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Verbouwing bedrijfspand Intex

Tonny Vromans (l) en Peter Suijkerbuijk

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“We zijn tevreden over 2019”
Zoals gebruikelijk besteden we in de eerste Blauwdruk van het jaar uitgebreid aandacht aan
het nieuwe jaarverslag. Op pagina 6 en 7 vindt u dan ook een korte samenvatting van de belangrijkste feiten en ontwikkelingen uit 2019. Een jaar waar we enerzijds met tevredenheid op
terugkijken, maar anderzijds ook met de problemen op het gebied van stikstof en PFAS (in vrij
geringe mate) te maken kregen. Een positieve gang van zaken betreft de toename van het aantal
eigen projecten, o.a. door het winnen van een aantal prijsvragen. Het resultaat? Bijna 1.000 te

Colofon

bouwen woningen in portefeuille voor de komende jaren! Naast de groei van eigen projecten
lopen diverse reeds gestarte projecten door in 2020 en zijn we met de voorbereiding voor weer

Blauwdruk is een kwartaaluitgave van

nieuwe projecten aan de slag. Door de evenwichtige verdeling van projecten over de verschillen-

BVR Groep BV uit Roosendaal en wordt

de werkmaatschappijen, mogelijk dankzij intern gemaakte afspraken op basis van expertises, is

in een oplage van ca. 3.500 exemplaren

van een breed gedragen aanbod en dito productie sprake. Vanzelfsprekend gaat onze dank voor

verspreid onder relaties, ICB-partners en

de prestaties die we als bouwgroep in 2019 aan de dag hebben gelegd weer uit naar onze mede-

medewerkers van BVR Groep BV.

werkers. Onze opdrachtgevers en partners bedanken we voor het in BVR gestelde vertrouwen.

Tekst/dtp Witteveen Reclame

Op dit moment is onze aandacht uiteraard gericht op alle ins en outs rondom het coronavirus.

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

Niet alleen volgen we hierin de richtlijnen van het RIVM, ook hebben we onze medewerkers over

Druk

het voorkomen van besmetting en het herkennen van symptomen geïnstrueerd. Het heeft er

Drukkerij Altorffer

o.a. toe geleid dat we onze jaarlijkse personeelsbijeenkomst voor de beleidsdag hebben gecanceld en medewerkers op een andere manier gaan informeren.
Tot slot, zoals u kunt zien, hebben we de Blauwdruk van een nieuw jasje voorzien. We hopen
dat de look en feel van de nieuwe lay-out u aanspreekt. Wij wensen iedereen veel leesplezier
www.bvrgroep.nl

met deze Blauwdruk.

www.innoconceptbouwen.nl
Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Erik Daalhuizen, directeur vastgoedontwikkeling Parnassia Groep:

“Aanbesteding groeide uit tot samenwerken als bouwteam”
te maken hadden die niet alleen uitvoert, maar

Antes Zorgkliniek in aanbouw

ook meekijkt en meedenkt. Bedrijfsleider Kees
Pasveer en uitvoerder André Loos vroegen mij

4

bijvoorbeeld regelmatig waarom bepaalde zaken op een bepaalde manier in het bestek waren opgenomen. Men onderbouwde dit met
alternatieven die niet alleen kwalitatief beter
en efficiënter waren, maar bovendien tijd bespaarden. Minderwerk dus in plaats van meerwerk! Deze proactieve werkwijze was voor mij
aanleiding om in bouwteamverband verder
te gaan en daarmee dankbaar gebruik te maken van de kennis en kunde van de aannemer.
Een tweede motief om er een bouwteam van
te maken, vormde voor mij de uitstekende
Medio maart jl. leverde BVR Bouw BV in Poortugaal de Antes Zorgkliniek voor langdurige

samenwerking tussen BVR en BRI, de installa-

zorg op. In oktober 2018 startten de werkzaamheden in opdracht van de Antes Groep. Erik

teur. Want is er onverhoopt iets, dan lost men

Daalhuizen is directeur vastgoedontwikkeling van de Parnassia Groep waar Antes, specialist

dat samen op. Ik ben ervan overtuigd dat de

in psychiatrie en verslaving, deel van uitmaakt. Zo’n 4 jaar geleden was hij één van de au-

keuze voor een bouwteam in Poortugaal in

teurs van het bestek dat tot de bouw van de zorgkliniek heeft geleid.

een beter gebouw heeft geresulteerd.”

