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Tijdens de bouwvak treft u hierbij de tweede Blauwdruk van 2019 aan. Ook in deze kwartaaluitgave houden wij u op de hoogte van de lopende projecten en nieuwe werken die in ontwikkeling
en/of voorbereiding zijn.
Door de toch wel turbulente tijd waarin we opereren en werken, is het zaak alle zeilen bij te zet-

Colofon

ten om productie, capaciteit, beschikbare tijd en planning goed op elkaar af te stemmen. Over

Blauwdruk

conform planning en op schema. De druk op de inkoopmarkt is daarentegen onverminderd

is een kwartaaluitgave van BVR Groep BV

hoog, waardoor het een huzarenstukje is om steeds binnen budget en planning in te kopen.

het eerste halfjaar van 2019 zijn wij tevreden. Projecten vorderen gestaag en de productie loopt

uit Roosendaal en wordt in een oplage van
ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder

De diversiteit aan werken, is groot. Zo geven de ontwikkeling en bouw van woningen, appar-

relaties, ICB-partners en medewerkers van

tementen, scholen, een bioscoop, zorgcomplexen, trafostations, monumentale projecten, maar

BVR Groep BV.

ook vernieuwbouw, renovatie en transformatie, aan welke kennis, kunde en ervaring er binnen

Vormgeving 100%, Etten-Leur

de organisatie aanwezig en nodig is om aan de vraag van onze opdrachtgevers te kunnen vol-

Tekst/dtp Witteveen Reclame

doen. Tevens resulteert de genoemde diversiteit in een brede basis voor de continuïteit van de

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

organisatie en kunnen onze medewerkers steeds weer leuke en nieuwe uitdagingen en ontwik-

Druk

kelingen tegemoet zien.

Drukkerij Altorffer

Info advertenties 0165 - 63 11 11
De tweede helft van dit jaar staat in het teken van het continueren van de productie die reeds
gepland staat.
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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Nieuwbouw in hartje Roosendaal

Nieuwe bioscoop C-Cinema wordt trekker die in
belangrijke behoefte voorziet
stelt voor dit soort klantspecifieke wensen
en behoeften, vervul je ook een maatschappelijke functie. Ook daar gaan we voor.”
Familiebedrijf
Naast Carlo Lambregts en echtgenote
Miriam

zijn

nagenoeg

alle

(schoon)

kinderen in het bedrijf werkzaam. “We zijn
een familiebedrijf pur sang. Het komt er
eigenlijk op neer dat we nagenoeg geheel
selfsupporting zijn: we doen onze eigen
financiële administratie en boekhouding, de
ICT, de techniek, de commerciële taken, etc.
Al met al hebben we, incl. de familieleden,

BVR B O U W R A S E N B E R G BV

zo’n 120 mensen in dienst. Dat is nodig om
Bioscoopeigenaar Carlo Lambregts kijkt met veel vertrouwen uit naar de nieuwe C-Cinema

de drie bioscopen draaiende te houden. Net

bioscoop die BVR Bouw Rasenberg bv in hartje Roosendaal aan het bouwen is. Uit ervaring

als in de huidige locatie aan de Brugstraat in

weet hij dat er van een nieuwe bioscoop een grote aantrekkingskracht uitgaat. Eerder zag hij

Roosendaal wonen twee van onze kinderen

dit namelijk gebeuren met de nieuwe gebouwen in Etten-Leur en Bergen op Zoom, die in resp.

boven de bioscoop. Dat gaat bij de nieuwe

2008 en 2016 het levenslicht zagen. “Met de tijd meegaan, is belangrijk in onze branche. De

bioscoop ook gebeuren. Daar worden name-

filmwereld evolueert continu en vraagt dan ook om eigentijdse entourages. Bovendien zullen

lijk twee fraaie penthouses gerealiseerd. We

we op een uitstekende plek in de stad te vinden zijn”, aldus Carlo Lambregts.

werken dus niet alleen in het bedrijf. Een
deel van ons woont er ook...”.

