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Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Opgedragen aan Ad Vromans”
Voordat je het weet is het eerste kwartaal van 2019 voorbij en zijn we weer volop bezig met
de projecten die in 2019 starten, doorlopen en/of opgeleverd gaan worden. Positief voor onze
bouwproductie dus. Toch is ditzelfde kwartaal er ook een om niet te vergeten. Er is namelijk sprake van een zwarte bladzijde in ons dagboek. Want geschokt zijn wij door het overlijden op 11
maart jl. van Ad Vromans, mede-oprichter van onze bouwgroep, collega, oom en vooral vriend.

Colofon

Uit respect dragen wij deze Blauwdruk dan ook op aan Ad die heel veel voor de BVR Groep heeft
gedaan en betekend! In het artikel op pag. 5 staan wij bij zijn rol en betekenis voor BVR stil.

Blauwdruk
is een kwartaaluitgave van BVR Groep bv

Verder besteden we in dit magazine uitgebreid aandacht aan ons ‘Jaarverslag 2018’. Een jaar

uit Roosendaal en wordt in een oplage van

waar we met recht trots op mogen zijn. Want ondanks een omzet die door de druk op leveran-

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder

ties en krapte bij de onderaannemers lager uitviel dan gebudgetteerd, was er van een geweldig

relaties, ICB-partners en medewerkers van

resultaat sprake. Het waren de uitstekende projectresultaten die hieraan hebben bijgedragen.

BVR Groep bv.

Ook kunnen we berichten dat we over een bijzonder goed gevulde orderportefeuille beschikken

Vormgeving 100%, Etten-Leur

en er momenteel voor 2019 sprake is van 65 miljoen euro aan getekende opdrachten! Al met al

Tekst/dtp Witteveen Reclame

een gunstig vooruitzicht voor dit jaar met mooie, interessante en uitdagende projecten voor alle

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

bouwmaatschappijen.

Druk

Drukkerij Altorffer

Info advertenties 0165 - 63 11 11

Gelet op de vele (eigen) ontwikkelingen presteert naast de bouwmaatschappijen ook BVR VastgoedOntwikkeling bv bijzonder goed. De gewonnen prijsvraag voor De Buitenplaats in Park
16Hoven in Rotterdam is daarvan een goed voorbeeld. Kijk op pagina 4 voor meer informatie.
Tot slot wensen we onze lezers weer 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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Bijzondere projectoplossing voor Park 16Hoven

‘De Kiezels en de Schelp, winnend ontwerp voor
De Buitenplaats in Park 16Hoven in Rotterdam
met de bouwwerkzaamheden en zal ‘De
Schelp’ in het voorjaar van 2021 haar deuren
openen. Wie op de hoogte wil blijven van
alle relevante ontwikkelingen kan terecht op
www.park16hoven.nl.

BVR Groep bv heeft de selectie voor de Buitenplaats in Park 16Hoven gewonnen met het plan

Aankoop en transformatie De Sponder

‘De Kiezels en de Schelp’. Samen met de architecten van wUrck zijn 70 unieke appartementen

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

in 3 gebouwen, incl. horecapaviljoen ontworpen. De drie gebouwen zijn familie van elkaar en
hebben door hun afgeronde vormen altijd een wijds uitzicht op hun omgeving en veel privacy.

Start bouw in 2020

Planuitwerking

De Buitenplaats kenmerkt zich door rust in

BVR VastgoedOntwikkeling is verantwoordelijk

het dynamische Rotterdam. De exploitatie

voor de ontwikkeling, het ontwerp en de bouw

BVR VastgoedOntwikkeling bv wordt de

van het horecapaviljoen: ‘De Schelp’, is in

van de appartementen en het horecapaviljoen.

nieuwe eigenaar van de voormalige school

handen van het ervaren horecakoppel Martin

De komende periode wordt gewerkt aan het

voor speciaal basisonderwijs ‘De Sponder’.

