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Viering hoogste
punt nieuwbouw
IKC Koningskwartier
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Al 40 jaar
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op ons bouwen
#AKvastgoed

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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“De toekomst tegemoet”
In deze uitgave van de Blauwdruk kijken we o.a. terug op 2021. Dat doen we aan de hand van
ons onlangs verschenen Jaarverslag. Daaruit valt af te leiden dat we op basis van het behaalde
resultaat gematigd positief zijn over het afgelopen jaar. Een jaar overigens dat we wederom met
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Renovatie Heijermansflat
Spijkenisse
Goof van der Linden:
“Bouwteam op het lijf geschreven”

zwarte cijfers hebben afgesloten. Naar de toekomst kijkend, hebben we te maken met een nog
steeds goed gevulde orderportefeuille. Er staan namelijk ca. 800 wooneenheden op de nominatie
om gebouwd te gaan worden. Tegelijkertijd worden we op dit moment helaas ook geconfronteerd met de problematiek rondom de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan. Zoals de zeer
hoge brandstof- en energieprijzen, de enorme prijsstijgingen van bouwmaterialen, lange levertijden, etc. Deze negatieve ontwikkelingen houden ons bezig, met alle gevolgen van dien voor

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

Drukkerij Altorffer

zowel de directe als de verre wereld om ons heen. Het bevriezen en/of uitstellen van geplande
bouwprojecten op financiële, organisatorische en/of operationele gronden is op dit moment geen
zeldzaamheid. De samenleving gaat duidelijk gebukt onder de problemen die er zijn. En zoals de
zaken er op dit moment voor staan, zijn concrete oplossingen niet op korte termijn te verwachten.
Alle hens aan dek dus om alle lopende en op te starten werken overeind te houden. Vanzelfsprekend is dit voor ons op dit moment één van de hoogste prioriteiten.
Aan de hand van de onderwerpen die in deze uitgave de revue passeren, valt af te leiden dat we
op diverse locaties actief zijn en blijven. Projecten worden opgeleverd en nieuwe gaan van start.
Een positief gegeven dus in een moeilijke tijd! Tegelijkertijd wordt er achter de schermen hard
gewerkt aan de voortzetting van de in 2020 ingezette ICT-vernieuwingen, de verdere uitwerking
van het BIM modelleren en zijn we bovendien bezig met de herziening van ons PR/marketingbeleid. Aan de wijze waarop we via onze social media kanalen communiceren, is dat reeds te
zien. Kortom, er is veel werk aan de bouwwinkel.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Wij wensen iedereen veel leesplezier met deze Blauwdruk en alvast een prettige zomervakantie!
Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Hoogste punt nieuwbouw
IKC Koningskwartier
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Kinderen
overhandigen
cadeaus om
bouwkeet
op te fleuren

De kinderen van IKC Koningskwartier, net voordat ze aan Johan Jaspers van
BVR (l) de cadeaus gaan overhandigen. Geheel rechts: leerkracht Tom van de Kamp.

Het bereiken van het hoogste punt is een goede reden voor een feestje. Dat vond ook de

Tijdcapsule

directie van IKC (Integraal Kindcentrum) Koningskwartier in Zevenhuizen. Daarom was

Nadat de bouw eind oktober 2021 van start

op 20 mei 2022 een kleine afvaardiging van het kindcentrum op de bouwplaats aanwezig

ging, vond op 25 november een officiële han-

om bij wijze van ‘officiële handeling’ de vlag van het kindcentrum te hijsen. Hierna wacht-

deling plaats. Wethouder Jan Verbeek van de

te BVR een heuse verrassing. Kinderen hadden namelijk speciaal voor de aannemer een

gemeente Zuidplas begroef toen samen met

aantal fraaie kunstwerken gemaakt. “Deze zijn bedoeld om de bouwkeet op te fleuren”,

een paar kinderen, het schoolbestuur en de

zei ‘meester’ Tom van de Kamp. Namens BVR Bouw nam senior werkvoorbereider Johan

directie, op het destijds nagenoeg onbebouw-

Jaspers de cadeaus in ontvangst.

de terrein een tijdcapsule. Voor de goede orde
vroeg Tom van de Kamp aan de aanwezige