Multifunctioneel gebouw
De nieuwe bioscoop telt 6 zalen, waarvan 5

klimaat. Het gebouw heeft dan ook alle ken-

BVR Groep

met 130 stoelen en een grote zaal die aan 200

merken van een multifunctioneel gebouw.

Over de samenwerking met BVR Groep bv

mensen plaats biedt. Het gebouw beschikt

Niet in de laatste plaats, omdat Carlo Lam-

is Carlo Lambregts zeer te spreken: “Met

daarnaast over diverse andere ruimten waar

bregts en zijn team regelmatig activiteiten

name het meedenken en het bouwen in een

activiteiten kunnen worden ontplooid. Een

organiseren voor speciale doelgroepen, zoals

bestaande woonomgeving waren motie-

grote foyer met gezellige bar en een fraaie

voor jongeren, voor ouderen, maar daarnaast

ven om voor BVR te kiezen. Je merkt dat

binnentuin zorgen voor een prettig verblijfs-

ook open staan voor specifieke vragen en

het een Roosendaals bedrijf is dat met de

projecten. Carlo Lambregts: “Zo werden de

situatie ter plaatse vertrouwd is. Als er iets

filmpjes die een aantal leerlingen in het kader

is, wordt er meegedacht en naar oplossingen

van een bepaalde opdracht maakten eerst

gezocht. Dat werkt heel prettig. Als alles

gebundeld en waren deze daarna in een ech-

volgens plan verloopt, is de nieuwe bioscoop

te bioscoopzaal te zien. Een avond voor de

over ca. een jaar gereed. Ik weet nu al dat

ouders kon natuurlijk niet uitblijven... Ook

Roosendaal dan over een trekker beschikt

bedrijven weten ons te vinden. Uiteraard

die in combinatie met alle andere faciliteiten

vormt onze bioscoopfunctie altijd de rode

en mogelijkheden van het centrum in een

draad, maar als je je als bioscoopbedrijf open

belangrijke behoefte voorziet!”
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De hand van onze
vakschilder herkent u direct.
Sinds 1952 zetten onze vakschilders zich in om onder
meer huizen en kantoren duurzaam te beschermen.
Ervaring die van hand tot hand gaat met hoogwaardig
schilderwerk als resultaat. Den Breejen Schilders biedt
ook glasservice en wand-, plafond- en vloerafwerking.
Kortom, een totaalpakket waarmee Den Breejen Schilders de ideale partner is voor de bouw.

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

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.

Voor meer informatie, kijk op denbreejenschilders.nl
Den Breejen Schilders T 0184 412 703 schilders@breejen.com
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Tussentijdse transformatie eerste stap op weg naar ‘Groot Mariadal’

Tijdelijke functie als stadskantoor voor Mariadal
Suijkerbuijk Bouw & Services bv
De transformatie van klooster naar kantoor is
in handen van Suijkerbuijk Bouw & Services
bv. Projectleider Jacco van Zundert: “Vanwege het tijdelijke karakter laten we alles zo
veel mogelijk zoals het is. Veel werkruimten
zijn redelijk klein, omdat de kamers van de
zusters niet groter waren dan 5 à 6 m2. Wel
wordt nieuwe vloerbedekking gelegd. Ook
in de gangen om de vloeren te beschermen.