en Nathalie van der Zee van Het Houtse Meer

uitwerken van de eerste ontwerpen. Naar ver-

Het schoolgebouw, gelegen aan de Voor-

en wordt het pareltje voor Park 16Hoven.

wachting zal er medio 2020 gestart worden

straat 157 in Roosendaal, is nu nog van de
gemeente. BVR koopt het pand per januari

Start verkoop woningen Ambachtshoven

2020 aan. Bedoeling is om het schoolgebouw

Zaterdag 2 februari 2019 is de verkoop van de

hoven in Roosendaal succesvol van start ge-

appartementen. Hierbij wordt de binnenkant

woningen/appartementen van De Ambachts-

gaan. Ruim 200 geïnteresseerden bezochten de

van het gebouw volledig gestript. De buiten-

verkoopmanifestatie en lieten zich uitgebreid

gevel blijft intact. Op het ca. 7.500 m2 tel-

informeren. De sfeer was goed en bezoekers

lende perceel zijn bovendien 6 nieuwe patio-

reageerden enthousiast op het nieuwbouwplan

woningen voorzien. Onderzoeken naar o.a.

dat bestaat uit 4 twee-onder-een-kapwonin-

de bodem en de flora/fauna zijn gaande. Mo-

gen, 29 grondgebonden woningen en 11 ap-

menteel is ook sprake van antikraak wonen,

partementen. De eerste inschrijvingen zijn in-

terwijl daarnaast de gymzaal voorlopig in ge-

middels binnen.

bruik blijft.

te transformeren naar 12 patiowoningen en 8
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in memoriam Ad Vromans Roosendaal 21 juni 1948

= Roosendaal, 11 maart 2019

Ad Vromans, mede-oprichter BVR Groep
Op 11 maart 2019 overleed Ad Vromans.
De mede-oprichter van de BVR Groep werd
slechts 70 jaar. Noodgedwongen moest hij op
veel te jonge leeftijd afscheid nemen van het
leven nadat zijn gezondheid hem begin dit jaar
in de steek liet. BVR heeft erg veel aan hem
te danken, waarbij hij zich liet leiden door zijn
oprechte interesse voor de mensen om hem
heen, de medewerkers van de BVR Groep in
het bijzonder.
Mensenman
Zijn werk deed hij met veel plezier, motivatie en
gedrevenheid. Zorgvuldig en accuraat te werk
gaan, kenmerkte zijn manier van werken. Daarnaast kon hij, als het moest, ook streng zijn. Het

Een van de favoriete foto’s van Ad Vromans (l) waarop hij en zijn broer Jack samen te zien zijn, is de foto die werd gemaakt
door fotograaf Ben Steffen van BN De Stem. Op de achtergrond zijn diverse BVR projecten te zien. De foto dateert van 2004.

resulteerde in een open, eerlijke, behulpzame

gecertificeerde bouwbedrijf in West-Brabant.

van de Stichting BVR Werknemersfonds. Hier-

en gemoedelijke ‘mensenman’ die oog had

Ook heeft Ad het volledige KAM-systeem

bij gaat het om financiële bijdragen die niet zijn

voor de organisatie als zodanig, de medewerker

vanaf het begin zelf opgezet. Zijn organisatie-

te ondervangen via reguliere verzekeringen en/

als mens centraal stelde en daarmee de basis

talent en discipline maakten dat hij als Direc-

of voorzieningen. Naast het BVR Werknemers-

legde voor het sociale werkgeverschap dat de

teur Kwaliteit, Personeel en Organisatie heel

fonds kent BVR ook de Commissie Bijzondere

BVR Groep anno nu nog steeds kenmerkt.

bedreven was in zijn taken. Na verloop van tijd

Lasten. Ook dit was een initiatief van Ad en

werd een KAM-coördinator aangesteld.

