
NIEUWBOUW 
 

Woningbouw 

 

- nieuwbouw woning        Bergen op Zoom 

- nieuwbouw 6+ 4 woningen       Helenaveen 

- nieuwbouw 54 woningen       Schiedam 

- nieuwbouw 15 woningen met parkeerkelder    Schiedam 

- nieuwbouw 88 woningen Nesselande Civic Centre   Rotterdam 

- nieuwbouw 146 woningen / appartementen    Vlaardingen 

- nieuwbouw 203 woningen “Over het water”    Schiedam 

- nieuwbouw 23 woningen met winkels en parkeerkelder   Nootdorp 

- nieuwbouw 56 woningen Nesselande Civic Centre   Rotterdam 

- nieuwbouw appartementen Breijerlandselaan    Rotterdam 

- diverse woningtypes       Nederland 

- nieuwbouw 24 woningen       Rijsbergen 

- nieuwbouw 11 woningen       Klaaswaal 

- nieuwbouw 154 woningen Vreijenburgh     Barendrecht 

- nieuwbouw 21 starterswoningen      Nieuw – Lekkerland 

- nieuwbouw appartementengebouw Hinderibbe    Rotterdam 

- nieuwbouw 44 appartementen Bevershoek    ‘s-Gravendeel 

- nieuwbouw 10 woningen Nieuw Leyden     Leiden  

- nieuwbouw 8 recreatiewoningen      Burgh – Haamstede 

- nieuwbouw Villapark “Vrijburgh”      Vlissingen 

- nieuwbouw 60 woningen       Hendrik Ido Ambacht 

- nieuwbouw 23 appartementen      Hulst 

- nieuwbouw 7 woningen / 58 appartementen / apotheek   Middelharnis 

- nieuwbouw zorgwoningen WSG Nispen     Nispen 

- nieuwbouw 106 woningen Acaciapark     Bergen op Zoom 

- nieuwbouw 89 appartementen de Markiezaten    Bergen op Zoom 



- nieuwbouw 11 starterswoningen      Bavel 

- nieuwbouw woningen, appartementen     Zoetermeer 

- nieuwbouw villa        Blaricum 

- nieuwbouw appartementencomplex Fresia    Ridderkerk 

- nieuwbouw woningen       Zundert 

 

Utiliteitsbouw 

 
- afbouw metrostations Statenwegtracé, Centraal Station   Rotterdam 

- nieuwbouw kantoorpand DRV      Roosendaal 

- nieuwbouw verpleeghuis       Zoetermeer 

- nieuwbouw kantoorpand “Nieuwe Maas”     Rotterdam 

- nieuwbouw bedrijfsruimte fa. Hak      Ridderkerk 

- nieuwbouw supermarkt en 19 appartementen    Hansweert 

- nieuwbouw kantoorpand       Goes 

- nieuwbouw multifunctioneel Centrum Zwake    ’s-Gravenpolder 

- nieuwbouw kantoor met bedrijfsruimte     Roosendaal 

- nieuwbouw woonzorgcomplex      ‘s- Heerenhoek 

- nieuwbouw Rabobank met appartementen    Halsteren 

- nieuwbouw woonzorgcomplex      ’s-Heer Arendskerke 

- nieuwbouw verblijf 96 cliënten Ggnet     Warnsveld 

- nieuwbouw paviljoen Busmaritiem      St. Annaland 

- nieuwbouw Gemeentehuis       Steenbergen 

- nieuwbouw kantoor Boschdijk      Eindhoven 

- nieuwbouw Brede school Dr. H. Bavinck     Vlaardingen 

- nieuwbouw hoofdkantoor Rabobank     Bergschenhoek 

- nieuwbouw woonzorgcomplex Vijverhof     Capelle a/d IJssel 

- nieuwbouw medische praktijk      Roosendaal 

- nieuwbouw gezondheidscentrum Koninklijke Luchtmacht  Gilze Rijen 

- nieuwbouw Facilitypoint en Horeca Borchwerf    Roosendaal 



- nieuwbouw logistiek centrum      Maasdijk 

- nieuwbouw woon- & zorgeenheden     Sliedrecht 

- nieuwbouw kantoor met bedrijfsruimte     Berkel en Rodenrijs 

- nieuwbouw hofstede Praktijkschool     Den Haag 

- nieuwbouw Natuur-, milieu educatiecentrum    Bergen op Zoom 

- nieuwbouw woning C2C       Venlo 

- moderniseren winkelcentrum Sterrenburg     Dordrecht 

- nieuwbouw zorgcentrum Bloemswaard     Hillegom 

- nieuwbouw MFA Mannee       Goes 

- nieuwbouw winkels met twee appartementen    Steenbergen 

- nieuwbouw gemeentekantoor      Vught 

- nieuwbouw Poortgebouw Franciscus ziekenhuis    Roosendaal 

- nieuwbouw Rabobank       Gorinchem 

  


