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De eindstreep in zicht
Nu het jaar zijn einde nadert, kan een uitgebreid jaaroverzicht niet ontbreken. In dit
nummer blikken we terug en kijken we vooruit. Wat waren bijzondere projecten,
welke veranderingen vonden er plaats en wat zijn de plannen voor het nieuwe jaar?
Met een succesvol jaar als 2018 achter ons, kijken we uit naar 2019.
We wensen jullie alvast fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling.

ONS EIGEN PAND
Groei vraagt om aanpassing
De afgelopen jaren zijn wij als bouwbedrijf behoorlijk gegroeid.
En dat vraagt om maatregelen op het gebied van organisatie en
bedrijfsvoering, maar ook om aanpassing van onze huisvesting.
Na de eerdere overname van de complete technische dienst van
de corporatie Woongoed Middelburg, verruimde wij ons pand in
2014 al met 200 m2 kantoorruimte. Er kwamen met de overname
10 vaklieden en 5 interne medewerkers extra in dienst voor de
coördinatie en uitvoering van het dagelijks en vraaggestuurd
onderhoud voor de huurders.
Door de verdere groei van onze afdelingen Onderhoud en Bouw
zagen we ons genoodzaakt om ons pand opnieuw uit te breiden.
Deze uitbreiding hebben we aan de voorzijde kunnen realiseren. Ook
hebben we het pand direct aan een grondige restyling onderworpen.
Het resultaat is een moderne en prettige werkomgeving.

PROJECT | ZANDPAVILJOEN PIER 7

TERUGBLIK 2018

In oktober 2017 zijn we gestart met

Na veel timmer- en installatiewerk

Tussen de palen zijn grote houte

In het afgelopen jaar zijn wij bij veel mooie projecten

het sloopwerk in het oude badcaisson,

zijn in deze ruimte 7 luxe beachrooms

puien geplaatst. De vlondervloer

betrokken geweest. Zo hebben we aan- en verbouwd

verstopt onder de wandelpromenade

en een restaurant met professionele

maakte het prachtige strandpaviljoen

voor particuliere klanten en bedrijven.

We herstelden

van Boulevard Evertsen. Met een

keuken gerealiseerd.

af. Je kunt nu zo vanaf het strand naar

woningen na brandschade en realiseerden grootschalige

speciale boor- en zaagtechniek zijn

verduurzaamingsprojecten voor woningcorporaties. Ook

er nieuwe openingen gemaakt in de

Tijdens

hebben we onderhoud uitgevoerd aan vele woningen,

buitenmuur van bijna 1 meter dik.

in het badcaisson zijn we tevens

Begin april 2018 is dit project

renovaties en restauraties gerealiseerd en veel gebouwd!

Na het slopen was het hele badcaisson

gestart met de constructie van het

opgeleverd. De lange warme zomer

PROJECT | AANBOUW

(ca. 70 meter lang en 6 meter diep)

zandpaviljoen, buiten op het strand.

van 2018 was een ultieme start voor

op enkele wanden na leeg en kon het

Hiervoor zijn lange hardhouten palen

Zandpaviljoen Pier 7.

noemen, dus hebben we, redelijk willekeurig, een selectie

Bij een particuliere opdrachtgever hebben

bouwen beginnen.

in het zand getrild, waar bovenop

gemaakt. We nemen jullie graag mee in ons jaar 2018!

wij een aanbouw aan de bestaande woning

Het zijn simpelweg te veel projecten om hier allemaal te

nieuwe

aanbouw

is

voorzien

van

onderhoudsvrije materialen zoals kunststof
kozijnen en goten. Ook is de gevelbekleding
onderhoudsvrij.
Ter vervanging van een stalen ligger, brachten
wij een eiken balk aan in de slaapkamer. Dit
geeft de kamer een natuurlijke en sfeervolle
uitstraling.

PROJECT | BRANDSCHADE
Het herstel van deze brandschade in twee
duplex-woningen in Goes was een mooie
klus. We hebben in goed overleg met de
opdrachtgever RWS deze woningen weer op en
top gemaakt.
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de

bouwwerkzaamheden

een staalconstructie gemonteerd is.

geplaatst, die als extra slaapkamer dient.
De

binnen lopen.
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PROJECT | WONINGVERBOUWING

PROJECT | MONUMENTALE BOERDERIJ

Begin van het jaar hebben onze collega’s, Karel en Sebastiaan, een grote

Het ombouwen van een monumentale boerderij naar drie

De rieten kap, verwerking van vezelbeton, het plaatsen van

woningverbouwing en uitbreiding gerealiseerd in Vlissingen. Voor deze

grote recreatiewoningen was een uitdagende klus. Met

HSB-wanden in het werk, het aanbrengen van gecementeerde

particuliere klant hebben wij de huidige woning gesplitst in twee woningen.

authentieke elementen zoals oude paneeldeuren, balken, en

dekvloeren, het installeren van aardwarmtepompen en de

Om meer ruimte te creëren hebben wij vervolgens een grote aanbouw over de

zelfs een ‘rottend’ strandhuisje, is deze boerderij op creatieve

begeleiding van de opdrachtgever...

gehele breedte van de woning gebouwd.

wijze en met respect voor het verleden omgebouwd voor zijn
nieuwe bestemming.

