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BVR GROEP BV WERKT MET BIM IN DE CLOUD
Projectdata is gecentraliseerd. Technische tekeningen
kunnen altijd en overal bewerkt en bekeken worden.
Zelfs met een tablet op de bouwplaats.
Op weg naar papierloos werken.
Hoe we dit hebben gerealiseerd?
databyte.nl/bvr
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Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Blijven bouwen tijdens corona”
Voor u ligt de Blauwdruk van september. Dit derde magazine in 2020 is tevens het eerste magazine na de zomervakantie. Een periode waarin we na en in goed overleg met de medewerkers
hebben besloten 4 weken collectief vrij te zijn om de opname van vakantiedagen in coronatijd
beter te stroomlijnen. Want één ding moge duidelijk zijn: COVID-19 heeft haar stempel op de
gang van zaken binnen en buiten de BVR Groep gedrukt. Zo lag zowel het mutatiewerk van
corporatiewoningen als het onderhoud van verzorgingstehuizen voor de vakantie nagenoeg stil.

Colofon

Gelukkig hebben we deze werkzaamheden op kunnen pakken en zitten we weer bijna op de
productie van voor corona. Bij de bouwprojecten lag het iets anders. Deze draaiden met inacht-

Blauwdruk is een kwartaaluitgave van

neming van de nodige voorzorgsmaatregelen (o.a. anderhalve meter) redelijk tot goed door, zij

BVR Groep BV uit Roosendaal en wordt

het dat corona wel degelijk van invloed was en nog is op de omzet van de BVR Groep. Hiervan

in een oplage van ca. 3.500 exemplaren

is binnen de gehele organisatie sprake.

verspreid onder relaties, ICB-partners en
medewerkers van BVR Groep BV.

Nu we na de zomervakantie de draad weer hebben opgepakt, zijn we behoorlijk druk met kleinere (onderhouds)werken en verbouwingen. Uiteraard hebben ook de lopende nieuwbouwprojec-

Tekst/dtp Witteveen Reclame

ten weer onze aandacht. Tevens zijn de voorbereidingen van een aantal grote (eigen) projecten

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

ter hand genomen. De resterende maanden van het jaar staan dan ook geheel in het teken van

Druk

hard werken om de financiële gevolgen van de achterliggende coronamaanden zo veel mogelijk

Drukkerij Altorffer

te beperken. De gedrevenheid en motivatie onder onze medewerkers en bouwpartners om dit te
realiseren, is groot. Het motto moge duidelijk zijn: ‘Blijven bouwen tijdens corona’!
Tot slot wijzen we iedereen wederom op het belang de RIVM richtlijnen en spelregels in acht te
blijven nemen en wensen we iedereen veel leesplezier met deze Blauwdruk. De volgende editie
www.bvrgroep.nl

verschijnt 18 december 2020.

www.innoconceptbouwen.nl
Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Carlo Lambregts en John Kleine Schaars, directie C-Cinema Bioscoop Roosendaal:

“Letterlijk en figuurlijk samenwerken met BVR ging prima”
uitvoeren. Het was wat je noemt een wisselwerking. Voor de duidelijkheid en overzichtelijkheid hebben we altijd alles via de uitvoer-
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der en/of projectcoördinator van BVR Bouw
Rasenberg gecommuniceerd. Ook wanneer
zaken direct te maken hadden met een onderaannemer of leverancier”, licht de bioscoopdirecteur/eigenaar verder toe.
Bouwteam
Zoals bij de meeste bouwprojecten hadden de
discussiepunten voor een belangrijk deel met
de kosten te maken. John Kleine Schaars: “Er
is eigenlijk maar één juiste manier om daar
als opdrachtgever en bouwer uit te komen
Carlo Lambregts (l) en John Kleine Schaars

en dat is open en transparant te werk gaan.

