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Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“2018 is een uitstekend jaar geworden”
Voor u ligt de Blauwdruk die in december 2018 had moeten verschijnen. Door drukte hebben
we deze editie een maand uitgesteld. Omdat deze uitgave later verschijnt, maken we graag van
de gelegenheid gebruik om alvast terug te kijken naar 2018. Zoals u weet, staan we in de maart
editie altijd uitvoerig stil bij het jaarverslag van het voorbije jaar. Dat zal ook in 2019 zo zijn. Nu
dus een korte terugblik. Welnu, 2018 is een uitstekend jaar geworden. Hoewel de omzet achter
bleef bij de prognose, is dankzij de positieve projectresultaten van onze werkmaatschappijen

Colofon

van een stijging van de netto-winst sprake. De omzetdaling werd veroorzaakt door een aantal

Blauwdruk

kunnen realiseren, zegt iets over de efficiënte wijze van werken van onze werkmaatschappijen.

projecten dat is doorgeschoven. Dat we desondanks als groep een stijging van de winst hebben

is een kwartaaluitgave van BVR Groep BV
uit Roosendaal en wordt in een oplage van

Het aantrekken van de markt en de positieve gevolgen hiervan voor onze orderportefeuille, kent

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder

ook een keerzijde: de prijsstijgingen van leveranciers/onderaannemers. Hoewel wij dit probleem

relaties, ICB-partners en medewerkers van

met onze (vaste) partners redelijk het hoofd hebben kunnen bieden, zijn de gestegen prijzen van

BVR Groep BV.

invloed op de projectresultaten. Verder oplopende levertijden van materialen en de geringere

Vormgeving 100%, Etten-Leur

inzet van menskracht komen de sector niet ten goede. Slim en efficiënt opereren is geboden.

Tekst/dtp Witteveen Reclame
Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

Het thema van het jaarverslag 2018 is ‘hernieuwbare energie’. Hiermee staan we stil bij een van

Druk

de belangrijkste problemen en uitdagingen van deze tijd: het oplossen van het probleem van de

Drukkerij Altorffer

Info advertenties 0165 - 63 11 11

energievoorziening en de daaruit voortvloeiende noodzaak rondom energietransitie. U leest er
binnenkort over in ons jaarverslag 2018.
Tot slot wensen wij u een mooi, succesvol en gezond 2019 en uiteraard 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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Tijdelijke oplossing voor Tilburg University

Transformatie datacenter Tilburg naar collegezalen en studentenwoningen
of na een aantal jaren voldoende ruimte
beschikbaar hebben op eigen terrein, dan
kunnen deze lagen ook ingevuld worden
met studentenwoningen. In variant 2 komen
er dan nog zo’n 36 tot 48 wooneenheden
bij, hetgeen het totaal bij deze variant
op 132 tot 144 brengt met eveneens een
gebruiksoppervlakte tussen de 25 en 30 m².
Uiteraard kunnen zowel het volume als de
architectuur nader worden geoptimaliseerd.
Medewerking gemeente Tilburg
Het uitgewerkte planvoorstel fungeert ook
als principeverzoek naar de gemeente

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

Tilburg. Medewerking wordt namelijk geAan de Prof. Verbernelaan 35 in Tilburg bevindt zich sinds 1984 een datacenter, ook wel ‘The

vraagd voor de transformatie van het pand,

Red Brick’ genoemd. Door de teruglopende vraag naar externe data-opslag staat het pand al

inclusief de optopping van de bestaande

geruime tijd leeg. In samenwerking met de Tilburg University (TU) hebben Storimans Wijffels

bebouwing. Hierbij worden de randvoor-

Architecten uit Tilburg en BVR VastgoedOntwikkeling BV uit Roosendaal een studie verricht

waarden in onderling overleg bepaald.

naar de transformatie van het datacenter naar zowel collegezalen als zelfstandige studentenwoningen. Begin december 2018 werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd.

