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BVR Golfdag
succesvol verlopen
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SLIMME, VERNIEUWENDE ICT-OPLOSSINGEN OP MAAT
Peter Bijker, Directeur Business Development DataByte:
‘’Het gaat erom dat ICT aansluit op de ontwikkeling van het
bedrijf, wij helpen bij het maken van de juiste keuzes.”
Daarbij kijken we naar:
Eisen vanuit de organisatie
Wensen van de gebruikers
Groeiambities

Ook de juiste keuzes maken?
databyte.nl
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Renovatie Lingebolder Leerdam
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Distributiecentrum
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Peter Suijkerbuijk (l) en Tonny Vromans

A58 LOGISTICS Roosendaal

Aandachtspunten: prijsstijgingen materialen, tekort bouwplaatspersoneel

opgeleverd

Veel belangstelling voor nieuwe
woningbouwprojecten

Oplevering appartementen
ANNO52 in zicht

11

Nieuw bedrijfspand Bitasco
Trading in de maak

Met deze Blauwdruk behoren de eerste drie kwartalen van 2021 tot het verleden. Voor een
belangrijk deel geldt dat ook voor de coronamaatregelen. Lange tijd hebben we ons aan de voorschriften en regels van de overheid gehouden. Het is hier op z’n plaats om onze medewerkers en
onze partners te bedanken voor de gezamenlijke inzet die aan de dag is gelegd om deze moeilijke
periode veilig en gezond door te komen.

Colofon

Kijken we naar de markt, dan zien we dat er veel belangstelling is voor nieuwe woningbouw-

Blauwdruk is een kwartaaluitgave van

projecten. Dit geldt voor zowel nieuwbouw- als transformatieprojecten. In deze Blauwdruk staan

BVR Groep BV uit Roosendaal en wordt

we bij diverse fraaie werken stil. Onder andere bij de projecten van vaste opdrachtgevers als

in een oplage van ca. 3.500 exemplaren

Cosun Beet Company, ASVZ, het Munnikenheide College, Stedin en McDonald’s Nederland.

verspreid onder relaties, ICB-partners en

Ook aan twee grote projecten die opgeleverd zijn of binnenkort worden opgeleverd, besteden

medewerkers van BVR Groep BV.

we aandacht: Distributiecentrum A58 LOGISTICS Roosendaal en ANNO52. Verder staan we stil
bij plan Beekkwartier in Roosendaal en de start van de derde fase van Baronie Haven in Alphen

Tekst/dtp Witteveen Reclame

aan den Rijn. En last but not least, op pagina 4 kijken we terug naar de succesvolle BVR Golfdag

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

die 17 september jl. plaatsvond in Wouwse Plantage.

Druk

Drukkerij Altorffer
Ontwikkelingen die ons zorgen baren en bezighouden, zijn enerzijds de grote prijsstijgingen van
materialen en de tarieven van onderaannemers en anderzijds het tekort aan vakkundige bouwplaatsmedewerkers. Een ander aandachtspunt betreft het feit dat het aantal projecten in de
markt afneemt en er minder vergunningen worden verleend vanwege de stikstofcrisis en PFAS.

www.bvrgroep.nl

Tot slot wensen wij iedereen weer veel leesplezier met deze Blauwdruk.

www.innoconceptbouwen.nl
Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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‘BVR Golfdag succesvol verlopen’

D

Een zeer fraai gelegen 18 holes tellend golfcomplex, perfecte weersomstandigheden én een

schilderde golftas. Peter Suijkerbuijk tot slot:

O

uitstekende eventorganisatie, vormden de basis voor de op 17 september jl. zeer succesvol

“We kunnen terugzien op een zeer geslaagde

v

verlopen BVR Golfdag. BVR directeur Peter Suijkerbuijk: “Er is veel tijd en energie

happening. Een woord van dank is dan ook op

m

gestoken in de voorbereiding en samenwerking met ‘Golf Wouwse Plantage’. Dat

z’n plaats aan een ieder die aan het succes van

is beloond met een topdag. We hebben na aﬂoop talloze positieve reacties en be-

deze dag heeft meegewerkt. Laten we hopen

P

dankjes gehad. Uiteraard waren de omstandigheden gunstig, maar zo’n dag maak

dat de golfdag bijdraagt aan de voortzetting

D

je met elkaar en dat is wat deze BVR Golfdag naast golfplezier uitstraalde.”

van de goede en prettige samenwerking die wij

d

met onze bouwpartners hebben.”

