B&O Groep: maatwerk in prefab timmerwerk

SPECIALISTISCHE
MEERWAARDE
BIEDEN
DE GROTE PRODUCTIEHAL LIGT PAL AAN HET WATER, DAAR WAAR
DE LEK OVERGAAT IN DE NIEUWE MAAS. BINNEN WORDT DRUK
GETIMMERD, GEFREESD, GEZAAGD EN GEMONTEERD. DAT KUNNEN
DAKRANDEN EN OVERSTEKKEN ZIJN, MAAR OOK STELKOZIJNEN,
BERGINGEN, HEKWERKEN, WANDEN EN VLONDERS. B&O GROEP
IN KRIMPEN AAN DE LEK LEVERT EEN BREED SCALA AAN PREFAB
PRODUCTEN VOOR DE BOUW. “WIJ DOEN HET SPECIALISTISCHE
WERK WAAR GROTE TIMMERFABRIEKEN ZICH NIET AAN WAGEN”,
ZEGT PETER BREEVOORT.

“De vraag is vaak
heel simpel:
“kunnen jullie dat maken?”.
Vaak kunnen we dat.”
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Peter is, samen met de oprichters, de broers Bas en Os
car Ooms, directeur/eigenaar van B&O Groep. H
 et pro
duceren van prefab houten constructies gebeurt binnen
het bedrijfsonderdeel B&O Producten. Daarnaast biedt
het bedrijf met B&O Bouw zijn klanten, de aanneme
rij, timmerwerkzaamheden op de bouwplaats aan. Het
bedrijf heeft een vijftiental medewerkers.
De B&O Groep is ontstaan nadat de bekende hout
handel Heuvelman Hout in Ouderkerk aan den IJssel in
2015 de eigen prefab timmerfabriek sloot. Bas en Oscar
Ooms hebben een deel van die prefab activiteiten over
genomen. Peter Breevoort kwam na enige tijd over van

“Voor ons is dat weleens lastig omdat wij graag just in time afleveren. Maar we moeten

Unilin Multipre in Nieuwerkerk aan den IJssel, maar had

onze prefab e
 lementen soms op eigen terrein tijdelijk opslaan omdat ze op de bouwplaats

daarvoor bij de timmerfabriek van Heuvelman gewerkt.

achterlopen op de planning. Gelukkig k
 unnen we snel schakelen en zijn er altijd weer
andere opdrachten waar we mee kunnen starten.”

PUUR EN DUURZAAM MAATWERK
Peter: “B&O Producten levert puur maatwerk op basis van

MET RELATIES NAAR DE BAAN

de tekeningen die onze klanten ons voorleggen. De vraag

Ridderkerker Peter Breevoort heeft een voetbalverleden, maar is sinds drie jaar regelmatig

is vaak heel simpel “kunnen jullie dat maken?”. Vaak kun

op de golfbaan te vinden. Ook collega’s Bas en Oscar Ooms slaan regelmatig een balletje.

nen we dat. Daarnaast willen me meerwaarde bieden en

B&O Groep is bedrijfslid bij Golfbaan Hitland. Het is de combinatie van ontspanning en

denken met onze klanten mee. Kan het goedkoper, duur

buiten zijn die Peter zeer bevalt. “Uiteraard wil ik zo goed m
 ogelijk spelen, maar ik ben

zamer en onderhoudsvriendelijker? Kan het e
 envoudiger

zeker geen fanatiekeling. Het is leuk om af en toe met relaties naar de baan te gaan.

en sneller te monteren op de bouwplaats? Zelf doen we

We werken zo op een leuke manier ook een beetje aan onze naamsbekendheid. Hitland is

vooral a
ssemblage. De hout- en plaat
materialen die

ook een prettige, laagdrempelige golfbaan, dat bevalt ons erg goed.”

nodig zijn, laten we hier op maat aanleveren. Wij werken
FSC-gecertificeerd, dus alleen met hout dat uit bossen

‘JE ZIET ECHT IETS ONTSTAAN’

komt die duurzaam worden beheerd.”

De klanten weten B&O Groep goed te vinden. Volgens Peter Breevoort is dat te danken
aan de combinatie van gespecialiseerd vakmanschap, snelheid van werken, de juiste prijs

‘Hitland is prettig laagdrempelig.’
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HET GAAT WEER GOED IN DE BOUW

en het nakomen van je afspraken. “En het moet je ook een beetje gegund worden. Van een

Dat het weer goed gaat in de bouw, is volgens Peter

klusje van vijfhonderd euro tot een opdracht van een ton. Het leuke van ons werk is dat je

aan alles te merken. Stijgende prijzen van grondstoffen

echt iets ziet ontstaan. Van tekening tot eindproduct.”

en 
arbeid, vooral ook de zzp’ers, en krapte op de

Het bedrijf zit voorlopig nog prima op zijn plek aan de dijk in Krimpen aan de Lek. P
 eter

arbeidsmarkt. Ook de levertijden van hout en andere bouw

Breevoort: “Wij leveren overal in het land, maar willen hier in het westen zitten. Onze

producten beginnen op te lopen. Het tekort aan mensen

medewerkers wonen allemaal in de buurt en dat is een fijne en flexibele ploeg. Daar zijn

op de bouwplaats leidt tot vertraging op de projecten.

we zuinig op.”
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