Maatschappelijke betrokkenheid

kunnen halen. Helaas kwam de planning toch

Sterk

“De nieuwe kliniek voldoet aan de eisen

onder druk te staan toen de hei-installatie bij

“In de bouw heb je elkaar nodig. Bouwen is

die we anno nu aan een instelling voor

aankomst defect bleek te zijn. Gelukkig heb-

nu eenmaal teamwork. Zoals eerder gezegd,

langdurige zorg stellen: 2-kamer apparte-

ben we met een aannemer te maken die dit

ben ik ervan overtuigd dat constructief, open

menten met eigen toilet, badkamer, etc.

soort tegenvallers op eigen kracht en in nauwe

en eerlijk samenwerken resulteert in een beter

Dus geen kleine kamers zonder eigen sani-

samenwerking met onderaannemers en ande-

eindproduct. Het is deze manier van werken

tair”, legt Erik Daalhuizen uit die daarmee

re bouwpartners het hoofd weet te bieden.”

die mij aanspreekt en waarin ik BVR Bouw BV
sterk vind. Voor een tweede en vergelijkbaar

doelt op de andere wijze waarop zorg in
deze tijd wordt verleend. In samenwerking

Van aanbesteding naar bouwteam

nieuwbouwproject, ook op de Antes locatie in

met Bouwmanagementbureau Oostelbos

Wat als een aanbesteding begon, groeide uit

Poortugaal, heb ik de mensen van BVR Bouw

Van den Berg uit Reeuwijk werden 5 aan-

tot een bouwteam. Voor Erik Daalhuizen is

BV reeds bij de besprekingen betrokken, want

nemers uitgenodigd om een prijsopgave

dat het logische gevolg van de wijze waarop

dit project wil ik in bouwteamverband reali-

te doen. Er bleven 3 bouwbedrijven over.

BVR Bouw BV opereert en samenwerkt. “Ik

seren. BVR heeft namelijk bewezen zo’n groot

Erik Daalhuizen over de motieven om met

merkte al vrij snel dat we met een aannemer

project aan te kunnen”, besluit Erik Daalhuizen.

BVR Bouw BV in zee te gaan: “Wat ons
erg aansprak was de
maatschappelijke betrokkenheid die de
mensen van BVR uitstraalden en het feit
dat BVR aangaf de
beoogde planning te
Erik Daalhuizen

De achterzijde van de Antes Zorgkliniek tijdens de bouw

Hoogste punt C-Cinema Bioscoop

Nieuwe loadingdocks voor
Penske Logistics
Transport
Voor Penske Logistics Transport
aan de Protonweg in Roosendaal
heeft Suijkerbuijk Bouw & Services
BV onlangs een achttal nieuwe
loadingdocks gerealiseerd. Het betreft de vernieuwbouw van een
bestaand bedrijfsgebouw. De opdracht werd begin dit jaar verstrekt.
Bedoeling is dat eind maart 2020 de eerste
vrachtwagens kunnen laden en lossen. In het

Op vrijdag 7 februari 2020 werd het bereiken van het hoogste punt gevierd op de bouw-

verleden heeft Suijkerbuijk Bouw & Services

plaats van de C-Cinema Bioscoop in Roosendaal. Het project van BVR Bouw Rasenberg

BV eerder een vergelijkbaar project voor

BV vordert gestaag. De karakteristieke en moderne uitstraling van het gebouw valt meteen

Penske Logistics Transport verwezenlijkt.

