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Voor u ligt de derde Blauwdruk van dit jaar en dat betekent dat we dit jaar al weer drie kwartalen

van start

achter de rug hebben. Het jaar vliegt voorbij en onze gedachten gaan dan ook steeds vaker uit
naar 2019.
In de Blauwdruk van juli jl. konden we melden dat onze goed gevulde orderportefeuille veel

Colofon

mooie en verrassende projecten bevat en dat ook de productieplanning voor 2019 al redelijk
gevuld is. Dit betekent echter niet dat we geen keuzes hoeven te maken, zoals niet aanbieden of

Blauwdruk

nee zeggen tegen een aanbesteding om voldoende capaciteit te behouden voor projecten van

is een kwartaaluitgave van BVR Groep BV

vaste opdrachtgevers. Duurzaam ondernemen en duurzaam samenwerken behoren nu eenmaal

uit Roosendaal en wordt in een oplage van

tot onze hoogste prioriteiten.

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder

Op personeelsgebied hebben we voor en na de bouwvak een aantal nieuwe medewerkers kun-

relaties, ICB-partners en medewerkers van

nen aantrekken, zodat op dit moment alle posities goed zijn bezet en onze motor op volle toeren

BVR Groep BV.

kan draaien.

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

Ondanks de drukte van alledag, zowel op kantoor als op de bouwplaatsen, blijft de aandacht

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

voor alle lopende projecten onverminderd van kracht, zodat we de kwaliteit van het werk en de

Druk

processen die daarvoor nodig zijn, optimaal kunnen borgen. Hierdoor komen voorbereiding, op-

Drukkerij Altorffer

Info advertenties 0165 - 63 11 11

leverdata en rendementen niet onnodig onder druk te staan. We zijn ons er namelijk van bewust
dat mooie projecten en tevreden opdrachtgevers cruciaal zijn voor een goede continuïteit van
de BVR Groep.
Wederom wensen wij u veel leesplezier met deze uitgave van de Blauwdruk.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Zelf opwekken zonne-energie uniek binnen de Nederlandse retailbranche

Voorbeeldfunctie voor Retailpark Den Bosch
Foto links: De zonnepanelen worden dusdanig geplaatst
dat het hoogst mogelijke rendement wordt verkregen.
In totaal zijn er 1.483 zonnepanelen op de daken van
Retailpark Den Bosch geplaatst.
Foto onder: De omvormers staan net als de zonnepanelen op het dak. Ze zorgen ervoor dat de gelijkstroom wordt omgezet naar wisselstroom en geschikt
wordt gemaakt om aan te sluiten op het openbare
elektriciteitsnet.

Niet minder dan 1.483 zonnepanelen zijn er op de daken van de winkelunits van Retailpark

belangrijke uitgangspunten geweest bij de

Den Bosch geïnstalleerd. Voor de Nederlandse retailbranche, waar het zelf opwekken van

besluitvorming die aan het energieproject

zonnestroom bepaald geen vanzelfsprekendheid is, is dit uniek. Niet in de laatste plaats van-

ten grondslag ligt.”

PROJ EC T

VA N

BVR B O U W BV

wege de omvang van het project: 400 kWp vermogen. Jaarlijks kan hiermee zo’n 400.000 kW
aan elektra worden opgewekt, hetgeen vergelijkbaar is met de energie die nodig is voor ca.

