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Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“BVR schrijft zwarte cijfers in 2017”
Met nog heel even te gaan voordat de vakantie begint, treft u hierbij de tweede Blauwdruk van
2018 aan. Wederom houden wij u graag op de hoogte van de lopende projecten en de nieuwe
werken die in ontwikkeling of voorbereiding zijn.
De tijden in de bouw zijn veranderd. Waar eerst de bouwers op zoek waren naar projecten, zijn
nu opdrachtgevers op zoek naar bouwbedrijven. Opdrachtgevers en bouwers die een vaste relatie hebben met elkaar en de opdrachten in bouwteamverband uitzetten, zijn nu in het voordeel

Blauwdruk

ten opzichte van opdrachtgevers die hun projecten uitrollen in de aanbestedingsmarkt.

is een kwartaaluitgave van BVR Groep BV

Door de veranderende markt hebben we daarnaast ook te maken met diverse problemen. Neem

uit Roosendaal en wordt in een oplage van

bijvoorbeeld de exorbitante levertijden van materialen en dito prijstijgingen waardoor het lastig

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder

of haast niet te doen is om binnen gestelde planningen op te leveren of binnen budget inkopen

relaties, ICB-partners en medewerkers van

te verrichten. Daarnaast is er ook een schaarste op de arbeidsmarkt, zowel voor bouwplaats- als

BVR Groep BV.

kantoorpersoneel.

Vormgeving 100%, Etten-Leur
Tekst/dtp Witteveen Reclame

Als BVR Groep mogen we blij zijn dat we op onze bouwplaatsen over veel goede eigen vak-

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

lieden beschikken en vakbekwaam kantoorpersoneel in dienst hebben voor de voorbereiding

Druk

en uitvoering van deze projecten. Voor BVR Groep BV geldt verder dat we een goed gevulde

Drukkerij Letoprint

Info advertenties 0165 - 63 11 11

orderportefeuille voor 2018 hebben, waarvan het zwaartepunt wederom in de tweede helft van
het jaar ligt. Ook voor 2019 is onze orderportefeuille voor meer dan de helft gevuld met mooie
projecten waar we u in dit en de komende magazines nader over informeren.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en veel leesplezier met deze Blauwdruk.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Bijzonder project in Roosendaal

Modulaire OK’s Bravis Ziekenhuis Roosendaal geplaatst
Met een kraan wordt een van de units op de fundatie
geplaatst. Bouwplaatsmedewerkers zien erop toe dat
alles volgens plan en voorschriften gebeurt.

N
v

Vernieuwbouw
De komst van de OK’s naar Roosendaal
en de plaatsing ervan maakt zoals eerder
gezegd deel uit van een grotere opdracht.
Daartoe werden op 13 april jl. de contractstukken ondertekend voor eveneens de vernieuwbouw van de pijn- en oogpoli’s en
de modernisering van de entree van de
poliklinieken. De poli’s worden gestript en
gerenoveerd. Evenals het aanpakken van de

S u i j k e r b u i j k B o u w & S e r v i c e s BV

entree moet met deze werkzaamheden nog
worden gestart. De plaatsing van de OK’s

S

Op 16 juni jl. arriveerden vijf OK-units bij het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal. Na 10 jaar in

stond als eerste gepland. De oplevering van

g

Gouda dienst te hebben gedaan, gaan de units een nieuwe toekomst tegemoet in Roosendaal.

OK’s, poli’s en entree vindt eind 2018 plaats.

t

Daarvoor bracht Suijkerbuijk Bouw & Services BV een nieuwe fundatie aan. Het plaatsen van

z

de OK’s maakt deel uit van een grotere opdracht die in samenwerking met Van Dijnsen Instal-

u

latiewerken/Beveiligingen BV werd verworven.