Jack Vromans. Bij deze commissie kunnen me-

ISO 9001 / KAM

dewerkers en directe gezinsleden van BVR bij-

In maart 1993 begon Ad aan de complexe

Procesbeheersing

zondere ziektekosten declareren. Het gaat dan

uitdaging om het gehele arbeids- en produc-

Hoe deskundig het KAM-systeem was opgezet,

om kosten die door een reguliere zorgverzeke-

tieproces van BVR in kaart te brengen als ba-

bleek met name uit de hoge mate van proces-

ring niet worden vergoed. Ook dit initiatief

sis voor het eerste ISO 9001 certificaat. Op 18

beheersing die eraan ten grondslag lag. Zo

toont aan dat het familiebedrijfsgevoel de BVR

april 1994 kreeg het toenmalige BVR: ‘Bouw-

was onder regie van Ad een uitgebreid ‘BIB-

Groep in hoge mate kenmerkt.

maatschappij Roosendaal bv’, het ISO 9001

systeem’ opgezet, waarin alle processen waren

certificaat overhandigd. Met het behalen van

geborgd. Dit automatiseringssysteem was goed

Grote waardering voor alles wat hij voor BVR

het ISO 9001 certificaat was BVR het eerste

doordacht en werkte zo fijn dat hier tot op

gedaan heeft, is hier op z’n plaats. Ad bedankt!

heden met weemoed op wordt teruggekeken.
De lat op het gebied van KAM lag erg hoog.

Directie en medewerkers BVR Groep bv

Dit zegt alles over de toewijding van Ad aan zijn
werk en aan BVR.
Goed zijn voor de mensen
Begaan zijn met de mensen die bij BVR werken,
was zowel Ad als Jack Vromans niet vreemd.
Naast alle primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden resulteerde het o.a. in de oprichting
Ad Vromans, 1994

In 1997 bestaat BVR 12,5 jaar. Jack (l) en Ad Vromans.

Blauwdruk

6

thema jaarverslag 2018 | Wonen en werken met hernieuwbare energie
en ontwikkelende bouwer verder uitrolde en
versterkte. BVR Bouw bv tekende voor de
grotere nieuwbouw projecten in o.a. de zorgen de onderwijssector. BVR Bouw Gorinchem

Jaarverslag 2018
Op het dak van het door BVR Bouw BV gerealiseerde
Retailpark Den Bosch liggen 1482 zonnepanelen.

bv was zoals gebruikelijk voor een belangrijk
deel actief voor de energiebedrijven Stedin,
Joulz en TenneT. BVR Bouw Rasenberg bv
richtte zich opnieuw op industriële opdrachtgevers en hield zich in 2018 tevens bezig
met circulair bouwen. Suijkerbuijk Bouw &
Services bv realiseerde diverse onderhouds- en
renovatieprojecten. Met ingang van 2019 telt
BVR Groep BV een zesde werkmaatschappij:
de Nederlandse Bouw & Vastgoed Combinatie
bv (NBVC). Tot en met eind 2018 was de
bouwgroep gedeeltelijk aandeelhouder.
Eigen projecten
Met de toename van het aantal eigen projecten komt BVR Groep bv tegemoet aan de
strategische doelstellingen die zijn geformuleerd op basis van het Beleidsplan 2018-2022.
Namelijk het genereren van meer partnerprojecten en het positioneren van de bouwgroep
als organisatie die alle onderdelen van het
bouwproces aan kan bieden: Design, Build,
Construct, Finance & Maintain. Om eigen
projecten te genereren, is het kunnen aanko-

De directie van BVR Groep bv kijkt met tevredenheid terug op 2018. Want wederom schrijft

pen van gronden en gebouwen een belangrij-

de bouwgroep met een verdere toename van de netto-winst zwarte cijfers. Tegenover deze

ke voorwaarde. Daartoe worden diverse lang-

winststijging stond een daling van de omzet. Deze ontstond, omdat een aantal grote(re)

lopende contacten onderhouden met vermo-

projecten onverhoopt werd doorgeschoven. Vertraging en daarmee omzetvermindering was

gende particulieren en beleggingsmaatschap-

er ook door niet tijdige levering van materialen en ingehuurd materieel. Het zijn de inmiddels

pijen die in de productgroepen van BVR Groep

bekende problemen waar de sector mee te maken heeft. Dat er desondanks een stijging van

bv geïnteresseerd zijn.