Over één ding is iedereen het eens. Roosendaal is een zeer fraaie bioscoop rijker. Want

Het klinkt misschien erg afgezaagd, maar zo

de C-Cinema Bioscoop aan de Nieuwstraat in hartje centrum mag er zijn. Directeur-eige-

werkt het in de praktijk wel. Daarbij komt dat

naar Carlo Lambregts en directeur, tevens schoonzoon, John Kleine Schaars, kunnen zich

je niet voor niets voor een bouwteam hebt ge-

de voorbereiding en bouw nog goed herinneren. De ervaringen met de eerder gebouwde

kozen. Het was ook deze manier van werken

bioscopen in Etten-Leur en Bergen op Zoom hebben ertoe geleid dat in Roosendaal gekozen

die heeft geresulteerd in een aantal belangrijke

is voor een bouwteam met de BVR Groep, BVR Bouw Rasenberg BV in het bijzonder.

en kostenbesparende alternatieven. Samenwerken deden en doen we trouwens ook met

Wisselwerking

nen voor BVR toen hij om de sleutel van de

de gemeente. Zo wordt de Kuiperstraat die

“Je merkt dat een bedrijf als BVR Bouw

bouwplaats vroeg. Het schilderwerk, maar ook

aan onze foyer grenst, opgeknapt en herbe-

Rasenberg gewend is om mee te den-

andere werkzaamheden, zoals ten aanzien van

straat en biedt onze horecavergunning tevens

ken en in een bestaande woonomgeving

de twee penthouses op het dak, zou de familie

terrasfaciliteiten.”

te opereren. Daar kwam bij dat wij er als

Lambregts namelijk zelf verzorgen. Daarnaast

opdrachtgever voor hadden gekozen zelf

had men voor de inbraak- en brandbeveiliging

Kliek...

ook het nodige te doen. Vanaf het begin

in eigen beheer een onderaannemer ingescha-

Op 17 augustus werden de eerste films in

is ons motto dan ook geweest dat we het

keld. “Gaandeweg de bouw hebben we waar

de nieuwe bioscoop vertoond. Voor die tijd

samen zouden doen. Dit hebben we let-

dat mogelijk was ‘gewoon’ meegeholpen.

waren bioscoopbezoekers nog aangewezen

terlijk en figuurlijk opgepakt”, legt Carlo

Andersom was dat ook zo en kwam BVR ons

op de oude bioscoop aan de Brugstraat. Carlo

Lambregs uit. Zo was het best even wen-

tegemoet bij de klussen die wij zelf zouden

Lambregts: “We zijn een hardwerkend familiebedrijf met alle kenmerken van een echte
kliek. Zo werken we al jaren samen aan en in
het bedrijf. Is er wat, dan spreken we dat uit.
We staan net zo dicht bij elkaar als de bioscoop
bij de mensen. Geen drempels en voor elk wat
wils. De nieuwe C-Cinema Bioscoop zet die
traditie voort vanuit een nieuwe locatie, in een
nieuw jasje en geheel volgens de laatste visie
op het bioscoopwezen. Wij zijn er klaar voor!”

De fraaie foyer van de nieuwe C-Cinema Bioscoop.

Het moderne gebouw bij schemering.

Herontwikkeling Burgemeester
de Raadtsingel Dordrecht

Regieklussen
Breda
5

Naast het onderhoud van beweegbare en
vaste palen, afvalbakken, banken, e.d. verricht
BVR Bouw Rasenberg BV ook diverse regieAan de Burgemeester de Raadtsingel in Dordrecht ontwikkelt BVR VastgoedOntwikkeling

werkzaamheden voor de gemeente Breda.

BV 76 wooneenheden en een overdekte parkeergarage met een groene binnentuin op het

O.a.: het verplaatsen van kunstwerken (foto

voormalige terrein van Leen Bakker. De plannen zijn eerder dit jaar gepresenteerd aan de

boven) en het repareren van steenkorven

Dordtse welstandscommissie. Die spreekt van een prachtig plan. Het plan kreeg de naam:

(foto’s onder).

