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Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“BVR schrijft zwarte cijfers in 2017”
In deze uitgave blikken we op pagina 6 en 7 met de highlights uit ons Jaarverslag 2017 terug op
een succesvol jaar waarin we de omzet met 35% zagen groeien naar ruim 50 miljoen euro en
een netto winst van meer dan een half miljoen euro hebben gerealiseerd. Het positieve is bovendien dat we in 2018 eenzelfde ontwikkeling van de omzet verwachten.

Colofon

Naast deze gunstige ontwikkelingen zijn er echter ook zaken om ons zorgen over te maken. Het
is immers geen geheim dat de markt op het moment zwaar onder druk staat. En zoals het ernaar
uitziet, is de bouwbranche niet in staat deze situatie op korte termijn het hoofd te bieden. Zo zijn

Blauwdruk

er steeds minder bouwbedrijven die vanwege de drukte inschrijven op aanbestedingen, is er een

is een kwartaaluitgave van BVR Groep BV

chronisch tekort aan (bouwplaats)personeel, wordt het steeds moeilijker om onderaannemers

uit Roosendaal en wordt in een oplage van

te contracteren en kunnen de fabrikanten van bouwmaterialen niet tijdig aan de vraag voldoen.

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder

De forse prijsstijgingen die hiervan het gevolg zijn, maken de marges voor bouwbedrijven klein,

relaties, ICB-partners en medewerkers van

omdat de kosten van bouwprojecten veel hoger uitvallen dan gepland.

BVR Groep BV.
Vormgeving 100%, Etten-Leur

Door de goed gevulde orderportefeuille van BVR Groep BV - deze bestaat uit een gezonde mix

Tekst/dtp Witteveen Reclame

van aanbestedingswerken, eigen ontwikkelingsprojecten, een op een werken en projecten voor

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

vaste relaties - is onze bouwgroep beter in staat op een adequate wijze op de huidige marktsitua-

Druk

tie te anticiperen, zij het dat vakkundig personeel een punt van aandacht blijft. Mede om deze

Drukkerij Letoprint

Info advertenties 0165 - 63 11 11

reden zijn we blij dat we veel kwalitatief goede mensen in vaste dienst hebben.
In deze uitgave passeren diverse lopende en opgeleverde projecten de revue. Daarnaast is er
aandacht voor ons traditionele en wederom druk bezochte nieuwjaarsontbijt en staan we stil bij
een nieuwe ontwikkeling in de sector: circulair bouwen. Veel leesplezier met deze Blauwdruk.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Nieuwe school voor speciaal onderwijs in Roosendaal

Hoogste punt voor SO scholen De Fakkel en De Sponder

P

Op maandag 12 maart 2018 vond de
viering plaats van het hoogste punt van
het nieuwbouwproject ‘De Fakkel’ en ‘De
Sponder’ in Roosendaal. De bouw van de
beide scholen voor speciaal onderwijs ging
eind september 2017 van start.
Tijdens de viering namen wethouder Hans
Verbraak en Gerben van Dijk, projectmanager
bij de gemeente Roosendaal, het woord. De
officiële handeling bestond uit het hijsen van
de vlaggen van de gemeente Roosendaal en
BVR. Een scheurkalender, gemaakt door de
directrices van de scholen, biedt voor iedere
dag tot aan de oplevering een leuk verhaal,
tip of wetenswaardigheid. De feestelijke bij-

Ja arlijks

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

Nieuwjaarsontbijt 2018

eenkomst werd in de nieuwe gymzaal afge-

E

sloten met een hapje en een drankje.

o

Tweede fase groot
onderhoud Beverwaard

H

M

e

v

Ook het groot onderhoud voor de 2e fase

e

in Beverwaard wordt uitgevoerd door BVR

b

Bouw Gorinchem BV en Suijkerbuijk Bouw

s

& Services BV. Na de 1e fase (103 apparte-

e

menten) heeft Woonbron ook de 2e fase aan

e

de combinatie uit Roosendaal gegund. Het
Het forum bestond uit BVR medewerkers. V.l.n.r.: Theo Klijn (hoofd BVR VastgoedOntwikkeling BV), Kees Pasveer
(bedrijfsleider BVR Bouw BV), Peter Suijkerbuijk (directeur BVR Groep BV), Karel van Dam (inkoop), Rob Scherrenberg
(bedrijfsleider BVR Bouw Rasenberg BV) en Goof van der Linden (bedrijfleider BVR Bouw Gorinchem BV)

h

betreft het project ‘Wissing’ dat 82 tussenwoningen omvat, waaronder 29 koopwoningen