de groepswinst kon worden gerealiseerd, is te danken aan de uitstekende projectresultaten die
werden verwezenlijkt. Kostenbesparend en slim opereren, mede door efficiënt samen te werken
met waar mogelijk vaste partners, resulteerden in de gerealiseerde groepswinst.
Werkmaatschappijen

aan (klantspecifieke) disciplines van de werk-

De werkmaatschappijen kunnen elk afzonder-

maatschappijen. Een positieve tendens was

lijk terugzien op een positief resultaat. Noe-

ook de toename van het aantal eigen projec-

menswaard hierbij is de gezonde balans in aard

ten. Een hoofdrol was hier weggelegd voor

en omvang van de projecten die mede konden

BVR VastgoedOntwikkeling bv dat de positie

worden gerealiseerd door de verscheidenheid

van BVR Groep bv als ervaren marktspeler

De Ambachtshoven (BVR VastgoedOntwikkeling bv)
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Stijging winst in 2018 ondanks daling omzet
Thema: Wonen en werken met hernieuw-

Eurofins een laboratorium verbouwd.

voor niets hebben ICT, (her)certificeringen en

bare energie

BVR Bouw Rasenberg bv tekende voor de

erkenningen, ICB en de toepassing van BIM-

Het thema van het jaarverslag 2018 is ‘Wonen

bouw van de Green Chemistry Campus in

techniek, de samenwerking met bouwpartners

en werken met hernieuwbare energie. Hier-

Bergen op Zoom waar circulair en biobased

en beleggers, acquisitie, alsook de relatie en

mee wordt stilgestaan bij een van de belang-

werd gebouwd. Vernieuwbouw en remodelling

goede verstandhouding met de medewerkers,

rijkste problemen en uitdagingen van deze

vond plaats voor McDonald’s restaurants in

een zeer hoge prioriteit. Naast de realisatie

tijd: het oplossen van het probleem van de

Tilburg, Capelle aan den IJssel en Hazeldonk.

hierbij van omzet en winst staat de continuïteit

energievoorziening. Want of het nu gaat over

Nieuwe McDonald’s restaurants werden

van BVR Groep bv wederom centraal.

zonnepanelen, windmolens, van het gas af,

gebouwd in Nijmegen en Goes.

etc., we zetten met z’n allen in op energie-

Suijkerbuijk Bouw & Services bv was in 2018

Het vertrouwen van opdrachtgevers, onder-

transitie. De ontwikkelingen op het gebied

weer werkzaam voor een aantal corporaties,

aannemers, leveranciers, relaties en medewer-

van duurzaamheid hebben BVR Groep bv

zoals AlleeWonen, Woonbron, Stadlander en

kers in BVR Groep bv bleef ook in 2018 onver-

al jaren geleden doen besluiten een eigen

Woonvizier.

Onderhoudswerkzaamheden

anderd groot. Met een zeer goed gevulde

adviseur duurzaamheid, energie, techniek en

werden verricht voor de Gemeente Roosen-

orderportefeuille voor 2019 en verder, ziet de

regelgeving in dienst te nemen. De keuze

daal, de Stichting Groenhuysen en een aantal

bouwgroep de toekomst positief tegemoet. De

voor het thema vloeit voort uit de vele

Verenigingen van Eigenaren. Opgeleverd

meerjarenvisie en de daaruit voortvloeiende

nieuwbouwprojecten die BVR Groep bv de

werden o.a. de tweede fase van het groot

strategische doelstellingen op het gebied van

komende jaren gaat realiseren en waar het zelf

onderhoudsproject in de Beverwaard in Rotter-

stabiliteit, vernieuwing en samenwerking vor-

opwekken van energie geboden is.

dam, Parottia (renovatie), Beneluxflat (balkon-

men met inachtneming van een paar kleine

renovatie) en de winkelunits Tussen de Mark-

bijstellingen ook in 2019 de basis voor de

Hoogtepunten

ten, allen in Roosendaal.

bedrijfsvoering.