Subsidie

115 gezinnen (3.500 kWh/gezin) per jaar! Het project van BVR Bouw BV heeft daarmee een

Een gunstige bijkomstigheid is dat het pro-

duidelijke voorbeeldfunctie voor andere retailparken.

ject in aanmerking komt voor zgn. ‘SDE+
subsidie’. Dit is geen subsidie vooraf, maar

Voordelen

Kwaliteit en rendement

subsidie achteraf per opgewekt kWh. Om

Met de realisatie van het project weet de

Zoals altijd gaan ook in dit geval de kosten

hiervoor in aanmerking te komen, dient de

directie van Retailpark Den Bosch BV zich

voor de baten. Jack Vromans, directeur en

complete installatie, dit is inclusief het onder-

duurzaam te profileren. Tegelijkertijd levert

mede-eigenaar van Retailpark Den Bosch

houd ervan, aan een aantal zeer strenge

het zelf opwekken van elektriciteit door

BV, zegt er het volgende over: “Investeren

kwaliteitscriteria te voldoen. Hiervoor heeft

middel van zonnepanelen veel voordelen op.

in zonnepanelen is naast investeren in de

UNETO VNI een opleveringsdocument sa-

Energie hoeft namelijk niet langer te worden

toekomst ook terugverdienen. Een niet

mengesteld dat de veiligheid en doelmatig-

ingekocht bij een energieleverancier. Hierdoor

onbelangrijk gegeven hierbij is dat de

heid van de installatie toetst. De uiteindelijke

kunnen eventuele verhogingen van de

terugverdientijd

wordt.

hoeveelheid zonne-stroom wordt gemeten

stroomprijs het hoofd worden geboden. Hoe

Wanneer de zonnepanelen bovendien meer

met een bruto-productiemeter. Vromans tot

groter daarnaast het aantal zonnepanelen,

energie genereren dan de winkels die van

slot: “Wij zijn ervan overtuigd dat zonne-

hoe groter het aantal duurzaam opgewekte

de zonne-energie gebruik maken nodig

energie de toekomst heeft. Daarom hebben

kWh-en aan elektriciteit. Verder werken

hebben, wordt dit teruggeven aan het

we besloten een groot deel van onze overige

zonnepanelen op (zon)licht en is er geen

elektriciteitsnetwerk. Dus ook daar hebben

bedrijfspanden ook van zonnepanelen te

sprake van CO2 uitstoot. Bovendien dragen

we met een verdienaspect te maken. Omdat

voorzien. Hiermee snijdt het mes aan twee

de panelen bij aan het duurzame imago van

zonnepanelen sterk in hun efficiëntie kunnen

kanten: minder energiekosten enerzijds en

het winkelcomplex als zodanig.

verschillen, zijn kwaliteit en rendement

een sterk verbeterd energielabel anderzijds!”

steeds

korter
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Beton storten onder het water

10 kV bedieningsgebouw in Zwartewaal

Bouwen voor Stedin

BVR Bouw Gorinchem
bouwt in Ridderkerk
en Hoogvliet

13 kV Station Slikkerveer in Ridderkerk

Voor Stedin is BVR Bouw Gorinchem BV eind
september 2018 gestart met de bouw van een
13 kV Station in Ridderkerk (Slikkerveer) en een
10 kV Station in Hoogvliet (Boomgaardshoek).
In Zwartewaal (gem. Brielle) bouwt BVR
Bouw Gorinchem BV in opdracht van Stedin
het 10 kV bedieningsgebouw ‘Wellebrug’.
Door de hoge grondwaterstand moest het

Omdat de beide stations qua opzet nagenoeg

Remodelling kantoor
Mandelelaan Rotterdam

identiek zijn, kon voor de twee projecten gezamenlijk worden ingekocht.
In zowel Ridderkerk als Hoogvliet gaat het om

beton onder het water gestort worden. Op

de bouw van een grotendeels betonnen ge-

de foto (boven) zijn de damwanden die het

bouw met gemetselde buitengevel en een sta-

water moeten tegenhouden duidelijk te zien.

len luifel met bordesconstructie. In Ridderkerk

Zo ook de eerder geboorde betonpalen die

omvatten de werkzaamheden tevens de sloop

een diameter hebben van 22 cm. Na de

van het bestaande Station en de schakeltuin,

wapening van de keldervloer en de aarding

uitgezonderd de sloop van de transformatorcel-

die hierin moet worden aangebracht (zie foto

len. De werkzaamheden bestaan uit o.a. grond-

onder), is de keldervloer inmiddels gestort.

