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WIJ GEVEN ICT EEN GEZICHT
U heeft dromen en ambities. Ónze ambitie is om deze, door de
juiste inzet van ICT samen met u waar te maken. Als full service
ICT-dienstverlener bieden wij in samenwerking met Interstellar
een onderscheidend portfolio aan.
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Praktische oplossingen, overzichtelijke methodieken
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databyte.nl
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“Kwartaal van uitersten”
Met deze edite van de Blauwdruk is het eerste kwartaal van 2022 voorbij. Een kwartaal waarin

Hanno Schrauwen:
“BVR bereidt zich voor op
nieuwe Omgevingswet”
Rinus Alting:
“Metamorfose voor Kwinkelier
Bilthoven”

Colofon
Blauwdruk is een kwartaaluitgave van
BVR Groep BV uit Roosendaal en wordt
in een oplage van ca. 3.500 exemplaren
verspreid onder relaties, ICB-partners en
medewerkers van BVR Groep BV.
Tekst/dtp Witteveen Reclame
Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep
Druk

Peter Suijkerbuijk (l) en Tonny Vromans

Drukkerij Altorffer

de dingen om ons heen, ons in hoge mate bezighielden en -houden. Een kwartaal van uitersten.
Immers, de corona versoepelingen in Nederland waren amper een feit of er brak oorlog uit in
Oekraïne. Met alle gevolgen van dien voor het leven en werken hier, in Europa en in de rest van
de wereld. Ook ten aanzien van de bouw. Want door de boycot op Rusland groeit de schaarste
aan grondstoffen en moet er uitgeweken worden naar materialen die nog wel leverbaar zijn.
Daarnaast wordt het gebrek aan stabiliteit in de bouwsector, veroorzaakt door corona, onder invloed van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne alleen maar groter en hebben we bovendien te
maken met de nog steeds fors toenemende prijsstijgingen van onderaannemers en leveranciers.
Een bijkomend, maar daarom niet minder serieus probleem, betreft de nog steeds beperkte productiecapaciteit, omdat een aantal van onze productiemedewerkers niet inzetbaar is vanwege
corona. En last but not least: ook de hoge gasprijzen en brandstoftarieven liegen er niet om.
Goed nieuws!
Ondanks de bovengeschetste opeenstapeling van problemen en aandachtsgebieden is er ook
goed nieuws te melden. BVR Groep BV heeft 2021 namelijk afgesloten met een hogere omzet
en een positief resultaat. Wederom dus zwarte cijfers voor onze bouwgroep, plus een nog steeds
goed gevulde orderportefeuille die goed is voor de bouw van ca. 1.000 wooneenheden voor
de jaren 2022-2024. Meer informatie hierover wordt gegeven in het Jaarverslag 2021 dat binnenkort verschijnt en o.a. op onze website te vinden zal zijn. Verder kunnen we melden dat een
aantal projecten in het eerste kwartaal is opgeleverd. Een mooi voorbeeld is het transformatieproject ‘ANNO52’ in Bergen op Zoom, waar we in deze Blauwdruk uitgebreid bij stilstaan.
Andere projecten waarover in deze editie ook geschreven wordt, zijn bijvoorbeeld Kademeester
in Roosendaal, de Kwinkelier in Bilthoven, het 66kV Station voor Stedin op de Maasvlakte en

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Landgoed de Hoven in Rotterdam. Kortom, een breed scala aan (eigen) projecten.
Wij wensen iedereen veel leesplezier met deze Blauwdruk.
Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Theo Klijn
(BVR VastgoedOntwikkeling)
over Landgoed de Hoven:
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“Altijd
vertrouwen
gehad in dit
bijzondere
project”

Villa de Hoven

De Oranjerie

k

e
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Theo Klijn, hoofd BVR VastgoedOntwikkeling BV, kijkt met grote tevredenheid terug naar

H

n

de verkoop van de appartementen van Landgoed de Hoven. Alle 70 appartementen zijn

d

,

namelijk verkocht. “Het is een zeer bijzonder project op een zeer bijzondere en tevens

.

unieke locatie. Ik heb er ook al die tijd het volste vertrouwen in gehad dat het een succes

n

zou worden. Er was door corona misschien even een dip in de voortgang van de verkoop,

n

maar uiteindelijk bleken kwaliteit, originaliteit, ligging en vooral niet te vergeten de uit-

d

straling van het project, allesbepalende succesfactoren.”

