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IN WELK TEMPO GAAT
UW TRANSITIE NAAR DE CLOUD?
‘’Op termijn is het logisch en efficiënter dat we met z’n allen van de cloud
gebruikmaken, maar de vraag is in welk tempo dat moet gebeuren.’’
Peter Bijker, Directeur Business Development DataByte

Afhankelijk van:
Zwaarte bestanden en processen
Diversiteit binnen het applicatielandschap
Samenhang van data en koppelingen

Uw tempo bepalen?
databyte.nl

Inhoud/colofon
In deze uitgave o.a.
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Van Mariadal naar Groot
Mariadal
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McDonald’s Alblasserdam
opgeleverd

Peter Suijkerbuijk (l) en Tonny Vromans

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Mooi bedrijfsresultaat in 2020”
Als deze Blauwdruk op de deurmat valt, zit het eerste kwartaal van 2021 er al weer op. De tijd
vliegt voorbij. Hoewel het een heel vreemd jaar is geweest, is ook 2020 in een razend snel tempo
voorbijgevlogen. De coronacrisis heeft hier echt z’n invloed achtergelaten. Laten we hopen dat
we er medio 2021 voor een groot deel van zijn verlost. Ondanks de vele nadelen heeft corona
voor BVR ook voordelen gekend, zoals effectief vergaderen en thuiswerken. Inmiddels kunnen
we deze ‘nieuwe’ manieren van werken niet meer weg denken uit onze bedrijfsvoering.

Colofon

De BVR Groep heeft 2020 positief afgesloten met een mooi bedrijfsresultaat dat vooral te dan-

Blauwdruk is een kwartaaluitgave van

ken is aan de projecten. Alle projecten, van groot tot klein, hebben namelijk positief bijgedragen

BVR Groep BV uit Roosendaal en wordt

aan het bedrijfsresultaat en daar zijn we uiteraard zeer trots op. Aangezien onze bedrijfsproces-

in een oplage van ca. 3.500 exemplaren

sen dankzij ICT, slim werken, flexibel opereren en aanpassingsvermogen voortdurend worden

verspreid onder relaties, ICB-partners en

geoptimaliseerd, zijn onze projecten ‘in control’.

medewerkers van BVR Groep BV.
Ook een belangrijke stap die we begin dit jaar hebben gemaakt, is de samenvoeging van BVR
Tekst/dtp Witteveen Reclame

Bouw BV en BVR Bouw Rasenberg BV. Omdat de beide werkmaatschappijen steeds vaker iden-

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

tieke projecten realiseerden, lag samenvoeging voor de hand. Dankzij de synergie die daarvan

Druk

het gevolg is, is één plus één in dit geval meer dan twee. Waar bedrijfsleider Kees Pasveer tekent

Drukkerij Altorffer

voor de productie/techniek, houdt collega Rob Scherrenberg zich bezig met relatiebeheer en
acquisitie. Op pagina 9 leest u meer over de nieuwe werkmaatschappij BVR Bouw BV.
Naast wederom een goed gevulde orderportefeuille zijn we 2021 ook gestart met de ingebruikname van een nieuw en milieuvriendelijk bedrijfswagenpark (zie pagina 4). Wij wensen iedereen
www.bvrgroep.nl

veel leesplezier met deze Blauwdruk.

www.innoconceptbouwen.nl
Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV

Blauwdruk kwartaalmagazine BVR Groep - maart 2021

BVR neemt 16 nieuwe Mercedes
Vito bedrijfswagens in gebruik
4

Nieuwbouw
bedrijfspand
Installatiebedrijf
Adams BV
Onlangs startte Suijkerbuijk Bouw & Services
BV in opdracht van Installatiebedrijf Adams
BV met de bouw van een nieuw bedrijfspand
aan de Elementweg op Majoppeveld Zuid te
Roosendaal. Het nieuwe bedrijfsonderkomen
bestaat uit 722 m2 aan kantoorruimte en 586
m2 aan opslagruimte met werkplaats. Het
project omvat het realiseren van de ruwbouw.
De afbouw wordt in eigen beheer uitgevoerd.
De installaties worden namelijk verzorgd door
Installatiebedrijf Adams BV zelf. De nieuw-

Midden: Tony Vromans en Peter Suijkerbuijk, beiden directeur BVR Groep BV. Links: Mitchell Hack, rechts: Mark
Nieuwpoort, beiden verkoopadviseur lichte bedrijfswagens Louwman Mercedes.