McDonald’s Hazeldonk

Vervangende collegeruimte

Planvoorstel - variant 1 en 2

Aanleiding voor het transformatieproject is de

Voorgesteld wordt om in de kelder en op de

wens van de TU om op het eigen terrein di-

begane grond collegezalen te creëren van 40,

verse eigen panden te renoveren. Hierdoor is

60 en 80 m2. In totaal gaat het om zo’n 2.000

gedurende een aantal jaren behoefte aan ver-

m2 beschikbare ruimte voor collegezalen. Op

vangende collegeruimte in de directe nabijheid

de 1e verdieping worden studentenwoningen

van de universiteit. Tevens is er door de uit-

gerealiseerd. De 2e verdieping (technieklaag)

breiding van het aantal studenten behoefte

zal worden uitgebreid en de oorspronkelijke

aan ca. 700 tot 900 extra studentenwoningen

dakvloer kan door de grote vrije hoogte wor-

voor met name buitenlandse studenten.

den verlaagd. Daar bovenop komt een optop-

Op 17 oktober 2018 leverde BVR Bouw

ping van 2 bouwlagen. De maximale bouw-

Rasenberg BV de remodelling op van het

hoogte zal van 17 m verhoogd worden naar

McDonald´s restaurant Hazeldonk Oost-Bre-

ca. 18,8 m. In variant 1 zullen in totaal 96 zelf-

da. Het werk bestond uit een geveluitbreiding

standige studentenwoningen worden gereali-

tussen booth 1 en 2, het restylen van de lobby

seerd met een gebruiksoppervlakte tussen de

en het McCafé interieur. De logistieke uitda-

25 en 30 m² en ca. 2.000 m² onderwijsruimte.

ging was groot. Tijdens de verbouwing bleven

Mocht de TU besluiten toch geen gebruik te

restaurant en McDrive namelijk ‘gewoon’

maken van de kelder en de begane grond

geopend.

Huidige situatie
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Balkons weer veilig voor bewoners

Roosendaalse Beneluxflat opgeleverd
Toen medio augustus 2017 een zijstuk van een

Suijkerbuijk Bouw & Services BV de opdracht te

van de balkons van de Beneluxflat in Roosen-

verstrekken om alle balkonschermen te vervan-

daal naar beneden viel, werd duidelijk dat er

gen en de overige balkondelen op deugdelijk-

moest worden ingegrepen. Alwel besloot aan

heid te onderzoeken. Na ruim anderhalf jaar in

Vernieuwbouw

Remodeling kantoor
Mandelelaan Rotterdam nadert voltooiing

de steigers te hebben gestaan, zijn de balkons
inmiddels weer veilig om op te staan. De niet
verwijderde balkondelen zijn hiervoor verstevigd en geborgd. Tijdens de werkzaamheden
zijn de balkons van beneden naar boven onderstempeld. Aan de achterzijde van het gebouw
bevindt zich het dak van winkelcentrum De
Roselaar. Om beschadiging van het dak te
Duidelijk is te zien dat de
zijstukken van de balkons
aan de buitenzijden zijn
vernieuwd. Alle overige
balkonschermen zijn
verstevigd en geborgd.

voorkomen werden stalen spanten tot diep

In Rotterdam startte Suijkerbuijk Bouw & Ser-

in het gebouw bevestigd om het gewicht van

vices BV medio 2018 met de remodelling van

de steigerconstructie en de doorgestempelde

het gedateerde kantoorgebouw KP20 aan de

balkons te kunnen dragen. Een bijzondere en

Mandelelaan. De opdracht omvatte o.a. de

tevens zeer effectieve oplossing.

uitbreiding van het gedateerde gebouw met
een entree met glazen gevels. Plus het aanpak-

McDonald’s Capelle
aan den IJssel opgeleverd

Voorbereiding
plan Beltmolen
in volle gang

ken van de toiletten, de plafonds, de verlichting, de vloeren, de deuren en de buitengevels.
Tevens hield de opdracht in alle installaties te vernieuwen, de buitengevels te reinigen en het terrein rondom het gebouw opnieuw te bestraten.
De oplevering geschiedt in twee fases. Zo zijn
de kantoren van de drie verdiepingen nog voor
de kerstvakantie van het vorig jaar opgeleverd.
Begin januari 2019 is begonnen met het aanbrengen van de vliesgevel van de nieuwe entree
en de afwerking van de entreeruimten. Ook de
verdere afwerking van de kantoren en de installaties op de begane grond en de infra rondom

Medio november 2018 leverde BVR Bouw

In maart start BVR Bouw BV met de bouw van

het gebouw zijn aangepakt. De herbestrating

Rasenberg BV naar grote tevredenheid van de

de eerste fase van 17 woningen in plan Beltmo-

zal eind februari/begin maart gereed zijn. Dan

opdrachtgever het gerenoveerde en vernieuw-

len in Nieuw-Vosemeer. De voorbereidingen

vindt tevens de oplevering plaats.