LOPENDE

PROJECTEN

SUIJKERBUIJK BOUW & SERVICES

BV

Maatregelen zijn nodig voor installatietechnische zaken en de infrastructuur van het gebouw. Alles doen we met zo weinig mogelijk
kosten. Zo wordt er via de gangen een tijdeOnlangs zijn provincie, gemeente en BVR Groep bv overeengekomen dat het klooster van Maria-

lijke draadgoot/kabelgoot aangelegd ten

dal tijdelijk als kantoorpand dienst zal doen tijdens de renovatie van het Stadskantoor aan de

behoeve van stroomvoorziening, data en

Kloosterstraat in Roosendaal. Hiermee wordt een eerste belangrijke stap gezet in de richting van

ICT. Het klooster wordt vooral als kantoor

de plannen die er zijn om de integrale duurzame gebiedsontwikkeling van het gebied ‘Groot Ma-

gebruikt. De publieke (balie)functie van

riadal’ te realiseren. Dit gebied omvat naast Mariadal ook het Stadskantoor met parkeervoorzie-

het stadskantoor verhuist naar de units

ning en de strook tussen Mariadal en Kloosterstraat waar o.a. de Jeroen Boschschool te vinden is.

onder de appartementen aan de overkant
van de Kloosterstraat. Vanaf het huidige

Tussentijdse transformatie

VastgoedOntwikkeling bv en andere partners

parkeerterrein van de gemeente kunnen

De tussentijdse transformatie van klooster naar

de toekomstige herontwikkeling van het to-

ambtenaren via een poort naar Mariadal om

kantoorgebouw heeft een tijdelijk karakter en

tale gebied op. Hiermee slaat de gemeente

hun werkplek te bereiken. Eind 2019 is het

loopt parallel aan de tijd die nodig is om het hui-

twee vliegen in één klap. Zodra de renovatie

tijdelijke ‘HUIS Mariadal’ gereed.”

dige stadskantoor aan de Kloosterstraat gron-

van het HUIS van Roosendaal in 2021 klaar is,

dig aan te pakken en te renoveren. Dat zal zo’n

neemt BVR Groep bv het klooster weer over

anderhalf tot twee jaar in beslag nemen. Dan

van de gemeente, conform de verkoopover-

is het huidige stadskantoor op een duurzame

eenkomst die in 2017 tussen provincie en BVR

en verantwoorde manier omgevormd tot een

is gesloten. Dit zijn gemeente, provincie en

open en gastvrij HUIS van stad en dorpen. In

BVR Groep bv overeengekomen.

verband met de tijdelijke huisvesting koopt
de gemeente Mariadal van de provincie. Tegelijkertijd pakt de gemeente samen met BVR

Kantoren op 5e/6e verdieping BRAVIS Roosendaal
Na de eerdere renovatie- en vernieuwbouw kliniek- naar kantoorfunctie. Zo zijn op de
werkzaamheden voor het BRAVIS Zieken- vernieuwde 5e verdieping de zorgadministrahuis in Roosendaal is Suijkerbuijk Bouw & tie, de planning en controle, maar ook de
Services bv enige tijd geleden gestart met salaris- en financiële administratie voorzien.
de transformatie van de 5e en 6e verdieping Op de 6e verdieping komen diverse afdelinvan het hoofdgebouw. Centraal staat hier gen, waaronder de afdelingen HRM en zorgde omzetting van de beide verdiepingen van management.
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Nieuwbouwproject BVR Bouw Gorinchem bv

Voorwerk tweede fase plan ‘De Baronie’ in
Alphen aan den Rijn van start
verleden) volgde de rest
vanzelf. Op dat moment
waren ook ontwikkelaar
Loostad uit Apeldoorn
en opdrachtgever Green
Development uit Alphen
aan den Rijn bij het ontwikkeltraject

betrok-

ken.”

Nico Swart

Logistiek lastig
Logistiek gezien, gaat het om een lastig
project. Nico Swart: “Aan de achterzijde van
het complex hebben we te maken met een
bestaand gebouw. Tussen dit gebouw en
de te realiseren appartementen dienen we
In Alphen aan den Rijn is BVR Bouw Gorinchem bv gestart met het voorwerk voor de tweede

met een vluchtroute van anderhalve meter

fase van het prestigieuze project ‘De Baronie’. Het bouwrijp maken van de grond en het tref-

rekening te houden. Deze vluchtstrook dient

fen van de nodige nutsvoorzieningen is in volle gang. De tweede fase omvat de nieuwbouw

ook tijdens de bouw intact te blijven!”