Kindcentrum

de keuze voor kindcentrum in plaats van

insiders nog even naar de exacte locatie. Met

Binnen het IKC Koningskwartier wordt

school. Het opvangen van kinderen is in han-

die wetenschap en een succesvol verlopen

niet gesproken over een school, maar over

den van Quadrant. Daarnaast hebben we een

missie achter de rug, namen hij en de kinderen

een kindcentrum. Tom van de Kamp legt

basisschool. Het nieuwe gebouw gaat plaats

afscheid van bouwer, directievoerder en op-

uit hoe dit zit. “Centraal staat bij ons de

bieden aan meer dan 300 kinderen. Boven-

drachtgever. De oplevering van het nieuw-

vloeiende overgang van kinderopvang,

dien is er ruimte voor kinderopvang voor ca.

bouwproject zal medio 2022 plaatsvinden.

naschoolse opvang en onderwijs. Vandaar

125 kinderen.”

Dus nog voor de zomervakantie.

Het nieuwe kindcentrum in aanbouw.

Een kijkje in het nog niet afgewerkte gebouw.

Waterstate Goes combineert hotel-,
woon-, horeca- en winkelfuncties

Beltmolen
fase 3 gestart
Onlangs is BVR Bouw BV in
Nieuw-Vossemeer begonnen met
de realisatie van fase 2 van plan
Beltmolen. Na de oplevering van
de 17 koopwoningen van de eerste fase, werd de verkoop van de
resterende 6 en 8 tweekappers,
en 9 vrije bouwkavels door BVR
VastgoedOntwikkeling BV enkele
maanden geleden afgerond. Inmiddels
zijn de nodige voorbereidende werkzaamheden verricht en is met het grondwerk begonnen. Tevens heeft ten behoeve van het
heiwerk grondverbetering plaatsgevonden.

In Goes is BVR Groep BV nauw betrokken bij de ontwikkeling van ‘Waterstate’, een bijzonder
project dat met recht uniek genoemd mag worden. Het wordt namelijk gerealiseerd tussen het

Eind mei zijn de eerste DPA palen geboord.
Artist impression van de 6 tweekappers.

Goese Meer en de haven in het centrum van Goes. De betrokkenheid van werkmaatschappij
BVR Bouw BV voert terug naar een samenwerking in bouwteamverband.
Luxe complex

die door het hotel geboden worden, zoals het

Waterstate betreft een luxe complex dat 89

aanwezige restaurant, de wasserette en de

hotelappartementen, 14 woonappartemen-

schoonmaak- en ontbijtservice.

2

ten, alsook 200 m aan horeca en een commerciële unit omvat. De 89 hotelkamers

Ontwikkeling

worden als belegging aan particuliere beleg-

De ontwikkeling van het project is in handen

gers aangeboden. De 14 woonappartementen

van RWS.Com (woningcorporatie) uit Goes,

zijn ruim van opzet. Deze variëren van 73

DVT Beheer en Victorem Investments NV uit

tot 111 m2 met balkons van 9 tot 63 m2.

Roosendaal. De start van de bouw staat in

Bewoners kunnen meeliften op de faciliteiten

principe gepland voor september 2022.

Bouwplaats is ingericht.

Artist impression van de 8 tweekappers.

Artist impression’s van het project laten duidelijk zien waarom er voor de naam ‘Waterstate’ is gekozen.
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Doorschuiven projecten
Naast corona was in 2021 van een aantal
minder gunstige ontwikkelingen sprake. Zo
waren de stijgende bouwprijzen debet aan het
doorschuiven van projecten, één van de problemen die het resultaat hebben beïnvloed en

6

ervoor zorgden dat de winst lager uitviel dan
begroot. Voor 2022 heeft deze gang van zaken tot gevolg dat de doorgeschoven projecten in een stijging van de omzet zullen resul-

producten & diensten

teren. Een omzet van ca. 80 miljoen euro is in
2022 dan ook niet uitgesloten.
Werkmaatschappijen
Op 31 december 2021 telde BVR Groep BV
5 werkmaatschappijen: BVR Bouw BV, BVR
Bouw Gorinchem BV, Suijkerbuijk Bouw &
Services BV, BVR VastgoedOntwikkeling BV
en de Nederlandse Bouw & Vastgoed Combinatie BV, afgekort NBVC. Het was de stuwende (daad)kracht van de werkmaatschappijen die het positieve groepsresultaat mogelijk
maakte. Een belangrijk gegeven hierbij is de
ontwikkeling en realisatie van woningen. De
groei van de woningmarkt die zich in 2020
liet zien, kreeg namelijk in 2021 een vervolg.
Werden vorig jaar reeds de nodige woningen
opgeleverd en verkocht, dankzij de orderportefeuille die goed is voor nog eens 800 te
ontwikkelen en te realiseren woningen in de

