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De wereld op zijn kop of recht zo die gaat?
Er speelt momenteel veel dat impact heeft op ons land en onze sector. De
nieuwsberichten over CO2-uitstoot zullen je niet zijn ontgaan, de discussies over
PFAS-normen hebben veelvuldig de aandacht en het coronavirus beheerst de
nieuwskoppen. Zonder iets te willen bagatelliseren en met begrip en respect voor
hen die met, voor of tegen deze zaken vechten, kunnen we vooralsnog stellen dat wij
onze koers weten te behouden. Trots en dankbaar zijn wij voor de inzet en flexibiliteit
van onze teams en partners om dit voor elkaar te boksen, dank!

INTERNE VERBOUWING
Vernieuwing van de afdeling Service & Onderhoud
Door groei van ons Klant Contact Centrum (KCC), de afdeling
verzekeringen en de hieraan gerelateerde extra opdrachten zagen wij
ons genoodzaakt om de werkomgeving eens flink onder handen te
nemen. Voor de verandering zaten nu deze collega’s eens tijdelijk in
een ‘bouwput’. In deze interne verbouwing is veel aandacht uitgegaan
naar het creëren van een ruime en lichte werkomgeving. En omdat
zij met grote regelmaat telefonisch contact met de klanten hebben,
zijn er diverse geluidswerende maatregelen getroffen. De wanden
met fotobehang en de plantenbakken (die we nog wel even moeten
vullen) maken het echt af. Het is een prettige werkplek geworden.

BOUW | Muddy Watersstraat in Middelburg
De bewoners van deze woning in de Mortiere in Middelburg
wilde graag een flinke update van het interieur. Boven aan het
wensenlijstje stond de wens om met name de woonkamer
een strakkere en meer moderne uitstraling te geven. En dit is
zeker gelukt!
Om het gewenste resultaat te behalen zijn onder andere alle
wanden gestukadoord en voorzien van strak sauswerk. En
om het strakke effect te versterken zijn alle kozijnen, deuren
en de trappen afgelakt met zwarte lak. Ook is er een nieuwe
openhaard geplaatst met daarboven de televisie. Beide zijn
schitterend verwerkt in een koof. Ook aan het wooncomfort is
gewerkt door de woning te voorzien van vloerverwarming en
een nieuwe keuken.
Het resultaat is een moderne woning die, door het gebruik
van kleuren zwart en wit, ruimer en lichter oogt. De ramen
en kozijnen springen er mooi uit, het zijn ware eyecatchers
geworden. De tegelvloer, gelegd in visgraat motief, maakt het
geheel af en zorgt voor een chique en warme touch.
Al met al is het een geslaagde metamorfose geworden. De
woning past weer helemaal bij de woonwensen van dit gezin!

BOUW | DE VESTING

BOUW | BOULEVARD 17

BOUW | TUIN VAN VLISSINGEN

Wat gaat het snel op het bouwterrein
van
het
Scheldekwartier
in
Vlissingen! Nog een paar maanden
en dan kunnen we de huizen in
fase 1a al opleveren aan de nieuwe
bewoners. Ondertussen is ook fase
1b al flink opgeschoten, hier zijn de
details die het karakter geven aan de
woningen al goed herkenbaar. Ook
starten we een dezer dagen met de
bouw van fase 2a én met de verkoop
van fase 2b.

Na de bouw van Strandpaviljoen
Pier 7, werden wij door onze
vaste opdrachtgever benaderd
voor nieuwe ontwikkelingen aan
de Vlissingse boulevard. Met de
overname van zowel Raymondo’s als
Cappuccino willen zij hun aanbod
uitbreiden. De ene locatie wordt
stevig verbouwd en behoudt de
functie van restaurant en in het
naast gelegen pand worden tien
luxe hotel suites gerealiseerd.

In de tuin van Vlissingen zijn we
gestart met de bouw van een viertal
levensloopbestendige
2-onder1-kapwoningen.
Deze
ruime,
energiezuinige
huizen
krijgen
een volledig woonprogramma op
de begane grond en een zee aan
lichtinval via de grote, tuingerichte
raampartijen. Niet gek dus, dat
ze allemaal al verkocht zijn. De
woningen van dit project worden
gerealiseerd in samenwerking met
Marsaki en de VOG.
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BOUW | HOOGWATERKERING PIER 7
De hoogwaterkering die wij gerealiseerd hebben aan de boulevard in
Vlissingen heeft zijn eerste tests goed doorstaan. Ook tijdens de recente
stormen met een hoog waterpeil hebben de gasten met droge voeten kunnen
genieten bij Zandpaviljoen Pier 7.
De waterkering bestaat uit een 1,60 meter hoge glazen wand, die diep in het
zand is verankerd.

BOUW | NIEUWBOUW IN RITTENBURG
Voor een particuliere klant realiseren we deze vrijstaande nieuwbouwwoning
op een kavel in het plangebied Rittenburg. De woning is geïnspireerd op de
bouwstijl uit de jaren ’30, maar geïnterpreteerd en vertaald naar de huidige
tijd. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de het roodkleurige metselwerk in de
gevels, de erker, een plint met rollaag en horizontale grote dakoverstekken.
Het moderne uiterlijk komt tot uiting aan de achterzijde van het huis met een
grote aluminium schuifpui en gevels in donkergrijze kleur gemetseld. Binnen
nu en enkele weken starten we met de bouw.