...er is veel werk verzet in dit project en het heeft ons een schat
aan nieuwe ervaring opgeleverd.

Alle bestaande houten vloeren zijn gesloopt. De betonnen bak die we onder
de oude houten vloer vonden, hebben wij gevuld met schuimbeton. Hierdoor
is de nieuwe vloer ook direct geïsoleerd. Alle bestaande kozijnen in de woning
zijn vervangen door nieuwe houten kozijnen met HR++ beglazing. In de
aanbouw zijn grote puien geplaatst voor veel daglicht en een mooi uitzicht op
de tuin.
In de woningen hebben wij de badkamers, toiletten en keukens geplaatst.
De garage is omgetoverd tot een extra slaapkamer en de garagedeur heeft
plaats gemaakt voor een geïsoleerde HSB-wand met gevelbekleding. De
oude garagevloer hebben wij na-geïsoleerd met een PIR-plaat en een extra
gewapende dekvloer.
Van één woning naar twee, dat betekent dubbel zoveel woongenot!

PROJECT | NIEUWBOUW

PROJECT | NIEUWE DOELEN

PROJECT | CITY2BEACH

In een rustige hoek van de Mortiere

De donkere opslagzolder op

Na de brand op 1 mei 2017 in

in Middelburg hebben we een

de 4e verdieping van hotel de

het (toen net gerenoveerde)

ruime vrijstaande woning met

Nieuwe Doelen in Middelburg

City2Beach Hotel en het in kaart

garage gebouwd. Ook verzorgden

hebben we omgetoverd tot

brengen van de schade, zijn wij in

5 mooie hotelkamers. In het

oktober 2017 begonnen met de

oude gebouw waren rond 1890

herbouw van 13 hotelkamers. De

zolderbalken gebruikt met een

opleverdatum van 1 februari 2018

overspanning van 11m. De wat

was een flinke uitdaging. Zeker

ONDERHOUD & BEHEER

verende vloer hebben we daarom

toen tijdens dit project ook de

vervangen voor een compleet

renovatie van het dak en begane

Voor diverse opdrachtgevers zijn wij dit jaar bezig geweest voor de meest uiteenlopende werkzaamheden; houtrotherstel,

nieuwe zoldervloer. Dat het hotel

grondvloer aan de orde kwam. We

tijdens het project volop draaide

zijn trots op het fraaie resultaat dat

project zijn we nu met drie andere

en er ondertussen ook een lift

het team, met de goede inzet van

nieuwbouw woningen in dezelfde

vervangen werd maakte dit tot een

onderaannemers, heeft neergezet.

Het vervangen van een keukenkraan? Uw gebouw voorzien van nieuw buitenschilderwerk en houtrot herstellen? Ook

straat bezig.

speciale klus.

En dat binnen de gestelde termijn!

hiervoor staan wij voor je klaar!

we een groot deel van de afbouw
en afwerking binnen in de woning.
Met een mooie tuinmuur aan de
voor- en zijkant langs het perceel is
dit een fraaie referentie geworden.
In vervolg op dit geslaagde

keuken vervanging, schilderwerk, nieuwe binnendeuren, toiletrenovatie, vervangen hang- en sluitwerk, noem het maar
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op. Door onze veelzijdigheid hebben wij onze klanten ook dit jaar weer laten zien dat ze voor allerlei werkzaamheden, van
groot tot klein, bij ons terecht kunnen.
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DUURZAAM BOUWEN

PROJECT | DE VESTING
Voor het voormalige terrein van de
Schelde hebben we 43 woningen en 3
appartementen ontwikkeld.
De woningen van De Vesting krijgen
verschillende gevelaanzichten en worden
gebouwd met hoogwaardige materialen.
Met het oog op de toekomst worden
dit gasloze huizen voorzien van een
warmtepomp.

BOUWEN AAN ONZE TOEKOMST

Het werk zal in verschillende fases worden
uitgevoerd. Eind september zijn de eerste
twee fases, van in totaal 22 woningen, in de
verkoop gegaan. Inmiddels zijn voldoende
huizen verkocht om in het begin van het
2e kwartaal 2019 met de uitvoering te
beginnen.