Theo Klijn
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Prijsvraag

van de gebouwen is van zijn hand. Een woord

Brabantse begrippen, bijzonder te noemen. Als

z

n

Het project werd verworven uit een in

van waardering aan zijn adres is hier zeker op

geen ander realiseert Theo Klijn zich dan ook

d

n

2019 gewonnen prijsvraag die toen nog de

z’n plaats. Datzelfde geldt voor de teams van

dat BVR VastgoedOntwikkeling trots mag zijn

v

‘Buitenplaats Park 16Hoven’ heette. Eind

Atta Makelaars en Hulstkamp Makelaars. Ook

op hetgeen er is bereikt. “Natuurlijk hebben

v

,

2019 kreeg het ca. 25 ha. tellende woonge-

zij hebben aan het succes bijgedragen. Vanzelf-

we het samen gedaan met iedereen die aan

v

e

bied de naam: ‘Landgoed De Hoven’. Voor

sprekend zijn het uiteindelijk de toekomstige

het plan heeft bijgedragen, maar daarnaast

v

n

het voorstel dat in het winnen van de prijs-

bewoners die de vruchten gaan plukken van al-

hebben we als Roosendaals bedrijf laten zien

“

e

vraag resulteerde, werkte BVR Vastgoed-

les wat het plan te bieden heeft aan comforta-

wat we in onze mars hebben. De bouw ging in

d

n

Ontwikkeling samen met ‘wUrck architec-

bel wonen in een weidse parkomgeving.”

oktober 2021 van start. De 3 gebouwen wor-

V

e

tuur stedenbouw landschap’. Theo Klijn:

den gefaseerd gerealiseerd. Naar verwachting

3

n

“Het winnende plan is in nauw overleg

Trots

worden de laatste appartementen in het

h

r

met Oriol Casas van wUrck architectuur

De terrasappartementen en penthouses zijn

tweede kwartaal van 2024 opgeleverd. Dan is

d

tot stand gekomen. De fraaie vormgeving

voor Rotterdamse, maar zeker ook voor West-

Rotterdam een zeer fraai woongebied rijker.”

d

Appartementengebouw De Oranjerie.

Appartementengebouw Villa de Hoven.

Appartementengebouw ‘t Koetshuis.
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Kademeester
Roosendaal

GGD vindt tijdelijke testlocatie
Covid-19 aan Kemelstede in Breda

Het transformatie- en nieuwbouwproject Kademeester in Roosendaal
krijgt steeds meer vorm. Naast de

5

transformatie van het voormalige
Essentgebouw is ook het nieuwbouwgedeelte voor een belangrijk
deel gereed. Zo zijn de daken van
de beide gebouwen dicht en is
de afbouw nagenoeg afgerond.
Ook de installaties zijn aangebracht.
De opleveringen van de woningen/appartementen vinden naar verwachting in het
3e kwartaal van 2022 plaats. Het project
Kademeester betreft een eigen ontwikkeling
van BVR VastgoedOntwikkeleling BV en
Het voormalige effectencentrum van ABN-AMRO aan de Kemelstede in Breda gaat tijdelijk

wordt gerealiseerd door BVR Bouw BV.

O

dienst doen als testlocatie voor de GGD. In principe hebben BVR VastgoedOntwikkeling BV en

i

GGD een afspraak gemaakt tot eind 2022. Van ontwikkelaarszijde was het mogelijk om aan het

w

verzoek van de GGD gehoor te geven, omdat de herontwikkeling van het effectencentrum naar

R

woningbouw voorlopig nog niet is afgerond. De testlocatie ging 14 februari jl. open.