op. Want wie het gebouw onlangs nog met eigen ogen heeft aanschouwd, zal beamen dat
Roosendaal een zeer eigentijdse bioscoop rijker gaat worden.
Patatje bioscoop

onthulden even later een spandoek dat de

Tijdens de feestelijke bijeenkomst sprak op-

klik tussen de C-Cinema Bioscoop en BVR

drachtgever Carlo Lambregts de genodigden

Groep BV onderstreept. Na afloop was er

toe. Daaronder bevonden zich ook diverse

voor iedereen een ‘patatje bioscoop’. Van

bewoners uit de straat. De zorgen die sommi-

de lekkernijen bij de friteskraam werd gretig

ge bewoners hebben ten aanzien van de te

gebruik gemaakt.

verwachten toename van de verkeersdruk
resulteerde in een aantal gesprekken tussen

10 kV Station Den Haag voorlopig opgeleverd

bioscoopdirectie en bewoners. Onlangs heb-

Eind september 2019 begon BVR Bouw

van de binnenkozijnen. Door de gewijzigde

ben bioscoopdirectie, gemeente en bewo-

Gorinchem BV in opdracht van Stedin met

indeling van het gebouw zijn bovendien nieu-

ners een gesprek gehad. Hierbij is gesproken

de ingrijpende verbouwing/aanpassing van

we buitenkozijnen en ventilatieroosters aan-

over de herinrichting van de (Nieuw)straat.

het 10 kV Station aan de Jan Wapstraat in

gebracht. Tevens zijn overbodige sparingen

Zo breed mogelijk wat de bewoners betreft.

Den Haag. De oplevering stond gepland voor

in vloeren en wanden gedicht, vloeren opge-

Carlo Lambregts heeft er alle vertrouwen in

eind december 2019. Dit is in principe ook

knapt en wanden en plafonds gesausd. Een

dat partijen elkaar gaan vinden. Niet voor

gebeurd, zij het dat niet alle werkzaamheden

aantal bestaande elektrische installaties is

niets was een aantal bewoners bij het feestje

konden worden uitgevoerd. Een deel van de

verwijderd en vervangen door nieuwe.

aanwezig. Bioscoopdirecteur en echtgenote

hoogspanningsinstallatie wordt namelijk pas
in het eerste kwartaal van 2021 geplaatst,
omdat het demonteren van de huidige
installatie ongeveer een jaar in beslag neemt.
Het werk bestond o.a. uit het slopen van
bestaande wanden, het aanbrengen van een
staalconstructie onder de begane grondvloer
met een lange sleufsparing en het vervangen
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Werkmaatschappijen
Het brede aanbod van de BVR Groep voert
terug naar de verscheidenheid aan (klantspecifieke) disciplines van de werkmaatschappijen. Positief was ook de toename van het
aantal eigen projecten met een hoofdrol voor

6

BVR VastgoedOntwikkeling BV. BVR Bouw
BV tekende met de grotere nieuwbouwprojecten voor o.a. de zorg- en de woonsector.
BVR Bouw Gorinchem BV was zoals gebruike-

BVR Groep BV

lijk weer actief voor de energiebedrijven Stedin, Joulz en TenneT. BVR Bouw Rasenberg

---

BV richtte zich nadrukkelijker op industriële
projecten, retail en utiliteitsbouw. Suijkerbuijk
Bouw & Services BV realiseerde diverse onderhouds- en renovatieprojecten.
Projectontwikkeling
Voor BVR Groep BV gaat 2019 ook de
geschiedenis in als een jaar waarin er op het
gebied van projectontwikkeling diverse prijsvragen werden gewonnen: Beekblokken 1+3,
Essent gebouw en De Sponder in Roosendaal,
Kemelstede in Breda en Landgoed De Hoven
in Rotterdam. Opgeleverde eigen projecten
waren o.a. Erf Zilverster in Zoetermeer, Beltmolen (fase 1) in Nieuw-Vossemeer en De
Ambachtsschool in Roosendaal.
‘Samenwerken met BVR Groep BV’

Thema Jaarverslag 2019: samenwerken met BVR Groep BV

Het jaarverslag heeft als thema: ‘Samenwer-

Komende jaren bijna 1.000 woningen
te bouwen door BVR Groep BV

ken met BVR Groep BV’. Door de diversiteit
aan werken is ervoor gekozen om vijf verschillende projecten de revue te laten passeren.