V
Millimeterwerk

Gouda naar Roosendaal te vervoeren. Een-

V

Met de komst van de units naar Roosendaal

maal gearriveerd werden de units met behulp

w

zijn twee extra operatiekamers gemoeid. In-

van een kraan op de fundatie geplaatst.

p

clusief de extra ruimtes die deel uitmaken van

“Millimeterwerk”, gaf een van de bouwplaats-

‘

de units, gaat het om een ‘gebouw’ van 18

medewerkers te kennen. En dat was het ook,

z

x 12 meter. Het Transport Exceptionnel deed

want de plaatsing en aansluiting van de units

d

er ongeveer twee uur over om de units van

vergde veel precisie en vakmanschap.
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‘Veiligheid voor alles’

Nieuwe voorzieningen garanderen
veiligheid balkons Beneluxflat

Huisaannemer

Suijkerbuijk Bouw &
Services huisaannemer
Stichting Groenhuysen
Al heel wat jaren tekent Suijkerbuijk Bouw & Services BV voor het onderhoud van het vastgoed
van de Stichting Groenhuysen te Roosendaal.
Sinds enige tijd is deze werkmaatschappij de
vaste huisaannemer van de stichting. Dit heeft
o.a. tot gevolg dat er dagelijks twee medewerkers in de weer zijn. Een van de voordelen hiervan betreft de continuïteit die geboden wordt.
Omdat de beide medewerkers erg goed op de
hoogte zijn van de staat van de gebouwen is er
veel kennis van zaken.
Het onderhoud is breed en varieert van het dagelijks klein onderhoud, zoals het afstellen van
een kraan en het vervangen van een deurslot,

Sinds eind augustus 2017 staat de Beneluxflat aan zowel de voor- als achterzijde in de stei-

tot het verbouwen van ruimten en het vervan-

gers. Aanleiding vormde het zijstuk van een van de balkons van het gebouw dat medio augus-

gen van dakpannen. Het werk bestaat uit plan-

tus 2017 als gevolg van betonrot losliet en naar beneden viel. Nadat vervolgens ook de andere

matig onderhoud, meerjaren onderhoud en niet

zijwanden zijn verwijderd en tijdelijk houten wanden zijn geplaatst, heeft nader onderzoek

te vergeten het treffen van (tijdelijke) maatrege-

uitgewezen dat 44 zijwanden van 88 balkons dienen te worden vervangen.

len bij calamiteiten.

Veiligheid voor alles
Voor opdrachtgever Alwel komt er naar ver-

Remodelling kantoor Mandelelaan Rotterdam

wachting eind dit jaar een einde aan een lange
periode van onzekerheid. Onder het motto
‘veiligheid voor alles’ is na gedegen onderzoek duidelijk geworden dat de veiligheid van
de balkons met inachtneming van een aantal
maatregelen voor de komende 20/30 jaar kan
worden gegarandeerd. Een meevaller vormde
de betonnen wanden tussen de balkons. Deze
worden extra verankerd en hoeven daardoor
niet vervangen te worden. In totaal worden
van de 88 woningen 68 balkons aangepakt,
waarvan zoals gezegd bij 44 balkons de zijwanden worden vervangen. Het project zit
logistiek erg lastig in elkaar. De veiligheid van

In Rotterdam is Suijkerbuijk Bouw & Services BV

Aangepakt worden o.a. de toiletten, plafonds,

medewerkers en omwonenden geniet een

onlangs gestart met de remodelling van kantoor

verlichting, vloeren, deuren en buitengevels.

hoge prioriteit. Zo is het tankstation aan de

KP20 aan de Mandelelaan. Ook wordt het ge-

Tevens worden alle installaties vernieuwd, de

straatzijde overkapt. Suijkerbuijk Bouw & Ser-

dateerde kantoorgebouw uitgebreid met een

buitengevels gereinigd en vindt herbestrating

vices BV levert het project vóór kerst 2018 op.

entree die van een glazen gevel wordt voorzien.

plaats. Oplevering: week 50.
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Eerste project circulair bouwen afgerond

BVR Bouw Rasenberg BV levert
Green Chemistry Campus op

7

Bouwen voor McDonald’s

Sloop/nieuwbouw
voor McDonald’s
in Nijmegen

F
L

Aan de Wijchemseweg in Nijmegen reali-

g

seert BVR Bouw Rasenberg BV een nieuw

g

restaurant voor McDonald’s. Voordat er ge-

m

bouwd kan worden, wordt eerst de voor-

a

malige discotheek Matrixx gesloopt om

A

ruimte te maken voor het nieuw te bouwen

s

restaurant. De Matrixx kende aan het begin

n

van deze eeuw gouden tijden: dj’s als Armin

M

van Buuren zorgden voor talloze feestgan-

k

gers. Toen de bezoekersaantallen afnamen,

o

werd de discotheek gesloten. Op de plaats

o

van het huidige restaurant, dit wordt in fase

d

2 gesloopt, komen parkeerplaatsen. Medio

f

De demoruimte voor de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom is opgeleverd. Hiermee

juli wordt begonnen met het boren van 28

heeft BVR Bouw Rasenberg BV de nodige ervaring opgedaan met biobased en circulair bou-

palen. De fundatie zal eind juli gereed zijn.

