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Terugkijken op 2021
Zo aan het begin van het nieuwe jaar kijken we terug op 2021. Wat hebben we het
afgelopen jaar met elkaar weer mooie projecten opgestart, voortgezet en opgeleverd
in alle disciplines van het bedrijf! In deze update hebben we een aantal projecten
verzameld. En wanneer we dan vooruit kijken in 2022 staan er ook weer mooie
projecten in de steigers. Sommige al letterlijk en anderen nog op papier. We houden
je ook dit jaar weer graag op de hoogte via al onze kanalen.

LAATSTE STEEN
De Vesting - Vlissingen
Aan het begin van 2019 zijn we gestart met de
bouwwerkzaamheden en inmiddels is het bouwproject De
Vesting, in de Vlissingse wijk het Scheldekwartier, helemaal
opgeleverd.
Vita en Fleur, de dochters van Richard Witlox en Roel Rommens
(Vlissingse Ontwikkelingsgroep - Bouwbedrijf Joziasse) hebben
symbolisch de laatste steen gelegd. Zij kregen de eer om
begin november een gevelsteen te plaatsen boven de tweede
toegangspoort naar de binnenplaats. Hun namen zijn vanaf
heden verbonden aan dit mooie project.

SERVICE & ONDERHOUD | BRANDSCHADE
De vloeren, plafonds, wanden van de zolder, overloop, badkamer, slaapkamer, hal en keuken... alles had brandschade opgelopen
in deze woning. De brand was veroorzaakt door kortsluiting. Een klein probleem met grote, gelukkig voornamelijk materiële,
gevolgen. Ons team van de schadeafdeling heeft het herstel van deze woning uitgevoerd.

SERVICE & ONDERHOUD | LEKKAGE RIOLERING
Om te achterhalen waar het water
in het keldergewelf bij een woning
in Hulst vandaan kwam hebben wij
een rioleringsonderzoek uitgevoerd.
De hoofdriolering bleek lek te zijn.
Om deze te vervangen zouden de
betonnen vloeren moeten worden
opengebroken.
Vanwege de impact hiervan voor de
bewoners hebben we een andere
oplossing gezocht.

relinen hebben we samen met een
gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd.
De betonvloer van de woning hoefde
zo niet opengebroken te worden,
maar de straat daarentegen wel.
Na het regelen van de hiervoor
benodigde
vergunningen,
het
afzetten van de straat en de inzet van
verkeersregelaars voor een veilige
werkomgeving kon de klus worden
geklaard.

In samenspraak met de verzekeraar
is besloten een nieuwe riolering
in de bestaande te trekken. Dit

SERVICE & ONDERHOUD | NOODVOORZIENING
Bij acuut instortingsgevaar moeten we snel handelen en soms creatief zijn in onze oplossingen. In Koudekerke stond deze schuur op
instorten. Wij hebben, met twee hijskranen sterk, containers geplaatst om de dragende muur te stutten. Nu deze noodvoorziening
is geplaatst kan rustig gekeken worden naar definitieve maatregelen om de schuur te behouden.
Een compliment voor de mensen op onze verzekeringsafdeling die met hun snelle handelen het instortingsgevaar hebben
afgewend.
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SERVICE & ONDERHOUD | NOODPUI
Een vergissing tussen rem- en gaspedaal veroorzaakte de
aanrijding met de voorpui van de corona testlocatie in Goes,
zo was in het nieuws te lezen. Gelukkig zijn de inzittenden
van de auto niet gewond geraakt en ook in het pand zijn ten
gevolge van dit voorval geen gewonden gevallen.
In afwachting van een nieuwe pui en de afhandeling met de
verzekeraar hebben we een noodvoorziening geplaatst. Met
een houten paneel hebben we de pui dicht gemaakt. Het
pand is hiermee weer wind- en waterdicht.

SERVICE & ONDERHOUD | LEKKAGE
Wanneer een lekkage langdurig zijn gang kan
gaan is de vervolgschade vaak aanzienlijk.
De bewoners van deze woning werden hier
helaas mee geconfronteerd, met schimmel- en
zwamvorming als gevolg. Een groot deel van
het dak moest er af om het aangetaste hout te
verwijderen.
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BOUW | RITTENBURG
Voor een particuliere klant realiseerde we een vrijstaande nieuwbouwwoning
op een kavel in de wijk Rittenburg in Middelburg. De woning is
ontworpen met elementen uit de Jaren’30-stijl, zoals onder andere het
roodkleurige metselwerk, de erker, een plint met rollaag, horizontale
grote