1

4

Peter Suijkerbuijk

Bouwpartners

Shotgun/clinic

De achterliggende reden om de golfdag

Naast een 18 holes shotgun voor degenen met

te organiseren, betreft het niet doorgaan

een GVB en een clinic voor de overige deelne-

van het nieuwjaarsontbijt in zowel 2019 als

mers, werd de dag afgesloten met een borrel en

L

2020. Peter Suijkerbuijk: “Corona heeft ons

barbecue. Wedstrijdteams konden diverse prij-

N

tot twee keer toe doen besluiten om het

zen winnen. Het winnende team bestond uit

I

jaarlijkse nieuwjaarsontbijt voor bouwpart-

Goof van der Linden (BVR), John Schoonhoven

v

ners te cancelen. In plaats daarvan hebben

(Golf Wouwse Plantage), Bas van Hamersveld

we onze onderaannemers en leveranciers

(Kin Installatietechniek) en Jack Börger (XPRS

uitgenodigd voor een golfdag.”

Stielman Bouw). Zij wonnen alle vier een be-

g

c

h

a
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Derde fase Baronie Haven van start
Commerciële ruimte
De commerciële ruimte voor winkels in het project omvat in totaal

Havenmeester

ca. 800 m2. GREEN Real Estate
tekende de overeenkomst voor
fase drie binnen een maand na de
Havenhuys

oplevering van het eerste woongebouw in dit project door BVR
Bouw Gorinchem BV: Het Havenhuys. Nadat medio september jl.

Havenkwartier

met de sloop van de bestaande bebouwing is begonnen, is inmiddels ook de
Havensuites

verkoop van de koopwoningen in het project
Havenkwartier

Artist impression met rechts aan het water het reeds opgeleverde ‘Havenhuys’.

:

Op 10 juni jl. ondertekenden GREEN Real Estate en BVR Groep een aannemingsovereenkomst

e

voor de bouw van 118 woningen in Baronie Haven in Alphen aan den Rijn. De ondertekening

p

markeert de start van de derde fase in de gebiedsontwikkeling Baronie Haven.

n

n

Projecten

g

De derde fase wordt gerealiseerd in drie afzon-

j

derlijke projecten:
1. De Havensuites: 41 luxe appartementen en
2 markante penthouses aan de Rijnhaven.

2. Het Havenkwartier: 12 atelierwoningen die
wonen en werken op een unieke manier
combineren.
3. De Havenmeester: 63 vrije sector huurappartementen.

gestart. Volgens de huidige planning staat de
oplevering van de woningen gepland voor het
derde kwartaal van 2024.

Lopende en nieuwe projecten BVR Bouw Gorinchem BV
Nieuwbouw 66kV Station ‘Noordring’

Nieuwbouw 50/21 kV Station ‘Houten’

start met de revitalisering van winkelcentrum

In opdracht van Stedin wordt aan de Maas-

Een andere opdracht van Stedin betreft de

De Kwinkelier. Het betreft fase 6. Met name

vlakte een nieuw 66kV Station: ‘Noordring’,

nieuwbouw van een 50/21 kV Station in

diverse houten rabatdelen zijn aan vervanging
toe. Daarnaast zijn de raamkozijnen, zowel
boven als onder, aan vervanging toe. Voor
fase 6 is een gevelontwerp gemaakt waarin
alle zijden van het gebouw zijn meegenomen.

gebouwd. Het gebouw bestaat uit twee trafo-

Houten aan de Schonauwenseweg. Het gaat

cellen. Het project omvat: het betonwerk,

om zowel 50 kV trafocellen als twee 21 kV

het plaatsen van kalkzandsteen muren, het

secties met bijbehorende ruimten. De bouw

aanbrengen van de staalconstructie, het bepla-

start naar verwachting begin december 2021.

ten van de gevels, het monteren van de roosters
in de aluminium puien en het metselwerk.

Revitalisering ‘De Kwinkelier’

Oplevering: mei 2022.