wen. Deze nieuwe ervaringen zullen in de toekomst hun waarde bewijzen wanneer er voor

Oplevering: 26 oktober 2018.

V

‘

V

H

opdrachtgevers vergelijkbare projecten worden gerealiseerd.
Bouwen voor McDonald’s

D

kan worden aangewend om nog beter op de

BVR Groep BV maakt deel uit van een gese-

m

Binnenkort worden de aandachts- en evalua-

praktijk te anticiperen. Want hoewel het her-

lecteerde groep van vier aannemers die voor

H

tiepunten geïnventariseerd en zal worden

gebruik van materialen in de Green Chemistry

McDonald’s Nederland mogen werken. BVR

d

bekeken hoe een aantal ervaringsgegevens

Campus is terug te vinden, bleek dat niet alle

Bouw Rasenberg BV voert de opdrachten

L

benodigde en te hergebruiken bouwelemen-

uit. Projecten die nog voor dit jaar op het

z

ten konden worden ingekocht, omdat deze

programma staan zijn:

b

niet te leveren waren. Dit had tot gevolg dat

- de bouw van een nieuw restaurant in

e

Goes (start medio september 2018)

v

Evaluatie

er naar alternatieven moest worden gezocht,

project

rialen moesten worden ingekocht en toege-

Bi jzonde r

hetgeen betekende dat er toch nieuwe mate-

vredenheid terug op het project. “Het was an-

- verbouwing van McDonald’s Capelle aan
den IJssel (start begin oktober 2018)

past.

S

b

m

d
Positieve pilot

l

BVR Bouw Rasenberg BV kijkt met grote teders denken en doen, maar daarom niet minder een positieve pilot voor een toekomst
waarin circulair bouwen een steeds belangrijkere rol zal gaan vervullen”, aldus bedrijfsleider Rob Scherrenberg.
Materialen worden hergebruikt.

Het slopen van de voormalige discotheek Matrixx.

G
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Bijzonder project

Fotoboek Nieuwe
LTS Dordrecht

Project BVR Bouw Gorinchem BV

13 kV Station Gorinchem opgeleverd

Van het transformatie- en nieuwbouwproject
‘De Nieuwe LTS Dordrecht’ is een fotoboek
gemaakt. Naast diverse interviews en achtergrondartikelen laten talloze foto’s zien hoe de
monumentale technische school van toen veranderde in een luxe appartementengebouw.
Aan de achterzijde zijn oude werkplaatsen gesloopt. Een fraai binnenterrein en 18 moderne
nieuwbouwwoningen met de ingang aan de
Madoerastraat, zijn hiervoor in de plaats gekomen. Het luxe uitgevoerde fotoboek wordt
o.a. aan de bewoners overhandigd. Het is ook
op de website van BVR Groep BV te bewon-

Op 15 juni jl. leverde BVR Bouw Gorinchem

gerealiseerd en bestaat uit een half verdiepte

deren: https://www.bvrgroep.nl/downloads/

BV het 13 kV Station in Gorinchem op. Het

kelder met één bouwlaag van 35 meter lengte

fotoboeken-referentieprojecten/.

nieuwe schakelstation is in opdracht van Joulz

met een platdak.

Veel nieuwe projecten voor BVR Bouw Gorinchem BV
Het gaat goed met BVR Bouw Gorinchem BV.