Medio 2018 begon Suijkerbuijk Bouw & Ser-

werk, heiwerk, betonwerk ten behoeve van de

Aansluitend zijn de prefab kelderwanden en

vices BV aan de Mandelelaan in Rotterdam met

kelder, vloeren, wanden, metselwerken, staal-

de breedplaatvloer geplaatst. Oplevering:

de remodelling van het gedateerde kantoorge-

werk, buitenkozijnen, dak werkzaamheden en

april 2019.

bouw KP20. Ook wordt het gebouw uitgebreid

schilderwerken. De onlangs gestarte projecten

met een entree die van een glazen gevel wordt

worden in het tweede kwartaal van 2019 opge-

voorzien. Door de verlate productie en levering

leverd.

van aluminium kozijnen voor de twee onderste bouwlagen vindt de oplevering niet dit jaar,
maar in februari 2019 plaats. De twee bovenste
verdiepingen zijn nagenoeg gereed. Geplaatst is
verder de staalconstructie voor de nieuwe entree. Aangepakt worden o.a. de toiletten, plafonds, verlichting, vloeren, deuren en buitengevels. Ook worden alle installaties vernieuwd, de
buitengevels gereinigd en wordt er herbestraat.

10 kV Station Boomgaardshoek in Hoogvliet

Blauwdruk
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Werken voor Woonbron

Renovatie
70 woningen
Westrand

PROJECT

BVR BOUW GORINCHEM

EN

SUIJKERBUIJK BOUW &

SERVICES

Groot onderhoud fase 1 en 2
woningen Woonbron afgerond

Renovatie/groot onderhoud

Begin september jl. is Suijkerbuijk Bouw &
Services BV gestart met de renovatie van 70
Op 26 september 2018 vond op feestelijke wijze de afsluiting plaats van het groot onderhoud

woningen aan de Burgemeester Freijterslaan

project dat BVR Bouw Gorinchem BV en Suijkerbuijk Bouw & Services BV in opdracht van

in de wijk Westrand in Roosendaal.

Woonbron hebben uitgevoerd in de Beverwaard in Rotterdam. Zowel de bewonerscommissie

De werkzaamheden worden uitgevoerd in

als het bestuur en het projectteam van Woonbron kijken met grote tevredenheid terug op de

opdracht van Alwel en omvatten o.a.:

afgelopen twee jaar.

- buitenkozijnen vervangen
- voegwerk vervangen

Oktober 2016 - september 2018

partementen te hebben aangepakt, volgde in

- gevels na-isoleren

Eind oktober 2016 werd met de werkzaamhe-

december 2017 de opdracht voor de tweede

- beton van balkons/gevelbanden repareren

den begonnen. Na in de eerste fase 103 ap-

fase: 52 huurwoningen en, afhankelijk van

- brandwering kanalen/leidingen afwerken

de belangstelling, een aantal koopwoningen

- kunststof dakranden aanbrengen

van particuliere woningeigenaren. Van de 30

- meterkasten controleren

koopwoningen besloten 7 eigenaren mee te

- kookgroepen aanbrengen

liften met Woonbron.

- postkastsystemen vervangen
- videofooninstallaties vervangen

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestonden uit het vernieuwen van het metsel- en voegwerk en
het aanbrengen van gevelbetimmeringen.
Verder zijn de houten kozijnen vervangen
door kunststof kozijnen, zijn de woningen
voorzien van een nieuwe CV-ketel en van
een mechanische ventilatie en zijn tevens de
afzuigkanalen gereinigd. Bovendien zijn alle
Velux ramen, dakgoten en hemelwaterafvoeren vervangen.

- balkonhekken/gevelvakken schilderen
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Bouwen en renoveren voor McDonald’s. Projecten van BVR Bouw Rasenberg BV.