van een appartementencomplex van 6 woonlagen (34 appartementen) met eronder een

BVR Bouw Gorinchem bv begint in september

halfverdiepte kelder. In het oog springend zijn de getoogde daken. Een fraai ontwerp van

met het boren van grondverdringende boor-

Bureau voor Stedebouw & Architectuur Wim de Bruijn uit Rotterdam.

palen die in diepte variëren van 15,5 tot 20
meter. Verwachte oplevering: eind 2020/

Bouwteamproject

architect reeds in bouwteamverband met een

begin 2021. Nico Swart: “De besprekingen

Nico Swart, projectcoördinator bij BVR

aannemer bezig. Helaas wilde dit niet echt

over de 3e fase (BVR Groep bv heeft de

Bouw Gorinchem bv, legt desgevraagd uit

vlotten en stopte de verdere samenwerking.

bouwteamovereenkomst in opdracht gekre-

hoe de BVR Groep het bouwteamproject

Na een gesprek tussen Wim en Tonny

gen) zijn gaande. Deze fase omvat de nieuw-

wist te verwerven. “Wim de Bruijn was als

Vromans (beiden kenden elkaar uit het

bouw van ca. 100 appartementen.”

Transformatie met monumentale componenten
Aan de Moerstraatseweg in Heerle transfor-

waren gesloopt toen Suijkerbuijk Bouw &

meert Suijkerbuijk Bouw & Services bv een

Services bv met het werk begon. Hiervoor in

monumentale schuur, die in het verleden als

de plaats komt een nieuw gebouw dat met

veestal dienst deed, tot woning. De monu-

de nieuwe woning wordt geïntegreerd. De

mentale waarde betreft 3 buitengevels/

pannen van de schuur zijn reeds verwijderd.

muren, de balken van de kap van de monu-

Het wachten is op de definitieve vergunning

mentale schuur en één houten deur. Op het

voor de realisatie van de woning in de schuur.

perceel stonden twee bijgebouwen die reeds

Oplevering nov/dec 2019.

Blauwdruk

8

Suiker Unie

Belangrijke stap voor nieuwe wijk Stadsoevers

BVR Groep verwerft transformatieproject voormalig gebouw Essent

‘Losstaande’
steigeropstelling

Voor Suiker Unie in Dinteloord vervangt Suijkerbuijk Bouw & Services bv de gevel van een
kantoorgebouw. Om dit werk te kunnen uitvoeren, is gekozen voor een steigeropstelling
die ca. 20 cm los staat van de gevel. De
verankering vindt plaats dankzij een speciale

Architect: space & matter, Amsterdam

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

BV

constructie die aan de onderzijde is geballast
Het voormalige energiekantoor van Essent aan

de kant van het Kadeplein nog een aantal

met betonnen blokken en met water gevulde

het Kadeplein in Roosendaal wordt getrans-

penthouses. Dus 30 koopwoningen in totaal.

reservoirs aan de bovenzijde. De steiger is

formeerd naar 30 wooneenheden. BVR Groep

Ter hoogte van het Kadeplein wordt ca. 400

23 meter hoog en 35 meter breed. Het werk

bv heeft het project verworven en neemt het

m2 gereserveerd voor horeca en commerciële

neemt zo’n 12 weken in beslag. De bestaande

pand in de tweede helft van 2020 over van de

ruimten. De kelder wordt geschikt gemaakt

aluminium gevel wordt vervangen voor een

gemeente. De projectoplossing bestaat uit een

als opslagruimte.

staalconstructie met sandwichpanelen en alu-

combinatie van woningen, horeca en ruimten
voor zakelijke dienstverleners.

minium kozijnen. De steiger is ingepakt met
Verkoop
Wat Theo Klijn, hoofd van BVR VastgoedOnt-

folie om wind en neerslag buiten te houden.