Op 16 januari 2018 vond in De Kring Roosen-

een thema: SamenWerken en werd het

van particulieren. De opdracht is in principe

daal het jaarlijkse nieuwjaarsontbijt plaats

officiële deel gepresenteerd door presentator

verstrekt voor de 53 huurwoningen. Particu-

voor onderaannemers en leveranciers van

Bagiyo van der Leemputte. Op basis van de

liere eigenaren wordt de mogelijkheid ge-

BVR Groep BV. Zoals gebruikelijk werd de

oproep die BVR Groep BV vooraf deed om

boden om met het groot onderhoud mee te

ontbijtsessie voorafgegaan door een terug- en

aandachtspunten en/of vragen te formuleren,

doen en kunnen daarvoor een offerte aan-

vooruitblik. BVR-directeur Tonny Vromans

nam een aantal BVR medewerkers (o.a.

vragen. Het gaat om gevelonderhoud (met-

stond stil bij de forse omzetstijging (35%) die

bedrijfsleiders) zitting in een forum dat de

sel-/voegwerk), nieuwe kozijnen (kunststof),

in 2017 werd gerealiseerd. Ook passeerden de

vooraf ingediende vragen beantwoordde. Na

nieuwe dakramen en het vervangen van een

gerealiseerde en op stapel staande projecten

deze interactiesessie met het publiek was het

deel van de installaties. Fase 2 wordt medio

de revue. Anders dan andere jaren was er

tijd voor het goed verzorgde ontbijtbuffet.

juni 2018 opgeleverd.
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Nieuwe culturele huiskamer voor Roosendaal

Parrotia opgeleverd

Sociaal Jaarverslag 2017

Personeel &
Organisatie
In 2017 groeide het aantal vaste medewerkers van 112 naar 117. De groei is het gevolg
van de forse omzetstijging die in 2017 plaatsvond. Door zowel extra medewerkers in
vaste dienst te nemen en tijdelijk gebruik
te maken van ingeleende medewerkers,
kon de behoefte aan personeel het hoofd
worden geboden. Bij het invullen van de
vacatures kregen medewerkers met een
detacheringscontract weer voorrang op
een aanstelling. Mede hierdoor was sprake
van een kleine terugloop van het aantal
ingeleende medewerkers van 12 naar 10.

Eind februari 2018 leverde Suijkerbuijk Bouw & Services BV het gerenoveerde Parrotia op. In

CAO

opdracht van AlleeWonen werd begin oktober 2017 gestart met de algehele opknapbeurt van

2017 kenmerkte zich als de tweede periode

het gebouw waarin ook de bibliotheek VANnU is gehuisvest.

van de ‘CAO nieuwe stijl’. De ingrijpende
wijzigingen die in 2016 werden ingezet,

Huiskamer van Roosendaal

huiskamer van Roosendaal. Het restylen van

bleven ook in 2017 van kracht. In dat ver-

Met het nieuwe Parrotia is Roosendaal

de ruimten op de begane grond en de verdie-

lengde bleef het voor veel medewerkers

een culturele huiskamer rijker. Rode draad

ping bestond o.a. uit het aanbrengen van PVC

(kantoor én bouwplaats) wennen aan het

vormt de verrijking op het gebied van taal

vloerdelen en vloerbedekking, betere plafond-

zgn. individueel (keuze)budget. Aangezien

en cultuur door de combi van activiteiten en

verlichting, warmere kleuren tegen de wan-

dit budget niet of onvoldoende werd aange-

bibliotheek, maar ook op maatschappelijk en

den en nieuwe toiletten. Het geheel heeft een

wend voor de eigen duurzame inzetbaarheid

sociaal vlak door organisaties als ouderenver-

zeer open uitstraling. Ook is de ingang ver-

worden waar mogelijk acties ondernomen

eniging Ons Marie. Voor alles staat Parrotia

plaatst naar de onderdoorgang tussen Markt

om medewerkers te stimuleren hun duurza-

echter voor een verrijking van de stad als dé

en Emile van Loonpark.