Thema Jaarverslag 2021: Diversiteit in producten en diensten

komende 4 à 5 jaren, is van een duidelijke,

Stuwende kracht werkmaatschappijen
zorgt voor positief groepsresultaat

verder stijgende lijn, sprake. Uiteraard staat dit

Onlangs presenteerde BVR Groep BV het Jaarverslag 2021. Het werd in meerdere opzich-

onderwijs, sport en netbeheer.

los van de overige projecten, zoals die op het
gebied van onderhoud, renovatie en utiliteitsbouw, alsook de projecten voor de sectoren

ten een bijzonder jaar. De in 2020 wereldwijd opgedoken coronapandemie zou namelijk
haar stempel op mens en samenleving blijven drukken. De regels van RIVM en overheid
bleven daarom wederom leidend. Bijzonder was 2021 ook in een aantal andere opzichten.
Zo zette de stijging van bouwprijzen fors door, was er sprake van een tekort aan vakbekwaam personeel en is een aantal projecten doorgeschoven en/of later van start gegaan
vanwege stagnerende procedures en/of problemen op coronagebied. Mede door deze en
andere onvoorziene omstandigheden viel de netto-winst van 2,2 miljoen euro lager uit dan
verwacht. De omzet kende daarentegen een stijging en bedroeg ca. 65 miljoen euro (2020:
52,5 miljoen euro). Dit alles maakte van 2021 zonder meer een uitzonderlijk jaar, maar wel
met opnieuw een positief resultaat. En ook dat is bijzonder!
Artist impression van plan Beekkwartier in Roosendaal

Projectontwikkeling

tions die in 2020 zijn geïnspecteerd. Opge-

2019 is BVR Groep BV voor 100%

In 2021 trok de woningverkoop van de ei-

leverd werd het 34 appartementen tellende

aandeelhouder van NBVC BV

gen projecten aan nadat de belangstelling van

Havenhuys in Alphen aan den Rijn, de tweede

(Nederlandse Bouw & Vastgoed

(potentiële) kopers in 2020 als gevolg van

fase van Baronie Haven. De derde fase: 118

Combinatie BV). Deze werkmaat-

corona stagneerde. Zo werden alle beschik-

woningen, begon in september 2021 met de

schappij voert zelf geen bouw- of

bare woningen van de projecten Kademeester

sloop van de bestaande bebouwing. Andere

onderhoudswerkzaamheden

(Roosendaal) en ANNO52 (Bergen op Zoom)

lopende projecten zijn o.a. de bouw van een

maar opereert als onafhankelijk

verkocht. Datzelfde geldt voor het nieuw-

66kV Station aan de Maasvlakte, een 50/21

intermediair tussen enerzijds op-

bouwproject Beltmolen (Nieuw-Vossemeer).

kV Station in Houten en de revitalisering van

drachtgevers en anderzijds bouw-

Hoewel de verkoop van de wooneenheden

winkelcentrum De Kwinkelier in Bilthoven.

en onderhoudsbedrijven die wor-

van Landgoed de Hoven in Rotterdam en

Opgeleverd zijn een 50/10 kV Station in Wijk

den ingezet om het onderhoud

Beekkwartier in Roosendaal nog niet is afge-

bij Duurstede en een clubhuis voor tennis-

voor de opdrachtgevers te ver-

rond, is de belangstelling bovengemiddeld.

vereniging DLTC in Dordrecht. Suijkerbuijk

zorgen. Het uiteindelijke doel van

Van een aantal projecten zijn de verdere ont-

Bouw & Services BV tekende wederom voor

NBVC BV is het ontzorgen van

wikkeling en voorbereiding nog gaande, o.a.:

het niet periodieke onderhoud aan wonin-

opdrachtgevers.

