Gebiedsinrichting
Van visie tot uitvoering

Verandering van functies vraagt om nieuwe inrichting.
Een huis uit 1900 kan nog steeds bewoond zijn, maar de inrichting is
tegenwoordig heel anders. Stond vroeger bijvoorbeeld de kachel annex
kookplaat centraal, nu is het vaak de televisie. In de buitenruimte gaat
het niet anders: een nieuwe levenswijze en nieuwe functies vragen om
aanpassing van de inrichting. Voor steeds meer functies wordt ruimte
gezocht in het buiten-gebied, zoals recreatieve uitloop en waterberging. De
inrichting van beekdal, uiterwaard, droogmakerij of ander landschapstype
moet daarom steeds meer worden afgestemd op meervoudig ruimtegebruik.

Duurzame gebiedsinrichting vanuit integraliteit
BWZ Ingenieurs werkt gedurende het
gehele planproces intensief samen
aan realistische oplossingen voor
de inrichting van gebieden. Van
visievorming tot uitvoeringsbestek
zijn uw ruimtelijke vraagstukken bij
ons in goede handen. Wij hebben
veel ervaring met de inrichting van
het landelijk gebied, het stedelijk
gebied en het grensvlak daartussen
op verschillende schaalniveaus. Wij
werken voor een breed scala aan
opdrachtgevers.

Samen met u, betrokken collega’s
en
overige partijen werken wij de
project- opgave uit tot een concreet en
haalbaar plan waarin de diverse eisen
en wensen tot uitdrukking komen. Een
duurzame gebiedskwaliteit is daarbij
het uitgangspunt. Wij pakken de
projectopgave op een creatieve, open
manier op en gaan uit van een integrale
insteek waarbij wij u meenemen naar
de best denkbare combinaties van
maatregelen.

Van ons kunt u daarbij een pro-actieve
en zelfstandige werkhouding verwachten.
Overleg heeft veelal de sfeer van een
werkatelier, waarin oplossingen worden
aangedragen,
argumenten
worden
uitgewisseld en beslissingen worden
genomen.
Deze manier van samenwerken laat
doorgaans duidelijk blijken dat de
meerdere functies in een gebied op een
harmonieuze wijze samen kunnen gaan.

Voor u kunnen wij verzorgen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opstellen van inrichtingsvisies en -plannen
Technische uitwerking plannen
Vervaardigen RAW-bestekken en tekeningen
Contractvorming UAV-gc (vraagspecificaties e.d.)
Vergunningenmanagement
Risicomanagement
Opstellen kostenramingen, waaronder SSK-systematiek
Project- en procesmanagement
Begeleiden aanbestedingstrajecten
Directievoering en dagelijks toezicht uitvoering werken
Beheer- en onderhoudsplannen
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Wij beschikken over brede deskundigheid ten aanzien van waterbeheer en geohydrologie,
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omgevingsmanagement. Bij integrale vraagstukken werken wij samen in multidisciplinaire teams en
dragen wij zorg voor haalbare, realistische oplossingen.
Inzet van ons bureau is mogelijk gedurende het gehele traject van plan- en visievorming
tot contractvorming en directievoering. Wij werken voor onder andere het Rijk, provincies,
gemeenten,
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hetzelfde kantoorpand. Hierdoor kunnen we effectief samenwerken. Specifieke onderwerpen waarbij
we vaak samenwerking zoeken met Bureau Waardenburg zijn aquatische ecologie, KRW-beoordelingen,
flora- en faunaonderzoek en toetsingen aan natuurwet- en regelgeving.

Varkensmarkt 9, Culemborg
Postadres BWZ Ingenieurs:
Postbus 183, 4100 AD Culemborg
T: 0345 - 62 34 30
E: info@bwz-ingenieurs.nl
I: www.bwz-ingenieurs.nl

Gebiedsinrichting: van visie tot uitvoering

is

communicatie, transparantie en een flexibele, creatieve en praktische instelling.

BWZ

Kijk voor projectreferenties op onze website

is

waterbeheer, infrastructuur en gebiedsinrichting. Onze aanpak kenmerkt zich door heldere