de McDonald’s restaurant in Capelle aan den

hiervoor, zoals het bouwrijp maken van het ter-

IJssel (Hoofdweg) op. Dat gebeurde na zo’n 6

rein, zijn opgestart. Het gaat om 12 rijwonin-

weken doorwerken door alle betrokken bouw-

gen, 2 tweekappers en 3 vrijstaand geschakelde

partners. De werkzaamheden betroffen een

woningen. Fase 1 wordt opgeleverd in de zomer

uitbreiding van de lobby, plus een nieuw lob-

van 2019. De tweede fase, dit betreft 14 wo-

byconcept, de realisatie van een McCafé, een

ningen, moet nog verder worden ontwikkeld.

hernieuwde keukeninrichting en een compleet

De start van de eerste fase liet op zich wachten,

vernieuwd terras.

omdat materialen lange(re) levertijden kenden.
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Architectuur nieuwe woningen/appartementen ontleend aan oudbouw

Verkoop woningen De Ambachtshoven begonnen
wijze opbouw ontstaat waarbij elk appartement een eigen gezicht heeft gekregen.
Verkoop
De verkoop van de woningen/appartementen ging op 2 februari 2019 van start. Belangstellenden kunnen hun interesse met een contactformulier op de website kenbaar maken.
Op www.ambachtshoven.nl is alle nadere en
gewenste informatie over De Ambachtshoven
te vinden.

Met de transformatie van De Ambachtsschool aan de Laan van Henegouwen in Roosendaal krijgt
de eerste fase van het project z’n beslag. De tweede fase, De Ambachtshoven, omvat de nieuwbouwwoningen van het project. Het gaat om 4 twee-onder-een-kapwoningen, 29 grondgebonden woningen en 11 appartementen.
Aangrijpingspunt

aan het zicht van de omringende straten en ho-

Het idee voor de stedenbouwkundige opzet

ven onttrokken wordt.

B V R VA S T G O E D O N T W I K K E L I N G B V

van fase 2 voert in principe terug naar de oudbouw zelf. Door de vorm en structuur van het

Architectuur

oude gebouw ontstaan er op een heel vanzelf-

De architectuur van de woningen is van Stijl

sprekende manier een aantal in meer en minde-

Architectuur uit Dordrecht en speelt in op de

re mate besloten hoven die omgeven zijn door

architectuur van de oude Ambachtsschool. De

woningen. Deze structuur is als aangrijpings-

baksteen-architectuur van de oudbouw krijgt in

punt gebruikt om de verkaveling van de nieuw-

de nieuwe woningen namelijk een hedendaag-

bouw op te zetten. De nieuwe woningen en ap-

se vertaling waarbij oude kenmerken als de re-

partementen worden zo gegroepeerd rondom

peterende verticaal gerichte raamopeningen,

een aantal nieuwe hoven die met elkaar ver-

de doorlopende kopgevels, de tussenliggende

bonden zijn. De achterzijden van de woningen

dakvlakken, de verbijzonderde gevelbeëindigin-

liggen grotendeels langs een enigszins verbor-

gen in rollagen e.d. terugkomen in het ontwerp

gen parkeerterrein dat door dezelfde woningen

van alle woningen. De kleuren van de bakstenen van de woningen aan de buitenrand spelen
in op de kleuren in de directe omgeving. De woningen aan de hoven en de hoek van het appartementengebouw hebben een geheel eigen,
witte kleur gekregen als een soort ‘voering’ van
het wijkje. Het appartementengebouw is zodanig ontworpen dat er een verticale, pandsge-
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Interview

Volgens Max...

Max heeft zijn stage bij BVR Bouw BV inmiddels afgerond
zijn kansen. Kees Pasveer, bedrijfsleider bij

mezelf later veel meer als projectmanager of

BVR Bouw BV, kwam toevallig naar beneden.

projectontwikkelaar.” Zo ver is het echter nog

De spontane babbel die volgde, resulteerde in

niet. Max zal eerst zijn bachelor af moeten

een daadwerkelijke stageplaats. Een met een

ronden. Hij hoopt dat overigens in dit derde

bijzondere missie. Max legt uit hoe dat zit...

studiejaar nog te doen. Daarna heeft hij nog
twee jaar om zijn masterdiploma te halen.