dakoverstekken,

natuurstenen

raamdorpels,

spekbanden

en

horizontale kozijnen die afgewisseld worden door verticale accenten.
Toch heeft de woning ook een modern uiterlijk, dat vooral tot uiting komt aan de
achterzijde van het huis met een grote aluminium schuifpui en aanbouwen met
donkergrijs metselwerk. Ook de erker aan de voorzijde (een traditioneel element) is
qua vormgeving en aansluiting op het hoofdgebouw vertaald naar de huidige tijd.
Door deze opzet en door de materiaalkeuze, past de woning goed in zijn
omgeving en vormt bovendien een schakel tussen de modernere appartementen
ernaast en de traditioneler vormgegeven vrijstaande woningen in de wijk.

BOUW | DE VESTING

BOUW | KLOETINGE

BOUW | AANBOUW

De laatste maanden van 2021
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Daarvoor is de woning tot op

overkapping te vervangen door

laatste bouwfase. Het totale project

de

een aanbouw zijn er vele meters

bestaat uit vier bouwfases waarin 43

vervolgens in nauwe samenwerking

woningen en drie appartementen
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BOUW | RENOVATIE STADHUISTOREN
We kijken terug op een geslaagde renovatie van de

De werkzaamheden bestonden onder andere uit:

stadhuistoren in Vlissingen. Geen standaard klus door de

•

Het conserveren en schilderen van de stalen constructie;

hoogte van de werkzaamheden én door de bijzondere

•

Het demonteren van de hardhouten galmplanken, waarna

constructie.

ze in onze werkplaats vakkundig zijn gerestaureerd;
•

Met een speciale uitkragende steiger kon er veilig aan de toren

Herstellen/schilderen

van

de

kozijnen

van

de

klokkenspelersruimte en voorzien van beglazing;

worden gewerkt, met uiteraard een fantastisch uitzicht over de

•

Het opknappen van het trappenhuis;

stad.

•

Herstellen van de klok en het klokmechanisme vernieuwen;

•

Het vervangen van de oude vlaggenmasten.

BOUW | ZELSTANDIG ZORGCOMPLEX OOST-SOUBURG
Aan de Molenweg in Oost-Souburg hebben wij een zelfstandig complex met zorgappartementen gerealiseerd.
Het initiatief is ontstaan vanuit ouders die de zorg voor hun kind zelf willen invullen. Hiervoor hebben zij
woningbouwcorporatie Zeeuwland ingeschakeld en bereid gevonden om dit te realiseren.
Het éénlaagse complex bestaat uit acht individuele zorgappartementen met elke een eigen slaapkamer, badkamer en
woonkamer met pantry. Voor gemeenschappelijk gebruik is een algemene woonkamer, keuken en MIVA badkamer
aangelegd.
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DUURZAAM | GEEREGEBIED
Was het jou al opgevallen, de nieuwe
gevelbeplating in het Geeregebied
in
Middelburg?
Deze
moderne
uitstraling van het pand hebben we in
samenwerking met WTS Architecten
gerealiseerd
voor
Woongoed
Middelburg.
Buitenom deze duidelijk zichtbare
verbeteringen hebben wij de galerijen
van een nieuwe coating voorzien
en ook diverse energiebesparende
maatregelen uitgevoerd, zoals het
vervangen van glas, het aanbrengen
van mechanische ventilatie het isoleren
van de gevels.
Onze medewerkers van het bouwteam
zijn al weer even weg en nu kunnen
de bewoners volop genieten van hun
duurzamere en fraaiere woning. Deze
verduurzaming heeft uiteraard een
positief effect op het milieu. Maar
daarnaast zien de bewoners het effect
ook op hun energierekening terug!
Een frisse uitstraling en duurzaam
woongenot
dankzij
een
goede
samenwerking met Woongoed en alle
bouwpartners.

DUURZAAM | GOESE POLDER
Verduurzaming 194 woningen
IIn de wijk de Goese Polder worden,
in nauwe samenwerking met Marsaki,
194 woningen van Beveland Wonen
gerenoveerd
en
verduurzaamd.
Hiervoor krijgen de woningen onder
andere een duurzame ‘schil’ en worden
zonnepanelen geplaatst.
Bij het isoleren worden verschillende
onderdelen aangepakt. Zo worden aan
de voor- en achterkant van de woningen
prefab wandelementen geplaatst.
Deze wandelementen bestaan uit
isolatiemateriaal,
steenstrips
of
stucwerk, kunststofkozijnen en triplebeglazing. Ook wordt in de kruipruimte
bodemisolatie aangebracht en daken
opnieuw geïsoleerd.