‘Wissel 2020’. Kijk voor meer info op: https://wissel2020.nl/.
Eerste paal eerste kwartaal 2022

en met een online presentatie. Omwonenden

Het complex bestaat uit een appartementen-

hadden tot begin juli de tijd om te reageren. Na

gebouw met in totaal 65 appartementen. Aan

de zomervakantie is het plan samen met alle

de kant van de Singel en de Spuiweg komen

reacties van de omwonenden aan de Dordtse

11 eengezinswoningen van 4 verdiepingen.

gemeenteraad voorgelegd. Naar verwachting

Het plan is 4 juni voor het eerst gepresenteerd

wordt het nieuwe bestemmingsplan begin

aan de omwonenden. Vanwege de corona-

2021 ter visie gelegd en gaat de eerste paal

maatregelen gebeurde dat in kleine groepjes

in het eerste kwartaal van 2022 de grond in.

Detron
verrast
BVR

Op 25 juni jl. werd de BVR Groep, locatie Ettenseweg/Roosendaal, verrast door de koffiewagen van Detron ICT Groep en door een echte
barista verwend met een heerlijke vers gemaakte cappuccino/koffie of latte. Diverse medewerkers lieten het zich goed smaken.
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Vlnr: Tonny Vromans (directie BVR Groep), Peter Bijker (directeur business development DataByte,) Peter Suijkerbuijk (directie BVR Groep) en Edgar Verbaten (manager ICT BVR
Groep). Foto is genomen in januari 2020.

Flexibeler en efficiënter werken
dankzij ICT vernieuwingen

volgende: “Het centraliseren van data is heel

Zo’n anderhalf jaar geleden begonnen de eerste verkennende gesprekken tussen de BVR

richting van ons streven naar een paperless

Groep en DataByte. Aanleiding vormde de wens van BVR om plaats- en systeemonafhan-

office organisatie. Heel handig hierbij zijn de

kelijk(er) te werken. Anderhalf jaar later is dat doel voor een belangrijk deel gerealiseerd.

Microsoft Surface computers, want vergade-

Begin juli jl. maakten BVR en DataByte de balans op. Wat is er bereikt, wat zijn de concrete

ren doen we al weer enige tijd zonder papier.

voordelen, hoe verliep de samenwerking en wat staat er verder nog te gebeuren?

Voorheen werden agenda’s, verslagen en an-

duidelijk een toegevoegde waarde. Hiermee
hebben we ook een eerste stap gezet in de

dere stukken geprint en naar de vergadering
Private Cloud

gekomen.” BVR directeur Peter Suijkerbuijk

meegenomen. Dat hoeft niet meer, want je

Het was Edgar Verbaten, manager ICT

ziet nog een ander voordeel: “De ingrijpende

kunt alles vinden op je laptop, tablet, etc. In

bij BVR en tevens oud-medewerker van

ICT-vernieuwingen die we in de tweede helft

dat verlengde zitten medewerkers bovendien

DataByte, die het initiatief nam om met

van 2019 hebben doorgevoerd, kwamen ons

minder vast aan één werkplek. Want met alle

de ICT-dienstverlener uit Steenbergen in

de afgelopen maanden tijdens de lockdown

devices kan er, waar dan ook, in een Citrix om-

gesprek te gaan. “De samenwerking met

enorm van pas. Thuiswerken behoorde im-

geving worden ingelogd. Dat is dan de werk-

DataByte resulteerde in een aantal belang-

mers tot de mogelijkheden, met name ook

plek waar alles gecentraliseerd is te vinden.

rijke ICT-vernieuwingen. Zo zijn we onder

voor de medewerkers die met zware (BIM)

andere gaan werken met een eigen Private

bestanden werken. Je zag en ziet het ook op

BIM

Cloud, waardoor we nu flexibeler, sneller,

de bouwplaatsen waar onze werkvoorberei-

Naast de lichtere computersystemen voor on-

veiliger én vanuit een veel betere beheers-

ders dankzij cloud computing probleemloos

der meer de administratie, werkt BVR ook met

baarheid opereren. Het zorgt tevens voor

hun werk kunnen doen. Tot nu toe is dit voor

zware computersystemen voor bijvoorbeeld

de mogelijkheid om data efficiënter te

mij de grootste winst.”

