
 
 

Maatschappelijke zetel B&R Bouwgroep verhuisd naar Hoge Mauw 1510 

 

Per 1 juli 2016 verruilde B&R Bouwgroep haar pand aan de Hoge Mauw 460 officieel voor een BEN-

bedrijfsgebouw.  

Vanaf die datum gingen de 65 medewerkers van Arkana, B&R Development en de overkoepelende 

diensten van de B&R Bouwgroep aan de slag in het gloednieuwe en energiezuinige hoofdkantoor.  

Door de groei van B&R Bouwgroep waren de grenzen van het huidige pand bereikt.  

“De keuze voor een BEN-gebouw is een bewuste keuze”, aldus afgevaardigd bestuurder Eddy 

Bruyninckx. “Het nieuwe bedrijfspand van B&R Bouwgroep voldoet aan de strenge BEN-eisen (Bijna 

Energie Neutraal) en is voorzien van zonnepanelen en geothermie. De noodzakelijke know-how om 

aan de BEN-vereisten te voldoen haalden we bij dochterfirma Arkana. Zij zijn sinds jaar en dag 

gespecialiseerd in zeer energiezuinige kwaliteitswoningen en zeer vereerd om hun filosofie te 

kunnen bekrachtigen in het nieuwe bedrijfspand van B&R Bouwgroep. De extra investeringen in 

energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage 

energiefactuur”, gaat de afgevaardigd bestuurder verder. “Het nieuwe hoofdkantoor is voor ons het 

mooiste visitekaartje dat je als Onestopshopping groep kan wensen. Naast Arkana, droegen niet 

minder dan 6 dochterondernemingen hun steentje bij. Zo leverde Verheyen de enkelschalige 

betonpanelen, wat wil zeggen dat de gevels volledig bekleed zijn met gezuurde prefab panelen en 

was Hooyberghs de hoofdaannemer van dienst. Tegels Van Bergen stond in voor de betegeling van 

terrassen en sanitair, verzorgde de afwerking van de trappen, plaatste de vloertegels en bekleedde 

het onthaal met keramische tegels. ATA nam de schrijnwerken voor haar rekening.   



 
 

Dochterfirma BTI installeerde het KNX gebouwbeheersysteem, stond in voor de databekabeling en –

aansluitingen, plaatste de alarminstallatie en het toegangscontrolesysteem en zorgde voor de 

verlichting in het ganse kantoor. Bruyndoncx, onze sanitair en verwarmingsspecialist, was 

verantwoordelijk voor alle sanitaire voorzieningen, installeerde het regenwaterrecuperatiesysteem, 

maakte het via een waterpomp met diepteboring mogelijk de verwarmings- en koelingsplafonds te 

plaatsen en rustte het gebouw uit met balansventilatie met warmteterugwinning. Kort samengevat: 

SamenSuccesvol”, vult Eddy Bruyninckx verder aan.   

B&R Bouwgroep is een multidisciplinaire groep die functioneert als één team en zich concentreert op 

de afzonderlijke dochterbedrijven om een duurzame groei te bekomen, gebaseerd op excellente 

klantenrelaties, knowhow, kwaliteit en aandacht voor de individuele medewerker en een aangename 

werkomgeving.  

“2015 was het jaar waarin wij ons 20 jarig jubileum met gepaste trots uitgebreid mochten vieren en 

waarin we ons finalist ‘onderneming van het jaar’ mochten noemen. Onze Bouwgroep overkoepelt 

nu 17 gespecialiseerde ondernemingen en telt meer dan 600 medewerkers, gedreven professionals 

die iedere dag opnieuw samen werken aan samenwerken, de basis van het B&R succes. “Daarom 

investeert B&R Bouwgroep in haar medewerkers, in hun ontwikkeling, in opleiding, in motivatie, in 

communicatie en in beloning”, vertelt Sam Daems, algemeen directeur van de Bouwgroep.  

“Ons nieuwe hoofdkantoor is makkelijk bereikbaar, beschikt als thuisbasis van de B&R Academy over 

volledig uitgeruste opleidingsfaciliteiten, biedt talrijke vergadermogelijkheden en is eveneens 

gevestigd op het bedrijventerrein Hoge Mauw te Arendonk. Een verhuis van nog geen kilometer, 

maar wel met grote voordelen”, besluit Sam Daems.  

De Bouwgroep blijft gewoon te bereiken op het algemeen telefoonnummer  

+32 (0) 14 68 90 60 of via email en/of het contactformulier. 

 

Concreet:  

- Verhuis maatschappelijke zetel voor: 

- AGBb  

- Arkana 

- ATA 

- B&R 

- B&R Logistics 

- BTI 

- Hooyberghs 

- Tegels Van Bergen 

- Van de Craen 

- Verheyen 

- B&R Building Materials 

- B&R Development  

- B&R Facility Management 

 

De maatschappelijke zetels van Brebuild, Bruyndoncx en E. Rombaut blijven behouden.  

De maatschappelijke zetels van de B&R Bouwgroep targetvennootschappen verhuizen mee  naar de 

Hoge Mauw 1510.  

 

 

 

 



 
 

- Operationele verhuis voor de overkoepelende B&R diensten, met name financiële dienst, 

personeelsdienst, juridische dienst, preventiedienst, communicatie en verzekeringen, voor 

dochterfirma Arkana en voor B&R Development. 

 

- Dochterfirma’s ATA, Bruyndoncx en Van Bergen behouden hun toonzaal op de huidige 

adressen, respectievelijk Hoge Mauw 820, Wippelberg 4 en Hoge Mauw 460 te 2370 

Arendonk.  

 

- Exploitatiezetels blijven behouden:  

- AGBb   

- ATA  

- B&R Logistics  

- Bruyndoncx 

- BTI  

- Hooyberghs  

- Tegels Van Bergen  

- Van de Craen  

- Verheyen  

- B&R Building Materials  

- B&R Facility Management 

 

 