Nieuw restaurant voor McDonald’s in Goes
Begin september 2018 startte BVR Bouw
Rasenberg BV met de bouw van een nieuw
McDonald’s restaurant op een nieuw te
ontwikkelen foodcourt aan de Hudsonweg
in Goes. De afwerking van het restaurant
geschiedt volgens het zgn. ‘Natural Integrity
concept’ van McDonald’s. Na het beëindigen
van het heiwerk, medio september jl., is de
staalconstructie geplaatst en afgemonteerd.
Medio oktober jl. is gestart met het lijmen van
de binnenbladen en het metselen van de
buitengevels. In het nieuwe restaurant wordt
geen gas gebruikt. Alles geschiedt volledig
elektrisch. Oplevering: december 2018.

McDonald’s Nijmegen opent in het najaar
Aan de Wijchenseweg in Nijmegen-Novium
realiseert BVR Bouw Rasenberg BV een nieuw
restaurant voor McDonald´s. Dit nieuwe restaurant wordt gerealiseerd nabij de Woonboulevard Novium. Voordat er gebouwd kon worden,
is eerst de voormalige discotheek Matrixx gesloopt om ruimte te maken voor het nieuw te
bouwen restaurant. Medio juli werd begonnen
met het aanbrengen van de boorpalen. Kort
daarna zijn de funderingen en de staalconstructie aangebracht, gevolgd door het aanbrengen
van de binnenwanden en de afwerking van de
gevel met de voor McDonald´s bekende kleuren
en uitvoering. Inmiddels is ook in het gebouw
installatietechnisch en bouwkundig alles gereed gemaakt en is de inrichting nagenoeg afgerond. In het nieuwe restaurant wordt geen

BV. Het aanleggen van de parkeervoorzienin-

gas gebruikt. Alles wordt volledig elektrisch

gen geschiedt door een door McDonald’s inge-

aangestuurd. Oplevering: eind oktober 2018.

huurd stratenmakersbedrijf. Eind 2018 worden
de nieuwe parkeerplaatsen opgeleverd.

Parkeerplaatsen

BVR Groep BV maakt deel uit van een groep

Op de plaats van het oude restaurant, dit wordt

van vier aannemers die voor McDonald’s mo-

in fase 2 gesloopt als het nieuwe restaurant in

gen werken. BVR Bouw Rasenberg BV voert de

gebruik is genomen, komen parkeerplaatsen.

opdrachten uit. Voor 2019 staan reeds diverse

Het slopen gebeurt door BVR Bouw Rasenberg

projecten op het programma.

Blauwdruk
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Nieuwe kliniek eerste stap herontwikkeling Deltaterrein

Eerste paal Antes Zorgkliniek

Transformatie/nieuwbouw

De Ambachtsschool
uit de steigers

De werkzaamheden op de bouwplaats van De
Ambachtsschool verlopen gestaag. De sloop
voor de nieuwbouwwoningen is al weer enige
Onder grote publieke belangstelling ging op 2 oktober 2018 in Poortugaal de eerste paal de

tijd achter de rug. Het hoofdgebouw is uit de

grond in van de nieuwe kliniek langdurige zorg. Dit gebeurde op het Deltaterrein van Antes

steigers en de afwerking van het herstel van

met behulp van een oude heistelling. Aanpoten dus voor de voor deze gelegenheid speciaal

de buitengevel is in volle gang. Tevens zijn de

samengestelde groep heiers.

laatste buitenkozijnen geplaatst.