H

p
Multifunctioneel gebouw

gedaan als stemlokaal. Een alleszins tijdelijk

De herontwikkeling is nog in volle gang. Het

multifunctioneel

s

zal nog wel even duren voordat alle proce-

dus”, legt Anton Oomen uit.

maatschappelijk

gebouw

D

d

k

dures zijn doorlopen. Wanneer het pand,

n

vooruitlopend op sloop, gebruikt kan worden

Bestemmingsplan

n

voor andere doeleinden is daar niets op tegen

Met de herontwikkeling naar woonbestem-

n

volgens projectontwikkelaar Anton Oomen

ming zijn 3 in hoogte verschillende gebouwen

t

van BVR VastgoedOntwikkeling BV.

gemoeid. Naast een laagbouw complex met

n

“Op dit moment zijn er buiten de GGD meer-

60 appartementen voorziet het plan verder in

n

dere ‘gebruikers’ die in het gebouw actief zijn.

een woontoren van 45 en een woontoren van

-

Via leegstandsbeheerder Ad Hoc maken ook

ca. 75 meter hoog. Anton Oomen:

g

3 bedrijven gebruik van het gebouw. Met

“De 3 aaneen geschakelde gebouwen zijn

t

hen zijn eveneens afspraken gemaakt over de

gesitueerd aan de A27 in Zuid-Oost Breda en

s

duur van de huisvesting. Daarnaast heeft een

worden landschappelijk ingepast. Een deel van

deel van het pand op 16 maart jl weer dienst

het terrein wordt ingericht als ecologische zone
en sluit aan bij het naastgelegen ecologische
gebied. Er is een wijziging
van het bestemmingsplan
nodig, omdat de bestemming van de locatie gaat veranderen van kantoorfunctie

Artist impression van de beoogde woontorens.

E

naar wonen.”

Anton Oomen
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Herontwikkeling goed voor 270 appartementen
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Project Kemelstede wordt ‘Zero Seven Six’
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ANNO52 gezien vanaf de verkeerslichten in de Stationsstraat. De herbestrating rondom het gebouw is nog in volle gang. Overleg over de invulling van de commerciële plint is gaande.

Transformatie/nieuwbouwproject ANNO52 opgeleverd
De 45 koopappartementen van ANNO52, het voormalige V&D gebouw in hartje Bergen

sultaat, maar daarnaast ook de ‘verrassingen’

op Zoom, zijn opgeleverd. Hiermee rondde BVR Groep BV een bijzonder, maar ook verras-

die gaandeweg het bouwtraject de kop op

send transformatie-/nieuwbouwproject af. Projectontwikkelaar Ted Dane van BVR Vast-

steken. Zoals de bouwkundige oplossingen

goedOntwikkeling BV was er vanaf het eerste tot en met het laatste moment bij betrokken.

die nodig waren om onverwachte problemen
het hoofd te bieden. Problemen overigens die

Verrassingen

projecten voor verrassingen kunnen zorgen.

extra werden bemoeilijkt door het gebrek aan

Het is geen geheim dat transformatie-

Natuurlijk de verrassing van het fraaie eindre-

bouwkundige

informatie/tekeningen

over

de oorspronkelijke bouw en de uitbreidingen
daarna. Dit veel voorkomende probleem bij
transformatieprojecten, was ook bij de realisatie van ANNO52 aan de orde. Ted Dane kan
erover meepraten:
“ANNO52 is een heel mooi woongebouw
geworden. Een project om trots op te zijn
Gevelzijde Stationsstraat.

Gevelzijde Arnoldus Asselbergsstraat.

met een unieke locatie en een bijzondere historiciteit vanuit de functie en betekenis van
de oude V&D winkel voor stad en inwoners.
Tegelijkertijd was het ook een project met wat
je zou kunnen noemen ‘verborgen gebreken’.
Zo kwamen we erachter dat het dak van de 2e
verdieping niet sterk genoeg was om een extra verdieping te dragen. Daarom hebben we

Een deel van de binnentuin en een deel van de
appartementen op de 1e en 2e verdieping.