me inzetbaarheid beter in acht te nemen.
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
De bevindingen en verbeterpunten die naar
aanleiding van het in 2016 gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek werden geïnventariseerd, zijn in 2017 aangepakt en zo
veel mogelijk gerealiseerd. Dit gebeurde na
overleg met de GOR (Gemeenschappelijke
Ondernemings Raad). Thema’s waren o.a.
veiligheid, ontplooiingskansen, werkdruk en
mentale belasting en uiteraard de medewerkerstevredenheid. Een aantal verbeterpunten

Artist-impression

wordt in 2018 afgerond.
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thema jaarverslag 2017 | Vastgoedontwikkeling en Gebiedsontwikkeling
De monumentale kapel van Mariadal wordt uitgebreid met een sfeervolle serre waar het beoogde
toekomstige restaurant wordt gesitueerd.

bouwtijd, betere kwaliteit en meer rendement

m

resulteert. Om eigen projecten te genereren, is

h

het kunnen aankopen van gronden en gebou-

i

wen een belangrijke voorwaarde. Daartoe

t

worden diverse langlopende contacten onder-

p

houden met vermogende particulieren en

h

beleggingsmaatschappijen die in de product-

z

groepen van BVR Groep BV geïnteresseerd zijn.

m

g
Thema

i

Het thema van het jaarverslag 2017 is

Jaarverslag 2017

‘Vastgoedontwikkeling en Gebiedsontwikke-

H

ling’. Dit thema borduurt voort op het thema

I

van 2016: transformeren. Niet zelden is de

s

transformatie van een bestaand gebouw

t

namelijk onderdeel van een project waarin

d

vastgoed- en gebiedsontwikkeling geïntegreerd

v

worden. De reeds opgeleverde Nieuwe LTS in

S

Dordrecht is zo’n voorbeeld, maar ook de

D

lopende projecten De Ambachtsschool, De

d

Ambachtshove en Mariadal in Roosendaal

i

laten zien dat BVR Groep BV in toenemende

D

mate op dit gebied actief is. Het thema is

M

gekozen met het oog op de orderportefeuille

(

en het aantal op stapel staande projecten.

B

n
Mariadal

w

Een van de belangrijkste wapenfeiten in 2017

t

Voor de vijfde keer op rij, sinds de start in 2013, schrijft BVR Groep BV zwarte cijfers. Met een

was in oktober van dat jaar de verwerving van

J

omzetstijging van 37,5 naar 50,8 miljoen euro (35%!) en een netto-winst van ongeveer een half

de herontwikkeling en transformatie van het

e

miljoen euro kan de directie van BVR Groep BV met tevredenheid terugkijken op het afgelopen

monumentale klooster Mariadal, inclusief de

H

jaar. Aangezien eenzelfde omzet wordt verwacht voor 2018 zien ook de toekomstperspektieven

gebiedsontwikkeling van de aangrenzende,

v

er positief uit. De stijgende lijn voert voor een belangrijk deel terug naar het economisch herstel

eveneens monumentale tuin. Aan de verwer-

K

in de bouwnijverheid. De aantrekkende woningmarkt zorgde voor een grotere productie van het

ving ging een herontwikkelingsplan vooraf.

B

aantal nieuwe woningen en appartementen, alsook voor een groter bouwvolume op het gebied

Doorslaggevend in het BVR-voorstel was de

a

van onderhoud en renovatie. Terwijl daarnaast het aantal eigen projecten gestaag groeide,
zagen ook de nodige utiliteitsbouwprojecten het levenslicht.
Eigen projecten

de bouwgroep als organisatie die alle onder-

Met de toename van het aantal eigen projec-

delen van het bouwproces aan kan bieden,

ten komt BVR Groep BV tegemoet aan de stra-

al dan niet in combinatie met het zelf ontwik-

tegische doelstellingen die voor 2014-2019 zijn

kelde Inno Concept Bouwen dat door betere

geformuleerd. Namelijk het genereren van

samenwerking met bouwpartners en de toe-

meer partnerprojecten en het positioneren van

passing van BIM-techniek welke in een snellere

Study Studio Park Breda Alpha (BVR Bouw BV)
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Forse omzetstijging van 35% in 2017

t

mix van wonen, zorg en horeca. Zo staan in

Vernieuwbouw vond plaats voor McDonald’s

de continuïteit van BVR Groep BV wederom

s

het klooster wonen en zorg centraal en worden

in Amersfoort. Voor Suiker Unie werden weder-

centraal.