NIEUWBOUWPROJECTEN

De afbouw van het zorggedeelte is in volle
Langdurige zorg

Bouw BV heeft het project via een aan-

gang. Zo zijn in de meeste appartementen de

Op het ca. 100 jaar oude terrein in Poortugaal

besteding verkregen. De nieuwe kliniek be-

wanden gereed en de plafonds aangebracht.

zijn diverse zorgpanden te vinden die allemaal

staat uit een begane grond met drie bouw-

Ook is een groot deel van de installaties in de

gemeen hebben dat ze gedateerd zijn. Vervan-

lagen daar bovenop. De kern van het ge-

wanden gemonteerd en is gestart met het slui-

ging is echter niet het enige argument om tot

bouw betreft een patio. In totaal gaat het

ten van de metalstudwanden. Tevens zijn de

nieuwbouw over te gaan, want ook de ont-

om 12.000 m2 bvo. De realisatie van de kli-

installaties in de algemene ruimten nagenoeg

wikkelingen en veranderingen in de zorg lig-

niek is tevens de start van de herontwikke-

aangebracht, zodat ook hier kon worden gestart

gen aan het besluit om een nieuwe zorgkli-

ling van het gehele terrein in Poortugaal.

met de plafonds. Bij een deel van de woningen

niek te bouwen ten grondslag. De nieuw te

zijn de eerste metalstudwanden geplaatst en

bouwen kliniek is bedoeld voor mensen die

is de installatie in de wanden aangebracht. Af-

langer dan een jaar psychiatrische zorg be-

gerond is eveneens de ondergrondse infra in het

hoeven en vervangt bestaande locaties in

buitenterrein bij zowel het zorgdeel als bij de

Hellevoetsluis, Spijkenisse en Rotterdam. BVR

woningen. Dit moest eind oktober gereed zijn in
verband met het aanleggen van het hoofdtracé

Bouwen voor Stedin in Middelharnis
In Middelharnis bouwt BVR Bouw Gorinchem
BV in opdracht van Stedin een nieuw 50 kV
bedieningsstation en twee geschakelde transformatorcellen. In verband met de planning,
werd het heiwerk tijdens de bouwvak gecontinueerd. De keldervloer van het bedieningsgebouw is gestort en de kelderwanden worden opgetrokken. Bij het trafogebouw zijn de
wapening en aarding van de keldervloer klaar.

van de nutsbedrijven. Tegelijkertijd is begonnen
met de bestrating bij het zorggedeelte.
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SYSTEEMPLAFONDS
SCHEIDINGSWANDEN &
BETIMMERING

Prewelcon is gespecialiseerd in het samenstellen van staalcomponenten
door middel van lassen. Daarnaast zijn wij sterk in het boren en zagen van
profielstaal en het snijden van plaatstaal.
Klant specifieke staalelementen voor de bouw-, infra- en industriesector.
Wij bieden flexibele en effectieve oplossingen voor het produceren
van halffabricaten, eindproducten en assemblage.

Simonse b.v
tel. 078 68 11 440
info@simonsebv.nl

Edisonweg 62a
2952 AD
Alblasserdam

Blauwdruk

10

Onderwijsproject integreert basisscholen en kinderdagverblijf

Bouw Brede School Waddinxveen officieel van start
Tijdcapsules
De aanwezigheid van de leerlingen had een
door de scholen zelf bedachte reden. Elke
school had namelijk een koffer gevuld met
teksten, tekeningen, foto’s en voorwerpen.
Deze koffers, bedoeld als tijdcapsules, werden
met behulp van een aantal leerlingen ingegraven onder de nieuwe begane grondvloer
en daarna afgedekt door een vloerplaat. Het
idee erachter is dat de inhoud van de koffers over 50 jaar of later, wanneer de school
gesloopt zou worden, de start van de bouw
De vloerplaat wordt aangebracht. Eronder liggen de koffers van de scholen. Links: wethouder Hannie v/d Wal-Hortensius.

van de school én de geest van deze tijd tot de

Op vrijdag 5 oktober 2018 waren ruim 500 basisschoolscholieren van de Willem-Alexander

verbeelding laat spreken. Het ingraven van de

School en De Regenboog, en zo’n 50 kinderen van Kinderdagverblijf Quadrant op de bouwplaats

koffers gebeurde onder het toeziend oog van

van de Brede School Waddinxveen aanwezig. Vanaf juli 2019 zullen de leerlingen en teams van

wethouder Hannie van der Wal-Hortensius

de beide basisscholen en het kinderdagverblijf hun intrek nemen in het nieuwe schoolgebouw.