Om warmteverlies bij ventilatie te
voorkomen wordt er de woningen een
warmte-terugwin-ventilatiesysteem
aangebracht. Dit maakt de woningen
niet alleen duurzamer, maar dit komt
ook het wooncomfort ten goede.
Dat de woningen dankzij deze
maatregelen ook een volledig uiterlijke
transformatie hebben ondergaan is de
kers op de taart. En ook vanuit de lucht
gezien lijkt de Goese Polder nu bijna
een nieuwbouwwijk.
Met nog zo’n 60 woningen te gaan
maakten we per 1 oktober 2021 de
tussenbalans op van de besparingen
die nu al zijn gerealiseerd.

Enkele (indrukwekkende!) cijfers:
•
1572 zonnepanelen geïnstalleerd,
samen goed voor 510.900 Wattpiek
aan vermogen;
•
449.592 kWh opgewekt sinds de
start van het project in augustus
2020;
•
Circa € 45.000,- teruggeleverde
energie;
•
87.500 m3 gemiddeld verminderd
gasverbruik per jaar tot op heden;
•
Circa € 75.000,- gaskosten per jaar
reeds verminderd voor de wijk;
•
151.043 kg vermindering aan CO2
uitstoot..
En we gaan nog even door...
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DUURZAAM | KOESTRAAT MIDDELBURG
Verduurzaming voor Woongoed

140 woningen verduurzamen in een
tijdsbestek van 3 maanden! Een hele
opgave, maar dankzij ons team en
waardevolle samenwerkingspartners
hebben we het voor elkaar gekregen.
In een tempo van gemiddeld zo’n
elf wooneenheden per week is
opdracht voor Woongoed Middelburg
uitgevoerd.
Dat
de
kwaliteit
van
de
werkzaamheden tijdens deze renovatie
niet geleden heeft onder de snelheid,
is onder andere te danken aan onze
vakmensen, die tijdens het hele proces
hebben meegedacht om het project zo
soepel mogelijk te laten verlopen. Ook
de samenwerking met ketenpartner
Van Wijnen heeft hier een grote rol in
gespeeld.

zorgden we voor de bewoners van
het complex voor één specifiek
aanspreekpunt. De contactpersoon
hield de bewoners op de hoogte
tijdens het proces en kon eventuele
vragen beantwoorden.
De woningen hebben door de
vernieuwingen en verbeteringen nu
energielabel A. Dit hebben we bereikt
door onder andere de buitenschil
beter te isoleren. Ook is de ventilatie
in de woningen verbeterd en het
dak voorzien van maar liefst 285
zonnepanelen.
Kortom een mooi project dat door
een gezamenlijke inspanning en een
prettige samenwerking in no-time is
gerealiseerd!

Ondanks dat er meerdere partijen
tegelijkertijd aan de slag waren,
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NIEUW IN ONS TEAM
De samenstelling van ons team verandert mee met de ontwikkelingen
van onze mensen en ons bedrijf. Graag stellen wij een aantal mensen
aan je voor die bij ons zijn komen werken.
Januari:		

Danielle Kaijser-Prins (administratie)

		

Kees Meerman (timmerman bouw)

		

Benjamin Blommaert (timmerman bouw)

Maart:		

Evelien Boone (administratie)

April:		

Martijn Rap (onderhoud)

Mei:		

Machiel Hoogenes (onderhoud/VVE)

Juni:		

Andy Dierickx (magazijn)

		

Mark Peijpers (afdeling reparatie)

		

Vincent Bliek (adjunct directeur)

Juli:		

Bart Jobse (leerling timmerman)

		

Mitchel van der Veeken (leerling timmerman)

		

Mekonen Simon Embaye (leerling timmerman)

Augustus:

Daniel Muller (timmerman/tegelzetter)

September:

Ermias Demsas (timmerman)

		

Frenk Wanjon (stagiair)

		

Stefan Wondergem (timmerman)

November:

Jasper de Baar (metselaar)

Januari 2022:

Albert Schinkel (projectleider onderhoud)

		

Peter Vader (financieel manager)

Welkom allemaal in het team van Bouwbedrijf Joziasse!
/BouwbedrijfJoziasseVlissingen
/company/bouwbedrijf-joziasse-b.v.

CONTACT
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

VACATURE

Wij hebben een mooie vacature
voor een gedreven en zelfstandige

PROJECTLEIDER BOUW
Kijk op onze website voor informatie
over deze en andere vacatures.
bouwbedrijfjoziasse.nl/vacatures/
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