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WE PRATEN OVER MEER DAN ICT ALLEEN
Samen met onze 90 bevlogen collega’s
zijn wij in diverse branches actief.
Wij hebben de expertise in huis om u
gericht te adviseren omtrent
ICT-vraagstukken in de bouw. Zo helpen
wij u te verbeteren met ICT!
www.databyte.nl
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Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Samen gezond blijven!”
Dat een infectieziekte in staat is de hele wereld in z’n greep te houden, hield niemand bij de start
van 2020 voor mogelijk. Inmiddels weten we wat covid-19 teweeg brengt en welke spelregels
we in acht moeten nemen om samen gezond te blijven. Binnen BVR hebben we bij de start van
de lockdown op 12 maart jl. een crisisteam gevormd. Het heeft geresulteerd in een breed pakket
aan coronamaatregelen met als uitgangspunt de richtlijnen van het RIVM. Elders in deze uitgave
(pag. 6/7) vindt u meer en uitgebreidere informatie over de maatregelen die zijn getroffen om

Colofon

veilig te kunnen werken, zowel op kantoor als op de bouwplaats.

Blauwdruk is een kwartaaluitgave van

Dat we de begrote omzet voor 2020 niet gaan realiseren, zal niemand verbazen. Desondanks is

BVR Groep BV uit Roosendaal en wordt

de verwachting alleszins reëel dat we op ca. 75% van de begroting uit zullen komen. Naast de

in een oplage van ca. 3.500 exemplaren

afwerking van alle lopende projecten zijn de voorbereidingen voor een aantal nieuwe projecten

verspreid onder relaties, ICB-partners en

al weer in volle gang. Bovendien staan 2020 en de jaren erna voor een belangrijk deel in het te-

medewerkers van BVR Groep BV.

ken van de in 2019 gewonnen prijsvragen en (eerder) aangekochte en/of verworven projecten.
Daar verandert zelfs corona niets aan. Want door de toename van het aantal eigen projecten

Tekst/dtp Witteveen Reclame

hebben we voor de komende jaren bijna 1.000 te bouwen woningen/appartementen in porte-

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

feuille. Zo staan we in deze Blauwdruk o.a. stil bij de projecten Groot Mariadal, Kademeester,

Druk

Landgoed De Hoven en ANNO52. Onlangs opgestarte en binnenkort op te starten projecten

Drukkerij Altorffer

passeren uiteraard ook de revue.
Tot slot moedigen we iedereen aan de richtlijnen en spelregels om samen gezond te blijven in
acht te nemen, hopen we dat het maatschappelijke en economische leven weer snel terug is op
het oude niveau en wensen we iedereen veel leesplezier met deze Blauwdruk. De volgende editie
www.bvrgroep.nl

verschijnt eind september 2020.

www.innoconceptbouwen.nl
Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Anton Oomen, projectontwikkelaar BVR VastgoedOntwikkeling BV, over Groot Mariadal:

“Samen werken aan duurzame gebiedsontwikkeling”
Het is al weer even geleden dat de BVR
Groep de tender won waarmee in oktober
4

1

2017 het transformatieproject ‘Mariadal’

3

4

werd verworven. “Inmiddels is er het nodige gebeurd”, zegt projectontwikkelaar
Anton Oomen van BVR VastgoedOntwikkeling BV. “Vanwege de renovatie van
6

het Stadskantoor aan de Kloosterstraat
zocht de gemeente naar een tijdelijk alter-

5

natief. Na overleg met zowel de provincie
als met ons heeft de gemeente ervoor gekozen Mariadal voor dat doel tijdelijk van
de provincie over te nemen. Met wat eenvoudige aanpassingen biedt het klooster
nu werkruimte aan ca. 300 ambtenaren. In

2

de tussentijd wordt het oude Stadskantoor

9
7

8

grondig gerenoveerd en is de duurzame
gebiedsontwikkeling van Groot Mariadal

Prognose fasering realisatie Groot Mariadal

opgepakt.”

oplevering
1. Norbertus Gertrudis Mavo *......................................................................................................................................... 2021

Stedenbouwkundig plan
De verwachting is dat het Stadskantoor
eind 2021 gerenoveerd is en onder de

2. Huis van Roosendaal *...................................................................................................................................................... 2021
3. Klooster

11 app., 10 maisonnettes, 30 (zorg)woningen, horeca + serre .................... 2024