-

in de kapel culturele en maatschappelijke func-

om diverse onderhoudswerkzaamheden ver-

Een van de trends binnen duurzaam bouwen is

e

ties gecombineerd. In de binnentuin komt een

richt. Ook werden een nieuwe bietenwascen-

de aandacht voor circulair bouwen en circulaire

-

proeftuin (Stroomgaard) voor innovaties op

trale en het IRS laboratorium, allebei in Dinte-

economie. Ook BVR Groep BV is hiermee

n

het gebied van o.a. energietransitie en duur-

loord, opgeleverd.

aan de slag gegaan en zal in 2018 een eerste

-

zaamheid. Het project omvat 22 woningen die

Suijkerbuijk Bouw & Services BV was in

project op dit gebied realiseren.

.

middels transformatie in het klooster gebouwd

2017 weer werkzaam voor een aantal corpo-

gaan worden en 51 nieuwbouwwoningen die

raties, zoals AlleeWonen, Woonbron, Stadlan-

Het vertrouwen van opdrachtgevers, onder-

in de tuin gesitueerd zijn.

der en Woonvizier. Opgeleverd werden o.a.

aannemers, leveranciers, relaties en mede-

het transformatieproject de ‘Nieuwe LTS’ in

werkers in BVR Groep BV bleef ook in 2017

s

-

Hoogtepunten

Dordrecht en, samen met BVR Bouw Gorin-

onveranderd groot. Met een zeer goed gevul-

a

In 2017 was van een aantal hoogtepunten

chem BV, de eerste fase van een groot onder-

de orderportefeuille voor 2018 ziet de bouw-

e

sprake. Zo leverde BVR Bouw BV de studen-

houdsproject in de Beverwaard in Rotterdam.

groep de toekomst positief tegemoet. De

w

tenappartementen van Study Studio Park Bre-

Onderhoudswerkzaamheden werden weer

meerjarenvisie en de daaruit voortvloeiende

n

da Alpha op. Andere grote projecten die het le-

verricht voor de Gemeente Roosendaal, de

strategische doelstellingen op het gebied van

d

venslicht zagen, waren woonzorgcentrum De

Stichting Groenhuysen en een aantal Ver-

stabiliteit, vernieuwing en samenwerking vor-

n

Statenhof in Leiden en het transformatie project

enigingen van Eigenaren.

men met inachtneming van een paar kleine

e

De Douanier in Roosendaal. Opgeleverd wer-

Projecten van BVR VastgoedOntwikkeling

bijstellingen ook in 2018 de basis voor de

e

den ook de winkels aan de Rucphensebaan

BV waarvan de ontwikkeling in 2017 gereed

bedrijfsvoering.

l

in Roosendaal, de 10 (ICB) woningen van

kwam, zijn Erf Zilverster in Zoetermeer,

e

De Brug in Zundert, de 18 woningen aan de

De Beltmolen in Nieuw-Vossemeer en De

2017 was een jaar waarin BVR Groep BV kans

s

Madoerastraat in Dordrecht en de 4 woningen

Ambachtsschool in Roosendaal. Eind 2017

zag de economische crisis achter zich te laten

e

(fase 4) in De Landerije in Steenbergen.

werden het monumentale klooster Mariadal

en verder te bouwen aan de verbetering van

BVR Bouw Gorinchem BV leverde diverse

en de monumentale tuin verworven.

de marktpositie. Het beleid is erop gericht die

nieuwe en gerenoveerde trafostations op. Ook

lijn in 2018 door te trekken. Bij voorkeur in

werd het groot onderhoud van 103 appar-

Toekomst

7

tementen in de Beverwaard afgerond. Voor

Toekomstgericht denken en doen, is BVR

n

Joulz werden 1438 trafostations geïnspecteerd

Groep BV niet vreemd. Zo hebben ICT, (her)

t

en waar nodig in onderhoud genomen. In

certificeringen en erkenningen, ICB en de toe-

e

Hellevoetsluis vond de transformatie plaats

passing van BIM-techniek, de samenwerking

,

van een buurthuis naar bedrijfsgebouw De

met bouwpartners en beleggers, acquisitie,

-

Kooistee (fysiotherapiepraktijk).

alsook de relatie en goede verstandhouding

.