Op 28 januari jl. nam de BVR Groep 16 nieuwe Mercedes Vito bedrijfswagens in gebruik.

bouw wordt in het 3e kwartaal van 2021 opgeleverd.
1

De overhandiging van de sleutels vond plaats vóór het BVR-hoofdkantoor aan de Ettenseweg 48 te Roosendaal. Dat gebeurde namens Louwman Mercedes door Mitchell Hack en
Mark Nieuwpoort, verkoopadviseurs lichte bedrijfswagen. De beide BVR-directeuren Tonny
Vromans en Peter Suijkerbuijk namen de sleutels in ontvangst.
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Mercedes Vito

dan ook een uitstekend trekvermogen. Dat

De keuze voor Mercedes bedrijfswagens

merk je wanneer er met een aanhanger ge-

werd geruime tijd geleden genomen. De

reden wordt. De Vito heeft verder een korte

middelgrote Mercedes Vito heeft volgens

draaicirkel. Dit is met name op een bouwplaats

gevel

Mark Nieuwpoort diverse voordelen: “De

erg handig bij het manoeuvreren. BVR rijdt al

2. achter-

ergonomische en ruime Vito’s beschikken

heel wat jaren Mercedes en dat is natuurlijk

over de nieuwste 9-traps, 140pk automaat,

niet vreemd, want veel van onze klanten zijn

een lage CO2-uitstoot van 183g/km, een

werkzaam in de bouwnijverheid.”

gunstig verbruik van 7 liter op 100 km en

Het leasen van de bedrijfswagens geschiedt in

achterwielaandrijving. De auto’s hebben

samenwerking met Van Mossel Autolease.
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1. voor-

gevel
4

3. zijgevel

rechts
4. zijgevel

links

De Ambachtshoven opgeleverd

Renovatie en
uitbreiding KCS
Oudenbosch
Voor KCS Cleanroom Systems BV
in Oudenbosch heeft Suijkerbuijk
Bouw & Services BV onlangs de
uitbreiding/verbouwing van een
deel van het bedrijfspand opgeleverd. De werkzaamheden bestonden uit het strippen van de buitengevel en de binneninrichting van
het kantoor, het uitbreiden van de
kantoorverdieping aan de voorzijde en het
vernieuwen van de gevelbekleding, de buiten-

De realisatie van het nieuwe Roosendaalse woongebied ‘De Ambachtshoven’ heeft ongeveer

kozijnen en de binneninrichting. Dit laatste be-

een jaar geduurd. Eind 2019 startte BVR Bouw BV met de werkzaamheden en eind 2020

trof de plaatsing/montage van een nieuwe bin-

werden de laatste woningen opgeleverd. Daarmee is Roosendaal een unieke woonlocatie

neninstallatie, het stuc- en tegelwerk en het

rijker. Aangrenzend ligt namelijk het eerder met succes gerealiseerde transformatieproject De

aanbrengen van nieuwe plafonds.

