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Duurzaamheid door herbestemming

BBD Bouwmanagement
regisseert revitalisering
Kondor Hair Nederland B.V.
en Confident Haarzorg
32

Bouwen in het Oosten
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In opdracht van Kondor Hair Nederland B.V. en Confident
Haarzorg verzorgt BBD Bouwmanagement uit Oldenzaal
de regie ten behoeve van de verbouw van kantoren en
de realisatie van vier appartementen. De bouwopdracht
werd gegund aan Bouwbedrijf Wilmink-Oosterveld uit
Borne, de installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd
door Lammerink Installatiegroep Ootmarsum. Ten tijde
van de ver- en nieuwbouw blijven Kondor Hair Nederland
B.V. en Confident Haarzorg volledig operationeel. Dit
vergt voor alle betrokken partijen een behoorlijke mate
van flexibiliteit en een strak afgestemde communicatie.
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Gerdo Waanders:
“Slim transformeren en herbestemmen
heeft een positief effect op de waarde
van vastgoed, maar het waardeert ook
de openbare ruimte op.”
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De kracht van BBD
BBD Bouwmanagement is een onafhankelijk
adviesbureau gespecialiseerd in projectmanagement en advisering bij:
• Overheids- en bedrijfshuisvesting
• De gezondheidszorg
• Culturele- en vrijetijdshuisvesting
• Gebiedsontwikkeling
• Waardebepalingen
• Marktanalyse en haalbaarheidsonderzoek
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Gerdo Waanders:
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