4. Kloosterhof

3 app., 15 grondgebonden geschakelde woningen, 60 parkeerpl. ....... 2022

5. Stroomgaard

34 grondgeb. geschak. woningen, 132 overdekte parkeerplaatsen,........ 2022
pergolaconstructie + zonnepanelen ................................................................................. 2022

tussen door in een mix van wonen, zorg en

6. Oase

16 appartementen, parkeren op maaiveld ................................................................... 2024

horeca. Hoewel de lopende renovaties van

7. Kloosterstede ca. 30 appartementen + overdekt parkeren

het oude Stadskantoor aan de Klooster-

2

nieuwe naam ‘HUIS van Roosendaal’ operationeel zal zijn. Anton Oomen: “De
ontwikkeling van het klooster loopt onder-

straat en de Norbertus Gertrudis Mavo aan

.............................................................. 2024

8. Kindscentrum ca. 3.100 m (school + kinderdagverblijf + gymzaal) ........................................... 2024
ca. 1.550 m2 buitenruimte ..................................................................................................... 2024
....................................................................................................................................................................... 2025

de Vincentiusstraat geen deel uitmaken

9. Stadsplein

van het bestemmingsplan Groot Mariadal,

* maken geen deel uit van het bestemmingsplan Groot Mariadal.

dragen ook deze projecten bij aan de revitalisering van het totale gebied. In combi-

College van B&W goedgekeurde stedenbouw-

toegankelijkheid zal zorgen. Groot Mariadal

natie met de nieuwbouw voor de omlig-

kundige plan voor Groot Mariadal is in navol-

wordt een gebied waar Roosendaal met recht

gende Jeroen Bosch

ging van onze tender opgesteld door ‘wUrck

trots op kan zijn!”

School en Kober

architectuur stedenbouw landschap’ uit Rot-

wordt ingezet op

terdam. Dit bureau was dus ook betrokken bij

Info

meer

Anton Oomen

samenhang

de totstandkoming van ons winnende voorstel

Kijk voor meer info en een

en afstemming van

en ontwerp in oktober 2017. Als het gehele

animatie van het plan op:

gebouwen en om-

plan gerealiseerd is, leven we in 2025. Daar-

www.roosendaal.nl/

geving. Het inmid-

mee ondergaat het gebied een ingrijpende

groot-mariadal

dels

metamorfose die voor meer openheid en

of scan de QR-code.

door

het

Distributiecentrum A58 LOGISTICS Roosendaal
overleg met de huurder of koper.
Een aantal essentiële voorzieningen is reeds getroffen: sprinklerinstallatie en -tanks, transformator-
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ruimte, laadruimtes, State of the
Art gebouwbeheerssysteem, liftinstallatie voor de kantoren, alsook
de brandmeld-, alarm-, cameraen ontruimingsinstallaties.
Zonnepanelen
A58 LOGISTICS Roosendaal wordt gebouwd
volgens BREEAM Very Good richtlijnen. Op
het dak worden ca. 32.000 zonnepanelen
geplaatst. In combinatie met het ‘slimme’
gebouwbeheerssysteem is het mogelijk het
Aan de Ettenseweg in Roosendaal ontwikkelt Victorem Investments NV distributiecentrum

energieverbuik efficiënt te beheren. Naast

A58 LOGISTICS Roosendaal. De omgevingsvergunning is inmiddels onherroepelijk. Voor

een uitgebreide garantie kan de toekomstige

de realisatie tekent BVR Bouw BV. Zodra er met een huurder of koper overeenstemming is

huurder of koper ook een onderhoudsvrije

bereikt, start de bouw. Van de kant van Victorem Investments NV verwacht men in de tweede

periode van vijf jaar tegemoet zien.

helft van 2020 met de grondwerkzaamheden te kunnen beginnen.

Het nieuwe distributiecentrum is geschikt voor
traditionele opslag en/of distributiedoelein-

Gunstige centrale ligging

Aan de kant van de A58 is een reclamezuil

den en/of value added logistics.

Distributiecentrum ‘A58 LOGISTICS Roosen-

voorzien van 35 meter hoog.