De dakappartementen op de 3e verdieping.

die verdieping gesloopt en opnieuw opge-

1

foto links: ANNO52, gezien vanaf de
Stationsstraat, heeft de look en feel van
het voormalige V&D gebouw.
Uitzondering vormen de dakappartementen.

waren de gevels. Aanvankelijk gingen we er

met ANNO52 niet minder dan

namelijk vanuit dat we de oude gevel zoud-

8.000 m2 aan detailhandel in het

en kunnen bewerken en hergebruiken. Niets

centrum van Bergen op Zoom is

Ontwerp: Grosfeld, Bekkers van der Velde
Architecten, Breda

bleek echter minder waar. De gevel vertoonde

geschrapt. Dat is winst voor de

scheuren, was niet geïsoleerd en hebben we

stad, want het is evident dat de

foto onder: projectontwikkelaar Ted Dane
van BVR VastgoedOntwikkeling BV.

gesloopt. Om de nieuwe draagconstructie

gemeente fors terugwilde in het

zoveel mogelijk te ontlasten, is besloten van

winkelvloeroppervlak.”

een lichtgewicht systeem gebruik te maken:
HSB (Hout Skelet Bouw) wanden voor de

Veel geleerd

dakopbouw en de buitengevels. De gevels

Eén ding is zeker. Van een project

zijn voorzien van minerale steenstrips en

als ANNO52 kun je als ontwikke-

werden elders geproduceerd, inclusief kozij-

laar én bouwer heel veel leren. Ted

nen en beglazing. Ze zijn op de bouwplaats

Dane legt het als volgt uit:

gemonteerd met behulp van de torenkraan.

“Door alle dingen die zich hebben

Een van de motieven om niet alles te slopen

voorgedaan, ben je er als ontwikkelaar

en opnieuw te beginnen, had te maken

continu bij betrokken. Want vergeet niet dat

met onze duurzaamheidsambitie om de

we de woningen al hadden verkocht. Als er

CO2-footprint zo laag mogelijk te houden.”

zich dan gaandeweg de bouw dingen voordoen, moet je daar oplossingen voor beden-

Ontwerp

ken. Gelukkig is dat allemaal gelukt en hebben

Het was het idee van architect Pascal Gros-

we met alle betrokken partners een geweldig

bouwd om een extra 4e bouwlaag te kunnen

feld om de kern uit het woonblok te halen.

gebouw gerealiseerd, zij het dat het van tijd

realiseren.”

Dit maakte het mogelijk om aan twee kanten

tot tijd best de nodige hoofdbrekens heeft ge-

van het blok woningen te bouwen met in het

kost. Een woord van waardering is dan ook op

’

p

Constructie

midden een binnentuin. Ted Dane:

z’n plaats voor de gemeente Bergen op Zoom,

n

Hét probleem zat voor een belangrijk deel in

“Het mooie van het ontwerp is dat de ar-

voor architect Pascal Grosfeld van Grosfeld,

n

de oorspronkelijke betonnen draagconstruc-

chitect kans heeft gezien het oude V&D

Bekkers van der Velde Architecten uit Breda

e

tie. Die liet te wensen over. De oplossing werd

gebouw te laten herleven door een aantal

en voor de overige bouwpartners. Een heuse

n

gevonden in het aanbrengen van nieuwe sta-

elementen van toen terug te brengen. Zo

Titanenklus hebben onze collega’s van BVR

r

len liggers en balken en nieuwe vloervelden

hebben de stenen dezelfde kleur als die van

Bouw BV geleverd. Alle oplossingen die zijn

n

om de oorspronkelijke draagconstructie sterk

de gesloopte gevels en zijn het metselver-

bedacht, moesten ook nog eens uitgevoerd

j

genoeg te krijgen. Ted Dane:

band en de terugliggende voeg van toen

worden. Uitvoerder en werkbegeleiders heb-

-

“Er is zelfs door de keldervloer geboord om 51

teruggebracht. Tevens zijn de luifel en de

ben laten zien dat we als bouwgroep tot heel

n

extra funderingspalen aan te brengen, waar-

dakrand een duidelijke verwijzing naar het

veel in staat zijn. Een goed en marktconform

op dragende betonwanden geplaatst zijn met

oorspronkelijke gebouw. De vernieuwde ver-

plan ontwikkelen is één, maar het bovendien

w

daarop weer vijzels die sterk genoeg waren

sie van het bijzondere gebouw uit de jaren

naar ‘evenbeeld’ kneden is twee. Chapeau!”

n

om de betonwanden van de volgende ver-

‘50 is mede daardoor bijzonder gebleven.

