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Zorg voor jezelf en voor elkaar!
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David - machinale
houtbewerking

Het corona virus stelt ons dagelijks voor de nodige uitdagingen, maar ook wij zijn er
van overtuigd dat we samen het virus onder controle krijgen. Dus zorg voor jezelf en
voor elkaar!

BLOWERDOORTEST
Luchtdichtingsproef
Voor onze opdrachtgever Beveland Wonen hebben wij een
blowerdoortest uitgevoerd bij de vier modelwoningen in de Goese
Polder. Voor ons als bedrijf was dit een unicum en hoe!
Pieter en Sander hebben met het uitvoeringsteam aangetoond dat ze
luchtdichtingsproeven goed kunnen doorstaan. De luchtdichtingseis
Qv10-waarde bedraagt 0,40, na de blowerdoortest hebben we een
Qv10-waarde van 0,27 behaald.
Wij zijn enorm blij met deze blowerdoortesten en hierdoor wordt
bewezen dat de aangegeven energieprestaties door onze organisatie
geleverd kunnen worden én zelfs beter(!). Een gegarandeerde kwaliteit.

DUURZAAM | DE HOSVAZZE
Ook zorgboerderij De Hosvazze wil
samen met Bouwbedrijf Joziasse de
wereld duurzamer maken!
De Hosvazze (Zeeuws dialect voor
graszode) biedt dagbesteding aan
(jong) volwassenen en kinderen
met een beperking, ADHD of een
autismespectrumstoornis.
Zij
verrichten allerlei werkzaamheden
in de botanische binnentuin, op de
kinderboerderij of in de moestuin.
De huidige boerenschuur is niet
geïsoleerd waardoor er veel kosten
gemaakt worden om het pand
behaaglijk te houden. Wij gaan
rondom de bestaande boerenschuur
een isolerende schil aanbrengen.
Het
bestaande
golfplaten
dak
wordt vervangen door geïsoleerde
dakplaten en rondom het pand worden
geïsoleerde wanden geplaatst.
De technische installaties worden
vernieuwd en afgestemd op de nieuwe
goed
geïsoleerde
boerenschuur
inclusief zonnepanelen!
Na de bouwvakantie starten wij met dit
mooie duurzame project!

DUURZAAM | MAISBAAI
90 meersgezinwoningen Maisbaai
Het project ‘de Maisbaai’ is een van

zonnepanelen geplaatst. Verder wordt

appartementen bewoond blijven. Dat

de duurzaamheidsprojecten die wij

aan de buitenzijde het voegwerk en

vormt bij elk project een uitdaging,

voor en met Woongoed uitvoeren. De

de kitvoegen gedeeltelijk vervangen.

zeker op de dag van vandaag nu we
de nodige maatregelen in acht nemen

90 appartementen aan de Loskade
in Middelburg zijn inmiddels zo’n 30

Op

deze

ter voorkoming van de verspreiding

jaar oud en toe aan een update.

bouwblokken een flinke update aan

van het coronavirus. Toch proberen

de buitenkant.

we ook hier zo goed mogelijk door te

deze

manier

krijgen

gaan!

De buitenzijde van het complex
wordt zo veel als mogelijk geïsoleerd.

Binnen in de woningen gaan we

Alle beglazing, zowel het enkel-

zorgen voor een betere ventilatie.

als dubbelglas, wordt vervangen.

Hiervoor

Het dak en vloeren krijgen een

ventilatiesystemen aangebracht en

dikkere laag isolatie. Ook worden er,

recirculatie afzuigkappen toegepast.

voor een verdere verduurzaming,

Tijdens de werkzaamheden zullen de

worden

mechanische

2

DUURZAAM | GOESE POLDER
194 NOM-ready woningen Goese Polder
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SERVICE & ONDERHOUD | STORMSCHADE
In mei hebben we grote ramen van een dakterras vervangen in Kortgene. Door een storm waren deze beschadigd geraakt. Het
was een hele operatie, omdat de afstand tussen de straat en het dak groot was. Gelukkig heeft de kraan op onze vrachtwagen
voldoende reikwijdte om de klus te klaren. Het nieuwe glas is met succes geplaatst en de bewoners kunnen deze zomer weer
volop genieten op hun dakterras met werkelijk een waanzinnig uitzicht op het Veerse Meer.

SERVICE & ONDERHOUD | WATERSCHADE
Dit bijzonder mooie plafond, van
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Na herstel van de leiding zijn wanden

SERVICE & ONDERHOUD | STORMSCHADE
Tijdens een storm is een spant van een monumentale
boerenschuur afgebroken. Hierdoor is de kap deels ingezakt
met alle bijkomende schade.
Het noodherstel is dusdanig naar tevredenheid uitgevoerd,
dat we ook de opdracht kregen om de ontstane schade te
herstellen. Deze werkzaamheden bestaan uit het herstellen
en richten van de kap en het repareren van het spant.
Dit herstel betreft een monumentale schuur, dus de
werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de richtlijnen.
Zo zal het afgebroken deel van het spant aangegoten worden
door gebruik te maken van de hout-epoxy techniek.