- De Roselier, Roosendaal (26 woningen);

gen voor Alwel en Woonbron. In Roosendaal

- Kemelstede, Breda (280 appartementen);

werden tevens onderhoudswerkzaamheden

Vooruitzichten

- Beekkwartier fase 2, Roosendaal (32

verricht voor de Stichting Groenhuysen en

De vooruitzichten voor 2022 en 2023 zijn in

- woningen);

een aantal Verenigingen van Eigenaren.

principe positief. Want dankzij de nog immer

- Zwaaikom, Roosendaal (45 appartementen);

Daarnaast verzorgt deze werkmaatschappij

goed gevulde orderportefeuille staan er ca.

- Mariadal, Roosendaal (10 appartementen,

de calamiteitenservice van BVR Groep BV.

800 wooneenheden op de nominatie om ge-

- 12 maisonnettes, 26 studio’s en 46

Verbouwingen waren er in 2021 voor o.a.

bouwd te gaan worden. Tegelijkertijd zijn er op

- woningen);

Plieger in Goes en Schiedam, voor een aan-

dit moment ook de problemen die te maken

- Wissel 2020, Dordrecht (76 woningen).

tal woningeigenaren in West-Brabant, voor

hebben met de oorlog in Oekraïne en de ge-

ASVZ in Leerdam, voor KCS in Oudenbosch,

volgen daarvan. Zoals de problemen rond-

Hoogtepunten

voor het Munnikenheide College in Rucphen

om levertijden, de zeer hoge brandstof- en

In 2021 leverde BVR Bouw BV distributiecen-

en voor Suiker Unie in Roosendaal. Voor

energieprijzen, de enorme prijsstijgingen van

trum A58 LOGISTICS Roosendaal op. Projec-

McDonald’s Nederland werden werkzaam-

bouwmaterialen, etc. Het spreekt voor zich dat

ten die in 2022 doorliepen waren Kademeester

heden verricht aan restaurants in Rotterdam,

de aandacht voor deze problemen groot is en

(Roosendaal) en ANNO52 (Bergen op Zoom).

Hendrik-Ido-Ambacht en Oosterhout. Voor

onveranderd groot zal blijven.

In oktober 2021 werd in Zevenhuizen gestart

Woonbron werd in Beverwaard de derde fase

met de bouw van IKC Koningskwartier en

van het groot onderhoud opgeleverd. Dit pro-

Informatie

met het eerste appartementengebouw van

ject werd samen met BVR Bouw Gorinchem

Bekijk

Landgoed de Hoven in Rotterdam. BVR Bouw

BV uitgevoerd. Nieuwe bedrijfsgebouwen

2021 op www.bvrgroep.

Gorinchem BV verzorgde voor netbeheerder

werden gerealiseerd voor Bitasco in Breda en

nl/diversiteit of scan de

Stedin het onderhoud van diverse trafosta-

Installatiebedrijf Adams in Roosendaal. Sinds

QR-code:

In Roosendaal zag Distributiecentrum A58 LOGISTICS
Roosendaal het levenslicht

Artist impression van de derde fase van plan Baronie
Haven in Alphen aan den Rijn

Nieuwbouw bedrijfspand voor Installatiebedrijf Adams in
Roosendaal

het

uit,

jaarverslag
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Projectcoördinator
Monique Klijn-Cloots:
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“Bijblijven
en de lat
hoog houden
van belang
voor je eigen
ontwikkeling”
Toen Monique Klijn-Cloots (53) in januari 2022 bij Suijkerbuijk Bouw & Services BV ging

haar carrière. Eén ding is duidelijk: Monique

werken, was ze de eerste vrouwelijke projectcoördinator binnen de BVR gelederen. Ze

ontbreekt het niet aan ambitie. Na de mts

houdt zich bezig met de projecten. Dat kan nieuwbouw zijn, maar ook renovatie of beiden.

heeft ze diverse bouw- en ICT-opleidingen/

Kortom, een vrouw in een wereld waar vooral mannen werkzaam zijn. Het vormde de aan-

cursussen gevolgd. “Bijblijven en de lat hoog

leiding om met de nieuwe projectcoördinator nader van gedachten te wisselen. Wat maakt

houden, is belangrijk voor je ontwikkeling als

dat zij voor een baan in de bouw gekozen heeft, wat zijn haar ervaringen en verwachtingen,

beroepsbeoefenaar. Zo heb ik, omdat de ge-

en niet te vergeten: waarom koos ze voor BVR en hoe is het om bij BVR te werken?

legenheid zich voordeed, de makelaarsopleiding afgerond. Ik heb er verder niks mee ge-

Techniek

dat ik aan de ’voorkant’ werkzaam ben bij bij-

daan, maar het draagt wel bij aan het beeld

“Van kinds af aan ging mijn interesse uit

voorbeeld een advies- of architectenbureau.

dat je van een branche als de bouw hebt. Een

naar techniek. Dat is altijd zo gebleven.