De directie van BVR Groep BV kijkt met tevredenheid terug op 2019. Want opnieuw
schrijft de bouwgroep met een verdere toename van de netto-winst zwarte cijfers.
Ondanks het onverhoopt doorschuiven van een aantal grote(re) projecten liet ook de
omzet een stijgende lijn zien. Deze was zelfs nog niet eerder zo hoog. De stijging van de
groepswinst kon worden gerealiseerd dankzij de uitstekende (project)resultaten van de
werkmaatschappijen. Ook op het gebied van projectontwikkeling gaat het de BVR Groep
voor de wind. Gelet namelijk op alle projecten die in ontwikkeling zijn, heeft de bouwgroep voor de komende jaren bijna 1.000 te bouwen wooneenheden in portefeuille. Een
deel hiervan wordt gerealiseerd in combinatie met commerciële bedrijfsruimten.

Artist impression van plan Beekblokken 1+3, Roosendaal.

In dat verlengde verhalen opdrachtgevers en
architecten over hun samenwerking met de
BVR Groep. Rode draad is wat er door gericht
samenwerken met andere (bouw)partners en
instanties kan worden bereikt.
7

Hoogtepunten
In Zoetermeer leverde BVR Bouw BV het
woongebied Erf Zilverster op, in Den Bosch
het herbouwde horecapaviljoen van Retailpark Den Bosch en in Waddinxveen de
Brede School Waddinxveen Noord. BVR
Bouw Gorinchem BV leverde diverse nieu-

De nieuwe Brede School Waddinxveen Noord.

we en gerenoveerde trafostations op in

Label en Duo Penotti. Voor Alwel werden in

ziet BVR Groep BV de toekomst positief tege-

Zwartewaal, Hoogvliet, Middelharnis, Rid-

Roosendaal 70 woningen gerenoveerd. Pro-

moet. Niet voor niets hebben ICT, (her)certifi-

derkerk, Rotterdam en Den Haag, alsook

jecten van BVR VastgoedOntwikkeling BV

ceringen/erkenningen, BVR Proces (voorheen

een schakeltafel en kabeltuin in Middelhar-

waarvan de ontwikkeling in 2019 ge-

ICB) en de toepassing van BIM-techniek, de

nis. Verder werd het groot onderhoud van

reed kwam, zijn Beltmolen fase 1 en 2 in

samenwerking met bouwpartners en beleg-

566 trafostations gerealiseerd. BVR Bouw

Nieuw-Vossemeer en De Ambachtshoven

gers, acquisitie, alsook de relatie en goede ver-

Rasenberg BV realiseerde voor McDonald’s

in Roosendaal. Aangekocht in 2019 en in

standhouding met de medewerkers, een zeer

Nederland de remodelling van restaurants

ontwikkeling genomen, zijn 76 woningen

hoge prioriteit. Naast omzet en winst staat

in Breda, Bergen op Zoom, Middelburg en

in Dordrecht (Burg. de Raadtsingel) en 26

de continuïteit van BVR Groep BV wederom

Spijkenisse. Een nieuw restaurant kwam in

woningen in Roosendaal (oude locatie De

centraal.

Hardinxveld-Giessendam gereed. Suijker-

Sponder). Projecten waarvan de prijsvraag is

Het vertrouwen van opdrachtgevers, onder-

buijk Bouw & Services BV was in 2019

gewonnen zijn 280 appartementen (Kemel-

aannemers, leveranciers, relaties en mede-

werkzaam voor diverse corporaties, zoals

stede) in Breda, Landgoed De Hoven in Rot-

werkers in BVR Groep BV bleef ook in 2019

Alwel en Woonbron. Ook werden onder-

terdam, en Beekblokken 1+3 en het oude

onveranderd groot.

houdswerkzaamheden

de

Essent gebouw in Roosendaal. Het in 2018

2019 was een jaar waarin BVR Groep BV

Stichting Groenhuysen en de gemeente

aangekochte V&D pand in Bergen op Zoom

kans zag succesvol verder te bouwen aan de

Roosendaal. Een deel van Mariadal werd ge-

en het Datacenter in Tilburg zijn in 2019 eve-

verbetering van de marktpositie. Het beleid

transformeerd naar tijdelijk stadskantoor

neens in ontwikkeling genomen.

is erop gericht die lijn in 2020 door te trek-

verricht

voor

ken. Bij voorkeur in samenhang met (vaste)

(HUIS Mariadal) voor de gemeente Roosendaal. Diverse verbouwingen en renovaties

Toekomst

zagen het levenslicht, zoals o.a. voor Altrif

Met een zeer goed gevulde orderportefeuille

Mariadal in Roosendaal fungeert tijdelijk als stadskantoor.