(o.a. onderwijs en kinderopvang).

Officiële start bouw Erf Zilvester Zoetermeer Nieuwe invulling
oude V&D pand
Bergen op Zoom
Eind september jl. werd BVR Groep BV de
nieuwe eigenaar van het voormalige en bijna
12.000 m² tellende V&D pand in hartje Bergen op Zoom. De plannen voor een transformatie van het gebouw in een eigentijds en
multifunctioneel gebouw worden door BVR

NIEUWE

PROJECTEN

VastgoedOntwikkeling BV verder uitgewerkt.
Theo Klein (l) en Marc Rosier.

De verdiepingen krijgen de functie ‘wonen’, op

Onder het toeziend oog van de toekomstige

waarvoor BVR in 2014 het roer omgooide en

de begane grond komen commerciële ruimten

bewoners verrichtte de Zoetermeerse wethou-

een geheel nieuw plan ontwikkelde. Het pro-

en de kelder wordt parkeergarage. Het aantal

der Marc Rosier de officiële handeling waarmee

ces om te komen tot een plan met voldoende

vierkante meter winkeloppervlakte gaat hier-

de start van de bouw van Erf Zilverster een feit

draagvlak bij gemeente en omgeving heeft

door aanzienlijk naar beneden wat past in de

werd. Dat deed hij samen met Theo Klijn, hoofd

helaas voor vertraging gezorgd. Marc Rosier

visie van de gemeente.

projectontwikkeling van BVR VastgoedOntwik-

gaf te kennen blij te zijn met de uiteindelijke in-

Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt zal

keling BV. Beiden hielpen bij het plaatsen van

vulling en wenste alle bewoners op voorhand

er meer bekend worden gemaakt. De ver-

één van de vloerplaten van de woningen. In zijn

veel woonplezier in hun nieuwe en bijzondere

wachting is dat in 2019 gestart kan worden

toespraak stond Theo Klijn nog even stil bij de

woongebied. De middag werd afgesloten met

met de transformatie van het voormalige win-

totstandkoming van het nieuwe woongebied,

een hapje en een drankje.

kelpand.
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Vernieuwbouwproject zorgsector
Bert Beijersbergen over tweede renovatiefase poli’s Bravis Ziekenhuis:

Fusie

“We zochten een ervaren bouwer. BVR
voldeed aan die eis”

“Door de fusie en de onderlinge afstemming
van taken en specialisaties tussen de beide ziekenhuizen zijn allerlei nieuwe initiatieven op het
gebied van huisvesting ontstaan. Zo hebben we
in Roosendaal het nieuwe oncologiecentrum
ontwikkeld en gerealiseerd en is de eerste fase
van de renovatie van de poli’s achter de rug.
BVR is nu bezig met de tweede fase, waartoe
naast de renovatie van de oog- en pijnpoli’s ook
de twee reeds geplaatste modulaire OK-units
gerekend moeten worden”, legt Bert Beijersbergen uit.
BVR Groep
Voor BVR Groep BV en Beijersbergen BV is het

De twee modulaire OK’s die in eerste instantie op het
terrein van het ziekenhuis waren geplaatst, zijn inmiddels
volledig geintegreerd met de nieuwe aanbouw. De gang
met glazen wand scheidt de OK’s van de buitenwereld.

de eerste keer dat er wordt samengewerkt.
“We hadden vrij snel een klik toen we in