BVR Bouw Rasenberg BV tekende voor een

met de medewerkers, een zeer hoge prioriteit.

e

aantal verbeteringen op NS Station Schiedam.

Naast de realisatie van omzet en winst stond

De Nieuwe LTS Dordrecht (Suijkerbuijk B&S BV)

Kabeltuin Middelharnis (BVR Bouw Gorinchem BV)

samenhang met (vaste) bouwpartners!

Bietenwascentrale (BVR Bouw Rasenberg BV)

Blauwdruk
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Bijzonder gebouw voor gemeente Rucphen

Gemeenschapshuis Agora opgeleverd

McDonald’s Tilburg

McDonald’s Tilburg
grondig gerenoveerd

BVR Bouw Rasenberg BV heeft een topprestatie geleverd bij McDonald’s in Tilburg Centrum. Ondanks de kou is het restaurant in
slechts 5 weken tijd volledig gestript, uitgebreid
met een uitbouw, voorzien van een nieuwe gevel, nieuwe dakbedekking en dubbelglas. Tevens
zijn de keuken en het restaurant opnieuw inOp 31 januari 2018 leverde BVR Bouw BV het nieuwe Gemeenschapshuis Agora in Rucphen

gericht. Over het korte tijdsbestek waarbinnen

op. In het multifunctionele gebouw van ca. 2.400 m² zijn een theaterzaal, een sportzaal en

de remodeling van het restaurant gerealiseerd

ruimtes voor diverse lokale verenigingen gerealiseerd. Via de foyer, die overloopt in een bui-

werd, zegt bedrijfsleider Rob Scherrenberg van

tenterras, is een verbinding gelegd met een nieuw plein in de dorpskern. De multifunctionele

BVR Bouw Rasenberg BV het volgende: “Alle

accommodatie is samen met het plein gezichtsbepalend voor het centrum van Rucphen.

betrokkenen, dus opdrachtgever, aannemer
en onderaannemers/leveranciers, hebben zeer

Bijzonder gebouw

dagelijkse constructie sprake. Daarnaast is

efficiënt samengewerkt. Dat zorgde voor het

Gemeenschapshuis Agora is een bijzonder ge-

zo’n 4 kilometer elektriciteitskabel verwerkt

succesvolle verloop van het project.” Een aan-

bouw. Door de verschillende hoogtes en de

en 800 meter luchtkoker. Het 14.000 m3

tal nieuwe projecten voor McDonald’s, zowel

schuine daken is van een complexe en niet

tellende gemeenschapshuis is 14 m. hoog.

renovatie als nieuwbouw, staat op stapel.

Entree

Toneel

BVR Bouw Rasenberg
BV maakt fundaties
voor Suiker Unie
BVR Bouw Rasenberg BV is als ‘huisaannemer’
Artist-impression
fase
2
voor
Suiker Unie
actief.
In verband met de vele

onderhoudswerkzaamheden zijn er buiten de

Uitbreiding kantoor BVR Bouw Gorinchem BV

campagne (sept. t/m febr.) continu twee medewerkers bij de suikerproducent actief. Daar-

Sinds de start van BVR Bouw Gorinchem BV,

gebied van o.a. calculatie en werkvoorbe-

naast worden ook andere projecten gerealiseerd

eind oktober 2015, is de werkmaatschappij

reiding wordt het bestaande kantoor van

zoals de fundaties voor een methaanreactor,

vanuit Avelingen West 49 in Gorinchem ac-

168 m uitgebreid naar 268 m . De uitbrei-

een gasbuffer en een biofakkel. Dit is inclusief

tief. Vanwege de groei van het team en de

ding van ruimte komt ook de vierkante me-

een aantal poeren voor leidingbruggen. Start

toename van de werkzaamheden op het

ters aan vergaderruimte ten goede.

Artist-impression
fase Oplevering:
2
werk:
7 mei 2018.
15 juni 2018.