In 2018 was van een aantal hoogtepunten

Projecten van BVR VastgoedOntwikkeling

sprake. Zo leverde BVR Bouw bv in Roosendaal

bv waarvan de ontwikkeling in 2018 wer-

2018 was een jaar waarin BVR Groep bv

het nieuwe schoolgebouw op voor de

den gestart of doorliepen, zijn o.a. De

kans zag succesvol verder te bouwen aan de

Sponder (speciaal basisonderwijs) en de Fakkel

Ambachtshoven en Mariadal in Roosendaal,

verbetering van de marktpositie. Het beleid is

(speciaal onderwijs) en de tweede fase van

het Datacenter in Tilburg en het V&D gebouw

erop gericht die lijn in 2019 door te trekken.

de winkelunits en het horecapaviljoen van

in Bergen op Zoom.

Bij voorkeur in samenhang met (vaste) bouw-

Retailpark Den Bosch.

partners!

BVR Bouw Gorinchem bv leverde diverse

Toekomst

nieuwe en gerenoveerde trafostations op. Ook

Voor 2019 staan diverse interessante ontwik-

werd de tweede fase van het groot onder-

kellocaties op de nominatie om verder uitge-

houd van 53 huurwoningen in de Beverwaard

werkt te worden. Naast de vaste (doorlopende)

afgerond. Voor Joulz werden ca. 1.500

omzet die voor 2019 staat gepland, is de

trafostations geïnspecteerd en zo nodig in

verwachting dat 2019 een heel goed jaar

onderhoud genomen. In Barneveld werd voor

gaat worden alleszins reëel te noemen. Niet

Blauwdruk
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Vernieuwbouwproject Bravis Ziekenhuis Roosendaal

“Teamwork en korte lijnen basis
voor optimaal samenwerken”

kleinere projecten

Sanitair-/kleedruimte
voor Altrif Label
Voor Altrif Label Etiketten & Verpakkingen aan
de Gewenten in Roosendaal realiseert Suijkerbuijk Bouw & Services nieuwe sanitaire ruimtes
en een nieuwe kleedruimte. Dit gebeurt in
een inpandig deel van het bedrijfsgebouw dat
wordt gemoderniseerd. Hiervoor wordt de begane grond van de 10 x 15 meter grote ruimte
gestript, inclusief de sloop van een interne uitbouw. Op de bovenvloer wordt een tweede
verdieping gerealiseerd. Het project resulteert
in 2 dames- en 2 herentoiletten en 2 volledig
ingerichte kleedruimten. Start vernieuwbouw:
medio april 2019. Oplevering: eerste week juni.

Betonnen plateaus voor
Peeters Producten

B R AV I S ZI E K E N H U I S RO O S E N DA AL

Hoofdopzichter Peter Eggink
van CBB uit Arnhem.

Met de komst van vijf OK-units, medio juni

hebt nu eenmaal te maken met een situatie

2018, begon de vernieuwbouw van de pijn- en

waarin het vernieuwbouwwerk gedaan moet

oogpoli’s én de modernisering van de entree

worden in een omgeving waarin de reguliere

van de poliklinieken van het Bravis Ziekenhuis

activiteiten van het ziekenhuis door moeten

in Roosendaal. Suijkerbuijk Bouw & Services

kunnen blijven gaan. Rekening houden dus

bv tekent voor de realisatie. Na eerst de en-

met de mensen die er werken en open staan

tree in een nieuw jasje te hebben gestoken,

voor eventuele opmerkingen en klachten over

Voor Peeters Producten bv aan de Leemstraat in

werden onlangs de OK’s en de pijn- en oogpo-

bijvoorbeeld geluidsoverlast. Daarnaast heb je

Roosendaal, bekend van Duo Penotti, realiseert

li’s opgeleverd. Hoofdopzichter Peter Eggink

natuurlijk het overleg over bouwkundige en

Suijkerbuijk Bouw & Services bv 2 in het werk

van CBB (Centraal Bureau Bouwbegeleiding)

