project voor
Brabant Water

Rob Scherrenberg nieuwe
bedrijfsleider Rasenberg Bouw BV

In Bergen op Zoom is Rasenberg Bouw BV in

Sinds 1 september 2017 is Rob Scherrenberg

opdracht van Brabant Water gestart met een

(39) de nieuwe bedrijfsleider van Rasenberg

aantal werkzaamheden aan een zuiverings-

Bouw BV. Daarmee vervangt hij de eerder

en pompgebouw. Het gaat om hulpwerk-

dit jaar vertrokken Marcel Michielsen. De

zaamheden, waarna een aantal aanpassingen

nieuweling is trouwens geen onbekende.

aan de aanwezige installaties uitgevoerd kan

Want zo’n 10 jaar geleden trad hij als senior

worden. Het werk bestaat o.a. uit het aan-

werkvoorbereider bij BVR in dienst. Twee jaar

brengen van computervloeren, plafonds en

later werd hij projectmanager bij BVR Bouw

stofschotten, en het afdekken van filterbed-

BV. Een aantal openhartige gesprekken en

den met folie.

de afronding van de opleiding ‘bedrijfsleider
in de bouw’ gingen aan zijn promotie vooraf.

IRS Suiker Unie

“Ik heb er zin in en zie veel mogelijkheden
voor Rasenberg. Met name op het gebied van
de industriebouw, de roots van het bedrijf.
Contacten leggen, netwerken, de eerste resulRob Scherrenberg

taten zijn inmiddels geboekt!”
Industriebouw

op de vraag wat het beste is voor BVR.

Rob Scherrenberg heeft goed nagedacht over

“Het resultaat is een nieuw proces, waarin

de koers die hij met Rasenberg Bouw BV wil

de onderlinge samenwerking en verantwoor-

Voor Suiker Unie realiseert Rasenberg Bouw

gaan varen. “De werkmaatschappij heeft een

delijkheden niet alleen duidelijk werden, maar

BV het ‘IRS project’. Dit laboratorium was

lange staat van dienst in de industriebouw. Dat

ook inzage gaven in wie nu eigenlijk wat doet,

voorheen in Bergen op Zoom gevestigd, maar

moeten we verder uitbouwen. We werken al

c.q. behoort te doen. Efficiënter werken dus

verhuist naar Dinteloord. Het gebouw wordt

heel wat jaren voor gerenommeerde opdracht-

met een veel breder draagvlak, waarbij de

gebouwd onder een viaduct. Dat maakt het

gevers als Suiker Unie, NS en ProRail. Dat moet

expertise van de mensen die het uiteindelijke

een lastige plek om te bouwen, waardoor ma-

natuurlijk zo blijven. Het neemt echter niet weg

werk moeten doen centraal staat.”

terialen moesten worden aangepast en er aan

dat er nog meer aan de weg getimmerd moet

de luchtdichting hoge eisen worden gesteld.

worden. We hebben de kennis en ervaring

Neventaken

In dat verlengde worden extra plafonddelen

met industriebouw nu eenmaal in huis. Het is

In navolging van de andere bedrijfsleiders bin-

aangebracht om wateroverlast te voorkomen.

die identiteit die ik wil versterken en uitdragen.

nen BVR heeft ook Rob Scherrenberg een

Naast opmerkelijk grote W- en E-installaties

Werken in de industriebouw vergt flexibiliteit

aantal neventaken. In zijn geval gaat het

komen er tevens diverse specialistische instal-

en de bereidheid om onregelmatig te werken.

om de aandachtsgebieden inkoop en Inno

laties. Onlangs werd de laatste hand gelegd

Daar gaan we voor en daar zetten we op in.”

Concept Bouwen (ICB). “Met name ICB, bij
de landelijke introductie in 2007 bejubeld

aan het gevelmetselwerk. In het laboratorium
wordt volop gewerkt aan de afbouw. Zo zijn

Werkvloer

door de koppeling van ketenintegratie en

o.a. installaties boven het plafond aange-

“De kracht van een bedrijf als BVR ligt op de

BIM, is een nieuwe uitdaging. Het concept

bracht, de wanden betegeld en is er volop ge-

werkvloer”, zegt Rob Scherrenberg. Daarmee

heeft nog steeds veel voordelen ten opzichte

stuct. Het project startte 17 april en wordt in

doelt hij op een interne en door hemzelf geën-

van traditioneel bouwen. Dat gaan we verder

de tweede helft van januari 2018 opgeleverd.

tameerde studie die antwoord moest geven

uitkristalliseren en promoten.”

Blauwdruk
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Advertenties

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.

De Kraan Installatietechniek b.v. is een totaalinstallateur
die zich heeft gespecialiseerd in W-installaties.
Werkgebied: Zuid-West Brabant en Zuid-Holland.

Nikkelstraat 24, 4823 AB Breda | 076-5424210 | www.dekraan.nl