Kijk voor meer informatie en het downloaden

daal’ is vanaf de A58 goed zichtbaar en snel

van de brochure op: www.a58logistics.nl of

en eenvoudig te bereiken. Naast de prima

Voorzieningen

neem contact met 06 - 27741126. Mailen kan

ontsluiting kenmerkt het distributiecentrum

De indeling van het centrum geschiedt in

naar vromansj@victoreminvestments.nl.

zich ook door de uitstekende locatie. Zo liggen
de havens van Rotterdam en Antwerpen op
minder dan een half uur rijden en sluit de A58
aan op de A17, A4 en A16. Bovendien zijn de
luchthavens van Rotterdam, Eindhoven en
Brussel vanuit Roosendaal goed bereikbaar.
Aantallen...
Het eigentijdse, moderne distributiecentrum
ligt op een terrein van zo’n 63.000 m2. Hiervan is ca. 43.000 m2 bebouwd. Dit is inclusief
een mezzanine vloer van 4.260 m2 en een
kantoorvloer van ca. 2.300 m2. Er zijn 20
parkeerplaatsen voor vrachtwagens en 357
parkeerplaatsen voor personenauto’s. Het
aantal loading docks bedraagt (op dit
moment) 44. Er zijn 6 overheaddeuren.
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Anderhalve meter afstand houden op de bouwplaats.

Maatregelen in verband met COVID-19

op werkzaamheden bij mensen thuis veilig

Bouwen met 1,5 meter afstand

doorgang kunnen vinden. Het protocol is

De COVID-19 pandemie houdt vooralsnog de hele wereld in zijn greep. Er wordt reikhal-

en Techniek Nederland aan het ministerie van

zend uitgekeken naar een effectief vaccin dat in voldoende mate beschikbaar is. Uiteraard

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

is de impact voor iedereen verschillend. Waar de een te maken heeft (gehad) met per-

(BZK) aangeboden. Dit is vervolgens in over-

soonlijk leed, is de ander gelukkig weggekomen met een kort ziekbed. Ook zijn er mensen

leg met de Ministers van BZK en Infrastruc-

die alleen zijn beperkt in hun sociale leven als gevolg van de 1,5 meter samenleving. Dit

tuur & Waterstaat (I&W) met diverse andere

laatste probleem is vanzelfsprekend prima te relativeren.

bouwbranches en vakbonden aangevuld en

door brancheorganisatie Bouwend Nederland

vastgesteld.
Lockdown

slaagd om met de nodige aanpassingen veilig

Nu de besmettingsgraad afneemt, wor-

door te werken. De interne spelregels worden

Algemene maatregelen

den de beperkingen van de intelligente

voortdurend beoordeeld en aangevuld door

Binnen onze organisatie is vanzelfsprekend

lockdown steeds verder versoepeld. Dit

ons crisisteam. Natuurlijk zijn diverse bedrijfs-

extra aandacht voor de hygiënemaatregelen:

is mede ingegeven door de ingrijpende

evenementen en -bijeenkomsten afgelast,

geen handen schudden, vaker de handen

sociale en economische gevolgen van de

maar de werkzaamheden gaan zoveel moge-

wassen, hoesten en niesen aan de binnen-

pandemie. Tegelijkertijd wordt herhaalde-

lijk door. Hierbij wordt voortdurend rekening

kant van de elleboog. Er zijn voldoende hy-

lijk gewaarschuwd voor het gevaar van

gehouden met de actuele voorschriften van

giëneproducten ter beschikking gesteld en

een tweede golf besmettingen. Boven-

het RIVM en het protocol ‘Samen veilig door-

de keetvoorzieningen worden dagelijks extra

dien wordt veelvuldig aangehaald dat het

werken’. Dit protocol biedt duidelijkheid aan

gereinigd. Verder wordt 1,5 meter afstand

coronavirus een blijvertje is.

bedrijven, bewoners, opdrachtgevers en alle

gehouden. Waar dit tijdelijk niet mogelijk is,

werknemers over veilig werken in de bouw-,

worden aanvullende maatregelen getroffen.

Veilig werken

techniek- en installatiesector tijdens de coro-

Carpoolen wordt in beginsel niet toegestaan.