Zoveel mogelijk zien
“Een doorsnee stage op kantoor, zag ik niet

Paper

zitten. Als TU-stagiair ben je uiteraard met

“Het afgelopen half jaar heb ik het bij BVR

theorie bezig en teken je duizenden bakste-

reuze naar mijn zin gehad. Ik heb veel geleerd

nen, maar hoe een baksteen nou echt voelt,

en veel gedaan. Ik ga me nu eerst richten op

kom je niet te weten... Daarom gaf ik Kees

het afronden van mijn paper (stageverslag).

meteen te kennen ook praktijkervaring op

BVR bedankt!” De titel van zijn paper is lang,

te willen doen. Dat resulteerde in een soort

maar ligt wel voor de hand: ‘Hoe kan een pro-

‘vrije rol’. Dit kan betekenen dat ik de ene

jectmanager omgaan met de verschillende con-

dag met een uitvoerder mee loop en de dag

tractvormen en de risico’s en verantwoordelijk-

erna een contractstuk moet checken. Ik wil

heden die daaraan gekoppeld zijn?’ Het team

Medio 2018 stapte de uit Roosendaal afkom-

zoveel mogelijk zien van hoe de bouw in

van BVR Bouw BV wenst de leergierige student

stige Max Appels (19) het BVR kantoor aan

elkaar steekt. Dat kan en doe ik hier bij BVR.

veel succes bij het vervolg van zijn studie. Wie

de Ettenseweg binnen. De derde jaars student

De opleiding die ik volg, is op dit moment

weet staat Max over een paar jaar als master

bouwkunde (TU Delft) zocht een stageplaats

vooral gericht op architectuur, maar dat is

weer bij BVR op de stoep. Op de bonnefooi

en besloot - op de bonnefooi - te vragen naar

niet wat ik voor mezelf voor ogen heb. Ik zie

uiteraard, want Max doet het op zijn manier...!

Fundatie kunstwerk D’Ouwe Sok

McDonald’s Goes

Suijkerbuijk Bouw & Services BV realiseerde de

Aan de Hudsonweg in Goes leverde BVR

fundatie voor het kunstwerk D’Ouwe Sok dat

Bouw Rasenberg BV medio december 2018

gemaakt is ter gelegenheid van het 750 jarig

een nieuw McDonald’s Restaurant op. Het res-

bestaan van Roosendaal. Het kunstwerk is te

taurant werd in 12 weken gebouwd en heeft

vinden in het Emile van Loonpark. De fundatie

een oppervlakte van ca. 600 m2. Het is gelegen

staat op 3 stalen buispalen van 11 m. lengte.

op een nieuw ontwikkeld foodcourt en heeft

De onthulling geschiedde op 5 november

een afwerking volgens het Natural Integrity

2018 door burgemeester Niederer. Het kunst-

concept. Het restaurant is gasloos.

werk fungeert als tijdcapsule waarin 12 kisten
worden bewaard. Gekozen is voor een ouwe
sok, omdat de mensen hun kostbaarheden
daar vroeger in bewaarden. De kisten bevatten
allerlei spullen uit 2018. Over 50 jaar, als Roosendaal 800 jaar bestaat, wordt de inhoud
tentoongesteld als cultureel erfgoed. Op deze
manier schrijven Roosendalers hun eigen geschiedenis en maken ze zichzelf onsterfelijk.

Blauwdruk
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Bouwplaatsmedewerkers aan het woord...

“Oude gebouwen zitten
boordevol verrassingen”

Nieuwbouwprojecten

Antes Zorgkliniek
Poortugaal

weet inmiddels uit eigen ervaring dat er veel
timmerwerk aan te pas komt. “Als timmerman verschijn je vaak als eerste op een bouwplaats. Ook hier was dat zo. Alle zaken die niet
mogen beschadigen, denk aan bijvoorbeeld
autenthieke trappartijen, worden eerst afgetimmerd. Gaandeweg de bouw dienen er tal

Op de bouwplaats van de nieuwe Antes Zorg-

van andere timmerklussen te worden verricht.