Ambachtsschool, eveneens een ontwikkeling van BVR VastgoedOntwikkeling BV.
Mooi wonen

kenmerkende groene hoven refereren aan

De Ambachtshoven, gelegen op het voorma-

de oude structuur van de 60 jaar geleden

lige terrein van de oude LTS, bestaat uit een

opgerichte ‘RK Nijverheidsschool St. Joseph’.

appartementencomplex met 11 appartemen-

De transformatie van het voormalige hoofd-

ten, 29 eengezinswoningen en 4 twee-

gebouw naar ‘De Ambachtsschool’ (fase 1)

onder-een-kapwoningen. De grondgebonden

resulteerde in 8 appartementen, 4 eengezins-

woningen zijn onderverdeeld in 6 blokken. De

woningen, 10 maisonnettes en 2 penthouses.

comfortabele en ruim opgezette woningen
de vorm van een tuin, balkon of terras. Daar-

BVR schaft Quad aan

naast beschikt elke woning of appartement

De nieuwbouw door BVR Bouw BV van het

over twee eigen parkeerplaatsen op een afge-

project ‘A58 LOGISTICS Roosendaal’ betreft

sloten parkeerterrein. De rijke historie van

een groot distributiecentrum aan de A58 in

het gebied leeft op een eigentijdse manier in

Roosendaal. Omdat het perceel meer dan

de woningen voort. Dit is o.a. terug te zien

60.000 m2 groot is, is besloten het project-

in het gebruik van baksteen, de repeterende

team van een Quad te voorzien. Uitvoerder

verticaal gerichte raamopeningen, de doorlo-

Ton-Pierre van Eekeren (zie foto) is blij met

pende kopgevels, de tussenliggende dakvlak-

de aanschaf en ziet vooral voordelen. “Op

ken en bijzondere gevelbeëindigingen. De

zo’n uitzonderlijk grote bouwplaats als die

beschikken over een privé buitenruimte in

van A58 LOGISTICS Roosendaal is een Quad
een wel heel handig hulpmiddel om je te
verplaatsen. Het scheelt mij heel wat meters
die ik anders te voet zou moeten afleggen. En
last but not least: op zo’n Quad rijden, vind ik
in het geheel niet vervelend...”
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Werkmaatschappijen
Omdat een aantal projecten vanwege corona
helaas werd doorgeschoven, bleef de omzet
wat achter bij de prognose. Daarentegen bleef
het aantal eigen projecten constant met
wederom een hoofdrol voor BVR Vastgoed-

6

Ontwikkeling BV. BVR Bouw BV tekende met
de grotere nieuwbouwprojecten voor o.a. de
zorg- en woonsector. BVR Bouw Gorinchem
BV was actief voor de energiebedrijven

binnen BVR Groep BV

Stedin, Joulz en TenneT en de woonsector. BVR Bouw Rasenberg BV richtte zich
wederom op industriële projecten, retail en
utiliteitsbouw. Suijkerbuijk Bouw & Services
BV realiseerde diverse onderhouds- en renovatieprojecten. Op het eind van het jaar werd
besloten BVR Bouw Rasenberg BV en BVR
Bouw BV met ingang van 2021 samen te laten
opereren onder de naam BVR Bouw BV.
Projectontwikkeling
Ook op het gebied van projectontwikkeling
zorgde corona voor vertraging. Met name ten
aanzien van de verkoop van woningen/appartementen. Het nam niet weg dat de verkoopprocedures voor ANNO52 (eind 2020 ca.
80% verkocht), De Kademeester en Landgoed
De Hoven van start waren gegaan. Bovendien
fungeerde de goedgevulde orderportefeuille
wederom als stabiele basis voor de continue-

Thema Jaarverslag 2020: ICT en digitalisering binnen BVR Groep BV

ring van alle lopende ontwikkeltrajecten.

Goede projectresultaten wederom
basis voor positief bedrijfsresultaat

ICT en digitalisering binnen BVR Groep BV
Het jaarverslag heeft als thema: ‘ICT en digitalisering binnen BVR Groep BV’. In 2019 is