Transformeren

wikkeling bv, betreft, gaan de woningen reeds

Renovatie flat in Delft

Het transformeren van bestaande gebouwen

in oktober/november 2019 in verkoop. “Het

In Delft start BVR Bouw Gorinchem bv direct

die hun oorspronkelijke functie hebben verlor-

plan dat wij ontwikkeld hebben, past binnen

na de bouwvak met de opwaardering van de

en, is BVR Groep bv niet vreemd. Zo heeft BVR

de kaders van het bestemmingsplan. Dat be-

entree en het trappenhuis van de flat aan het

VastgoedOntwikkeling bv eerder in Roosendaal

tekent dat we sneller kunnen schakelen en al-

Arthur van Schendelplein. Opdrachtgever:

De Douanier, De Ambachtsschool en Huize

leen een omgevingsvergunning nodig hebben.

Woonhave Rotterdam. Architect: Hans van

Roosdael ontwikkeld en zijn de voorbereidingen

Met een beetje geluk kunnen de eerste bewo-

Heeswijk Architecten. De werkzaamheden

voor Mariadal en De Sponder in volle gang. Het

ners zo’n anderhalf jaar na de overname van

zullen 24 weken in beslag nemen.

Essentgebouw past in deze reeks en maakt te-

het pand in hun nieuwe woning terecht.”

vens deel uit van het nieuwe Roosendaalse
woon- en werkgebied ‘Stadsoevers’.

Facelift
De nieuwe wijk Stadsoevers is in de maak. Na

Mix

De Douanier is de transformatie van het Es-

De bedoeling is om in het gebouw een mix van

sentgebouw aan de Zuidkant een belangrijke

woningen te creëren. Zo zijn aan de noordzijde

stap vooruit. De gemeente wilde het pand be-

vooral appartementen voorzien en worden aan

houden. Dat is gelukt. In dit deel moet alleen

de kant van de Vliet grondgebonden woningen

het EKP-gebouw nog worden opgeknapt.

gebouwd. Daar dan weer bovenop komt aan
voor renovatie

na renovatie
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Technische groothandel Mastermate gaat voor
uw maximale resultaat. U kunt bouwen op ons
assortiment, deskundig advies en doordachte
oplossingen. Samen vinden we de beste aanpak voor uw bouwproject.
SNEL AAN DE SLAG MET ONS ASSORTIMENT.
In onze vestigingen en de webshop vindt u
ons assortiment ijzerwaren, gereedschap,
hang- en sluitwerk, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en bouwgerelateerde
artikelen.
HET JUISTE ADVIES VOOR U.
U krijgt van onze medewerkers en specialisten
een advies op maat over de keuze van het product dat u nodig heeft én de juiste verwerking.

Strijp TQ - Eindhoven

MEER GRIP OP
UW PROJECT.
Tijdens het hele
bouwproces staan
onze specialisten
voor u klaar. Met
slimme oplossingen geven ze u
meer grip op uw
project.

DOKKUM

GRONINGEN

STADSKANAAL

ASSEN

ALKMAAR

ZWAAGDIJK
DE GOORN
VOLENDAM

BEVERWIJK

ZWOLLE

ZAANDAM
HOOFDDORP
AMSTERDAM
HILLEGOM
KATWIJK
LEIDEN
UTRECHT
SCHEVENINGEN
DEN HAAG
DEN HAAG
’S-GRAVENZANDE
STELLENDAM

BLEISWIJK

APELDOORN
DEVENTER

NIEUWEGEIN

DELFGAUW
ROTTERDAM
VLAARDINGEN
SLIEDRECHT
SPIJKENISSE

ARNHEM
NIJMEGEN

DORDRECHT

BERGEN OP ZOOM

OIRSCHOT

BOXMEER
GEMERT

Ricoh - Den Bosch

NU OOK IN
BERGEN OP ZOOM!