Duurzaam en toekomstgericht

Zonder structurele aanpassingen

We hebben de schil van het

bouwen zijn begrippen die we

van de bestaande constructie

pand en het dak geïsoleerd en

nog al eens tegen komen. We

konden wij de opbouw realiseren

daarmee naar een RC waarde van

hebben het dan vaak over ‘groene’

en hebben we ons groeiende team

minimaal 6 weten te brengen.

gebouwen en het geschikt maken

van mooie werkplekken kunnen

Voor het verwarmen en koelen

van woningen voor onze oude dag.

voorzien.

van het pand is laagtemperatuur
vloerverwarming en een

Bij bouwprojecten voor bedrijven is

Wij zijn klaar om te starten!
Meer informatie is te vinden op de website
en Facebook pagina van De Vesting.

het ook belangrijk om rekening te

In het ontwerp hebben wij de

luchtwarmtepomt geplaatst. Ten

houden met de toekomst. Vragen

duurzaamheid van ons pand

slotte wekken we de energie op

om bij stil te staan zijn bijvoorbeeld:

als een van de belangrijkte

met zo’n 286 zonnepanelen die op

‘Wat zijn de groeiverwachtingen

uitgangspunten genomen. De

ons dak geïnstalleerd zijn.

op termijn?’ en ‘Moet het pand ook

mogelijkheden voor een lagere

Zo kunnen we zeggen dat we een

geschikt zijn voor een verschuiving

energie rekening en beperking van

duurzaam bouwbedrijf zijn, up to

in bedrijfsactiviteiten?’

milieubelasting hebben we met

date voor de toekomst!

onze vaste partners voor E en W
Zo zijn wij blij dat de vorige

installaties onder de loep genomen.

Ook (ver)bouw plannen? Houd bij

eigenaar van ons pand, bij de bouw

Dat resulteerde in de volgende

het maken van de keuzes rekening

rekening heeft gehouden met de

duurzaamheidmaatregelen:

met de toekomst!

mogelijkheid voor uitbreiding.

PROJECT | ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN
Over energiebesparende

De bestaande dakpannen, goten

maatregelen wordt veel

en dakramen zijn verwijderd. De

gesproken en steeds meer tot

overstekken op de kopgevels zijn

uitvoering gebracht.

vergroot.
Nadat de nieuwe isolerende

Zo hebben wij voor L’escaut 43

dakplaten waren geplaatst

woningen voorzien van een

hebben wij nieuwe pannen

nieuw geïsoleerd dak. Om in

gelegd en de overstekken

de toekomst een isolerende

voorzien van Rockpanel en zinken

buitenschil te kunnen plaatsen,

bakgoten.

hebben wij hiervoor direct de
benodige voorbereidingen

Door deze maatregelen zijn

getroffen.

de woningen energiezuiniger
geworden, zeker na plaatsing van
de zonnepanelen!
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PLANNEN 2019
EEN VOORUITBLIK
VOOR HET NIEUWE JAAR staan weer veel mooie projecten in
de planning. Zo gaan we onder andere verder met het verduurzamen
van woningen voor Woongoed, starten we met de verbouwing en
uitbreiding van de Aldi in Terneuzen, herbouwen we een woning die
door brand grotendeels verwoest is en gaan we starten met de bouw
van het project De Vesting in Vlissingen.
Ook de opdrachten voor het realiseren van diverse particuliere
woningverbouwingen en uitbreidingen staan klaar voor uitvoering.
Drie vrijstaande woningen, die momenteel gebouwd worden in de
Mortiere, leveren we in het nieuwe jaar op. En uiteraard staan we ook

CONTACT

in het nieuwe jaar weer klaar voor service- en onderhoudsopdrachten.
Al met al mooie vooruitzichten voor 2019! Wij kijken er naar uit en zijn
ook in het nieuwe jaar graag uw partner ‘om opte bouwen’.

/BouwbedrijfJoziasseVlissingen
/company/bouwbedrijf-joziasse-b.v.

Adres
Industrieweg 5
4382 NA Vlissingen
T: 0118-417873
E: contact@bouwbedrijfjoziasse.nl

K.v.K Middelburg: 22010625
BTW: NL0060.66.811.B01
Rabobank: NL32RABO00113078684
BIC: RABONL2U
ING BANK: NL53INGB0000524321
BIC: INGBNL2A

Nieuwbouw
Verbouw
Aanbouw
Restauratie
Renovatie
Service
Onderhoud
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