Nieuwe opdrachten

in Zwartewaal in Brielle, de nieuwbouw van

De target die voor dit jaar op het program-

Een van de nieuwe opdrachten betreft de

een 13 kV Station in Slikkerveer in Ridderkerk

ma staat, wordt ruimschoots gerealiseerd.

transformatie van een kantoor naar laborato-

en de nieuwbouw van een 10 kV Station in

Het aantal nieuw verworven projecten loopt

riumruimten voor Eurofins. “Dit bedrijf is we-

Boomgaardshoek in Hoogvliet. Daarnaast

daarmee parallel. Bedrijfsleider Goof van der

reldwijd actief op het gebied van o.a. milieu-

lopen diverse andere projecten door en wor-

Linden is dan ook tevreden over de gang van

analyses van grond, water, asbest, etc. Voor

den er regelmatig projecten opgeleverd. “Een

zaken: “Onze expertise op het gebied van de

Joulz gaan we een nieuw 50 kV bedienings-

project dat al wat langer loopt, betreft de

bouw en het onderhoud van schakelstations

station realiseren en twee geschakelde trans-

renovatie van 82 tussenwoningen (fase 2)

en schakeltuinen wordt gewaardeerd. Werken

formatorcellen in Middelharnis. Daarnaast

voor Woonbron in Rotterdam. Dit doen we

voor energiebedrijven als Joulz, TenneT en

verzorgen we voor deze opdrachtgever tevens

samen met Suijkerbuijk Bouw & Services BV.

Stedin is participeren in een dynamische aan-

de bouwkundige aanpassingen van het 10

Daarnaast inspecteren en onderhouden we

bestedingsmarkt waar ook je plan van aanpak

kV Station Vierhavensstraat in Rottterdam.”

voor Joulz talloze trafostations. We merken

medebepalend is voor het verwerven van op-

Ook voor Stedin gaat BVR Bouw Gorinchem

dat het beter gaat met de economie. De uit-

drachten. Vaak heb je te maken met logistiek

BV op diverse locaties starten, zoals met de

breiding van ons kantoor is dan ook geen

lastige locaties. Er is dan ook niet één alge-

nieuwbouw van het 10 kV Station Wellebrug

overbodige luxe”, besluit Goof van der Linden.

Aanpassen10 kV Station Vierhavensstraat, Rotterdam

Nieuwbouw 10 kV Station Boomgaardshoek, Hoogvliet.

mene werkwijze die voor
alle opdrachten gebruikt
kan worden. Bovendien
staat naast de kwaliteit
van

het

eindresultaat

ook de veiligheid van de
medewerkers voorop.”
Goof van der Linden

Blauwdruk
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Nieuwe school voor speciaal onderwijs Roosendaal

Project BVR Bouw BV

Nieuwbouw
Antes Zorgkliniek
in Poortugaal

De Sponder en De Fakkel opgeleverd

De gecombineerde nieuwbouw van De Sponder, school voor speciaal basisonderwijs, en De

Via aanbesteding heeft BVR Bouw BV op-

Fakkel, school voor speciaal onderwijs, aan de Van Goghlaan in Roosendaal is opgeleverd.

dracht gekregen voor de bouw van een nieuwe

BVR Bouw BV heeft daarmee een fraai en modern schoolgebouw gerealiseerd in opdracht

zorgkliniek aan de Oude Maas in Poortugaal.

van de gemeente Roosendaal.

Opdrachtgever is de Antes Groep, specialist
in psychiatrie en bij verslaving. Het ontwerp

Samenwerking scholen

de beide scholen door het gebruik van ver-

is van 01-10 Architecten BV uit Rotterdam.

De unieke samenwerking tussen de beide

schillende kleuren herkenbaar. Dit gebeurt

Bouwdirectie: Oostelbos Van den Berg uit

scholen begon met het samenstellen van een

op een speelse wijze. De geïntegreerde

Reeuwijk.

gezamenlijk Programma van Eisen. Nadat

gymzaal is van diverse kanten te betreden

eind september 2017 de officiële start van

en heeft in het totale plaatje een centrale

Indeling

de bouw plaatsvond, mag het eindresultaat

functie. Buiten bevinden zich ruime speel-

De nieuwbouw bestaat uit een begane grond

er zijn. Karakteristiek zijn de fraaie, in hout

terreinen, fietsenstallingen en bergingen

(deels ondergronds) en een drietal bouwlagen

opgetrokken buitengevels. In het gebouw zijn

voor o.a. containers.

daar bovenop. Op de begane grond zijn de algemene ruimten (technisch, facilitair, etc.), de