Bert Beijersbergen van Beijersbergen BV (ontwerp/bouwmanagement/projecten) uit Amsterdam

gesprek raakten. Het voelde meteen goed. Wij

werkt al geruime tijd voor de Bravis ziekenhuizen in Roosendaal en Bergen op Zoom. Het begon

zochten een ervaren bouwer en BVR voldeed

18 jaar geleden met het voormalige Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom. Na de fusie van

in diverse opzichten aan die eis”, aldus Bert

de beide ziekenhuizen in 2014 is hij ook in Roosendaal actief. Met Beijersbergen BV kan hij bogen

Beijersbergen. Het is geen geheim dat de ruime

op een jarenlange expertise waar het gaat om het totale ontwikkel- en bouwtraject. Hoewel het

ervaring van BVR Groep BV met de realisatie

bureau voor diverse sectoren werkzaam is, is de zorgsector een heel belangrijke.

van complexe projecten, alsook het werken in
bouwteamverband en het ontwikkelen van ei-

Plan Beltmolen in maart 2019 van start

gen projecten, in de werkwijze van het bedrijf

In maart 2019 start de bouw van de eerste fase

en de voorbereiding die nodig is om de wonin-

steding gaat. “We hebben bij de selectie van

van plan Beltmolen in Nieuw-Vossemeer. Van

gen met toepassing van diverse prefab-bouw-

hoofdaannemers niet alleen naar prijs gekeken,

de 17 woningen: 12 rijwoningen, 2 tweekap-

elementen in 3 maanden te realiseren, duurt het

want ook de wijze van werken speelt een grote

pers en 3 vrijstaand geschakelde woningen, zijn

wat langer voordat daadwerkelijk gebouwd kan

rol. Het gaat immers om een ziekenhuis waar

er inmiddels 11 verkocht. De overige 6 wonin-

worden. Met het bouwrijp maken van de grond

het merendeel van de reguliere werkzaamheden

gen zijn in optie. Door de lange levertijden van

en het aanbrengen van de kabels voor de ver-

gecontinueerd wordt tijdens de renovatie en

materialen (levertijd gevelstenen: 30 weken!)

schillende nutsbedrijven is begin oktober al wel

de verbouwing. Uit de wijze waarop er mee-

gestart. Dat viel samen

gedacht wordt om het bouwproces zo soepel

met het bericht dat de

mogelijk te laten verlopen, valt af te leiden

omgevingsvergunning

dat BVR gewend is om in dergelijke, vaak ook

onherroepelijk is ge-

logistiek lastige omgevingen te opereren en met

worden. Daarnaast is

de werkomstandigheden en productieprocessen

ook Woningborg met

ter plaatse rekening te houden. Ook het geza-

de plannen akkoord.

menlijke verantwoordelijkheidsgevoel en de

De oplevering staat

intentie om de hoogste kwaliteit te leveren,

gepland voor: juni/juli

kenmerken de prettige samenwerking die we

2019.

met BVR hebben in hoge mate!”

doorklinken. Ook wanneer het om een aanbe-
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Advertenties

> Infra
> Grond- en reststoffenbank
> Sloopwerken
> Bodemsanering
> Immobiliseren
> Astbestsanering
> Vijzel- en Verplaatsingstechniek
> (Mobiele) Recycling
> Natuurbouw
> Schroeffundamenten

STERK
OP
BOUWEND

www.gubbels.nl
Gubbels Bedrijven
Nieuwkuikseweg 2
5268 LE Helvoirt

Uw uitdagingen zijn onze inspiratie. Sinds 1929 is
Aberson uw partner op het gebied van dak en gevel.
Kijk voor meer informatie op onze website.

Telefoon
E-mail
Website

(0411) 64 19 80
info@gubbels.nl
www.gubbels.nl

geelhoed.nl

www.aberson.nl

Vaart 27 • 4206 CC Gorinchem • T(0183) 630 405

www.merwestreekbv.nl

aan de basis van uw succes

UW INSTALLATEUR VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
CV-KETEL | BADKAMER | LOOD & ZINKWERK