BOUW | MORTIERE

BOUW | KORCZAKSCHOOL

BOUW | ZORGAPPARTEMENTEN

We zijn weer in de wijk de Mortiere

De Korczakschool in Middelburg
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DUURZAAM | ‘T ZANDDORP
74 EENGEZINSWONINGEN
In de wijk ‘t Zanddorp in Middelburg
hebben wij een proefwoning
verduurzaamd, waarna de bewoners
deze konden bezichtigen. Meer dan
70% van de bezoekers was overtuigd
van onze duurzame werkzaamheden.
Wij staan nu in de startblokken
om de eerste 74 (van de 600)
woningen te renoveren. De volgende
werkzaamheden staan op de
planning:
• in de woningen wordt dakisolatie
aangebracht via de binnenzijde;
bestaande
glas
wordt
• het
vervangen door HR++ beglazing
met ventilatierooster;
• de kozijnen worden opnieuw
geschilderd;
• de vloeren worden geïsoleerd;
• er wordt mechanische afzuiging in
de woningen aangebracht.

THERE’S NO PLANET B

Na
de
uitvoering
van
de
duurzaamheidsmaatregelen hebben
de bewoners een woning die bijdraagt
aan een gezond voortbestaan van de
aarde en ons welzijn.

DUURZAAM | IN VOORBEREIDING
91 APPARTEMENTEN MAISBAAI
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DUURZAAM | GOESE POLDER
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SERVICE & ONDERHOUD | HOUTROT
Verscholen in het groen, vind je in de wijk Dauwendaele de
monumentale Villa Rozenburg. Aan deze, in 1850 gebouwde,
villa zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd door onze
houtrotspecialisten Willem en John. Zij voerden reparaties
uit

en vervingen het houtwerk dat niet meer te redden

was. De originele houten klossen en gootlijsten zijn in onze
werkplaats nauwkeuring nagemaakt door David en Peter. Echt
vakmanschap in (machinale) houtbewerking!

WERKPLAATS | NIEUWE MACHINES
In de werkplaats zijn nieuwe machines
geïnstalleerd voor het zagen van het houtwerk
dat op de bouwplaatsen wordt toegepast. Met
deze apparatuur kan alles nauwkeurig op maat
worden gemaakt.
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SERVICE & ONDERHOUD | STORMSCHADE
Het was weer raak afgelopen tijd met flinke stormen in ons land. Weekend na weekend beukte de wind op ons in. Dat
er met dergelijk natuurgeweld schade ontstaat is dan ook geen verrassing. Onze collega’s konden er meerdere malen
op uit om noodmaatregelen te nemen. Hiermee wordt erger voorkomen in afwachting van betere omstandigheden om
de daadwerkelijke reparaties uit te kunnen voeren. Zo brachten we op diverse adressen noodbalast aan op losgeraakte
dakbedekking en voerde noodreparaties uit.

SERVICE & ONDERHOUD | CALAMITEITENDIENST
weerberichten
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AAN HET WOORD
We namen een kijkje bij Han Peene op de bouwplaats. Hij is in
Middelburg als meewerkend-uitvoerder druk doende met de
laatste loodjes van de verbouwing van de Korczakschool, die in mei
opgeleverd wordt.
“Een klus naar mijn hart”, zo vertelt Han. “Want het zijn juist de
verbouwingen die uitdagingen met zich mee brengen, die mijn
werk leuk en interessant maken.” Het zijn dan ook de complexere,
grote verbouwingen die hij opnoemt als zijn favoriete projecten van
de afgelopen jaren. Juist waar weinig ‘standaard’ is en creativiteit in
oplossingen wordt gevraagd om een bestaand pand aan te passen
aan de moderne tijd of nieuwe gebruikswensen, voelt hij zich echt
op zijn plek.
Soms loopt Han tegen logistieke uitdagingen aan, zoals bij de
verbouwing van hotel De Nieuwe Doelen. De combinatie van de
beperkte opslagruimte en het feit dat het hotel volledig in bedrijf was,
ten tijde van de verbouwing, zorgde voor de nodige hoofdbrekers.
Maar ook de grote boerenschuur in Oostkapelle, waar recreatieappartementen in zijn gerealiseerd, en het woonhuis in Veere, wat
volgens specifieke wensen van de eigenaar verbouwd werd, zijn
voorbeelden van uitdagende projecten. “Het realiseren van een
mooie combinatie tussen de bestaande elementen en de nieuwe
toevoegingen vraagt om vakmanschap en dat voer ik graag met het
bouwteam uit.”
Voor ons bedrijf heeft Han al aan flink wat klussen meegewerkt. Hij
was al een aantal jaren als leerling aan ons verbonden voor hij in 2007
in dienst kwam en recent kon Han zijn 12,5 jarig dienstverband vieren.
Binnenkort start voor Han weer een nieuw project, wederom een
grote verbouwing van een school met de nodige uitdagingen.
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