Ondanks de coronacrisis kan de directie van BVR Groep BV tevreden terugkijken op het in

geïnvesteerd in diverse ICT-vernieuwingen,

2020 behaalde resultaat. Want opnieuw is van een verdere toename van de netto-winst
sprake. Het neemt niet weg dat 2020 een jaar is geweest van uitersten. Een jaar waarin
zaken als aanpassingsvermogen en flexibiliteit, maar ook slim samenwerken en saamhorigheid op de proef werden gesteld. Hierbij had en heeft de gezondheid van medewerkers, partners, opdrachtgevers en alle andere bij BVR Groep BV betrokken personen de
hoogste prioriteit. RIVM-/overheidsvoorschriften, aangevuld met eigen spelregels, vormden een samenhangend geheel van maatregelen dat alle bedrijfs- en productieprocessen
draaiende hield. Ondanks de lastige en onwennige werkomstandigheden waren het met
name de medewerkers en bouwpartners die de uitstekende projectresultaten met hun
inzet, flexibiliteit en adequaat samenwerken, mogelijk hebben gemaakt.
Artist impression van plan De Kademeester in Roosendaal

waaronder een Private Cloud. Daardoor was
het mogelijk om plaats- en systeemonafhankelijk te werken, zowel thuis als op de bouwplaats. Over belangrijke thema’s, zoals thuis
werken of op locatie met o.a. zware (BIM) bestanden, videobellen, data centraliseren, als-
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ook over verdere voorzieningen die op ICTgebied getroffen moeten worden, vertelt een
aantal medewerkers, partners en providers in
het jaarverslag.
Hoogtepunten
In Roosendaal leverde BVR Bouw BV het
nieuwe woongebied De Ambachtshoven
op, in Poortugaal de Antes Zorgkliniek en

Eind 2020 werden de laatste woningen van woongebied De Ambachtshoven in Roosendaal opgeleverd.

in Delft een woongebouw met 71 appartementen. BVR Bouw Gorinchem BV leverde
nieuwe en gerenoveerde trafostations op in

corporaties, zoals Alwel en Woonbron. Te-

Toekomst

Zwartewaal en Rotterdam. Verder werd het

vens werden onderhoudswerkzaamheden

In 2021 hebben de volgende items een hoge

groot onderhoud van diverse trafostations

verricht voor de Stichting Groenhuysen en

prioriteit:

gerealiseerd en werkte de werkmaatschappij

de gemeente Roosendaal. Diverse verbou-

- het continueren van alle coronamaatregelen

in Beverwaard aan het groot onderhoud van

wingen en renovaties zagen het levenslicht,

en -voorzieningen die nodig zijn om veilig te

diverse woningen. In Alphen aan den Rijn

zoals o.a. voor Suiker Unie, Intex, DSV, RBC,

kunnen blijven werken en functioneren;

werd gestart met de bouw van Het Haven-

Penske Logistics en KCS. Verder zijn onder-

- de verdere ontwikkeling en implementatie

huys en in Delft werden entree en trap-

houdswerkzaamheden verricht aan wonin-

penhuis van een flatgebouw uitgebreid. In

gen in o.a. Beverwaard, Heerle, Breda en

- de verdere verfijning en uitwerking van het

Wadenoijen werd een afgebrande boerderij

aan scholen in Etten-Leur en Roosendaal.

BVR Interactief Bouwproces (voorheen ICB

herbouwd. BVR Bouw Rasenberg BV reali-

Projecten van BVR VastgoedOntwikkeling

seerde voor McDonald’s Nederland de

BV waarvan de ontwikkeling in 2020 gereed

nieuwbouw/remodelling van restaurants in

kwam, zijn ANNO52 in Bergen op Zoom,

Leidschendam en Bleiswijk. Opgeleverd wer-

De Kademeester en Beekblokken 1+3 in

- aandacht voor (her)certificeringen, erken-

den de nieuwe C-Cinema Bioscoop in

Roosendaal. In ontwikkeling waren/zijn De

ningen, duurzaamheid, acquisitie, verwer-

Roosendaal en de uitbreiding van een groot

Roselier (Roosendaal), Kemelstede (Breda),

ven van meer partnerprojecten, samenwer-

warenhuis op het gebied van wonen en wer-

Mariadal (Roosendaal), Datacenter (Tilburg),

ken met meer vaste bouwpartners, plus het

ken in Delft. Suijkerbuijk Bouw & Services

Beltmolen fase 2 (Nieuw-Vossemeer) en de

‘binden en boeien’ van medewerkers en

BV was in 2020 werkzaam voor diverse

Wissel 2020 (Dordrecht).

hun duurzame inzetbaarheid.