software en data waar de werkvoorbereiders en BIM-engineers mee werken. Tonny

centraliseren. En last but not least: ons
aanvankelijke doel om plaats- en systeem-

Beheersbaarheid

Vromans: “Het is altijd mijn wens en streven

onafhankelijk(er) te werken, is met behulp

Wanneer de beheersbaarheid ter sprake

geweest om BIM volledig in de cloud en loca-

van de Private Cloud binnen handbereik

komt, zegt BVR directeur Tonny Vromans het

tieonafhankelijk te kunnen draaien. Daarmee

kunnen we de BIM-software en BIM-model-

Doel bereikt?

Toekomst

len namelijk ook op de bouwplaats gebruiken

Peter Bijker, directeur business development

“Een volgende stap zou het ver-

en delen. Met het vorige systeem was dat niet

van DataByte, is benieuwd of de BVR-directie

der aanpakken van de werkplek-

mogelijk. Een punt van aandacht betrof nog

tevreden is: “Er is veel met elkaar gesproken

ken kunnen zijn”, zegt Peter

wel de 4G verbinding en de vraag of en zo ja,

over zowel de problemen die er op ICT-gebied

Suijkerbuijk, “maar daar moeten

hoe je langzame verbindingen kunt combine-

waren als het streven om hier iets aan te doen.

we nog een besluit over nemen.

ren met heel veel informatie en zware reken-

We hebben daar van twee kanten veel tijd en

Langs alle kanten zijn we aan het

kracht. Door echter ook hier slim te werk te

energie in gestoken. Eerlijk gezegd, begon-

automatiseren en digitaliseren. Zo

gaan en onder andere de juiste computers,

nen ook wij aan een nieuw avontuur, want

werken onze onderhouds- en bui-

laptops en tablets in te zetten, werd ook dit

met de bouwbranche hadden we nog niet zo

tendienstmedewerkers met apps.

probleem opgelost. Duidelijk werd tevens de

veel ervaring opgedaan. Ook wij zijn er wijzer

Voor de kantoormedewerkers zal

noodzaak van het centraliseren van infor-

van geworden...” Tonny Vromans antwoordt:

het allemaal wat sneller gaan dan voor

matie. Niet in de laatste plaats om het steeds

“Wat mij betreft hebben we het doel op z’n

de mensen op de bouwplaats. Daar zal extra

maar weer kopiëren van data te voorkomen.”

minst gehaald. Op basis van de moeilijkheids-

opleiding op dit gebied nodig zijn. Een tim-

Edgar Verbaten wijst op nog een ander voor-

graad en in dat verlengde hetgeen we ervoor

merman is immers niet gewend om dingen

deel van de centralisatie van data: “In het

hebben moeten doen, plus de impact van alles

op een laptop of tablet na te lezen of uit te

verleden moesten we bij het updaten van

voor de hele organisatie, ben ik van mening

zoeken.” Voor Tonny Vromans betekent toe-

Autodesk voor elke afzonderlijke werkplek

dat we het doel zelfs hebben overtroffen!”

komstgericht denken en doen ook werken

een update doen. Nu is het een kwestie van

Peter Suijkerbuijk wijst bovendien op de goede

aan de vermindering van het aantal ICT-om-

één update draaien en centraal uitrollen. Hoe

samenwerking: “Wat er is gebeurd, is meer

gevingen: “Binnen BVR wordt er in diverse

handig en tijdbesparend is dat?”

dan sec een doel bereiken, want het zegt ook

omgevingen gewerkt. Voor onze bouwgroep

veel over de wijze waarop er is samengewerkt.