In Bilthoven wordt medio oktober 2021 ge-

5
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Herontwikkeling goed voor 270 appartementen

Project Kemelstede wordt ‘Zero Seven Six’
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Veel belangstelling woningen Beekkwartier

€

g

De belangstelling voor de woningen van de eerste fase van plan ‘Beekkwartier’ is groot.

gen is verkocht, wordt met de voorbereidin-

p

Dat bleek tijdens de inschrijfperiode die eind juli van start ging en 27 augustus jl. werd

gen van de bouw gestart. Naar verwachting

b

afgerond. Er waren niet minder dan 120 inschrijvingen voor de 39 woningen en 41 appar-

is dit in het voorjaar van 2022 het geval. De

n

tementen. Hiermee is ca. 85% van de beschikbare wooneenheden ingevuld.

eerste fase van het plan bestaat uit 41 ap-

I

partementen (v.a. €205.000,- v.o.n.), 27

m

p

t

Verkoopgesprekken

project betrokken makelaars zijn al weer gerui-

eengezinswoningen (v.a. €262.000,- v.o.n.)

De verkoopgesprekken door de bij het

me tijd gaande. Wanneer 70% van de wonin-

en 12 twee-onder-één-kapwoningen (v.a.

Beekkwartier van bovenaf gezien.

Een markant gedeelte van de wijk Stadsoevers is
de ‘Zwaaikom’. Een deel van de appartementen
van Beekkwartier kijkt hier op uit.
Artist impressions/architect: Space & Matter.

loos aan bij de randvoorwaarden die er van

Diverse
projecten
McDonald’s
Nederland

gemeentezijde waren geformuleerd. Name-

BVR Groep BV behoort tot de

lijk: het realiseren van een gevarieerd archi-

selecte groep aannemers die voor

tectonisch beeld. Dit werd bereikt door met

McDonald’s Nederland actief is.

de woningontwerpen creatief te anticiperen

De projecten worden gerealiseerd

op een aantal door de gemeente benoemde

door Suijkerbuijk Bouw & Services

variabelen, zoals hoogte, kapvorm, breedte,

BV. Zo is de verbouwing en remodel-

gevelindeling en materialisatie. Omdat elke

ling van het McDonald’s restaurant Groene

woning 2 variabelen anders moet hebben dan

Hilledijk in Rotterdam alweer enige tijd achter

de buren, ontstaat een variatie aan woningen.

de rug. Het werk nam ongeveer een maand in

Prijsvraag
Aan de ontwikkeling van het plan ging in
2019 het winnen van de door de gemeente
Roosendaal uitgeschreven prijsvraag voor dit
deel van Stadsoevers vooraf. Het plan van
BVR VastgoedOntwikkeling BV sloot naad-

7

beslag en werd eind juli jl. opgeleverd.
Parkeeroplossingen bewoners
Aan de westzijde van het plan, dit is waar de
Molenbeek wordt doorgetrokken, komt een
ecologische zone die op een speelse wijze
€415.000,- v.o.n.). De eerste opleverin-

een overgang maakt van woningbouw naar

gen zullen in het laatste kwartaal van 2023

natuurgebied. Bijzonder in het plan is ook hoe

-

plaatsvinden. Met de eerste fase wordt een

het parkeren van de auto’s van de bewoners

g

belangrijke stap gezet in de realisatie van de

is opgelost. Het woongebied, onderverdeeld

e

nieuwe Roosendaalse woonwijk ‘Stadsoevers’.

in 3 deelgebieden, kent een gedeelte waar

-

In hetzelfde gebied realiseert BVR Groep BV

de auto’s ondergronds geparkeerd kunnen

7

momenteel het transformatie- en nieuwbouw-

worden, een deel waar de auto’s traditioneel

)

project ‘Kademeester’ en werd eerder appar-

op het maaiveld worden geparkeerd en een

.

tementengebouw ‘De Douanier’ opgeleverd.

deel waar de auto’s aan het zicht worden
onttrokken door het totale parkeerveld te
overdekken. Dit parkeerdek wordt groen inRestaurant Groene Hilledijk, Rotterdam.

gericht. Hier is ruimte voor individuele buitenruimten, maar ook voor collectief groen

Aan de A16 van Rotterdam naar Dordrecht

wat een mooie landschappelijke verbinding

wordt het McDonald’s restaurant in Hendrik

vormt met de ecologische zone. Wonen in

Ido Ambacht uitgebreid. De uitbreiding betreft

Beekkwartier wil ook zeggen: gasloos wonen.

lobby, berging en McDrive. Start project: eind

Daartoe worden de woningen aangesloten op

september 2021, oplevering: begin november

het stadsverwarmingsnet van de gemeente

2021.

Roosendaal. Kijk voor meer informatie op:
www.beekkwartier.nl
of scan de QR-code.