Een monumentale dubbelwoning werd gerestaureerd en
gerenoveerd aan het Stationsplein in Roosendaal

De nieuwe C-Cinema Bioscoop in Roosendaal werd medio
2020 opgeleverd

van de ingezette ICT-vernieuwingen;

en BVR Proces);
- het afbouwen van lopende en het starten
van nieuwe projecten;

Bouw van Het Havenhuys in Alphen a/d Rijn in volle gang
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Vaart 27 • 4206 CC Gorinchem • T(0183) 630 405
Vaart 27 • www.merwestreekbv.nl
4206 CC Gorinchem • T(0183) 630 405

www.merwestreekbv.nl

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

UW INSTALLATEUR VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
CV-KETEL | BADKAMER | LOOD & ZINKWERK

100% elektrisch. 100% in charge.
Ontdek de eVans van Mercedes-Benz.
Op weg naar duurzame mobiliteit met de eVans van Mercedes-Benz. Met het eerste 100% elektrische bedrijfswagen gamma is er nu voor iedere ondernemer een
elektrische bedrijfswagen naar wens. Onze eVans laten zien dat lokaal emissievrij rijden, overtuigende prestaties, comfort en lage bedrijfskosten perfect gecombineerd
kunnen worden. Zo bent u 100% in controle, en klaar voor de toekomst. Ontdek alle voordelen van elektrisch rijden voor úw onderneming.
Kijk op louwman.nl/evans of kom naar een van onze vestigingen.
Breda Bedrijfsauto’s
Urkstraat 11

Goes
Albert Plesmanweg 2

Roosendaal
Bredaseweg 225/227

Tiel
Kellenseweg 28

Veghel
De Amert 708

Den Bosch
Zandzuigerstraat 13

Gorinchem
Avelingen West 29

Terneuzen
Productiestraat 4

Tilburg
Kraaivenstraat 12

076-523 61 80
heymercedes@louwman.nl

BVR Bouw BV en BVR Bouw Rasenberg BV
samengevoegd met ingang van 1 januari 2021
Toekomst
Met een voor 250 miljoen euro

9

aan te realiseren projecten gevulde orderportefeuille hoeft de BVR
Groep, BVR Bouw BV in het bijzonder, niet in te zitten over toekomstige bouwopdrachten. Alleen
al in 2021 genereert de werkmaatschappij naar verwachting een omzet van 40 miljoen euro. Kees
Pasveer: “Omdat de orderportefeuille vooral uit woningbouwprojecten bestaat en BVR daarnaast
ook een reputatie heeft op te houden als bouwer, al dan niet in
Kees Pasveer (l) en Rob Scherrenberg

bouwteamverband, van projecten

Met ingang van 2021 zijn BVR Bouw BV en BVR Bouw Rasenberg BV samengevoegd en gaan

voor sectoren als de zorg en het

beide werkmaatschappijen samen verder als BVR Bouw BV. De eerdere bedrijfsleiders, Kees

onderwijs, is het zaak dat we ons

Pasveer en Rob Scherrenberg, zijn daarmee samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen

ook in die segmenten op de markt

van de ‘nieuwe’ werkmaatschappij. Met de beide bedrijfsleiders staan we stil bij de aanlei-

blijven richten. Aandacht voor
duurzaamheid en milieu is hierbij een belang-

ding, de onderlinge taakverdeling en de plannen naar de toekomst.