zou het beter zijn het aantal omgevingen te

Medewerkers

Kernwoorden als laagdrempelig, open, eerlijk,

beperken. We hebben namelijk te maken met

En dan de medewerkers. Zij moeten in de ver-

maar ook professioneel, feedback en oplos-

omgevingen voor kopers, 3D bewerkingen,

nieuwde ICT-omgevingen hun werk doen.

sings- en klantgericht, kenmerken voor mij de

BIM-modellering, financiële zaken en belan-

Zijn ze tevreden? Volgens Peter Suijkerbuijk

uitstekende samenwerking met DataByte.”

gen, uitvoering van werkzaamheden op de
vervolg zie pag. 9i

zijn de mensen zeer tevreden. “Het was voor
de meeste medewerkers niet echt een grote
stap. Er werd namelijk al voor een deel in de
cloud gewerkt. Hoewel nu alles met cloud
computing gebeurt, gaat het dus om een uitbreiding van een bestaande manier van werken. Daarnaast hebben de meeste mensen inmiddels ook de beschikking over een mobiele
Microsoft Surface computer. Achter het bureau is er in feite niet veel veranderd, maar er is
nu wel de mogelijkheid om mobiel te werken.
Zo kun je aan een klant dingen veel beter laten zien en toelichten. Simpelweg, omdat alles
centraal is te vinden en gegevens met partners
en leveranciers kunnen worden uitgewisseld
en gedeeld. Deze manier van werken wordt
steeds vaker toegepast en komt zowel de productiviteit als de communicatie met derden
ten goede.”
BIM-techniek op de bouwplaats

7
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Klantspecifieke staalelementen voor
de bouw-, infra- & industriesector
Wij bieden ﬂexibele én effectieve oplossingen voor het produceren
van halffabricaten, eindproducten en assemblage.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan snel contact met ons op.

tel.: +31(0)85 06 40 820 | mail@prewelcon.com | www.prewelcon.com

DeG&S

project is gespecialiseerd in het aanbrengen van ondervloeren, alle soorten
vloerbedekking en raambekleding en kan
zowel de nieuwbouw- als de renovatiemarkt
voorzien van een perfecte totaaloplossing.

■
■
■
■
■

n

Ondervloeren

n

Vloerbedekkingen

n

Kunststofvloeren

n

Raamdecoratie

n

Zonwering

■

■
■
■
■
■
■

Kantoor & Showroom:
Centaurusweg 146 a
5015 TA Tilburg
2299
TPostbus
013 - 4554921
info@gnsproject.nl
F 013 - 4552646
www.gnsproject.nl

basis
feer
loeren,
als de
vakkundig

G&S project biedt u de totaaloplossing mid■
dels advisering, levering en het vakkundig
■
aanbrengen
van de producten.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

VLOEREN / PROJECTINRICHTING

V

Voor al uw tegelwerken

-

25 JAAR
VAKMANSCHAP
NIEUWBOUW,
RENOVATIE EN
UTILITEITSBOUW

Minnertsgastraat 17
5045 LJ TILBURG
tel. : 013-5719898
mob. : 06-51541599
info@bekkersbv.com

Bouw Havenhuys Alphen aan den
Rijn vordert gestaag

ivervolg van pag. 7

bouwplaats, calculatie, etc. Deze
staan allemaal op zichzelf. Het zal
nooit lukken om al deze omgevingen te koppelen, maar het is wel
zaak om hier naar te blijven stre-

9

ven.” ICT manager Edgar Verbaten is dezelfde mening toegedaan:
“De grootste uitdaging blijft zitten
in de efficiëntieslag door te koppelen wat
gekoppeld kan worden. Hoe mooi en praktisch zou het bijvoorbeeld zijn om Navision
in het geheel op te nemen. Het wisselen van
een kozijn van hout naar kunststof of een
raam van twee- naar driedubbel glas en meteen kunnen zien wat de meerprijs is, zou je
daarmee kunnen bewerkstelligen. Of het echter ooit zo ver komt, blijft de vraag.”
BVR - DataByte
De bouw van het 34 appartementen tellende fraaie ‘Havenhuys’ in Alphen aan den Rijn is