SERVICE & ONDERHOUD | BRANDSCHADE
Vanuit Biervliet kregen wij de opdracht voor
het herstellen van een, door brand beschadigd,
tuinhuis. Als eerste hebben we de volledige
constructie gedemonteerd en de aangetaste
onderdelen nagemaakt. Hierna konden we het
tuinhuis weer als een grote puzzel in elkaar
zetten.
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BOUW | BOULEVARD 17
Hoe bijzonder, twee werken tegelijkertijd realiseren op de Boulevard van
Vlissingen! De naast elkaar gelegen panden van de voormalige restaurants
Raymondo’s en Cappuccino worden omgevormd tot Boulevard 17.
In anderhalve maand tijd hebben we het voormalige Raymondo’s volledig
gestript, deels verbouwd en een complete make-over gegeven. Op enkele
details na was het restaurant klaar om geopend te worden op het moment dat
het coronavirus de wereld in zijn greep kreeg. Inmiddels heeft de opening,
na de versoepeling van de maatregelen, plaatsgevonden en is Vlissingen een
prachtig nieuw restaurant rijker.
In het naastgelegen pand worden tien luxe hotelkamers gerealiseerd. Na de
sloop werkzaamheden en het bijschaven van het ontwerp om de beperkte
ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zijn we begin juni zo ver dat het
geraamte van de binnenwanden compleet staat. Ook de buitenkant krijgt weer
een fraai uiterlijk. Vanaf 1 oktober kunnen de eerste gasten verwelkomd worden
in de suites.

BOUW | BADKAMER

BOUW | DE MOSSELE

BOUW | KOZIJNEN VEERE
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betonlook coating. Hiervoor hebben
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komen. Door de ronding (de toog)
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zijn de plafonds en verlichting
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de
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Een

mooi

project

dat

we

in

De bewoners van deze woning gaan

samenwerking met onze partners/

nu vast met nog meer plezier hun

onderaannemers uitvoeren.

bed uit om een verfrissende douche
te nemen!

die past bij de woning.
De tevreden bewoners hebben door
de nieuwe vensters weer een mooie
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blik op de groene buitenomgeving.

eind juni.
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BOUW | KORCZAKSCHOOL
Na een voortraject van ongeveer 1,5 jaar zijn we in oktober

pak je dat aan? Tja, dan maar 500 keer heen en weer met een

2019 gestart met de verbouwing van de Korczakschool in

shoveltje door het gebouw heen over een onderstutte vloer.

Middelburg. Op 5 juni hebben we het geheel opgeleverd.

En bij het boren van een gat in een bestaande funderingsbalk

Fundering, vloeren, staal, dakplaten afwerken en ... klaar, we

werd na een meter boren in het beton aan de bel getrokken. Er

hebben weer een mooie klus afgerond!

bleek een verlaagde vloer op die plek te zitten.

Natuurlijk, het bouwprincipe is bij veel projecten hetzelfde,

Zo zie je; een verbouwing levert altijd verassingen op. Daar

maar bij het renoveren kom je altijd weer voor mooie

leren we weer van en het houdt de spanning er in. En het
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voor het nieuwe schooljaar.

hergebruiken. En dan het uitgraven van een binnenterrein, hoe

BOUW | DE VESTING
Terwijl de opleveringen van de eerste woningen reeds plaatsvinden in de nieuwe Vlissingse wijk het Scheldekwartier,
werken we verder aan de afwerking van de volgende woningen (fase 1b). Daar worden momenteel o.a. de binnenwanden
geplaatst. De oplevering van deze bouwfase zal naar verwachting aan het begin van het vierde kwartaal van dit jaar starten.
Ondertussen vinden ook de nodige activiteiten plaats in de hierop volgende bouwfases. De contouren van fase 2a zijn
inmiddels duidelijk zichtbaar nu daar de fundering voor is gestort en de eerste vloerdelen zijn geplaatst. En om de overlast
voor de eerste bewoners van het project zoveel mogelijk te beperken zijn de heiwerkzaamheden voor de vierde en laatste
fase (2b) al afgerond. Er zijn overigens alleen in fase 2b nog enkele woningen te koop.
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AAN HET WOORD
Met 21 werkzame jaren binnen ons bedrijf kun je David Koole,
werkplaats-chef, inmiddels een echte oude rot in het vak noemen.
Hij startte bij projecten ‘buiten’, waarna hij in de werkplaats aan de
slag ging. En dat bevalt hem tot op de dag van vandaag erg goed.
De diversiteit in uit te voeren werkzaamheden, het zoeken naar
maatwerk oplossingen en de verantwoordelijkheid voor het reilen en
zeilen van de werkplaats, is wat zijn werk leuk en afwisselend maakt.
Regelmatig spreekt hij collega’s die op de projecten aan het werk
zijn, dan praten ze bij over de opdracht en spreken het benodigde
houtwerk door. Zo krijgt David een beeld van waar de door hem
gemaakte onderdelen geplaatst gaan worden. Eén van de mooiste
opdrachten was wel het namaken van de vele profielen voor de
monumentale villa Rozenburg in Middelburg. Dit project vroeg echt
om maatwerk, geen stuk was immers hetzelfde. “En het dan allemaal
voor elkaar krijgen geeft veel voldoening,” aldus David.
De afgelopen tijd is het werk nog prettiger geworden, met de installatie
van de nieuwe machines. “Kort gezegd, werkt het nu allemaal sneller,
beter en vooral preciezer, want bij de oude apparatuur moest echt

CONTACT

regelmatig gecheckt worden of het eindresultaat nog haaks was”
vertelt David.
En hoe graag hij ook met hout werkt, houtbewerking is niet zijn
hobby. “Nee, dan ga ik toch echt liever vissen!”
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ONZE DUURZAME BOUWPLAATS

Nieuwbouw
Verbouw
Aanbouw
Restauratie
Renovatie
Service
Onderhoud
8