Gelukkig zijn wij er bedrijfsmatig in ge-

nacrisis. Ook aan bod komt de manier waar-

Voor werkzaamheden op locaties die in be-

woonde staat of gebruik zijn, worden specifieke maatregelen getroffen. Hierover vindt

Beverwaard fase 3 gestart

voortdurend afstemming plaats tussen alle
betrokkenen.
7

Voor onze kantoorlocaties geldt aanvullend
dat een deel van onze medewerkers thuis
werkt. Verder zijn de routings aangepast, er
is extra aandacht voor de reiniging van algemene bedrijfsmiddelen en vergaderingen
worden in kleine groepen gehouden of met
behulp van Microsoft Teams.
Kopers
We weten dat de aankoop van een woning
voor velen een ontzettend belangrijke gebeurtenis is. Kopers worden daarom voortdurend goed geïnformeerd over het ge-

Begin april 2020 ging de derde fase van het groot onderhoud in Beverwaard, wederom in

hele proces. Waar persoonlijke gesprekken

opdracht van Woonbron, van start. Bewoners werden vooraf zorgvuldig geïnformeerd over de

noodzakelijk zijn, wordt gebruik gemaakt van

omgang met werklieden. Dit was voor een aantal van hen reden om spontaan een attentie

vergaderruimtes met voldoende ruimte en een

naar de keet te brengen om de mannen een hart onder de riem te steken. In verband met de

fysieke scheiding door middel van plexiglas.

coronaperikelen is besloten eerst de buitengevels en daken aan te pakken.

Bezichtigingen op de bouwplaats worden toegestaan met specifieke maatregelen.

Bouwteam

contrastkleur voorzien. Deze wordt als strook

Het onderhoudsproject, ‘fase 3 Hoogstad’

tussen de kozijnen aangebracht.

Discipline en toewijding

genaamd, wordt gerealiseerd in bouwteam-

De afgelopen maanden hebben geleerd dat

verband. In nauwe samenwerking met Woon-

Verduurzamen

onze medewerkers, leveranciers en onderaan-

bron hebben Suijkerbuijk Bouw & Services BV

Uitgangspunt is de woningen te verduurza-

nemers bijzonder toegewijd en gedisciplineerd

en BVR Bouw Gorinchem BV de onderdelen

men, zodat deze weer jaren mee kunnen.

zijn. Daar wij we ontzettend trots op. Dit geeft

van de typen woningen op elkaar afgestemd.

Zo worden o.a. de multiplex betimmeringen

vertrouwen voor de toekomst, hoe moeilijk de

Het project telt 4 blokken. Naast een basis-

vervangen door onderhoudsarm Rockpanel

huidige situatie ook is!

kleur worden alle woningen tevens van een

en wordt ook de isolatiewaarde van de daken
verhoogd met behulp van extra geïsoleerde

Ambachtshoven eind 2020 gereed

renovatiedakplaten en nieuwe dakpannen.

De bouw van De Ambachtshoven in Roosendaal

plaats. Verder wordt op 26 juni het bereiken van

bouwteam afgestemd met de onderaanne-

door BVR Bouw BV verloopt gestaag. De be-

het hoogste punt gevierd met de bouwplaats-

mers. Extra isolatie wordt niet alleen aange-

woners van de woningen kunnen na het plaat-

medewerkers. De bouwvorderingen van de ver-

bracht op de schuine daken, maar ook op

sen van de trappen een kijkmoment tegemoet

schillende woonblokken, woningen en apparte-

de platte daken. Raamdorpels, scheuren en

zien. Als het appartementengebouw op hoogte

menten variëren sterk ten opzichte van elkaar.

kapotte stenen zijn inmiddels vervangen en

is, vindt ook een kijkmoment voor die kopers

Zo is het metselwerk van de appartementen en

opgeknapt. Ook dilataties zijn opnieuw gekit.

een deel van de woningen inmiddels gereed en

Naast dit alles worden installaties vervangen

staat het metselwerk bij weer andere woningen

en dakgoten, HWA’s en doorvoeren door het

gepland voor na de bouwvak. De eerste ople-

dak aangepast en vernieuwd. Het aanbrengen

veringen vinden eind oktober 2020 plaats. De

van de kunststof kozijnen is momenteel in vol-

laatste opleveringen eind dit jaar.

le gang.