De nieuwe C-Cinema Bioscoop in Roosendaal in aanbouw.

bouwpartners!

Artist impression van Het Havenhuys in Alphen a/d Rijn.
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• GROND-, RIOLERINGS- EN
VERHARDINGSWERKEN
• SLOOPWERKEN
• IN- EN VERKOOP
BESTRATINGSMATERIAAL

UW SPIL VOOR
EFFECTIEF
BOUWEN

Meer informatie:
T 035 588 18 88
W mbshybridcasco.nl
E info@mbshybridcasco.nl

Succesvolle start verkoop appartementen ANNO52
Website
Vanaf 15 februari jl. kan ook een
bezoek worden gebracht aan de
website: www.anno52wonen.nl.
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De appartementen zijn gesitueerd
op de tweede, derde en nieuw
te bouwen vierde verdieping en
beschikken allemaal over een
eigen parkeerplaats en berging in
de kelder. Op de begane grond
komen commerciële ruimten. Inschrijven kon tot 27 februari jl.
17.00 uur. Makelaar is Helmig
Op zaterdag 15 februari jl. ging de verkoop van ANNO52 succesvol van start. De transfor-

Makelaardij en Taxatieburo o.z.

matie van het voormalige V&D complex naar luxe appartementen was niet aan dovemansoren
gericht. Integendeel, ruim 500 geïnteresseerden waren bij de start van de verkoop in Den
Enghel in Bergen op Zoom aanwezig. En dat terwijl er 45 appartementen, waarvan een aantal
penthouses, te vergeven zijn. De grootte van de appartementen varieert van ca. 70 tot 140
m2. Veel appartementen beschikken tevens over een zeer ruime buitenruimte. Het grootste
appartement op het dak meet zelfs 157 m2 met daarbij een buitenterras van nog eens 115 m2.

Veel belangstelling van geïnteresseerden

De Ambachtshoven in de maak

Erf Zilverster,
gebouw van de maand
In de serie ‘Het gebouw van de maand’ laat
Architectuur Punt Zoetermeer verschillende
bijzondere gebouwen zien. Onlangs werd het
in 2019 opgeleverde woonproject Erf Zilverster
aan de Voorweg, ontwikkeld door BVR VastgoedOntwikkeling BV en gebouwd door BVR
Bouw BV, gekozen tot ‘Gebouw van de maand’.
Het project is gebouwd op de locatie van de
voormalige manege ‘Zilverster’. Voor de fraaie
ontwerpen van de vrijstaande, twee-onder-

Eind 2019 is BVR Bouw BV in Roosendaal

vloeren. De grondgebonden woningen zijn

een-kap- en rijtjeswoningen tekent RoosRos

gestart met de bouw van De Ambachtshoven.

onderverdeeld in 6 blokken. De breedplaat

Architecten uit Oud-Beijerland/Goes.

Dit door BVR VastgoedOntwikkeling BV ont-

vloeren van de eerste verdieping zijn gelegd.

wikkelde project bestaat uit een appartemen-

Dit geldt ook voor de door MBS Hybrid Casco

tencomplex met 11 appartementen en 33

geleverde prefab betonwanden. Deze zijn in

grondgebonden woningen. Van het appar-

de fabriek voorzien van hoogwaardige isolatie.