-

dieping te dragen. Weer een ander probleem

Niet onbelangrijk is natuurlijk ook dat er

1e/2e verdieping en dakappartementen in aanbouw.

Montage HSB wanden dakappartementen.

n

.

t

.

e

-

-

Sloopwerkzaamheden.
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Loodgieters &
Installatiebedrijf
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•Service en onderhoud

•Duurzame energie
•Airconditioning
•Zonnepanelen
•Sanitair
•Dakbedekking
•Ventilatie
•Koper/zinkwerken
•(Vloer)verwarming
•Gas- en waterinstallaties
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Uw uitdagingen zijn onze inspiratie. Sinds 1929 is

Aberson uw partner op het gebied van dak en gevel.
Meer info? U vindt het op www.aberson.nl
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Techniekweg 4 4143 HV Leerdam T 0345-613 300 E info@havelaarbv.nl I www.havelaarbv.nl
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VOLLEDIGE
A-TOT-Z AANPAK!

d

e

Gespecialiseerd in
nieuwbouw en renovatie,
inclusief montage.
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RAMEN & KOZIJNEN
SCHUIFSYSTEMEN
VLIESGEVELS
DEUREN

info@stalkugeveltechniek.nl

+31 (0)79 36 067 36

Radonstraat 299
2718 SV Zoetermeer

www.stalkugeveltechniek.nl

Trafostation Strijen
aangepast

BVR Bouw Gorinchem BV bouwt
66kV Station aan Maasvlakte
9

Aan de Hoekseweg/Keizersdijk in Strijen heeft
BVR Bouw Gorinchem BV in opdracht van
Stedin het bestaande trafostation aangepast.
Het werk bestond uit het aanpassen en vervangen van gevelkozijnen, gevelroosters en
het intern aanpassen en afwerken van het
station. Met 60 min BW cellenbeton wanden

Op de hoek Europaweg/Antarticaweg aan de

storten van beton startte eind januari jl. en

is de ruimte opgedeeld. Ook is de vloer onder-

Maasvlakte is BVR Bouw Gorinchem BV in

betrof die eerste keer zo’n 80 m3. Het storten

steund met een staalconstructie. Stucwerk en

opdracht van Stedin bezig met de nieuwbouw

geschiedde gefaseerd in lagen van steeds

schilderwerk zorgden voor de finishing touch.

van het 66kV Station Noordring. Op deze

1 meter. Het ontkisten was afhankelijk van

Het werk startte in de tweede week van

unieke locatie varen grote containerschepen

het rijpingsproces van het beton. Dit werd

februari en nam zo’n 6 weken in beslag.

aan en af.

met zgn. ‘rijpheidsmeters’ gemeten. Daartoe

Nieuwbouw 50kV
Station Houten

werden speciale meetdraden mee gestort.
‘Voormalige zee’
De betonwerkzaamheden vorderen gestaag,
mede omdat de weersomstandigheden op de

In Houten aan de Schonauwenseweg reali-

‘voormalige zee’ op dit moment meevallen.

seert BVR Bouw Gorinchem BV een nieuw

Op deze unieke locatie waar grote container-

50 kV Station. Het gebouw bestaat uit 2 ver-

schepen aan en af varen, is al heel wat

diepingen, krijgt een trafo- én schakelruimte

regen en wind getrotseerd. In de kelder van

en wordt 31 meter lang en 21 meter breed.

het hoofdgebouw zijn de staalconstructie en

De hoogte bedraagt 7,20 meter. Eind februari

de handzame velling kalkzandsteen blokken

gingen de heiwerkzaamheden met DPA palen

aangebracht. Nadat begin februari de begane

van start. De traforuimte wordt met roosters

grondvloer is gestort, is aansluitend met de

afgewerkt, de schakelruimte met donkere sier-

opbouw van de staalconstructie en het verlij-

metselwerkstenen. Oplevering: 31 okt. 2022.