Aansluitingen en detailleringen zijn door het
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Prewelcon is gespecialiseerd in het samenstellen van staalcomponenten
Prewelcon
gespecialiseerd
in hetzijn
samenstellen
door
middelisvan
lassen. Daarnaast
wij sterk in van
het staalcomponenten
boren en zagen van
door
middelisvan
lassen. Daarnaast
wij sterk
in van
het staalcomponenten
boren en zagen van
profielstaal
eninhet
snijden
van plaatstaal.
Prewelcon
gespecialiseerd
hetzijn
samenstellen
en het
snijden
van plaatstaal.
Klantmiddel
specifieke
staalelementen
voor
de
infraen industriesector.
door
vanprofielstaal
lassen. Daarnaast
zijn
wijbouw-,
sterk
in
het boren
en zagen van
Klant specifieke profielstaal
staalelementen
voor
de bouw-,
infra- en industriesector.
en het
snijden
van plaatstaal.
Klant specifieke staalelementen voor de bouw-, infra- en industriesector.
Wij bieden flexibele en effectieve oplossingen voor het produceren
Wij bieden
en effectieve
oplossingen
voor het produceren
vanflexibele
halffabricaten,
eindproducten
en assemblage.
Wij bieden
en effectieve
oplossingen
voor het produceren
vanflexibele
halffabricaten,
eindproducten
en assemblage.
van halffabricaten, eindproducten en assemblage.

MAATWERKOPLOSSINGEN
IN STAAL
In onze grote, goed geoutilleerde werkplaats in Roosendaal
verzorgen wij zowel kleine als grote projecten zoals o.a.:
•
•

Tralies & hekwerken • Bruggen, trappen & leuningen
Onderdelen voor de industrie • Interieur onderdelen
• Reclame objecten zoals belettering, tuinborden

Jan Vermeerlaan 249, 4703 KW Roosendaal, 0165 56 39 78
info@jongmans-metaal.nl • www.jongmans-metaal.nl

Bij Fine Oak maken we uw dromen waar! Ons werk is geen
standaard product, maar altijd op maat gemaakt en naar de
wensen van de klant. Dat maakt ons werk uniek en uitdagend.
We gebruiken kwalitatief hoogstaande bouwmaterialen en
bouwen met originele pen- en gatverbindingen. We staan voor
vertrouwd en veilig bouwen en doen dat met al onze passie
en inzet. Ook voor aannemersbedrijven kunnen we een
perfecte toevoeging/leverancier zijn.

Moleneind 2 • 4268 GD Meeuwen
06 - 15 52 37 38 • sales@fine-oak.nl • www.fine-oak.nl

BVR Bouw Rasenberg BV bouwt McDonald’s restaurant
in Westfield Mall Of The Netherlands - Leidschendam
het over had, is

Galerijgevel

er een om met
twee

handen

9

aan te grijpen. Ik
herken dat ook
bij de aannemer.
Positief!”

Kim van der Bijl

Voor BVR Bouw Rasenberg BV is
McDonald’s overigens geen onbekende opdrachtgever. Het bouwbedrijf behoort immers tot de
groep geselecteerde aannemers
die voor McDonald’s Nederland in
actie mogen komen. De projecten
In het splinternieuwe winkelcentrum ‘Westfield Mall of the Netherlands’ in Leidschendam

variëren van remodelling tot nieuw-

bouwt BVR Bouw Rasenberg BV een bijzonder McDonald’s restaurant. Kim van der Bijl van

bouw. Wanneer het restaurant

MVRO uit Geldermalsen is in opdracht van McDonald’s Nederland als projectmanager bouw

eind juli wordt opgeleverd, heeft

bij het project betrokken. “Een bijzonder project op een bijzondere locatie. De Mall is namelijk

de bouw zo’n 11 weken in beslag

niet alleen een uiterst fraai winkelcentrum, het grootste in Nederland, voor McDonald’s geldt

genomen.

bovendien dat voor dit restaurant een geheel eigen en uniek ontwerp is gemaakt. Niet te

