Jonge bouwers, sterke groeiers
Ivan Cornellissen van de gelijknamige

details en ambacht. Maar zijn bouwonder-

werkt al 8 jaar met hart en ziel aan de

projecten. We bekijken kort twee totaal

Bouwonderneming uit Oud-Turnhout
toekomst van zijn bedrijf, dat flink groeit

ondanks de crisis. De opdrachten zijn heel
gevarieerd en blijven binnenkomen, van
gezinswoningen tot groepswoningbouw en

neming realiseert evengoed moderne

verschillende opgeleverde projecten van
Ivan Cornelissen Bouw-onderneming.

Appartementen in Bouwel (Grobbendonk)

bedrijfsgebouwen. “We hoeven niet de

De bouwonderneming heeft deze 7 appar-

brengen elk project tot een succesvol

gezet naar het ontwerp van Ap/Art archi-

grootste te worden”, zegt Ivan. “Maar we

einde, binnen de vooropgestelde deadline

en met een goed persoonlijk contact
tussen alle partijen.” Home Sweet Home
bekijkt enkele recente realisaties van dit
Kempense team.

tementen in een strak modern blok neertecten uit Lier. We tonen het ontwerp, een
beeld van de - zeer ordelijke en nette - werf

en beelden van het voltooide resultaat.
Dit is de eerste fase, op termijn wordt het
project uitgebreid naar 35 appartementen.

Activiteiten breiden uit

Bedrijfsgebouw in Oud-Turnhout

liseert zich in wind- en waterdichte ruw-

terreinen maar saaie constructies. Er moet

Ivan Cornelissen Bouwonderneming speciabouw. Af en toe doet zich de kans voor om
aan kleinschalige projectontwikkeling te

doen, en deze kansen worden even graag

als vakkundig benut. Het team heeft ook

al opdrachten uitgevoerd voor een villabouwer van hoog niveau uit de regio. De

bouwonderneming staat eveneens open
om, in samenwerking met een architect

en de klant, een wind- en waterdichte ruwbouw uit te werken. De particuliere klant

kan in dit geval voordeel halen uit de passie,
inbreng en aandacht die voortvloeien uit de
ervaring van Ivan en zijn medewerkers.

Vaak zijn bedrijfsgebouwen op industrie-

natuurlijk in de eerste plaats worden
gewerkt. Ook zo voor Ivan, maar hij beslis-

te om van zijn eigen werkbasis dit fraaie

visitekaartje te maken. De strakke voorgevel heeft een bijzonder warme en

genuanceerde uitstraling dankzij de oude

blauw gesmoorde paepesteen. De hand
gekapte palen uit blauwe steen aan de

poort zijn gerecupereerd uit een oude
kazerne in Wallonië. Deze markante

voorgevel werkte Ivans team uit naar een
tekening van de hand van interieurarchitect
Paul Rijs (Beerse/Knokke).

Jonge geesten, rijke ervaring

Op www.ivan-cornelissen.be zijn weldra

eerst enkele jaren voor een werkgever. Hij

bouwonderneming met toekomst te

Na zijn opleiding in de bouw werkte Ivan

werd zelfstandig en heeft door de jaren
heen, met veel zorg en aandacht, een hecht

nog meer realisaties van deze Kempense
bekijken.

team van 10 ervaren bouwers samenge-

steld. Deze onderneming blijft voortdurend
investeren in nieuwe machines, bedrijfswagens, stellingen en bouwkranen om de

Bouwbedrijf Ivan Cornelissen bvba

klant de meest efficiënte service te bieden.

Beyntel 15 - 2360 Oud-Turnhout

voor de hoge kwaliteitseisen. Ivan heeft een

info@ivan-cornelissen.be

Mét respect voor een strakke timing en

voorliefde voor de landelijke stijl, met veel

t +32 (0)14 73 68 53

www.ivan-cornelissen.be
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