Veel mensen weten namelijk niet dat er in

dynamische branche overigens waar altijd veel

Na de mavo wilde ik naar de mts. Aan-

Nederland heel wat bouwbedrijven zijn waar

gaande is en adequaat opereren geboden is.”

vankelijk om werktuigbouwkunde te gaan

vrouwen in de uitvoering van het werk actief

studeren. Tijdens de open dag kregen we

zijn. Sommige op de bouwplaats, sommige

BVR

een rondleiding door de school. Zo kwam

op kantoor. Uiteindelijk gaat het erom dat je

Haar besluit om dichter bij huis te gaan wer-

ik voor het eerst in aanraking met de stu-

met elkaar samenwerkt en als team opereert.

ken, Monique woont in Bergen op Zoom,

dierichting bouwkunde. Ik was meteen

Dat is wat ik bij BVR sterk ervaar. En of je nu

bracht haar bij de BVR Groep. “Ik had van

verkocht en wist wat me te doen stond!”

vrouw bent of man, binnen de samenwerking

verschillende kanten goede berichten over

Monique is niet alleen stellig in haar uit-

die je met elkaar deelt, speelt genderidentiteit

de bouwgroep gehoord. Een bezoek aan de

leg, ze laat tevens doorschemeren dat ze

geen enkele rol. Toen ik een stuk jonger was,

website wees bovendien uit dat men op zoek

de branche vanuit een breed perspectief

heb ik een tijd gedacht dat ik extra mijn best

was naar een projectcoördinator. Solliciteren

heeft leren kennen. Daarom heeft ze ook

moest doen om toch maar te bewijzen dat ik

dus en op gesprek. Er was meteen een klik.

zo haar eigen gedachten en ideeën over

als vrouw net zo goed was als mijn mannelijke

Na een half jaar is de conclusie voor mij dan

werken als vrouw bij een bouwbedrijf.

collega’s. Onzin, zeg ik nu, verspeelde energie

ook simpel: een fijn team om mee te werken

“Er zijn veel mensen die enthousiast en

waar niemand wat aan heeft.”

in een organisatie met een uitstekende (werk)

belangstellend opkijken wanneer ik ze ver-

sfeer. Van deze uitdaging heb ik bepaald geen

tel dat ik in de bouw werkzaam ben. Vaak

Ambitieus

spijt. Sterker nog: ik weet nu al dat ik me hier

leeft men dan wel in de veronderstelling

In het gesprek met Monique gaat het ook over

verder zal kunnen ontplooien.”

Werkmaatschappijen
BVR werken samen
aan Stedin project

William de Groote, projectontwikkelaar BVR VastgoedOntwikkeling:

“Kademeester perfecte combi
transformatie en nieuwbouw”
9

Het is niet voor de eerste keer dat BVR Bouw
Gorinchem BV en Suijkerbuijk Bouw & Services
BV samenwerken. Diverse onderhoudsprojecten in de wijk Beverwaard in Rotterdam zijn
gezamenlijk gerealiseerd. Een nieuwe uitdaging wacht de beide werkmaatschappijen dit
keer in Middelharnis: de uitbreiding van een 13

Het getransformeerde Essentkantoor (l). Rechts een deel van de nog in aanbouw zijnde nieuwbouw.

kV Station. Dit trafostation, alsook het ernaast

William de Groote, projectontwikkelaar bij

vulling van de commerciële plint. William de

gelegen 50 kV Station, werden reeds in 2019

BVR VastgoedOntwikkeling BV, is trots op

Groote daarover: “Tot op heden zijn er diver-

door BVR Bouw Gorinchem BV gebouwd. De

‘zijn’ Kademeester. “Nu de bouw vordert zie

se gesprekken met geïnteresseerden geweest.

uitbreiding, die 2 nieuwe trafocellen en een

je pas goed hoe bijzonder het project is. Want

Zoals de zaken er inmiddels voor staan, gaat

secundaire ruimte met kabelkelder omvat,

naast de nog steeds aanwezige look en feel

de voorkeur uit naar een invulling met horeca.