rijk gegeven. Als bouwer wordt er op deze
Synergie

zien, is het voordeel van de synergie, omdat

gebieden steeds meer van je gevraagd. Tegelij-

De aanleiding voor de samenvoeging voert te-

we door de samengevoegde en geïntegreerde

kertijd wijzen wij bij de voorbereiding van pro-

rug naar de in de afgelopen jaren toegenomen

kennis en kunde (nog) beter dan voorheen

jecten op zaken als beste bouwmethode en

overeenkomsten qua projecten, alsook naar

in staat zijn aan een beter bouwproces bij te

aanpak voor het betreffende project. Archi-

de intensivering van de samenwerking. Rob

dragen. In dat opzicht maakt één plus één

tecten en ontwikkelaars kunnen hier veel baat

Scherrenberg: “Met vier werkmaatschappijen

niet twee, maar drie. En last but not least, de

bij hebben, maar doen dat wat ons betreft nog

was het mogelijk een brede doelgroep te be-

samenvoeging heeft ook in een grotere flexibi-

te weinig.” Rob Scherrenberg tot slot: “Om de

dienen. Intern hadden we daarom afspraken

liteit geresulteerd.”

kwaliteit te leveren die we willen leveren, is het
zaak met de juiste partners samen te werken.

over de verdeling van projecten tussen de verschillende bouw- en onderhoudsbedrijven. Op

Taakverdeling

Uiteraard spelen inkoopkosten een rol, maar

zich niks mis mee, maar we kwamen erachter

Over de taakverdeling hoefde niet lang te

moet het naar onze mening niet gaan om de

dat BVR Bouw en BVR Bouw Rasenberg veel

worden nagedacht. Want waar Rob Scherren-

laagste prijs, maar om de laagste kosten. Daar-

gemeen hadden. Enkele specifiekere klussen

berg de voorkeur geeft aan relatiebeheer en

mee werk je niet alleen aan partnership, maar

uitgezonderd. Er was dus sprake van een over-

acquisitie houdt Kees Pasveer zich vooral bezig

ook aan de gezamenlijke toegevoegde waarde

lappend gebied. Wij waren en zijn van mening

met de productie van BVR Bouw. Naast hun

die we ontwikkelaars, architecten en opdracht-

dat je elkaar in dat geval beter kunt versterken,

dagelijkse werkzaamheden verrichten beiden

gevers in het voortraject en op de bouwplaats

dan beconcurreren.” Kees Pasveer daarover:

ook nog andere taken binnen BVR. Zo is Kees

kunnen bieden. Gericht samenwerken en we-

“Niet alleen was het een praktische beslis-

Pasveer o.a. voorzitter van het bedrijfsbureau

derzijds vertrouwen vormen in de bouw nu

sing, ook uit strategisch oogpunt is het een

en trekt Rob Scherrenberg de kar van de

eenmaal nog steeds dé basis voor het succes-

goed besluit. Want wat we nu ook merken en

werkgroep BVR Interactief Bouwproces (BIB).

vol realiseren van projecten.”
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Bouw Landgoed
Van Mariadal naar Groot Mariadal
De Hoven van start
Binnenkort wordt gestart met de bouw

Norbertus Gertrudis Mavo
Kloostercomplex

van het eerste appartementengebouw:
10

Kloosterhof

‘t Koetshuis, op Landgoed De Hoven, gele-

Serre

gen in het park van de wijk Park 16Hoven in
Rotterdam. Het gebouw ligt aan de noordzijde van het park en heeft 15 appartemen-

Oase

ten met ruime terrassen op het zuiden. De

Stroomgaard

twee andere gebouwen, ‘Villa de Hoven’ en

Kloostertuinen

‘De Oranjerie’ tellen resp. 14 en 41 appartementen. De bouw van deze gebouwen
start in het najaar. Het park (25 ha) beschikt
over grote vijverpartijen en een hertenkamp
en wordt door ruiter-, voet- en fietspaden

Stadsplein

Mariastede

Kindcentrum

doorkruist. Wonen in Landgoed De Hoven
is wonen in een unieke, groene omgeving

HUIS van
Roosendaal

met veel rust, ruimte en comfort.
De luxe appartementen zijn voorzien van
een royale woonkamer, minimaal 2 slaap-