Over één ding is iedereen het eens: de samen-

in volle gang. Nico Swart, projectcoördinator bij BVR Bouw Gorinchem BV, is tevreden over

werking tussen BVR en DataByte was inten-

zowel de voortgang van het project als de samenwerking op de bouwplaats. “Er zit schot in en

sief en constructief. Peter Bijker van DataByte

dat hadden we nodig. De betonbouw van de kelder kostte namelijk extra tijd. Dat hebben we

ziet door de samenwerking ook voordelen

eind juli jl. weer recht kunnen trekken. De samenwerking met de betonbouwer, elektriciën en

voor het ICT-bedrijf: “Zoals eerder gezegd

wtb-installateur verloopt prima. Op dit moment zijn we bezig met de vierde en vijfde verdie-

was ook voor ons een aantal zaken nieuw.

ping. De opbouw geschiedt per veld in twee fases, waardoor er een ‘trapje’ ontstaat.”

Bovendien is elk bedrijf, ongeacht branche of
sector, anders. Het betekende serieus inleven

Kopers, opdrachtgever, architect

Werkzaamheden

en meedenken. Door de goede samenwer-

Tevredenheid is er ook bij de kopers, opdracht-

In de afgelopen periode is er hard gewerkt

king met de mensen van BVR hebben ook wij

gever Loostad Vastgoedontwikkeling uit

om eind september te kunnen starten met de

het nodige geleerd over de bouwbranche en

Apeldoorn en bij architect Wim de Bruijn van

afwerking van de betonnen en houten daken.

natuurlijk over BVR in het bijzonder.” Tonny

Bureau voor Stedebouw & Architectuur Wim

Zo worden nu de kozijnen en gevelbanden

Vromans tot slot: “Het doel waar we voor gin-

de Bruijn uit Rotterdam. Nico Swart: “Je ziet

gesteld en is het metselwerk in uitvoering.

gen, is bereikt. Daar mogen we trots op zijn.

het aan de ervaringen die kopers uitwisselen

Nico Swart: “Het metselwerk wordt als

Ook het team van DataByte. Want de route

via de kopersbegeleiding en aan de berichten

pointmasteren uitgevoerd. Het gaat om twee

die we hebben bewandeld, is er een geweest

van opdrachtgever en architect op LinkedIn.

steensoorten, grijs en geel-brons, met twee

van synergie. En dat doe je nog altijd samen!”

Mede door de goede samenwerking met

afwijkende antraciet voegkleuren. Wanneer

beide partijen is voor de derde fase van het

de daken gereed zijn, hopen we begin novem-

Ook op de website van DataByte is infomatie

herontwikkelingsproject ‘Baronie Haven’ - het

ber te beginnen met de afbouw en gevelsluitin-

te vinden over de samenwerking tussen BVR

Havenhuys betreft de twee-

gen met aluminium puien. We starten op de

en DataByte. Kijk daarvoor op https://www.

de fase van het project -

vijfde verdieping en werken naar de begane

databyte.nl/bvr-groep-

gekozen voor een bouwteam.

grond toe. Met het zakken van de steigers

bv-device-en-plaats-on-

Momenteel is de laatste hand

worden tevens de balustraden en zonweringen

afhankelijk-werken-met-

gelegd aan het DO (Definitief

(kopersoptie) aangebracht.” Oplevering: ca.

bim-in-de-cloud/ of scan

Ontwerp) en de prijsvorming.”

eind eerste/begin tweede kwartaal 2021.

de QR-code.

Nico Swart
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Eind oktober 2020
sloop voormalig
V&D pand gereed

Grondige renovatie Intex gebouw
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In de vakantieperiode is de sloop van
Nieuwe loading docks aan de achterzijde van het pand.

het voormalige V&D pand in het centrum van Bergen op Zoom doorgegaan.