Uitbreiding warehouse loading bay IKEA Delft

entree en de onderwijsruimten voor Instituut

Op 26 juni jl. ondertekenden Inter IKEA

meter, het aanpassen van de milieustraat

derde verdieping zijn per bouwlaag 4 groepen

Systems BV en BVR Bouw Rasenberg BV

aan de achterzijde, het maken van een

van 12 verblijfseenheden gesitueerd. Elke groep

de intentieovereenkomst voor de uitbreiding

2

opslag op verdiepingshoogte à ca. 2.400 m

beschikt over een gezamenlijke woonkamer en

van het bestaande magazijn en de laad-/

en het aanbrengen van wanden en daken

per 2 groepen is een buitenruimte voorzien. De

loskade aan de achterzijde van het IKEA-

rondom het laad/losterrein. Het inbouwen

kern van het gebouw betreft een patio. In to-

gebouw in Delft. Tijdens de werkzaamheden,

van een volautomatisch picking system

taal gaat het om 144 eenheden met een bvo

deze beginnen medio juli 2018 en worden

geschiedt door derden. In de overeenkomst

van 12.000 m2.

gefaseerd uitgevoerd, blijft de winkel in

is onder andere opgenomen dat de werk-

gebruik. De bouwtijd neemt ca. anderhalf jaar

zaamheden (gedeeltelijk) ‘s nachts worden

Storten in het werk

in beslag.

uitgevoerd om de overlast voor de winkel

Om de bouwkosten in de hand te houden, wor-

Albeda te vinden. Op de eerste tot en met

zo veel mogelijk te beperken. Om stof in

den geen prefab bouwelementen ingezet, maar

Werkzaamheden

de winkel te voorkomen, wordt gebruik

wordt het beton in het werk gestort. Het pro-

De bouwkundige werkzaamheden bestaan uit

gemaakt van stofschotten. Ten behoeve

ject is momenteel in voorbereiding. De eerste

de uitbreiding van de achtergevel met 6 meter,

van de werkzaamheden wordt een tijdelijke

paal zal in november 2018 de grond ingaan. De

het vergroten van de laad-/loskade met 16

bouwweg aangelegd.

oplevering staat gepland voor eind 2019.
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Nieuwbouwproject huurappartementen

Bouw 71 appartementen in Delft

1

Nieuwbouw in Zoetermeer

Bouw woningen Erf
Zilverster op korte
termijn van start

V

Nieuwe

projecten

Vrijstaande woning

Via aanbesteding heeft BVR Bouw BV de op-

gebouw. Bureau voor Stedebouw en Architec-

De transformatie van de voormalige manege

dracht verworven voor de nieuwbouw van 71

tuur Wim de Bruijn BV heeft bij het ontwerp

‘De Zilverster’ naar ‘Erf Zilverster’, een groen

huurappartementen aan de Mercuriusweg in

gekozen voor een gevel die gedeeltelijk is op-

en karakteristiek woongebied aan het water

H

Delft. Het betreft een project van de Belgische

getrokken uit natuursteen. De kozijnen zijn

in Zoetermeer, gaat op korte termijn begin-

H

ontwikkelaar The House Of Development. De

van aluminium. De opdracht werd mede ver-

nen. Alle 18 woningen zijn verkocht en nadat

s

appartementen zijn verdeeld over 6 verdie-

worven door het beton in het werk te storten

begin mei jl. de omgevingsvergunning is ver-

o

pingen met galerijontsluiting. Er zijn 71 par-

en niet te kiezen voor prefab elementen. BVR

kregen, wordt momenteel alles in het werk

w

keerplaatsen, waarvan 27 overdekt onder het

Bouw BV start in oktober 2018 met de bouw.

gesteld om de locatie bouwrijp te maken.
Het plan omvat geschakelde woningen, twee-

V

Nieuwbouw scholen Waddinxveen

onder-een-kapwoningen en vrijstaande won-

D

ingen. In verband met de vrij vochtige onder-

D

grond, het woongebied ligt op een veenlaag,

j

Regenboog en de Koning Willem Alexander

worden 143 palen geboord met een gemid-

d

basisschool. De derde ‘bewoner’ is Kinderdag-

delde lengte van 10 meter. Het gaat hierbij

verblijf Quadrant. Oplevering: 19 juli 2019, bvo:

om zgn. schroefpalen van het type DPA (Drill-

3.500 m2. Op de opdracht zijn de UAV 2012

ing Push Aside). Dit in de grond gevormd en

S

van toepassing.