men van de kalzandsteenblokken begonnen.
In verband met de hoogte wordt het dak op
torens gesteld ten behoeve van de breedplaatelementen en wordt er geen gebruik gemaakt van schroefstempels.
Trafocellen
Op hetzelfde terrein realiseert BVR Bouw
Gorinchem BV eveneens 2 trafocellen met 9,5
meter hoge wanden (foto rechtsonder). Het

Oplevering: begin juni 2022.
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Hanno Schrauwen, Adviseur Energie, Duurzaamheid en Techniek:

“BVR bereidt zich voor op nieuwe Omgevingswet”
dat is wezenlijk anders.
Nu hebben we namelijk te
10

maken met verschillende
bestemmingsplannen voor

Nieuwe
Omgevingswet
allesomvattend

verschillende deelgebieden
in dezelfde gemeente waar
weer allerlei verschillende

Hanno Schrauwen

verordeningen van toepassing zijn. In het toekomstige omgevingsplan
zijn alle regels voor de fysieke leefomgeving
in één overzichtelijk document ondergebracht.
Iedereen weet dus precies welke regels er in
een bepaald gebied gehanteerd worden. Er
ontstaat meer bestuurlijke afwegingsruimte
om lokaal de fysieke omgeving te beheren

Hanno Schrauwen is Adviseur Energie, Duurzaamheid en Techniek. Als zodanig is hij binnen

en te ontwikkelen. Een ander voordeel is dat

A

BVR Groep BV diegene die de ontwikkelingen op dit gebied op de voet volgt. In dat verlengde

digitaal in één actueel overzicht te vinden

i

informeert en adviseert hij de bouwende en ontwikkelende werkmaatschappijen over nieuwe

is welke regels voor een bepaald perceel of

B

en/of veranderende wet- en regelgeving. Niet voor niets maakt hij ook deel uit van het be-

adres van kracht zijn. Daarnaast is er meer

b

drijfsbureau van de bouwgroep. Een kijkje achter de schermen.

ruimte voor nieuwe initiatieven. Dit zijn enkele
voorbeelden van de voordelen die we straks

Omgevingswet

de Woningwet. Dit betreft ook de koppeling

gaan ervaren. Desondanks is het zaak om

“Dé wet waar iedereen op zit te wachten

die wordt gemaakt met het Bouwbesluit dat

de ontwikkelingen te blijven volgen, want er

en die tevens alle bestaande wetten op het

onder de paraplu van de Omgevingswet

gáán dingen veranderen en daar willen we

gebied van leefomgeving vervangt, ver-

een andere naam krijgt: ‘Besluit bouwwerken

goed voorbereid mee aan de slag.”

eenvoudigt en bundelt, is de Omgevings-

leefomgeving’ (Bbl). Binnen BVR zijn we druk

wet. Helaas is deze al een aantal keren uit-

bezig met de voorbereidingen van wat er

Wet Kwaliteitsborging

gesteld en daarmee dus ook de wetten

komen gaat. Dat doen we enerzijds door ons

“Een onderdeel van de Omgevingswet: Wet

die hier onderdeel van uitmaken, zoals

te blijven verdiepen in de op stapel staande

Kwaliteitsborging, vraagt voor bouwers extra

bijvoorbeeld de Wet Kwaliteitsborging.

wet- en regelgeving en er anderzijds voor te

aandacht. Deze wet beoogt namelijk de kwa-

Met de invoering van de Omgevingswet

zorgen dat we organisatorisch, alsook op het

liteit van de bouw op peil te houden door

komen meer dan 150 bestaande wetten

gebied van ICT en automatisering, klaar zijn

ontwerp- en bouwfouten te voorkomen. Niet

en regelingen te vervallen. Het is de meest

voor de dingen die komen gaan. Want alles

alleen kunnen opdrachtgevers gemakkelijker

omvangrijke wetswijziging sinds 1848”,

valt straks onder de nieuwe Omgevingswet,

met bouwfouten bij de makers ervan terecht,

legt Hanno Schrauwen uit.

zoals bestemmingsplanwijzigingen, bouwvoor-

bouwers moeten straks ook inzichtelijk maken

schriften, vergunningen, etc.”