0900 - 0509

WWW.MASTERMATE.NL
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Project BVR Bouw Gorinchem bv

Inspectie en groot onderhoud trafostations Stedin
In opdracht van Stedin inspecteert BVR Bouw Gorinchem bv jaarlijks een groot aantal Midden-

kwaliteit leveren. Goed, duidelijk en snel com-

spanning- en Gasregelstations. Indien er (groot) onderhoud nodig is, wordt dat het daaropvol-

municeren is hier geboden.

gende jaar uitgevoerd. Stedin zelf stelt vooraf vast welke stations geïnspecteerd moeten worden
en maakt daarvoor een inspectiedatalijst. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, wordt bij

Bovendien wil het geval dat er bij de uitvoe-

het bepalen van de route rekening gehouden met de locaties. Dit voorkomt overbodige kilome-

ring dagelijks moet worden ingespeeld op

ters en CO2-uitstoot. Hierdoor is er met het werk minder tijd en dus minder geld gemoeid.

onverwachte situaties. De trafostations kunnen zich namelijk op alle denkbare plekken

Niet alleen wordt de buitenkant van de trafo-

specteerd. Naar verwachting wordt hiervan

bevinden, variërend van een stadscentrum of

stations zorgvuldig bekeken, ook worden de uit

60% uitgevoerd. Voor dit jaar stonden er 1217

woonwijk tot privéterreinen en weilanden.

te voeren werkzaamheden schriftelijk vastge-

trafostations op het programma om geïnspec-

Het kan ook voorkomen dat een station niet

legd en aanzichten en details gefotografeerd.

teerd te worden. De werkzaamheden hiervoor

(meer) bereikbaar is, omdat een bewoner het

Wanneer de verwachte kosten voor een station

zijn alweer bijna afgerond.

heeft onttrokken aan het zicht of omdat er

boven het regieplafond uitstijgen, stelt BVR
Het vastleggen van alle acties, ook door welke

kent dat op een ander tijdstip terugkomen.

Om diverse redenen kan het echter zijn dat

partij(en) deze worden uitgevoerd, moet zeer

Het is dan ook een hele uitdaging en klus om

trafostations die volgens het inspectierapport

zorgvuldig gebeuren. Het gaat immers om gro-

de hoeveelheid gegevens te verwerken en de

voor onderhoud in aanmerking komen niet in

te aantallen stations en locaties. Aangezien

uitvoering zo soepel mogelijk en naar wens

uitvoering worden gegeven. Ook is het mo-

BVR Bouw Gorinchem bv dit niet volledig met

van de opdrachtgever te laten verlopen.

gelijk dat er wijzigingen worden aangebracht

het eigen personeel kan uitvoeren, is het uit-

Het feit dat BVR Bouw Gorinchem bv de in-

in de werkzaamheden. Zo werden er in 2017

besteden van bepaalde werkzaamheden, zoals

specties en het onderhoud van de trafosta-

door BVR Bouw Gorinchem bv 1438 trafosta-

o.a. laswerk, noodzakelijk. Uiteraard worden

tions al enige jaren mag uitvoeren, getuigt

EN OPGELEVERDE PROJECTEN

tions geïnspecteerd. Hiervan zijn er 778 in 2018

betrokken onderaannemers continu gecon-

van vertrouwen dat Stedin stelt in de kennis

aangepakt. In 2018 zijn 1148 trafostations geïn-

troleerd en wordt bekeken of zij de gewenste

en kunde van het bouwbedrijf.