Restaurant Hendrik Ido Ambacht.
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Dé digitale oplossing
voor bouwprocessen
8

Opleveren | Kwaliteitsborging |
Veiligheidsinspecties | KAM-planner
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Het digitaliseren van bouwprocessen
begint bij stasoftware.nl
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Nieuw ventilatiesysteem voor
suikersilo Cosun
in Puttershoek

Renovatie Lingebolder Leerdam
Voor ASVZ, een organisatie voor zorg- en
dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking, is Suijkerbuijk Bouw
& Services BV in juni jl. gestart met de reno-

9

vatie van woonzorginstelling Lingebolder in
Leerdam. Het project omvat het renoveren
van 126 badkamers, toiletten, kleedkamers
en wasruimten. Lingebolder is één van de
grotere zorglocaties van ASVZ. Oplevering:
medio juni 2022.
Werken in tijdsdelen

Eind mei 2021 startte Suijkerbuijk Bouw &

Naast zorginstellingen beschikt ASVZ ook

gebouw aanwezig zijn. Buiten deze

Services BV met het slopen van het bestaande

over kleinere wooneenheden, dagbestedings-

tijden vertoeft men in de woningen. De

ventilatiekanaal van de suikersilo van Cosun

gebouwen, gymzalen en kantoordelen. Met

renovatiewerkzaamheden bestaan uit het ver-

in Puttershoek. Hiervoor in de plaats wordt

meer dan 5.000 medewerkers en ruim 1.600

vangen van wandtegels, het aanbrengen van

een kanalenstelsel aangebracht.

vrijwilligers zet ASVZ zich in voor ca. 5.200

SIKA PU-gietvloeren, nieuwe plafonds en sani-

De kanalen worden gestort in een nieuwe be-

cliënten. Dat kunnen (jong)volwassenen zijn,

taire installaties.

tonvloer bovenop de bestaande betonvloer.

maar ook ouderen, kinderen of het hele gezin.

Tevens worden de silowanden en de nieuwe

In Leerdam dient in afgesproken tijdsdelen ge-

vloer na droging voorzien van een nieuwe

werkt te worden, aangezien de cliënten tussen

coating. Aangezien de toegankelijkheid van de

09.00 en 15.00 uur in het dagbestedings-

silo beperkt is, dit betreft een inspectieluik dat
zich in de kelder bevindt, is een alternatieve
‘ingang’ in het leven geroepen in de vorm
van een luchtdichte sluis. Op deze wijze is het
mogelijk de productiewerkzaamheden van
Cosun te scheiden van de bouwwerkzaamheden. Het storten van de betonvloer wordt
in september afgerond. In november wordt de
coating aangebracht.

1e fase verbouwing Munnikenheide College opgeleverd
In Rucphen heeft Suijkerbuijk Bouw & Services
BV de eerste fase van de verbouwing van het
techniekplein van het Munnikenheide College
opgeleverd. Het werk bestond naast slopen uit
het aanbrengen van kozijnen, systeemwanden
en systeemplafonds, aftimmerwerk, schilder/
behangwerk, plus het afwerken van de vloeren en het aanpassen van de E+W installatie.
Wanneer fase 2 en 3 van start gaan, is nog
niet bekend. De uitwerking ervan is gaande.
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Distributiecentrum A58 LOGISTICS Roosendaal opgeleverd

O

Op 30 september jl. is distributiecentrum
A58 LOGISTICS Roosendaal opgeleverd.

gebouw B

Het distributiecentrum, een ontwikke10

ling van Victorem Investments NV uit
Roosendaal, bestaat uit twee gebouwen

gebouw A

en is gerealiseerd door BVR Bouw BV.
Architectenbureau Palazzo tekent voor het
eigentijdse ontwerp.
Aantallen
De beide gebouwen liggen op een terrein van ca. 63.000 m2, waarvan zo’n
43.000 m2 is bebouwd. Dit is inclusief
een mezzanine vloer van 4.260 m2 en
een kantoorvloer van 2.300 m2. De
niet bebouwde buitenruimte biedt 20

A58

parkeerplaatsen voor vrachtwagens en

N

374 parkeerplaatsen voor personenauto’s.

g

Gebouw A beschikt over 31 loading docks,

van zonne-energie zijn de kantoren All-Electric

Rotterdam, heeft A58 LOGISTICS Roosendaal

h

gebouw B heeft er 10. De logistieke

uitgevoerd en wordt er dus geen gebruik ge-

alles in huis om een succesvol distributiecen-

k

ruimten zijn geschikt voor stellingen

maakt van gas.