2

2
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Kennedylaan 16A
5571 KC Bergeijk
tel. 0497 - 55 65 30
http://www.kempencladding.nl

-

l

... creëer je samen met FAKRO
hetmooistelicht.nl
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Verkoop woningen en appartementen verloopt gestaag

Werkzaamheden De Ambachtsschool in volle gang

“

26 zorgeenheden die zijn gelegen aan de
Aan de achterzijde van het
hoofdgebouw van het voormalige
Da Vinci Colege is aan de hoeveelheid
puin duidelijk te zien dat er in het gebouw het nodige is gestript en gesloopt.

kant van supermarkt Dirk van den Broek.
Compartijn is de zorgverlener voor dit te
transformeren deel van het gebouw dat
‘Huize Roosdael’ gaat heten. Eind dit jaar is
de oplevering gepland voor dit zorgdeel.
Verkoop
Voor wat betreft de verkoopwoningen en
-appartementen is 75% van de 24 wooneenheden in optie. De klantmanager van
catie om de verkoop te completeren.

t

van het hoofdgebouw zijn steigers geplaatst

negouwen in Roosendaal is in wording. On-

om de gevels te kunnen reinigen en aanslui-

langs is met het strippen van het pand be-

tend de raamkozijnen te vervangen voor nieu-

Fase II - ‘De Ambachtshove’ - is nog volop in

t

gonnen. Op het achtergelegen terrein, de

we geïsoleerde aluminium kozijnen.

ontwikkeling. De verkoop staat voor het 3e

k

d

kwartaal van dit jaar gepland. Zodra hierover

College, zijn tevens saneringen gaande. Bin-

Zorgeenheden

meer bekend is, volgt nadere informatie.

E

nen enkele weken worden de werkplaat-

In het project komen naast de particuliere

Meer weten over het project? Kijk dan op:

O

sen en de aula gesloopt. Aan de voorzijde

eengezinswoningen en appartementen ook

https://ambachtsschool-roosendaal.nl

e

Nieuwe projecten voor Suijkerbuijk
Bouw & Services BV in Roosendaal

Gevelonderhoud
HS Stations

i

S

n

S

“

gen een andere indeling. Ook worden twee

Voor energiebedrijf Joulz is BVR Bouw Gorin-

kant en klare OK’s uit Gouda in het gebouw

enige tijd geleden gestart met het gevelonder-

geplaatst. Oplevering: eind 2018.

houd van diverse HS (hoogspannings) Stations

W

in Utrecht en in Rotterdam. Inmiddels zijn er 2

B

opgeleverd: in Leusden (foto) en in Maarssen.

e

Groot onderhoud flats Westrand

projecteN

I

‘De Ambachtsschool’ aan de Laan van He-

voormalige werkplaatsen van het Da Vinci

Nieuwe

BVR maakt de afspraken met kopers op lo-

Voor Alwel start Suijkerbuijk Bouw & Services

t

BV in juni/juli met het groot onderhoud van 70
Een nieuw project voor Suijkerbuijk Bouw &

appartementen aan de Burgemeester Freijters-

G

Services BV betreft het uit aanbesteding ver-

laan. Het gaat om de schilrenovatie van twee

Z

worven project voor het Bravis Ziekenhuis in

flatgebouwen. Zo krijgen de woningen nieuw

d

Roosendaal. Het omvat de vernieuwbouw van

voegwerk, kunststof kozijnen, dubbel glas en

g

de pijn- en oogpoli’s, de modernisering van de

worden de overstekken voorzien van onder-

v

entree voor de poliklinieken en de plaatsing

houdsvrij materiaal. In de woningen worden

z

van twee modulaire OK’s. Het project is in sa-

installaties vervangen. De werkzaamheden

o

menwerking met van Dijnsen Installatietech-

worden in het eerste kwartaal van 2019 af-

t

niek (E/W) verworven. Genoemde poli’s krij-

gerond.

i

0
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april 2018

Green Chemistry Campus, Bergen op Zoom

“Circulair bouwen vraagt om anders denken en doen”
dige bouwomgeving. We hebben elk vanuit
onze eigen expertise aan de aanbesteding bijgedragen.”
Aandachtsgebieden
Essentieel bij de aanbesteding en van doorslaggevende aard voor de opdrachtgever was een
aantal aandachtsgebieden, zoals het gegeven
dat BVR Groep BV Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als vast speerpunt in de
bedrijfsvoering heeft opgenomen. Rob Scherrenberg: “Daarnaast hebben we aangegeven
In Bergen op Zoom is BVR Bouw Rasenberg BV begonnen met de bouw van een demoruim-

hoe we omgaan met zaken als afvalreductie

te voor de Green Chemistry Campus. De GCC richt zich op starters die zich willen ontwikkelen in

en efficiënte logistiek, de milieuwinst die het

de Biobased markt. In deze aanbesteding is dan ook van biobased en circulair bouwen sprake. Het

gevolg is van biobased en circuliar bouwen,

team is op dit moment druk bezig om geschikte en gebruikte materialen te zoeken, zoals houten

hoe we bij de detaillering van het te realiseren

kozijnen, deuren, een bovenloopkraan en ecologische dakbedekking.

