Introductie bureauprofiel

a rc h i v o l t a rc h i t e c t e n b v

archivolt architecten bv is een middelgroot
architectenbureau actief op het gebied
van nieuwbouw, renovatie en restauratie.
Het bureau werkt zowel in traditioneel
georganiseerde processen, als hoofdaannemer
van integrale ontwerpopdrachten maar ook in
opgaven, die worden aanbesteed in de vorm
van “Design en Build” en DBFM(O).
De thuisbasis is Nederland met sinds 2010
ook specifieke projecten daarbuiten. Het
bureau werkt in alle fasen van bouwprojecten:
initiatieffase, ontwerpfase, uitvoeringsfase,
nazorg- en beheersfase. De kern van onze
manier van ontwerpen is gericht op het bereiken
van integrale oplossingen in samenwerking
met andere disciplines. Sinds 2011 is BIM onze
standaard. Wij werken volledig in samenspraak
met onze opdrachtgever aan realistische
oplossingen en niet aan louter mooie beelden.
Duurzaamheid betreft voor ons de totale
levensduur van een gebouw en is veel
complexer dan het treffen van enkele
specifieke maatregelen, zodat wij een brede

aanpak voorstaan. In onze projecten stellen
wij de mens centraal, zowel de eindgebruikers
en opdrachtgever als betrokkenen tijdens
het voorbereidings- en uitvoeringsproces
inclusief onze eigen medewerkers. Persoonlijke
betrokkenheid en aanspreekbaarheid horen bij
een professionele architectenpraktijk.
Ons bureauprofiel lichten wij toe in zes
verschillende thema’s van het vakgebied:
historie, vaardigheden, integraal, proces,
duurzaamheid en functioneel. Waar nodig
zijn deze door middel van subbladen verder
uitgediept. Onder het hoofdstuk portefeuille
is een groot aantal projecten terug te vinden.
Deze zijn ingedeeld in zes categorieën.
Via een link kunnen informatiebladen (pdf)
worden bekeken en gedownload, voor
projecten
en
verschillende
bijzondere
onderwerpen geven deze bladen extra
informatie.
Vanzelfsprekend zijn wij voor nadere informatie
via e-mail en telefoon bereikbaar (zie contact).

portefeuille
categorieën: utiliteitsbouw • cultureel erfgoed • penitentiaire bouw • renovatie en onderhoud • woningbouw • gebouwen met maatschappelijke functies
nieuwbouw • herbestemming • verbouw