Concept stedenbouwkundigplan Groot Mariadal

wUrck architectuur stedenbouw landschap Rotterdam

kamers en 2 badkamers met sanitair van

De aanvankelijke tender waarmee BVR Groep BV in 2017 de prijsvraag won voor de herontwikke-

Villeroy en Boch. De keuken is een Siematic

ling van het monumentale kloostercomplex Mariadal in Roosendaal is onderdeel geworden van de

keuken met Siemens apparatuur. In het sou-

gebiedsontwikkeling Groot Mariadal. Volgens Anton Oomen, projectontwikkelaar bij BVR Vast-

terrain is voldoende parkeergelegenheid.

goedOntwikkeling BV, wordt hiermee tegemoet gekomen aan het verzoek van de gemeente om

Het ontwerp van de appartementen is van

ook de randen van het kloostercomplex bij de ontwikkeling van Mariadal te betrekken. Naast de

wUrck, een Rotterdams architectenbureau.

in eerste aanvang beoogde tendertransitie van klooster naar wonen, zorg en horeca/cultuur, plus

Aan het plan is het afgelopen jaar met de

52 in de monumentale tuin voorziene nieuwbouwwoningen, gaat het in de randen nu ook om de

gemeente Rotterdam intensief samenge-

herontwikkeling van het bestaande: een scholencomplex met 2 scholen, het stadskantoor met

werkt om de puntjes op de ‘i’ te zetten. Voor

parkeerterrein en de Norbertus Gertrudismavo. Met alle stakeholders in Groot Mariadal is een

de bouw tekent het team van BVR Bouw

samenwerkingsverband afgesloten om de ontwikkelingen op elkaar af te stemmen.

BV uit Roosendaal dat het afgelopen jaar intensief bij het project betrokken is geweest.

Stedenbouwkundig plan

len op de daken en pergolaconstructies boven

De ontwikkeling is in handen van BVR

De nieuwe invulling voor de randen van het

parkeervoorzieningen, groene daken, waterbuf-

VastgoedOntwikkeling BV, eveneens uit

gebied, vertaald in een nieuw stedenbouwkun-

fering, laadpalen voor E-auto’s en biodiversiteit

Roosendaal. Meer info? Neem dan con-

dig plan, is inmiddels goedgekeurd door de

voorzieningen bij de gebouwen. Op dit moment

tact op met de Rotterdamse makelaars van

gemeenteraad en omvat een integraal kindcen-

is het kloostercomplex in gebruik als tijdelijke

ATTA Makelaars en Hulstkamp Makelaardij.

trum, een wooncomplex (30 appartementen),

huisvesting voor de medewerkers van het stads-

de duurzame renovatie van het stadskantoor,

kantoor. Naar verwachting is de renovatie van

3 nieuwe woonblokken (12 appartementen)

het stadskantoor begin 2022 gereed en kan

en de renovatie/nieuwbouw van de Norbertus

vanaf dan de verdere transformatie van het

Gertrudismavo. Omdat nu ook voor de her-

kloostercomplex door BVR Groep BV worden

ontwikkeling van de randen voor duurzame op-

gerealiseerd.

lossingen gekozen is, zijn in Groot Mariadal diverse duurzaamheidsvoorzieningen te vinden.

Beeldkwaliteitsplan

O.a.: opwekken van bodemwarmte, PV pane-

Waar de plannen voor Mariadal verder zijn uitvervolg pag. 11 ->

Havenhuys nadert voltooiing
gewerkt op basis van de tender, is er met de

Vooraanzicht

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de
Provincie, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
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(CRK) en de gemeente overlegd over de randaansluitingen van de monumentale tuin met de
ontwikkelingen in Groot Mariadal. De besloten
kloostertuin blijft behouden, maar krijgt toch
een open karakter om de verbinding met de
randontwikkelingen te kunnen maken. Hiervoor
is een beeldkwaliteitsplan opgesteld.
Start bouw verwacht 3e kwartaal 2022
De RO-procedure voor Groot Mariadal is ge-

Naar verwachting wordt in de tweede helft van april 2021 begonnen met de oplevering

start. Direct betrokkenen zijn voorafgaand via

van de 34 appartementen van ‘Het Havenhuys’. Daarmee is Alphen aan den Rijn een stap ver-

bijeenkomsten en vanwege Covid-19 via live-

der in de herontwikkeling van het gebied ‘Baronie Haven’. Het Havenhuys betreft de tweede fase

streams geïnformeerd over de ontwikkelingen.

van het herontwikkelingsgebied en is door BVR Bouw Gorinchem BV gerealiseerd.