voert alleszins terug naar de problemen op

van het voormalige Essentgebouw, maakt het

Het gaat dan om 340 m2 horecaoppervlak

het stroomnet waar netbeheerders als Stedin

nieuwbouwgedeelte het plaatje compleet.”

binnen en 123 m2 buitenterras, zij het dat

mee te maken hebben. Door de energietran-

ook een invulling met kantoren nog steeds

sitie wordt de vraag naar stroom namelijk

Oplevering

denkbaar is. Voor het overige hebben we

steeds groter. Woningen verruilen aardgas

“De opleveringen beginnen medio september.

vooral te maken met tevreden bewoners die

voor elektriciteit, elektrische auto’s moeten

We doen dat bewust na de bouwvak. Moch-

net als wij zien dat hun Kademeester een

worden opgeladen, bedrijven verduurzamen

ten er namelijk dingen zijn, dan kunnen we

bijzondere functie krijgt als verbinding tussen

via elektriciteit, datacentra hebben enorme

bewoners op dat moment optimaal van dienst

het oude centrumhart van Roosendaal en de

hoeveelheden stroom nodig en last but not

zijn. Wel moet de gemeente nog voor een

nieuwe woonwijk Stadsoevers. Een mooi voor-

least: zonnepanelen en windmolens bieden

paar essentiële zaken zorgdragen.” William de

uitzicht voor iedereen die erbij betrokken is, de

steeds meer stroom aan, waardoor ook van

Groote doelt hiermee op zowel de plaatsing

bewoners uiteraard in het bijzonder.”

die kant de druk op het net wordt verhoogd.

van een ondergrondse afvalcontainer als

Om de geschetste situatie adequaat het

de parkeervoorzieningen voor bewoners.

hoofd te bieden, zijn nieuwe en dikkere

Gemeente en Vereniging van Eigenaren zijn

kabels, meer transformatorhuisjes, extra elek-

hierover in overleg. “Eerder is van gemeente-

triciteitsstations en meer aansluitingen op

zijde voorgesteld om ten aanzien van het

het hoogspanningsnetwerk nodig. De ver-

parkeren op het parkeerterrein van het EKP-

wachting is dat het nog heel wat jaren zal

gebouw een parkeergarage te realiseren.

duren om de benodigde voorzieningen en

Bewoners kunnen deze dan middels een

maatregelen te realiseren. Met name op het

loopbrug over de Molenbeek bereiken.”

gebied van de bouw van nieuwe en de
uitbreiding van bestaande trafostations zal

Commerciële plint

veel werk moeten worden verzet.

Een punt van aandacht betreft ook de in-

William de Groote
bij de ingang van de
commerciële plint op
de begane grond.
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Tijdelijke invulling ABN/AMRO gebouw

Renovatie
Heijermansflat
Spijkenisse

Eind 2021 werd het voormalige ABN/AMRO gebouw op de hoek Markt - Hendrik Gerard

De renovatie van de in de jaren ‘70 gebouwde

Dirckxstraat in Roosendaal aangekocht. Omdat het om een herontwikkeling op termijn

Heijermansflat in Spijkenisse betreft niet de

gaat, heeft BVR VastgoedOntwikkeling BV zich gebogen over een tijdelijke maatschappelijke

eerste keer dat het woongebouw grondig

invulling van het pand. Inmiddels zijn 5 organisaties in het pand gehuisvest. Deze zijn actief

wordt aangepakt. Eerdere woningverbe-

op het gebied van o.a. kunst, cultuur, maatschappelijk welzijn, alsook goede doelen. De in het

terende maatregelen bestonden uit het ver-

pand aanwezige geldautomaat blijft de komende jaren operationeel.

nieuwen van kozijnen en beglazing, en een
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isolatiepakket op het dak. Met de onderhavige

Nieuwbouw 50kV Station Houten

renovatie door Suijkerbuijk Bouw & Services

Nog voor de bouwvak wordt een belangrijk

de schakelruimte en wordt een begin gemaakt

latie van het woongebouw weer verder op te

deel van de bouwkundige afwerking van

met het gebouwgebonden installatiewerk.