tementengebouw zijn eind februari jl. de eer-

Dit is inclusief de kozijnen die, compleet afge-

ste wanden gestort en is in de weken daarna

lakt en beglaasd, luchtdicht in de wand zijn

het casco verder opgetrokken met betonwan-

opgenomen. Het project wordt eind 2020

den, kalkzandsteen wanden en breedplaat

opgeleverd, inclusief de terreininrichting.
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Renovatie woningen
Princenhage Breda
gereed

Werken met 4PS Construct
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In opdracht van Alwel is Suijkerbuijk
Bouw & Services BV in oktober 2019
gestart met de renovatie van 51 woningen in de wijk Princenhage in Breda. Het

Al geruime tijd werkt BVR Groep BV met 4PS Construct. Accountmanager Max van den Broek

betreft de woningen in de Ambachten-

van 4PS hierover: “Met 4PS Construct hebben we op het Microsoft platform Dynamics 365

laan, Leerlooierstraat, Zadelmakerstraat,

Business Central een integrale softwareoplossing ontwikkeld voor de bouw, GWW en instal-

Azijnmakerstraat,

latietechniek. Dit heeft geresulteerd in een programma waarin alle processen en onderdelen

Leidekkerstraat

en

Hovenierstraat.

van de bouw zijn geïntegreerd. We praten dan over de voorbereiding, uitvoering én nazorg
van projecten. Niet voor niets maken ruim 450 bedrijven gebruik van deze unieke software.”

De werkzaamheden bestaan uit:
- vervangen van dakkapellen

Bij de ontwikkeling van 4PS Construct vormde

altijd up-to-date, schaalbaar en veilig. In

- vervangen van dakpannen en het aan-

het bouwproces de rode draad. Oftewel:

de afgelopen jaren hebben we laten zien

- brengen van dakisolatie

de uitwisseling van allerlei informatie en de

dat we zijn uitgegroeid tot een belangrijke

- vervangen van de ventilatorbox op

communicatie daarover. “4PS Construct

internationale speler op het gebied van

- zolder en het reinigen van de ventila-

is een ERP-systeem dat bijdraagt aan een

branchesoftware voor de bouwnijverheid.”

- tiekanalen

efficiëntere

- vervangen van de buitenkozijnen van

bedrijfsprocessen automatiseert. Een hogere

Werkprocessen

- alle gevels

productiviteit enerzijds en een verlaging van de

4PS Construct biedt oplossingen voor

- vervangen van het voegwerk van de

kosten anderzijds komen binnen handbereik.

bedrijfsprocessen

- buitengevels

Het bouwproces is niet alleen een continu

(boekhouding, inkoop, etc.), alsook op het

- vervangen van dakgoten/regenpijpen

proces, maar ook het complexe geheel van

gebied van projectmanagement (controle

- deels vervangen en/of aanpassen van

allerlei zaken die uiteindelijk moeten leiden

en analyse van projectinformatie), calculatie,

- de meterkast

tot een zo goed mogelijk eindresultaat.

rapportages

4PS Construct biedt dan uitkomst.”, legt

beheren en lezen) en documentmanagement

De laatste woningen worden medio april

Max van den Broek uit. Daarmee doelt hij

(één plek voor alle laatste versies van

2020 opgeleverd.

op het feit dat de oplossing alle primaire

projectdocumentatie). Max van den Broek

bedrijfsprocessen ondersteunt. “Ook bij BVR

vult aan: “Ook op het gebied van service &

vind je dit terug, werken

onderhoud, materieel, kopersbegeleiding, sales

vanuit een ‘private-cloud’

& marketing en artikel- en voorraadbeheer,

omgeving speelt bij hen

biedt het programma uitkomst. BVR maakt

een belangrijke rol. Dit

met 4PS Construct als basisprogramma tevens

betekent namelijk dat

gebruik van de aanvullende oplossingen

alle data overal en voor

Service & Onderhoud, Urenportaal, Materieel

iedereen beschikbaar is,

en Hoomctrl.”