De reacties zijn meegewogen in de uitwerking
van de plannen. In het 2e kwartaal van 2020

Afwerking

keling uit Apeldoorn en met architect Wim de

heeft het plan ter inzage gelegen. Iedereen is in

In de weken naar de oplevering toe staat de

Bruijn van het gelijknamige Bureau voor Stede-

de mogelijkheid gesteld te reageren op de plan-

afwerking centraal. Zo zijn buiten de fundering

bouw & Architectuur uit Rotterdam, tekent BVR

nen. Met degenen die een inspraakreactie heb-

en opbouw van de bloktreden en de entrees

Bouw Gorinchem BV ook voor de bouw van de

ben gegeven, is overleg geweest. Waar mogelijk

aangebracht en zijn binnen het tegel-, stuc- en

derde fase, waarvan de ontwikkeling nagenoeg

is dit in de huidige planopzet verwerkt.

spuitwerk afgerond. Inmiddels zijn ook de in-

is afgerond. Naar alle waarschijnlijkheid start

Groot Mariadal staat nu op het punt om ter

stallaties gemonteerd en afgesteld.

de verkoop in het tweede kwartaal van dit jaar

goedkeuring voorgelegd te worden aan het

en kan er in het laatste kwartaal met de bouw

College van B&W, zodat het ontwerp bestem-

Bouwteam

worden gestart. De derde fase omvat ongeveer

mingsplan ter visie gelegd kan worden. Bij een

Mede als gevolg van de goede samenwerking

118 wooneenheden, verdeeld over het ‘Haven-

voortvarend vervolg zou het bestemmings-

met opdrachtgever Loostad Vastgoedontwik-

kwartier’ en de ‘Havensuites’.

plan eind dit jaar vastgesteld kunnen worden.
Aansluitend kunnen omgevingsvergunningen
voor de bouwplannen binnen Groot Mariadal

McDonald’s Alblasserdam opgeleverd

aangevraagd worden. Gelet op de huidige sta-

Na een verbouwingsperiode van bijna 5

worden

tus zullen de bouwplannen binnen Mariadal als

weken heeft BVR Bouw BV op 4 februari

Nederland. Weer een knap staaltje planmatige

eerste aangevraagd kunnen worden. Nadat het

2021 de verbouwing van het McDonald’s

retailverbouwing!

gebied bouwrijp is gemaakt kan de realisatie

restaurant in Alblasserdam afgerond. In het

van deze plannen bij voldoende verkoopresul-

eigentijdse restaurant is het interieurconcept

taten in het 3e kwartaal van 2022 starten.

‘Geometry’ geintroduceerd, heeft er een

Vanwege de ligging, fasering in bouwplannen,

nieuwe implementatie van het McCafé plaats-

bereikbaarheid en verwachte doorlooptijd tot

gevonden, is de Crewroom gemoderniseerd

2026 ligt hier een uitdaging voor het uitvoe-

en is tevens de entree uitgebreid. Bovendien

rend team: overlast voor de omgeving zo veel

kenmerkt het restaurant zich door een zgn.

mogelijk beperken en voor de nieuwe bewoners

‘Fast Forward Window’-gevel en is de keuken

de bereikbaarheid van hun woningen (veilig-

compleet vernieuwd. Kortom, een ingrijpende

heid!) te garanderen.

operatie die in een vrij kort tijdbestek moest

gerealiseerd

voor

McDonald’s
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