trum te worden. Uiteraard is er ook van een

met een pallethoogte van 12,2 m. Het

goede ontsluiting naar de A58 en A17 sprake.

complete distributiecentrum is voorzien

Uitstekende ligging

van een sprinklerinstallatie en gebouwd

Met de oplevering van het project is on-

volgens BREEAM Very Good richtlijnen.

dernemend Roosendaal een modern en duur-

Op het dak liggen 10.694 zonnepanelen.

zaam distributiecentrum rijker. In combinatie

Een aantal hiervan is in verband met de

met de aantrekkende economie en de uitste-

BREEAM richtlijnen aan de beide gebou-

kende ligging van Roosendaal als ‘distributie-

wen toegekend. Mede door de toepassing

stad’ tussen de grote steden Antwerpen en

Zonnepanelen.
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Gebouw B.
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Gebouw A.

Het logistieke gedeelte is geschikt voor
stellingen met een pallethoogte van 12,2 m.

v

s

Oplevering appartementen ANNO52 in zicht
Metamorfose
Niet veel doet nog denken aan
het oude warenhuis dat in 1952
werd gebouwd. Met recht kan

11

dan ook van een metamorfose
worden gesproken. Niet in de
laatste plaats, omdat in de kern van
het complex een gezamenlijke binnentuin
is voorzien. Op de begane grond zijn commerciële ruimtes gesitueerd die de aantrekkingskracht van het bijzondere gebouw in ere zullen
herstellen. Na de constructieve sloop van de
volledige tweede verdieping, gevels en diverse
vloeren is de tweede verdieping opnieuw opgebouwd met daar bovenop een extra bouwlaag voor de dakappartementen. Het project,
Nog even en dan worden de 45 koopappartementen van het transformatieproject ‘ANNO52’ op-

een ontwikkeling van BVR VastgoedOntwikke-

geleverd. Daarmee behoort het voormalige V&D pand in hartje Bergen op Zoom definitief tot

ling BV, werd door BVR Bouw BV gerealiseerd.

l

het verleden. Diverse stads-, tuin- en dakappartementen met een parkeerplaats en berging in de

De bouw ging in juni 2020 van start.

-

kelder komen er voor in de plaats. De opleveringen vinden plaats in het eerste kwartaal van 2022.

n

Bewoners en wethouder
leggen laatste vloerdeel
Kademeester

.

Vanwege corona was het niet eerder mogelijk om met alle bewoners bij het transformatie-/nieuwbouwproject ‘Kademeester’ stil te
staan. Op 28 september jl. kwam daar verandering in. Want samen met één van de

Nieuw bedrijfspand Bitasco Trading
in de maak

bewoners legde de Roosendaalse wethouder Toine Theunis het laatste vloerdeel op
de fundering van het nieuwbouwgedeelte.
Een feestelijk samenzijn en een eerste ken-

In opdracht van IKO International bouwt

gereedschap, zink, zinkaccessoires en werk-

nismaking volgde. Het project omvat 32

Suijkerbuijk Bouw & Services BV een nieuw

kleding. Het nieuwe bedrijfspand wordt eind

appartementen. Ontwikkeling: BVR Vast-

bedrijfspand voor Bitasco Trading dat aan

2021 opgeleverd.

goedOntwikkeling BV. Bouw: BVR Bouw BV.

de Kalshoven in Breda wordt opgetrokken.
Na eerder het bestaande pand van Bitasco
Trading te hebben gesloopt, is de bouw van
het nieuwe bedrijfsgebouw in volle gang. Zo
is onlangs begonnen met de gevelbekleding
en de dakvloer. Bitasco Trading is leverancier
van dakmaterialen, zoals bitumen en kunststof dakbedekking, isolatie, daktoebehoren,

Toine Theunis (l) met een van de bewoners in actie.
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Mensen maken Martens

Mensen maken Mar
Mensen maken Martens
12

geelhoed.nl

aan de basis van uw succes

Mensen maken Mar
- Gegarandeerde maatvastheid
- Snel bouwen, tot wel 12 stuks per dag
- Maatwerk, aangepast aan leveller- leverancier en type

altijd een slim idee

Molenweg 1B
4486 PP Colijnsplaat

Martens beton b.v. Statendamweg 75, Oosterhout, Postbus 30, 4900 AA Oosterhout, Nederland
TEL +31 (0)162 - 42 29 00 E verkoop-mapr@martensgroep.eu, www.martensgroep.eu
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