grondverdringend geschroefd paalsysteem

H

zorgt ervoor dat er geen uitkomende (moge-

V

In Waddinxveen start BVR Bouw BV in de

Indeling

lijk vervuilde) grond naar boven komt. Medio

g

tweede helft van augustus 2018 met de bouw

De nieuwe school heeft een kruisvormige

september is de fundatie gereed. Oplevering

z

van een nieuw schoolgebouw. Het project is

plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen.

woningen: mei 2019.

w

aanvankelijk in de markt gezet als aanbeste-

In het gebouw bevinden zich zowel ruimtes

h

dingsproject. In tweede instantie is besloten de

die gedeeld worden door alle organisaties als

o

bouw te realiseren in bouwteamverband.

ruimtes die door de organisaties individueel zul-

g

len worden gebruikt. Ruimtes die bijvoorbeeld

w

Meerdere scholen

worden gedeeld zijn de entree/hal met daarin

v

Het gebouw dat op een aantal voormalige voet-

een keuken en een speelzaal. De groepsruimtes

m

balvelden wordt gerealiseerd, zal ruimte gaan

worden individueel per organisatie gebruikt en

b

bieden aan meerdere scholen: basisschool De

bevatten allemaal een kleine pantry.

e

0
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Voormalig Da Vinci College begint aan tweede leven als woongebouw

Veel animo woningen Ambachtsschool en Ambachtshoven
fase volgen in het eerste kwartaal van 2019. Er
is nog één woning te koop.
De Ambachtshoven / fase 2
De tweede fase van het project betreft ‘De
Ambachtshoven’. Hiervoor wordt momenteel
een aantal voormalige bijgebouwen gesloopt.
De tweede fase omvat de nieuwbouw van
4 (2x2) twee-onder-een-kapwoningen, 29
grondgebonden woningen en een nieuw woongebouw met 11 appartementen. De ontwikkeling van deze fase is nog niet geheel afgerond.
Op het nieuw aan te leggen binnenterrein is
naast zo’n 100 parkeerplaatsen ook een groen
Artist impression fase 2

binnenhof met fraaie waterpartij voorzien.

Het is een drukte van jewelste op de bouwplaats van De Ambachtsschool aan de Laan van

Architect Bertil Dekker van Stijl Architectuur uit

Henegouwen in Roosendaal. De transformatie van school naar ‘appartementencomplex’ krijgt

Dordrecht omschrijft de groenstrook als ‘route

steeds meer vorm. Van het voormalige schoolkarakter van het gebouw is dan ook weinig meer

dwaalmilieu’. Opvallend zijn daarnaast de

over. Het oude Da Vinci College wordt klaargestoomd om aan een tweede leven te beginnen als

verschillende groene erfafscheidingen die het

woongebouw.

nieuwe woongebied kenmerken. De bewoners
van de nieuwe woningen en appartementen

Veel belangstelling

zijn voor hun energie aangewezen op zonne-

De belangstelling voor de woningen is groot.

fase, trok wederom veel bezoekers. Eind dit jaar

panelen en

Dat bleek al bij de eerste kopersdag die vorig

worden de 26 zorgappartementen voor Com-

wordt namelijk gasloos gebouwd. De start van

jaar plaatsvond. De onlangs gehouden kopers-

partijn (wonen met zorg) opgeleverd. De 24

de bouw van De Ambachtshoven staat gepland

dag die ook in het teken stond van de tweede

koopwoningen/appartementen van de eerste

voor het tweede kwartaal in 2019.

lucht-water-warmtepompen. Er

Start bouw woningen plan Beltmolen eerste kwartaal 2019
Het nieuwbouwproject Beltmolen in NieuwVossemeer is een ontwikkeling van BVR VastgoedOntwikkeling BV. Het betreft de voortzetting van een eerdere ontwikkeling van
woningcorporatie Thuisvester die 12 sociale
huurwoningen realiseerde. Het plan is na de
overname door BVR VastgoedOntwikkeling BV
gewijzigd. De eerste fase betreft 9 woningen
waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd. Wanneer deze onherroepelijk is, wordt
medio oktober 2018 met het bouwrijp maken
begonnen. Naar verwachting wordt er in het
eerste kwartaal van 2019 met de bouw gestart.