waarderen. Hierbij gaat het tevens om ver-

het 50 kV Station in Houten gestart en

Het project dat BVR Bouw Gorinchem BV in

duurzaming middels warmtepompen, zonne-

afgerond. Zo worden de cementdekvloeren

opdracht van Stedin maakt, wordt in oktober

panelen, brandtechnische maatregelen en

aangebracht op de twee verdiepingen van

2022 opgeleverd.

het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid

BV beoogt opdrachtgever Woonbron de iso-

voor de bewoners. Zo wordt bijvoorbeeld de
liftcapaciteit middels extra stopplaatsen op
alle verdiepingen verbeterd.
Bewoners
Aangezien de meeste werkzaamheden buiten
de appartementen plaatsvinden, hoeven bewoners hun woningen niet tijdelijk te verlaten.
Het informeren van bewoners gebeurt voor
een belangrijk deel per brief. Hiervoor is gekozen vanwege de hoge leeftijden (75+) van
betrokkenen. De meer algemene werkzaamheden aan het complex worden via
een informatiescherm in de centrale hal geDe 2 traforuimten worden afgewerkt met metalen roosters.

communiceerd. Oplevering: december 2022.

Goof van der Linden, bedrijfsleider BVR Bouw Gorinchem, over derde fase Baronie Haven:

“Bouwteam op het lijf geschreven”
bouwer hebben bijgedragen
aan de ontwikkeling. Niet alleen
wordt daarmee de verantwoordelijkheidsbeleving intenser, het
project voelt bovendien als je
Havenmeester

eigen kindje.”

Havenhuys

Voordeel
Het grote voordeel van een bouwteam
is en blijft uiteraard de open en eerlijke

Havenkwartier
Havensuites

wijze van samenwerken, gebaseerd op
goede afspraken over prijs en aanpak.
Goof van der Linden:
“Zo genereer je samen
het

beste

resultaat.

Artist impr. van de 3e fase van plan Baronie Haven in Alphen a/d Rijn. Het Havenhuys (rechts) is opgeleverd.

Niet voor niets is dit

Na de oplevering van het fraaie Havenhuys (fase 2) in mei 2021 werd op 10 juni van datzelfde

een manier van werken

jaar de aannemingsovereenkomst voor de derde fase tussen GREEN Real Estate en BVR Groep

die ons op het lijf is

BV ondertekend. Eerder hadden opdrachtgever Loostad Vastgoedontwikkeling uit Apeldoorn

geschreven”.

Goof van der Linden

en architect Wim de Bruijn uit Rotterdam ten aanzien van de ontwikkeling van deze fase reeds

Metamorfose

keersvrij woon-, winkel-, werkgebied. “We

Uitbreiding
ThermoNoord
Barendrecht

“De herontwikkeling van het gebied Baronie

zijn gestart met de bouw van het 34 apparte-

Enkele weken geleden rondde Suijkerbuijk

Haven betreft de transformatie van bedrijven-

menten en 6 woonlagen tellende Havenhuys.

Bouw & Services BV de verbouwing

winkelgebied naar woon-winkelgebied. Ook

De samenwerking met opdrachtgever en

af van een nieuwe bedrijfsruimte voor

verandert de Rijnhaven van bedrijfshaven in

architect verliep dermate goed dat besloten

ThermoNoord in Barendrecht. Het gaat

recreatiehaven”, legt Goof van der Linden uit.

werd de derde fase (118 woningen)in bouw-

om een nieuwe vestiging. ThermoNoord

Hiermee doelt hij op de metamorfose die het

teamverband aan te vliegen. Het betekende

heeft meerdere vestigingen (Gorredijk,

terrein van de voormalige Chocoladefabriek

dat we vroegtijdig bij het project betrokken

Groningen, Putten, De Goorn, Veghel

’De Baronie’ verandert in een nieuw en ver-

waren en vanuit onze eigen expertise als

en Gorinchem) en is specialist op het

gekozen voor een bouwteam. Bedrijfsleider Goof van der Linden over het prestigieuze project
in Alphen aan den Rijn waar medio mei jl. met de heiwerkzaamheden is begonnen.

gebied van airconditioning, warmwateren luchttechniek. Het project omvatte
o.a. de realisatie van een showroom en
nieuwe kantoorruimten.

Links: ‘Havenkwartier’. Rechts: ‘Havenmeester’.

‘Havensuites’.
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