installatietechnische zaken. Welnu, ook daarin

te storten betonnen plateaus waarop in totaal

uit Arnhem verhaalt over het verloop van het

heb ik het team van Suijkerbuijk Bouw & Ser-

9 silo’s geplaatst zullen worden. Het logistiek

werk en de samenwerking met de BVR Groep.

vices bv als een echte partner leren kennen.

uiterst lastige project is tegen de bestaande

De werkbare ruimte tussen het bedrijfsgebouw van
Peeters Producten en afrasteringshek is vrij smal.

Met name met hoofduitvoerder Kees van der

bedrijfsbebouwing gesitueerd. Om het gewicht

Prettige samenwerking

List en projectcoördinator Martin van Elteren

van de silo’s te kunnen torsen, worden de pla-

Voor Peter Eggink was het de eerste keer dat hij

is er via hele korte lijnen op een constructieve

teaus gedragen door heipalen die tot een diepte

met een werkmaatschappij van de BVR Groep

en prettige manier samengewerkt. Teamwork

van ca. 22 meter worden aangebracht. Door de

samenwerkte. Sinds 2001 is hij voor de zieken-

in de bouw is geen vanzelfsprekendheid. Dat

geringe werkruimte wordt gebruik gemaakt van

huizen in Roosendaal en Bergen op Zoom actief.

bereik je door er samen voor te gaan. Als er

een kleine heimachine van slechts 2 x 4 meter.

Eerst lange tijd voor het voormalige Lievens-

iets te bespreken was, dan gebeurde dat. Om-

Op de funderingspalen wordt de bekisting voor

berg Ziekenhuis in Bergen op Zoom en sinds

dat niet altijd alles gaat zoals je het verwacht,

de uiteindelijke betonplaten aangebracht. De

2014 ook voor het Roosendaalse ziekenhuis.

waren er ook hindernissen te nemen. Gelukkig

beide plateaus worden zo’n 30 cm dik. De start

“Verbouwen of renoveren in een ziekenhuis

hebben we het in goed onderling overleg kun-

van het project vond plaats in week 12. Opleve-

is logistiek en organisatorisch altijd lastig. Je

nen oplossen en optimaal samengewerkt!”

ring: medio april 2019.
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TE HUUR: ±43.000 m2 warehouses, mezzanines en kantoren

Nieuw: A58 Logistics Roosendaal
Artist impressions: Palazzo

Aan de Ettenseweg in Roosendaal realiseert
Victorem Investments nv in samenwerking met
BVR Groep bv het logistieke centrum ‘A58 LOGISTICS Roosendaal’. Het moderne complex is
gelegen op bedrijventerrein Majoppeveld-Zuid
aan de A58 en biedt ca. 43.000 m2 aan warehouses, mezzanines en kantoren.
Gunstige ligging
De prima ontsluiting en de gunstige centrale
ligging ten opzichte van Rotterdam (55 km
via A17/ A16), Antwerpen (55 km via A12) en
Breda (25 km via A58), maken ‘A58 LOGISTICS Roosendaal’ tot een uitstekende logistieke
bedrijfslocatie in Zuid-Nederland.
Informatie
A58 LOGISTICS Roosendaal beschikt over een
website waar alle informatie is te vinden. Kijk
hiervoor op: www.a58logistics.nl of bel naar
0165 - 63 12 55.