Uitdaging

worden. Hier waren strenge eisen aan verbon-

“Het restaurant bestaat uit twee verdiepin-

den. “In tegenstelling tot de bouw van de

Nieuwe opdracht
BVR Bouw Gorinchem:
Zwartewaal-Wellebrug

gen”, legt Kim van der Bijl uit. “De begane

meer reguliere restaurants hebben we hier

In Zwartewaal, locatie Wellebrug, begint BVR

grond is voorzien van een glazen pui. Om die

met meerdere stakeholders te maken. Om

Bouw Gorinchem BV aan de 2e fase van de

reden is de keuken op de eerste verdieping

te beginnen met de Franchisenemer en

bouwkundige aanpassingen van een 10kV

gesitueerd. De counter bevindt zich wel op de

McDonald’s Nederland, maar ook met het

schakelstation. In vervolg op de eerder uitge-

begane grond. Met behulp van een transpor-

management van het winkelcentrum, de

voerde sloop (nov. 2019) is de sanering door

ter worden de bestellingen vanaf de counter

projectontwikkelaar en niet te vergeten de

derden inmiddels afgerond. BVR Bouw Gorin-

uitgeserveerd.” Een belangrijk gegeven is nog

gemeente. Dat alles bij elkaar maakt dingen

chem BV pakt nu de draad weer op met

dat de buitengevel geen McDrive mogelijk

anders dan het bouwen van de vertrouwde

de sloop van 2 trafowanden die vervangen

maakt. Daarnaast moest het ontwerp van de

restaurants langs de snelweg, zij het dat het

zullen worden door een stalen roostergevel.

winkelpui aan de galerijzijde door de Parijse

ook meteen een uitdaging is om er iets heel

De buitengevel krijgt een geïsoleerde sand-

architect van de ontwikkelaar goedgekeurd

moois van te maken.”

wichgevel. In het gebouw wordt de indeling

vergelijken met het gemiddelde restaurant van McDonald’s.”

gewijzigd en in de buitengevel worden nieuwe

Buitengevel

Van remodelling tot nieuwbouw
De samenwerking met BVR Bouw Rasenberg
BV verloopt soepel. “Je kunt merken dat deze
aannemer gewend is om op logistiek lastige
locaties te opereren. Bovendien is sprake van
een strak werkschema. De uitdaging waar ik

buitenkozijnen aangebracht
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Wonen in voormalig
Essent-gebouw
‘Kademeester’

ANNO52 binnenkort in de ‘steigers’
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De belangstelling voor de appartementen in het voormalig Essent-gebouw in

Gezien vanaf de Stationsstraat.

het centrum van Roosendaal is groot.

De transformatie van het voormalige V&D pand in hartje Bergen op Zoom heeft een niet

Inmiddels zijn er zo’n 400 geïnteres-

onbelangrijke mijlpaal bereikt. Onlangs is namelijk de omgevingsvergunning onherroepelijk

seerden voor deze locatie op het Kade-

geworden. Het brengt de realisatie van ‘ANNO52’ weer een stap dichterbij. In dat verlengde

plein en wordt de projectnaam ‘Kade-

is medio juni jl. het bouwterrein ingericht. Aansluitend is met de constructieve sloop van de

meester’ steeds bekender.

tweede verdieping en dakrand gestart.

Zolang er niet gestart is met de eerste
echte sloopwerkzaamheden wordt het

Verkoop

opnieuw opgebouwd. Daarop is een extra

pand tijdelijk bewoond door 2 bewo-

Hoewel de coronacrisis mensen voorzichtiger

bouwlaag met dakappartementen voorzien.

ners. Ook is er een pop-up restaurant.

heeft gemaakt, neemt dit niet weg dat er

Een deel van de tweede verdiepingsvloer

Wél worden in het bestaande pand

inmiddels reeds 25 van de 45 woningen zijn

wordt verwijderd ten behoeve van de binnen-

werkzaamheden verricht met betrek-

verkocht. Daarnaast is een aantal woningen

tuin. Vanwege de sloopwerkzaamheden en

king tot constructieve- en bouwfysische

in optie. Bij BVR VastgoedOntwikkeling BV,

de inrichting van het bouwterrein is een

onderzoeken. De materialisatie van de

verantwoordelijk voor de herontwikkeling,

gedeelte van het openbaar gebied en de

nieuwbouw wordt momenteel samen

is men dan ook positief gestemd. De bouw

aangrenzende busbaan in gebruik genomen.

met welstand vastgesteld. Met de ge-

gaat na de constructieve sloop van start.

Kijk voor meer info over het project op: www.

meente wordt de openbare verlichting

Deze sloop staat los van de reeds verrichte

anno52wonen.nl.

ontworpen. Doel is het project op een

sloopwerkzaamheden die vooral bestonden

mooie manier uit te lichten. De Delftse

uit het strippen van het pand en het verwij-

stoep, de trappetjes en de hogere nissen

deren van de aanwezige asbest.

nabij de entrees, zijn deels publiek en
deels privaat gebied. De plattegronden

Constructieve sloop

worden gefinetuned en klaargemaakt

De constructieve sloop betreft de volledige

voor de verkoop. Dit staat voor het 3e

tweede verdieping, gevels en diverse vloer-

kwartaal 2020 gepland.

en bouwdelen. De tweede verdieping wordt

Gezien vanaf de Van der Rijtstraat.