Hoogste punt Antes
Zorgkliniek Poortugaal

McDonald’s HardinxveldGiessendam opgeleverd

Nieuwbouw bioscoop
vordert gestaag

Op 11 juni jl. werd het hoogste punt bereikt

Begin mei jl. leverde BVR Bouw Rasenberg

De nieuwbouw van de C-Cinema bioscoop

van de bouw van de zorgkliniek in Poortugaal.

bv het nieuwe restaurant voor McDonald’s

door BVR Bouw Rasenberg bv in Roosendaal

Ma-rianne van Duijn sprak namens het bestuur

in Hardinxveld-Giessendam op. De bouwtijd

vordert gestaag. Na het storten van de fun-

LOPENDE

dieren rondlopen. In het uiterste geval bete-

Bouw Gorinchem bv een aparte offerte op.

van opdrachtgever Antes haar waardering uit

bedroeg 12 weken. Dit nieuwe restaurant is

deringen is gestart met het opbouwen van

over de bouwplaatsmensen van BVR Bouw bv.

gerealiseerd op een nieuw ontwikkeld Facility

de torenkraan, het aanbrengen van de in-

De torenkraan hees de vlaggen van BVR, BRI

Point en is gelegen aan de Peulenlaan in Har-

stallaties in de kruipruimten, het plaatsen

(nevenaannemer) en Antes de lucht in. Daarna

dinxveld-Giessendam. De afwerking geschied-

van de begane grondvloeren en het plaatsen

was het tijd voor een hapje en een drankje.

de volgens het zgn. ‘Alphabet concept’.

van de holle wanden op de begane grond.
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Herontwikkeling voormalige manege levert schitterend woongebied op

Erf Zilverster - Zoetermeer opgeleverd
Onlangs zijn de laatste woningen van ‘Erf Zilverster’ opgeleverd. Daarmee is de transformatie
van de voormalige en gelijknamige manege
naar het fraaie en groene woongebied aan de
Voorweg in Zoetermeer een feit. Voordat het
gerealiseerde plan van de grond kwam, was
er sprake van vertraging. Door in 2014 het
roer om te gooien en een geheel nieuw plan
te bedenken, kreeg BVR Groep bv voldoende
draagvlak bij gemeente en omgeving en kon de
transfomatie van start.
Intiem, groen woongebied
Erf Zilverster is zoals beoogd een groen en
karakteristiek woongebied geworden met 10
ruime geschakelde woningen, 4 schitterende
twee-onder-een-kapwoningen en 4 luxe
vrijstaande woningen met direct zicht op
het water. Nadat BVR Bouw bv in augustus
2018 startte met het bouwrijp maken van de
grond werden een maand later de nog steeds
zichtbare damwanden aangebracht. De verdere bouw zou daarna zo’n 9 maanden in beslag nemen. Begin juli 2019 werd het gebied
opgeleverd aan de Vereniging van Eigenaren,
waarna op 11 juli de laatste opleveringen
plaatsvonden.

Bouw 71 huur appartementen Delft
De bouw van de 71 huurappartementen aan

aangebracht. Datzelfde geldt voor de leidingen.

de Mercuriusweg in Delft door BVR Bouw bv

Begin juli is gestart met het stucwerk. In au-

vordert gestaag. Het 6 verdiepingen tellende

gustus zullen de eerste zwevende dekvloeren

gebouw met galerijontsluiting heeft enige tijd

worden aangebracht.

geleden het hoogste punt bereikt.

Voor elke bewoner is er een eigen parkeer-

Onlangs zijn het storten van het dak van de

plaats, dus 71 in totaal. Voor 27 bewoners is

laagbouw en het metselwerk op de verdiepin-

er onder het gebouw een overdekte parkeer-

gen afgewerkt. Op 8 juli is begonnen met het

plaats. Het storten van het beton in het werk

aanbrengen van de aluminium kozijnen en de

als alternatief voor de toepassing van prefab

dakbedekking. De verdiepingshoge cellenbe-

elementen vormde de basis voor het verwerven

ton binnenwanden zijn voor het overgrote deel

van de opdracht.

Blauwdruk
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Advertenties

Voor iedere uitdaging een bestelwagen van Mercedes-Benz.
Roosendaal: Bredaseweg 225-227, 4705 RN Roosendaal
Goes:
Albert Plesmanweg 2, 4462 GC Goes
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