Blauwdruk
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Zorgappartementen eerste fase De Ambachtsschool opgeleverd

BVR Bouw bv levert Huize Roosdael op
De 26 luxe zorgappartementen van De Ambachtsschool: ‘Huize Roosdael’, zijn onlangs
opgeleverd. De appartementen zijn in gebruik
genomen door Compartijn Exploitatie bv. Een
organisatie die staat voor kleinschalig wonen
met zorg voor mensen die kwetsbaar oud worden. Veelal hebben zij een psychogeriatrische
combinatie met somatische klachten. Naast de

Huize Roosdael was een groot succes. Ik heb

luxe, stijlvolle woonomgeving biedt Compar-

mensen gesproken die het gebouw nog kenden

tijn 24-uurs persoonsgerichte zorg en service.

als LTS. Ze stonden verbaasd te kijken naar het

BVR Groep bv heeft zowel de ontwikkeling als

transformatieresultaat dat de BVR Groep hier

de realisatie van de appartementen verzorgd.

heeft gerealiseerd. Geweldig. Niet alleen heeft

Naast de appartementen zijn er ook gezamen-

het oude schoolgebouw een tweede leven

lijke ruimten, zoals de grote woonkamer, de

gekregen, hoe het is omgebouwd en ingericht

TV-kamer en de bibliotheek. Locatiemanager

past ook nog eens perfect bij de bewoners.

Nico Meesters, in Compartijntaal ‘Heer des

Het is helemaal wat Compartijn als doelstelling

Huizes’ genoemd, kan terugkijken op alleen

en motto hanteert: Het leven verdient het om

maar positieve reacties van mensen. “Neem

samen beleefd te worden. Altijd, overal en in

alleen al de op zaterdag 16 en zondag 17 fe-

alles. Samen zorgen we voor zinvol leven en zin

bruari georganiseerde Huize Roosdael Open

in leven. Dat is de basis voor onze woon- en

EN OPGELEVERDE PROJECTEN

Thuisdagen. We hebben meer dan 700 gasten

zorgvisie. Wij noemen dat Comfort care voor

mogen verwelkomen. De officiële opening van

senioren”, aldus Nico Meesters.

McDonald’s Restaurant
Hardinxveld-Giessendam

Bouw 71 appartementen
Mercuriusweg Delft

Verkoop tweede fase
plan Beltmolen gestart

Aan de Peulenlaan te Hardinxveld-Giessendam

Aan de Mercuriusweg in Delft is BVR Bouw

De verkoop van de 2e fase van plan Beltmolen

realiseert BVR Bouw Rasenberg bv in opdracht

bv onlangs gestart met de nieuwbouw van 71

in Nieuw-Vossemeer is gestart. Het gaat om

van McDonald’s Nederland een nieuw restau-

huurappartementen. Deze zijn verdeeld over 6

6 duurzame tweekappers en 9 vrije bouw-

LOPENDE

aandoening, zoals dementie, al dan niet in

rant. Dit nieuwe restaurant, incl. McCafé en

verdiepingen met galerijontsluiting. Er zijn 71

kavels. De tweekappers worden gasloos uit-

McDrive, ligt parallel aan de A15 ter hoogte

parkeerplaatsen, waarvan 27 overdekt onder

gevoerd en voorzien van een warmtepomp

van de afrit Sliedrecht-Oost. De ingebruikname

het gebouw. De opdracht werd mede verwor-

en zonnepanelen. De vrije bouwkavels varië-

van het restaurant staat gepland voor begin mei

ven door het beton in het werk te storten en niet

ren tussen 356 tot 578 m². Verkoop: Helmig

2019.

te kiezen voor prefab elementen.