project nu al rekening houden met hergebruik
van materialen op termijn en hoe en wat we

Eigen expertise

niet echt bekend. Dan is het geen overbodige

door circulair te bouwen kunnen besparen door

Om aan de aanbesteding voor dit project op

luxe om samen te werken met mensen die er

materialen te hergebruiken. Een opsomming

een zo verantwoord en efficiënt mogelijke wijze

ervaring mee hebben. Zo richt Bas Slager zich

van te hergebruiken bouwele-

inhoud te geven, werkte bedrijfsleider Rob

sinds 2012 met zijn bedrijf Repurpose op het

menten is in de aanbesteding

Scherrenberg van BVR Bouw Rasenberg BV

hergebruik van bouwproducten en is Sissy

opgenomen. Het is anders den-

nauw samen met Bas Slager van Repurpose en

Verspeek sinds 2008 actief met modern en

ken en doen, maar wel iets om

Sissy Verspeek van Natuurlijk Thuis.

biobased bouwen. Met Natuurlijk Thuis werkt

in de toekomst rekening mee te

“Met circulair bouwen waren we als bouwgroep

ze als kennispartner aan een toekomstbesten-

houden!”

BVR Bouw Gorinchem BV werkt al sinds jaar

Voorburg

verdiepte kelder en 1 bouwlaag van 35 me-

en dag voor energiebedrijf Joulz. De opdrach-

Een nieuwe opdracht betreft de bouwkundige

ter lengte met een plat dak. Inmiddels zijn de

ten die worden verstrekt zijn zeer divers.

aanpassingen van een 10kV Station aan de

staalconstructie en de dakdelen geplaatst.

Boutensstraat 32 in Voorburg. Eind maart ging

Aansluitend is gestart met het lijmen van de

Groot onderhoud

het werk van start. De oplevering staat gepland

kalkzandsteenwanden. De oplevering van het

Zo worden jaarlijks talloze MS-ruimten (mid-

voor de eerste week van juni. Het werk dient in

gebouw staat gepland voor medio april 2018.

denspanningsruimten) en Gas Regel Stations

2 fasen te worden uitgevoerd.

Rob Scherrenberg

Werken voor Joulz

geïnspecteerd. Aansluitend worden de geïnventariseerde en benodigde onderhoudswerk-

Gorinchem

zaamheden verricht. In 2017 ging het om 755

In de eigen vestigingsplaats Gorinchem bouwt

objecten. Op dit moment worden 1148 sta-

BVR Bouw Gorinchem BV een 13 kV Station

tions geïnspecteerd waarvan het onderhoud

waarvoor medio januari de vloeren zijn gestort.

in 2019 moet worden aangepakt.

Het nieuwe schakelstation bestaat uit een half

Blauwdruk
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Glazenwassen

Daken & goten

Reguliere schoonmaak

Bouwoplevering

Vloeronderhoud

Industriële reiniging
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vinGarant® als
huismerk!
Uw
WAARD
E
IN 1,35
o
0,9 8 W/ 2f
mK

• een perfect ‘huismerkkozijn’
• met standaard detaillering
• overtreft de normen en eisen
• met hoge technische prestatie
• meer dan KVT en Bouwbesluit
• in concept II, III en IV
• KOMO attest en SGT Garantie

Meer weten?...
kijk op vandevin.nl

De Geestakkers 8 • 5591 RC Heeze
postbus 102 • 5590 AC Heeze

De Buskes 6 – 5087 MA Diessen – T: 013-3050024
W: RRwooddesign.nl – I: info@RRwooddesign.nl

T
F
E
I

: 040 224 19 99
: 040 224 19 90
: verkoop@vandevin.nl
: www.vandevin.nl

ketenpartner bij uitstek