l

Blauwdruk
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Overzicht onlangs opgeleverde, lopende en op te starten projecten 2018/2019

BVR VastgoedOntwikkeling

Waar zijn de
projecten
van BVR Groep BV
te vinden?

in ontwikkeling:
- De Ambachtshoven (fase 2), Rsd.
- Datacenter Tilburg
- 31 won./9 kavels Beltmolen
Nieuw-Vossemeer
- 18 won. Erf Zilverster, Zoetermeer
- woningen Uithofslaan, Den Haag
- gebouw V&D, Bergen op Zoom
- De Sponder, Roosendaal
- Mariadal, Roosendaal
- 42 won.Vrouwenheide, Voerendaal

BVR Bouw
opgeleverd:
- Retailpark Den Bosch 2.0
- 4 woningen, Standdaarbuiten

opgeleverd:
- Brabant Water, Bergen op Zoom
- McDonald’s, Tilburg
- methaanreactor, gasopwekking,
Suiker Unie, Dinteloord
- IRS, Dinteloord

19
11

BVR Bouw Gorinchem

22
13

6

16

in uitvoering/voorbereiding:
- McDonald’s, Nijmegen
- Green Chemistry Campus, B.o.Z.
- Vloer mag. Suiker Unie, Dinteloord
- Civiel werk Suiker Unie, Dinteloord
- Diverse werkzaamheden, Breda
- McDonald’s, Goes
- McDonald’s, Capelle aan de IJssel
- IKEA, Delft
- Fundatie gasopwekking (fase 2)
Suiker Unie, Dinteloord

17

opgeleverd:
- kV Station AVR, R’dam (fase 2)

12

23

25

18

28
21

26

27

20

24
8
7
5

01. Roosendaal
02. Bergen op Zoom
03. Breda
04. Tilburg
05. Nieuw-Vossemeer
06. Utrecht
07. Dinteloord
08. Den Bosch
09. Rucphen
10. Goes

in uitvoering/voorbereiding:
- 53 huurwon., Beverwaard
- metalenlab. Euroﬁns, Barneveld
- gr. ond. ruim 700 trafohuisjes
- reinigen gevels 12 HS Stations
- 10kV Station, Voorburg
- 10kV Station, Rotterdam
- 10kV Station, Zwartewaal
- 50kV Station en 2 Trafocellen,
Middelharnis
- 10kV Station, Hoogvliet
- 13kV Station, Ridderkerk

BVR Bouw Rasenberg

in uitvoering/voorbereiding:
- De Ambachtsschool, Roosendaal
- De Fakkel en De Sponder, Rsd.
- 18 woningen, Zoetermeer
- scholen/KDV, Waddinxveen
- 71 appartementen, Delft
- Zorgkliniek, Poortugaal

10

- MFA, Rucphen
- tegelwerk Euroﬁns, Barneveld
- kV Station, Utrecht
- Spaanse Polder, R’dam (fase 5)
- 13kV Station, Gorinchem

2

1

11. Den Haag
12. Rotterdam
13. Zoetermeer
14. Voerendaal
15. Standdaarbuiten
16. Waddinxveen
17. Delft
18. Poortugaal
19. Barneveld
20. Gorinchem

3

15
9

Suijkerbuijk Bouw & Services

4

opgeleverd:
- 48+78 woningen, Roosendaal
- 126 appartementen, Roosendaal
- Parrotia, Roosendaal
- Irodion, Roosendaal
- Elsenborch, Bergen op Zoom

21. Beverwaard
22. Voorburg
23. Zwartewaal
24. Middelharnis
25. Hoogvliet
26. Ridderkerk
27. Nijmegen
28. Capelle a/d IJssel

in uitvoering/voorbereiding:
- ﬁtnessruimte DS-training, Rsd.
- 70 woningen, Roosendaal
- Beneluxflat, Roosendaal
- Bravis Ziekenhuis, Roosendaal
- kantoor Mandelelaan, Rotterdam
14