kliniek in Poortugaal is in de eerste maand van

Zo hebben we alle dakterrassen geheel met

dit jaar veel gebeurd. Na het afronden van het

de hand getimmerd en moeten er natuurlijk

funderingswerk zijn de vloeren voor de begane

in het gebouw op talloze plekken zaken aan

grond geplaatst en is begonnen met het op-

het oog worden onttrokken door er omheen

trekken van de wanden die in het werk worden

te timmeren. Mooi om te doen!”

gestort. Ook zijn de eerste verdiepingsvloeren aangebracht. Projectmanager Patric van

Improviseren

Crugten van BVR Bouw BV zei desgevraagd:

Toine van de Riet weet als geen ander dat je als

“We pakken de 4 vleugels van het gebouw één

timmerman, zeker in het geval van oudere ge-

voor één aan. Dit zal zo’n 11 weken in beslag

Toine van de Riet en Mathias Vermeiren,

bouwen, meer dan eens moet improviseren en

nemen. Daarmee is de ruwbouw van de nieuwe

resp. timmerman/leermeester en timmerman,

samen met collega’s naar oplossingen zoekt.

zorgkliniek medio april a.s. gereed.”

werken veelvuldig samen. Tot zo’n anderhalf

“We lopen nogal eens tegen dingen aan die

jaar geleden was Toine de leermeester van

niet op de tekeningen van het bestek zijn terug

Mathias. Sindsdien zijn het collega’s. Ze werk-

te vinden. Het is natuurlijk geen nieuwbouw.

ten o.a. aan de renovatie en restauratie van het

Vaak gaat het om maatvoering, maar ook de

monumentale kantoorgebouw van Suiker Unie

bouwkundige staat van de bestaande bouw

in Dinteloord, de transformatie van de Nieuwe

kan aanleiding geven om zaken te signaleren.

LTS in Dordrecht en de nieuwbouw van het Da

Je hebt immers allemaal hetzelfde doel voor

Vinci College in Roosendaal. Op dit moment

ogen: de beste kwaliteit leveren.” Voor Ma-

zijn de beide timmerlieden werkzaam aan ‘De

thias Vermeiren heeft De Ambachtsschool

Ambachtsschool’, de transformatie van de

nog een andere betekenis. “In dit gebouw heb

De realisatie van Erf Zilverster, een project van

voormalige LTS in Roosendaal.

ik vroeger nog als LTS-leerling vertoefd en er

BVR Bouw BV in Zoetermeer, verloopt gestaag.

mijn diploma timmeren behaald. Dat maakte

De grote kozijnen voor de vrijstaande wonin-

Vak apart

het best bijzonder toen ik hier na lange tijd

gen zijn inmiddels geplaatst. De ramen zorgen

“Werken aan oudere gebouwen is een vak

weer terugkwam. Van de oude school is niet

voor een volledig open zicht op het aangren-

apart. Bij het renoveren en restaureren van dit

veel meer over, maar een aantal kenmerken

zende water. Inmiddels is ook gestart met het

soort objecten gaat het altijd om handwerk.

is wel gebleven. Dat is het mooie van dit soort

plaatsen van de dakkappen. Hierna volgen de

Net als in Dordrecht bij de Nieuwe LTS zijn alle

projecten. Je geeft een gebouw een tweede

gevelsluiting, het metselwerk en de frakéhouten

appartementen anders. Dat maakt het ook

kans en een geheel nieuwe toekomst zonder

geveldelen. Later krijgen de gevels eikenhouten

weer erg afwisselend. Verrassingen, in welke

het respect voor de oorspronkelijke functie uit

sierspanten en worden hooimijten geplaatst als

vorm dan ook, zijn nooit uitgesloten”, zegt

het oog te verliezen. Want het gebouw zal al-

parkeergelegenheid bij een aantal woningen.

Toine van de Riet. Collega Mathias Vermeiren

tijd aan de voormalige school doen denken.”

Hierdoor ontstaat het beeld van een hoeve.

D E A MBACHT SSCHOOL

Toine van de Riet (l) en Mathias Vermeiren

‘Erf Zilverster’
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Warmte zonder zorgen...