Makelaardij en Atta Makelaars.
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BVR Groep heeft bouwteamovereenkomst fase 3 en 4 in opdracht

BVR Bouw Gorinchem bv bouwt parkeerkelder
en 34 appartementen in Alphen aan de Rijn
gerealiseerde Baronieterrein. Bedoeling is dat
beide gebieden in de nabije toekomst gezamenlijk gaan functioneren als nieuw woonwinkel-werkgebied in Alphen aan de Rijn.
Bouwteamovereenkomst
Na realisatie van de eerste fase zullen er nog
twee fasen volgen. In beide gevallen gaat
het om de bouw van ongeveer 100 appartementen. Inclusief de eerste fase worden er
dus in totaal zo’n 234 appartementen gerealiseerd. Voor fase 3 en 4 heeft de BVR Groep
de bouwteamovereenkomst in opdracht gekregen.

In Alphen aan de Rijn begint BVR Bouw Gorinchem bv na de bouwvak (ca. september/okto-

Kabeltuin voor nieuwe
opdrachtgever Omexom

ber) in opdracht van Green Development aan de tweede fase van plan ‘De Baronie’. Dit omvat

In opdracht van Omexom realiseert BVR Bouw

de realisatie van een half verdiepte parkeerkelder met daar bovenop een woongebouw met 34

Gorinchem bv in Middelharnis diverse werk-

appartementen. Op dit moment is het wachten op de planacceptatie van Woningborg. Kopers

zaamheden. Het project omvat het inrichten

kunnen hun wensen via kopersbegeleiding kenbaar maken.

van twee transformatorvelden (grondwerk, trillingsarm uitvoeren van heiwerk en het aanleg-

Gebiedsontwikkeling Baronie Haven

recreatiehaven. Het eerste woongebouw

gen van kabelgoten), alsook het realiseren van

De metamorfose van Baronie Haven betreft

(zie artist impression) ligt aan de nieuw

twee 150 kV kabelverbindingen van ongeveer

een gebiedstransformatie van bedrijven-

aangelegde boulevard en kenmerkt zich door

80 m. per verbinding naar een eveneens te rea-

winkelgebied

woon-winkelgebied.

open gevels en grote terrassen aan de water-

liseren schakeltafel. Deze kabelverbinding dient

Tegelijkertijd verandert de Rijnhaven in een

zijde. Baronie Haven sluit aan op het reeds

in mantelbuizen onder een primaire watergang

naar

door te lopen. Bijzonder is dat de schakeltafel

Roosendaal krijgt fraaie bioscoop

op Stedin terrein ligt en de transformatorvelden
op TenneT terrein. TenneT heeft de transforma-

De bouw van de nieuwe bioscoop in Roosen-

torvelden uitbesteed aan Omexom, een nieuwe

daal door BVR Bouw Rasenberg bv beleefde

opdrachtgever voor BVR Bouw Gorinchem bv.

op donderdag 11 april jl. een officieel moment.

Met Omexom als nieuwe opdrachtgever hoopt

Stilgestaan werd namelijk bij de eerste paal die

BVR Bouw Gorinchem bv in navolging van de

de grond in werd geboord. De logistiek lastige,

jarenlange samenwerkingen met andere en-

maar tevens interessante uitdaging, omvat 3

ergiebedrijven eveneens een duurzame relatie

bioscoopzalen op de eerste en 3 op de tweede

op te bouwen. Verwachte start: begin juli 2019

verdieping, een grand café en een ruime foyer.

(week 23). Verwachte oplevering: begin okto-

Bovenop de bioscoop komen 2 penthouses.

ber 2019 (week 40).
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Advertenties

HEIWERKEN | FUNDERINGEN
VERPLAATSINGEN

Slimmer, sneller én
makkelijker bouwen

Kan niet, bestaat niet! Bel 0182-617767

Altijd een stap extra zetten

BMN Dordrecht
Grevelingenweg 25
T 078 6219222
E dordrecht@bmn.nl

Professionele bouwmaterialen en
slimme oplossingen om efficiënt
en duurzaam te kunnen bouwen.

Meer informatie: www.pvantwout.nl

Exportweg 50 | 2742 RC Waddinxveen
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