bedrijfsvoering,

Max van den Broek

omdat

het

op

financieel

(gemakkelijker

gebied

rapporten

Veel belangstelling appartementen Landgoed De Hoven
14 appartementen en heeft ook
een eigen parkeergarage met fietsenstalling en bergingen in het
souterrain. De architectuur is nauw
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verbonden met de beide andere gebouwen. Aan de zuidzijde bevindt
zich ‘t Koetshuis’. Dit intieme appartementengebouw bestaat uit 15 appartementen
en een parkeergarage met bergingen en fietsenstalling in het souterrain. De kleinschaligheid
van de gebouwen komt maximaal tot zijn recht
doordat de verdieping slechts gedeeld hoeft te
worden met op zijn hoogst 3 buren.
Veel belangstelling
Artist impression: wUrck

De website - www.landgoeddehoven.nl - ging

Begin 2019 won BVR Groep BV de prijsvraag voor wat toen nog heette de ‘Buitenplaats Park

eind 2019 online. Sindsdien hebben 350 belang-

16Hoven’. Sinds de lancering van de pre-sale van de 70 luxe appartementen, eind 2019, heet

stellenden van zich laten horen. Er is in ieder ge-

het 25 ha. tellende woongebied ‘Landgoed De Hoven’. Deze groene oase aan de noordzijde van

val veel keus, want de appartementen variëren

Rotterdam bestaat uit drie moderne woongebouwen, incl. horecapaviljoen, ‘De Schelp’ genaamd.

in grootte van 108 m2 tot maar liefst 244 m2.
Alle woningen hebben royale terrassen van 24

Woongebouwen

luxe complex ligt aan het water en heeft een

m2 tot zelfs 164 m2. Wonen op Landgoed De

De 3 woongebouwen hebben allemaal hun ka-

eigen parkeergarage incl. bergingen en fiet-

Hoven betekent wonen met een uitstekende

rakteristieke gezamenlijke identiteit Zo bestaat

senstalling in het souterrain. Bijzonder is de

ontsluiting met de A16 en dicht bij het centrum

‘De Oranjerie’ uit 35 royale 3-, 4- of 5-kamer-

prachtige binnentuin. Midden op het landgoed

van Rotterdam.

appartementen en 6 luxueuze penthouses. Dit

bevindt zich ‘Villa De Hoven’. Dit gebouw telt

Van Schendelplein Verbouwing bedrijfspand Intex
Aan het Arthur van Schendelplein in Delft is

In opdracht van Intex is Suijkerbuijk Bouw &

baden en luchtbedden en voert een bestand

BVR Bouw Gorinchem BV in opdracht van

Services BV onlangs gestart met het strippen en

van zo’n 1.500 verschillende artikelen. Aan de

Woonhave bezig met de opwaardering van

ontmantelen en daarna weer aanpassen en ver-

achterzijde van het pand komt een betonnen

het trappenhuis en de entree van een flat.

bouwen van het voormalige Mead Westvaco

laadkuil met 6 loadingdocks voor de aanvoer

Het complex telt 16 verdiepingen. Om die

bedrijfspand aan de Ettenseweg 46 in Roosen-

van producten uit China die in Roosendaal

reden is er ten behoeve van de medewerkers

daal. Het te transformeren bedrijfspand krijgt

worden opgeslagen en vervolgens worden ge-

een gecombineerde bouw-/personenlift ge-

aan de voorzijde kantoren en daarachter diver-

distribueerd naar diverse Europese landen. Voor

plaatst. Naar verwachting wordt het project

se opslagruimten voor allerlei artikelen die Intex

Intex wordt Roosendaal een belangrijk logistiek

medio april 2020 opgeleverd.

verkoopt. Het bedrijf is bekend van de zwem-

centrum. Oplevering: medio augustus 2020.

Blauwdruk kwartaalmagazine BVR Groep - maart 2020

12

Laan van Londen 200
3317 DA Dordrecht
tel. +31 (0)78 621 44 53
www.debruyn-intergips.nl



roblemen met asbest o sloopwerk
an bent u bij ons aan et juiste adres

Van aam asbestverwijdering Sloopwerken
B.V. ‘’Uw gespecialiseerde partner voor Sloop
en Asbestproblematiek’’. Ook uw partij voor
alle milieukundige vraagstukken van
bodemsanering tot c room saneringen.
in o vancaam.nl
–
www.vancaam.nl