hoe ze een bouwwerk hebben gebouwd met

Allesomvattend

bijvoorbeeld foto’s, informatie, rekeningen, te-

Voor een bouwgroep als de BVR Groep

Omgevingsplan

keningen, etc. Tevens veranderen de aanspra-

is het van groot belang om te weten wat

Vanuit zijn informerende en adviserende taak

kelijkheidsregels door een wijziging in het Bur-

er verandert en waarmee rekening moet

probeert Hanno Schrauwen de mogelijke ge-

gerlijk Wetboek. In principe wordt de aanne-

worden gehouden bij het ontwikkelen en

volgen van de nieuwe wet in kaart te brengen.

mer na de oplevering op alle gebreken die er

bouwen van (eigen) projecten.

“We gaan straks van een bestemmingsplan-

zijn, aangesproken. Kortom, een wereld van

“De Omgevingswet is de opvolger van

traject naar een omgevingsplantraject. En

verschil met hoe het was.”

Rinus Alting, projectcoördinator BVR Bouw Gorinchem :

“Metamorfose voor Kwinkelier Bilthoven”
Vorig jaar startte fase 6. Na
het strippen en slopen, zijn we
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onlangs begonnen met het HSB
timmerwerk en het aanbrengen
van de stelkozijnen. Ook wordt
de opgang naar de eerste verdie-

n

ping aangepakt. In deze winkelpanden
is ruimte voor grote winkelketens. Zodra De
Kwinkelier gereed is, kan van een succesvolle
transformatie van een vrij
gedateerd winkelcentrum
naar een moderne multiuse omgeving gesproken
Artist impression fase 6 Kwinkelier Bilthoven - ontwerp: Bureau voor Stedebouw en Architectuur | Wim de Bruijn.

worden. Oftewel: winkelen,
wonen, werken en gebruik
Rinus Alting

Al een aantal jaar wordt er hard gewerkt aan de revitalisering van winkelcentrum De Kwinkelier

maken van diverse maat-

in Bilthoven. Het plan, ontworpen door Bureau voor Stedebouw en Architectuur | Wim de

schappelijke voorzieningen. De oplevering van

Bruijn uit Rotterdam, bestaat uit 6 fasen. Bij de laatste twee fasen is BVR Bouw Gorinchem BV

fase 6 staat gepland voor 10 oktober 2022.”

betrokken. Projectcoördinator Rinus Alting over de bouw van de winkelunits.
Fase 6

de voormalige stek. Kruidvat blijft zitten en de

“Het winkelcentrum was erg gedateerd en

overige units stonden leeg”, zegt Rinus Alting.

met recht toe aan een grondige opknapbeurt.
Het is dan ook niet voor niets dat besloten

Transformatie

werd het winkelhart van Bilthoven te moder-

Een opmerkelijk detail is het feit dat fase 5

niseren. Om dat te realiseren is er in de eerste

wordt afgerond na fase 6. Rinus Alting:

vier fasen veel gebeurd. Op dit moment zijn

“Wij hebben de sloop van fase 5 meegeno-

de strip- en sloopwerkzaamheden voor fase 6

men met het strippen van fase 6. Bouwfase

achter de rug. Deze fase omvat de winkelunits

5 bestaat uit de bouw van een winkelpassage,

van de Hema tot en met de Kruidvat vestiging.

inclusief appartementencomplex. De verdere

25kV Station
Zoetermeer

De Hema is tijdelijk elders in het winkelcentrum

afwikkeling van fase 5 (vergunningen, aanbe-

In Zoetermeer heeft BVR Bouw Gorinchem

gehuisvest, maar keert straks weer terug naar

steding e.d.) is nog niet helemaal afgerond.

BV in opdracht van Stedin een afzinkkelder
met daar bovenop een prefab schakelgebouw
gerealiseerd. Het geheel is afgewerkt met
strips van baksteen. Het project, gelegen
aan de Werner van Siemenstraat, is onlangs
opgeleverd.

De foto toont het oude pand van de Hema en laat duidelijk zien dat het winkelcentrum aan een opknapbeurt toe was.
Op de te vervangen houten rabatdelen is aan de gevel een deel van de naam Hema nog te zien.
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