Aan de Ettenseweg 46 in Roosendaal is Suijkerbuijk Bouw & Services BV bezig met de reno-

Projectontwikkelaar Ted Dane van BVR

vatie van het voormalige pand van Mead Westvaco. Voor de nieuwe eigenaar, Intex, wordt

VastgoedOntwikkeling BV: “Van Caam

het bedrijfsgebouw getransformeerd naar een combinatie van kantoren aan de voorzijde met

Asbestverwijdering en Sloopwerken uit

diverse opslagruimten aan de achterzijde. Bovendien wordt het pand aan de achterzijde uitge-

Oud-Gastel heeft de dakvloer en nage-

breid met een betonnen laadkuil, 6 loading docks, een kantoor en een kantine.

noeg de complete gevels verwijderd.
Als de staalconstructie van de tweede

Metamorfose

zijnen en worden ook de installaties ver-

verdieping is gesloopt, resteert een be-

Waar het gebouw in het verleden fungeerde

nieuwd. Verder wordt het volledige terrein

tonnen geraamte van kelder, vloeren en

als productiebedrijf, gaat het bij Intex om

aangepakt. De grote opslagruimte voor de

kolommen. Om de nieuwe tweede ver-

distributie en logistiek. “Het zullen dan ook

pallets is inmiddels vernieuwd, geschilderd en

dieping én de derde verdieping te kunnen

vooral pallets zijn die in de grote opslagruim-

ziet er weer fris en schoon uit. Bij de entree

bouwen, wordt een nieuwe staalcon-

te te vinden zijn. Intex is vooral bekend van

aan de voorzijde wordt de reeds bestaande,

structie aangebracht. De derde (extra)

zwembaden en luchtbedden. Het gaat om

fraaie vijverpartij gehandhaafd”, legt Martin

verdieping bestaat uit dakappartemen-

zo’n 1.500 verschillende artikelen die moeten

van Elteren uit. De oplevering van het project

ten. Naar verwachting is de sloop eind

worden opgeslagen en gedistribueerd”,

staat gepland voor medio oktober 2020.

oktober 2020 gereed. Daarna beginnen

aldus projectcoördinator Martin van Elteren

onze collega’s van BVR Bouw BV met de

van Suijkerbuijk Bouw & Services BV. “Het

heropbouw van het pand. De omgevings-

pand wordt flink onder handen genomen en

vergunning is inmiddels onherroepelijk

ondergaat dan ook een ware metamorfose.

en de verkoop van de 45 appartemen-

Sowieso brengen we een nieuwe gevel aan.

ten verloopt voorspoedig. Het nieuwe

Dit doen we met behulp van stalen beplating.

woongebouw gaat ANNO52 heten. Kijk

Het zorgt voor een nieuwe en moderne look.

voor meer en uitgebreidere info op:

Daarnaast worden alle raampartijen, zoals

www.anno52wonen.nl.”

van de kantoren, voorzien van aluminium ko-

De fraaie vijver bij de hoofdingang.

De enorme opslagruimte van het nieuwe Intex bedrijfspand waar het later dit jaar vol zal staan met pallets.

Drukte bij
Suijkerbuijk
Bouw &
Services BV

Verkoop appartementen
Landgoed De Hoven
van start
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Het is druk bij Suijkerbuijk Bouw
& Services BV. Projecten worden
opgeleverd, lopen door en gaan van
start. Onderstaand een aantal voorbeelden.
In het Herstaco stadion, voorheen RBC stadion, komen multifunctionele ruimtes die
worden verhuurd aan bedrijven. Daarnaast is
Artist impression: wUrck

het de bedoeling om evenementen en concer-

Onlangs gingen de appartementen van Landgoed De Hoven in verkoop. Vanwege het coronavirus

ten te organiseren. Op dit moment staat het

gebeurde dat online. Na het versturen van de laatste nieuwsbrief staat de teller met geïnteres-

opknappen/verbouwen van ruimten centraal.

seerden op ruim 1.000! Aanmelden kon via de website (https://landgoeddehoven.nl). Kortom, de

In het Munnikenheide College in Etten-Leur

belangstelling voor het wonen op dit unieke landgoed is enorm. En dat terwijl de drie woongebou-

wordt het techniekplein verbouwd. Het gaat

wen op het 25 ha. tellende woongebied in totaal ‘slechts’ 70 zeer luxe terrasappartementen tellen.

om een complete herindeling.