Klimaatbeheersing
Kwaliteit
Betrouwbaar
Duurzaam
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Groene energie

De
Werkendamse
Verwarmings
Industrie en Werkendamse Verwarmings Centrale (in de volksmond ‘de
Werkendamse’) staan voor een totale
beheersing van uw binnenklimaat.
Sinds 50 jaar is de Werkendamse een
begrip. Wij zijn een familiebedrijf dat
zich onderscheidt door kennis, inzet en
ervaring. Dit zijn niet enkel woorden,
maar worden ondersteund door de
verscheidenheid aan behaalde certificaten, zoals o.a. SCIOS, ISO 9001 en
BRL6000.
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Ir. Blankenstraat 6 - 4251 NR Werkendam
WVC.NL
| WVI.NL
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Opleveringen BVR Bouw Gorinchem

Eurofins en gemeentewerf Veen opgeleverd
Metalenlab Eurofins
Medio november 2018 rondde BVR Bouw Go-

ke asbestbesmetting in de isolatieplaten zijn

resultaat is een onderhoudsvrij en modern

rinchem BV de verbouwing af van het metalen-

deze eveneens gesaneerd. Het dak is daarna

dak dat door de gemeente tevens werd voor-

lab bij Eurofins. In een bestaande kantoorruimte

voorzien van nieuwe sandwichplaten. Het

zien van zonnepanelen.

werd het lab gerealiseerd. De werkzaamheden
die werden uitgevoerd, bestonden uit:

LOPENDE

EN OPGELEVERDE PROJECTEN

BVR BOUW GORINCHEM

- het vervangen van plafonds en systeemwanden met geïntegreerde deuren;

Gezamenlijke inkoop voor projecten
in Ridderkerk en Hoogvliet

- het aanbrengen van een E-installatie ten be-

De bouw van het 13 kV Station in Ridderkerk (Slikkerveer) en het 10 kV Station in Hoogvliet

hoeve van de ruimtes en de apparatuur, incl.

(Boomgaardshoek) door BVR Bouw Gorinchem BV verloopt gestaag. Bijzonder is de gezamen-

het aanbrengen van LED verlichting;

lijke inkoop die voor beide projecten wordt gedaan, omdat de beide stations nagenoeg identiek

- het aanbrengen van afzuiginstallaties ten behoeve van de verwarming, airco en koeling

zijn en ongeveer gelijktijdig gerealiseerd worden. De eind september 2018 gestarte projecten,
worden in het tweede kwartaal van dit jaar opgeleverd.

van de ruimtes, alsook de apparatuur;
- het aanbrengen van installatie-aansluitingen
voor diverse gassen;
- het aanbrengen van vloerafwerking die bestand is tegen zuren in het lab;
- het aanbrengen van PVC vloeren in de verkeersruimtes en in het kantoor.

De werkzaamheden sluiten perfect op elkaar
aan. Zo vindt in Ridderkerk het stel- en lijmwerk
van de kalkzandsteenwanden enkele weken
eerder plaats dan in Hoogvliet. Dit geldt ook
voor het buitenmetselwerk, het aanbrengen
van de systeemwanden en de daken en de verdere afwerking van de gebouwen.

Dakrenovatie Veen

Bouw 10 kV Station in Hoogvliet

Eind oktober 2018 is door BVR Bouw Gorin-

BVR Bouw Gorinchem bestaat 3 jaar

chem BV het dak van de gemeentewerf in

Op 4 december 2015 trad BVR Bouw Gorin-

Dakrenovatie in Veen

chem BV officieel toe tot de BVR Groep. Sinds
die tijd is er veel gebeurd en kreeg BVR er een
specialist bij op het gebied van o.a. projecten
voor energiebedrijven als Joulz, TenneT en
Stedin. Door de groei van het team werd een
uitbreiding van het kantoor noodzakelijk. Het
vernieuwde kantoor werd onlangs opgeleverd.

Vergaderruimte nieuwe kantoor in Gorinchem

Bouw nieuwe bioscoop in Roosendaal
Veen (gemeente Altena) vervangen. Het dak

BVR Bouw Rasenberg BV heeft de opdracht

bevatte namelijk asbest. De werkzaamheden

verworven voor de realisatie van de nieuwe

houden verband met een nieuwe regelgeving

bioscoop aan de Nieuwstraat te Roosendaal.

die in 2024 ingaat: gemeenten die voor 2024

Opdrachtgever is C-Cinema. Het project om-

asbestvrij zijn, komen in aanmerking voor

vat 6 bioscoopzalen, een grand café en een

subsidie. Het werk bestond uit het saneren van

ruime foyer. Bovenop de bioscoop worden 2

de bestaande Eternit platen en het verwijderen

penthouses gerealiseerd. De voorbereidingen

van de geïsoleerde plafonds. Vanwege mogelij-

zijn in volle gang. Start heiwerk: medio april.
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Interview
Katleen van den Meerschaut (projectleider gemeente Waddinxveen):