Woningen en binnentuin op de eerste verdieping.

Gezien vanaf het Pastoor Joorenplein.

Landgoed de Hoven uniek voor Rotterdamse begrippen
850 geïnteresseerden
Inmiddels is BVR Bouw BV aangeschoven om over de technische
11

aandachtspunten van het plan
mee te denken en te adviseren. Het
definitief ontwerp is in de afrondingsfase en wordt voor de verkoop
gereed gemaakt. De klantenmanager van BVR
VastgoedOntwikkeling BV, Marieke Musters,
werkt samen met communicatieadviesbureau
PERSC aan de invulling van de vernieuwde
Artist impression: wUrck

website en het verkoopboek. Naar verwach-

In de vorige Blauwdruk is reeds stilgestaan bij de ‘De Kiezels’, de drie woongebouwen van de

ting gaat de verkoop op korte termijn van start.

door BVR Groep BV in 2019 gewonnen prijsvraag die toen nog de ‘Buitenplaats Park 16Hoven’

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via

heette. Eind 2019 kreeg het ca. 25 ha. tellende woongebied de naam: ‘Landgoed De Hoven’. De

de website: www.landgoeddehoven.nl. Mo-

ontwikkeling van het landgoed is de laatste maanden door BVR VastgoedOntwikkeling BV verder

menteel hebben zich al ruim 850 geïnteresseer-

uitgewerkt met wUrck architectuur stedenbouw landschap en de adviseurs van Ingenieursbureau

den aangemeld.

Maters en de Koning en INNAX Gebouw & Omgeving.
Private tuin
Woongebouwen

luxe appartementen. De ligging in het ruim 25

Naast de ontwikkeling van de appartementen

De naam ’Landgoed de Hoven’ past beter bij de

hectare grote park is uniek voor Rotterdam-

wordt intensief aandacht besteed aan de in-

omgeving, omdat dit beantwoordt aan de geest

se begrippen. Niet in de laatste plaats, omdat

richting van de private tuin die rondom elk ge-

van de buitenplaatsen die bij landgoederen

de toekomstige bewoners van de apparte-

bouw ligt. Samen met de gemeente Rotterdam

horen zoals in het verleden.

menten vooral zullen ervaren en voelen wat

wordt zorgvuldig naar een invulling gezocht die

De woongebouwen Orangerie, ’t Koetshuis en

‘Thuiskomen op een Landgoed’ in de praktijk

aansluit bij het park en de nieuwe bewoners ge-

de Villa tellen respectievelijk 41, 15 en 14 zeer

betekent.

borgenheid en privacy garandeert.

‘Putselaan’ Rotterdam

Herbouw afgebrande woonboerderij Wadenoijen

In opdracht van Stedin verricht BVR Bouw

Een door brand nagenoeg geheel verwoeste

het voorhuis waren nog intact. Interessant

Gorinchem BV een aantal bouwkundige aan-

woonboerderij in Wadenoijen wordt door BVR

aan deze kapconstructie is dat er voor de 2

passingen aan het schakelstation ‘Putselaan’

Bouw Gorinchem BV herbouwd. Het betreft

spanten van het achterhuis deels historisch

in Rotterdam. Het werk bestaat uit zowel

de kapconstructie van het voor- en achterhuis,

eikenhout wordt gebruikt. Dit hout wordt op

de renovatie van een 25kV ruimte als de

incl. de verdiepingsvloer in het achterhuis.

traditionele wijze gefabriceerd. Medio juni is

nieuwbouw van een nieuwe ruimte voor de

Ook zijn alle elektrische installaties, sanitair

begonnen met het aanbrengen van het riet op

plaatsing van twee trafo’s. Het project is uit

en verwarming door de brand verwoest.

het dak en met het opknappen van de binnen-

aanbesteding verworven. Start: eind augustus

Alleen de buitenmuren, binnenmuren, be-

wanden, binnenkozijnen en de montage van

2020. Oplevering: medio november 2020.

gane grondvloer en de verdiepingsvloer van

installaties. Oplevering: eind september 2020.
boerderij voor
de brand
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Voorraad- en productinformatie of gelijk bestellen? Ga naar:

WWW.RAABKARCHER.NL

TOTAAL

PARTNER IN

INSTALLATIETECHNIEK