Landgoed De Hoven is een ontwikkeling van BVR VastgoedOntwikkeling BV.
Verkoop informatie

Landgoed De Hoven: www.landgoeddehoven.

Voor de verkoop van de appartementen in de

nl. Verkoopinformatie is te vinden op de web-

woongebouwen Orangerie (41), ’t Koetshuis

sites van de makelaarskantoren.

(15) en de Villa (14) zijn twee makelaarskantoren ingeschakeld: Atta Makelaars en
Hulstkamp Makelaars, beiden uit Rotterdam.

QR-code website
Atta Makelaars

QR-code website
Hulstkamp Makelaars

Onlangs zijn in samenwerking met installatiebedrijf Kuijpers in Openbare Basisschool ‘De

Kopers kunnen t.z.t. met eventuele verdere

Singel’ in `Roosendaal diverse werkzaam-

vragen, persoonlijke woonwensen, etc. terecht

heden verricht.

bij de klantenmanager van BVR Vastgoed-

Aan het Stationsplein 4-5 in Roosendaal zijn

Ontwikkeling BV: Marieke Musters. Wie meer

twee monumentale woningen verbouwd en

wil weten over dit unieke project op deze zeer

gerenoveerd. Werkzaamheden: renovatie van

bijzondere locatie kan terecht op de website van

het dak, elektra- en timmerwerk, loodgieterswerk en tegelwerk.

Nieuwe huisvesting BVR Bouw Gorinchem BV

Aan het Hillevliet 90 in Rotterdam zijn de

Met ingang van 1 november 2020 verhuist

Ambachtsschool gebruiksklaar gemaakt. Het

BVR Bouw Gorinchem BV van Avelingen-

gaat om elektra- en schilderswerk, brandvei-

West 49 naar Avelingen-West 1. In de fraaie

ligheid, plafonds en wanden.

‘paddenstoel’ zal de werkmaatschappij op
de eerste verdieping te vinden zijn. In de
komende editie van de Blauwdruk (dec. 2020)
wordt in een interview met bedrijfsleider Goof
van der Linden uitgebreid aandacht besteed
aan het nieuwe bedrijfsonderkomen van de
werkmaatschappij.

2e en 3e verdieping van de voormalige

Stationsplein 4-5
Roosendaal

foto: Jeremiah Klop
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SIW Steigerwerken verzorgt
alle stappen in de steigerbouw

Kennedylaan 16A
5571 KC Bergeijk
tel. 0497 - 55 65 30
http://www.kempencladding.nl

SIW Steigerwerken ontwerpt, monteert en demonteert al
zo’n tweeëntwintig jaar steigers voor grote bouwbedrijven.
Wij waren in het verleden betrokken bij de realisatie van unieke
bouwprojecten, zoals De Markthal, KPN Zendmast, 100 hoog,
de Moskee in Rotterdam en velen meer. Door jarenlange
ervaring in de steigerbouw is SIW in staat alle mogelijke steigerconstructies te verzorgen. Wij hebben zowel renovatiesteigers
en metselsteigers als ondersteuningssteigers in ons assortiment. De aan- en afvoer van steigermateriaal wordt verzorgd
met eigen vervoer.

Pascalstraat 15 - 3281 NL Numansdorp

info@siw-steigers.nl - www.siw-steigers.nl

vanaf 01/09/2020 voeren wij onze werkzaamheden uit vanuit onze nieuwe locatie:

Kapelverestraat 16
4735 TE Zegge

Intercession Afbouw Projecten B.V.
Kapelverestraat 16
4735 TE Zegge
Tel.: 06-12352861 / 06-28430359
E-mail: info@i-ap.nl
Website: www.i-ap.nl