“Toekomstbestendige huisvesting voor alle scholen”
Ù De nieuwe brede school
voor de basisscholen De
Willem-Alexander School
en De Regenboog en
Kinderdagverblijf Quadrant
is in aanbouw

Katleen van den Meerschaut,
projectleider afd. ruimte bij de
gemeente Waddinxveen Ù

gebruikers tot een haalbaar bouwplan konden
komen. Hierbij moest ook de planning in acht
worden genomen”, legt ze uit. Wat volgde was
een spannend traject waarbij alle betrokken
partijen zich hebben ingezet om het beoogde
bouwplan voor elkaar te krijgen. Eind juni werd
de overeenkomst getekend en in augustus ginKatleen van den Meerschaut is projectleider bij de afdeling ruimte van de gemeente Waddinxveen.

gen de heipalen al de grond in. Katleen: “BVR

In dat verlengde heeft ze veelvuldig met vastgoed gerelateerde projecten te maken. “De nieuwe

was al bezig met inkopen en afspraken maken,

brede school die we hier aan het bouwen zijn, is onderdeel van een integraal huisvestingsplan dat

terwijl de gemeente de opdracht formeel nog

alle scholen in de gemeente omvat en in april 2016 werd vastgesteld. Het plan heeft geresulteerd

niet eens had verstrekt. Dat is alleen mogelijk

in een projectlijst met 2 nieuwbouw- en 10 renovatie/transformatieprojecten. Uitgangspunt hier-

als partijen elkaar vertrouwen en er een goed

bij is dat alle scholen in Waddinxveen over gelijkwaardige huisvesting beschikken.”

gevoel bij hebben. Ik vond het heel bijzonder
dat een marktpartij als BVR echt de wil liet zien

Toekomstbestendig

aan het gebouw moeten worden gesteld. Uiter-

om er samen uit te komen. We zaten met een

Met gelijkwaardige huisvesting bedoelt de pro-

aard hebben we ook van externe ondersteu-

huisvestingsvraagstuk en een strakke planning

jectleider dat scholen over een toekomstbesten-

ning gebruik gemaakt om wensen en ideeën op

en daar is mede dankzij de inspanning van de

dig schoolgebouw beschikken, ongeacht of

haalbaarheid te toetsen.”

aannemer een oplossing voor gevonden.” Ook

het een nieuw gebouwde school betreft dan

in de uitvoering bleek BVR een positieve part-

wel een schoolgebouw dat grondig is gereno-

Samenwerken met BVR Groep BV

ner te zijn. Katleen tot slot: “De samenwerking

veerd en gemoderniseerd. “Belangrijk bij de

Over de samenwerking met BVR Groep BV is

verloopt prettig. Als er iets is of besproken moet

(ver)nieuwbouw van scholen is dat gebruikers

Katleen van den Meerschaut zeer te spreken.

worden, gaat dat altijd op een open en transpa-

zelf vanaf het begin meedenken over wat voor

De samenwerking begon na de in eerste instan-

rante manier. Ik hoor deze geluiden ook van de

school het moet gaan worden. Zo hebben de

tie mislukte aanbestedingsprocedure. “De in-

kant van de externe directievoerder die we heb-

Willem-Alexander School, De Regenboog en

schrijvingen van de aanvankelijke aanbesteding

ben ingehuurd, alsook van de omwonenden. Je

Kinderdagverblijf Quadrant als toekomstige

matchten niet met het budget van de gemeente.

merkt dat BVR vaker scholen heeft gebouwd en

gebruikers de belangrijkste input geleverd voor

Omdat BVR de enige geldige inschrijver was,

vertrouwd is met het werken in een bestaande

het Programma van Eisen. Zij weten immers zelf

zijn we in gesprek gegaan om te bekijken of we

woonwijk. Ik denk dat we met elkaar een mooi

het best hoe ze het onderwijs willen verzorgen

gezamenlijk in een bezuinigingsslag met de ar-

schoolgebouw gaan realiseren waar iedereen

en inrichten en daarmee dus ook welke eisen er

chitect, de gemeente als opdrachtgever en de

alleen maar heel erg trots op kan zijn.”

Blauwdruk
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