Wonen

Een ontmoeting met Bureau Bos

Landelijke speler,
lokaal betrokken.

Info

B

ureau Bos is een landelijk werkend architecten-, ingenieursen adviseursbureau. Deze termen zeggen misschien
niet zo veel maar het houdt in dat zij een complete
huisvestingsadviseur zijn. Vanaf het architectonisch en interieur
ontwerp, het ontwerpen van de installaties en constructies, het doen
van bouwbegeleiding, bouwtoetsing en berekeningen tot en met
beheer- en onderhoudsplannen. Al deze diensten zijn individueel of
totaal af te nemen. Integraal werkend en tijdens de hele levenscyclus
van een gebouw betrokken. Met deze manier van werken willen zij de
opdrachtgever tijdens het bouwproces zoveel mogelijk ontzorgen.

Bureau Bos werken ongeveer 40 medewerkers.
De directie bestaat uit: Ab Barendse (technisch
directeur), Raban Haaijk (architect directeur) en
Jeroen Sloof (algemeen directeur). Zij werken
samen met (interieur) architecten, bouwkundig
tekenaars en projectleiders, maar ook gebouwinstallatie-, beheer en onderhoudsadviseurs,
aangevuld met een ondersteunende staf.
www.bureaubos.nl

‘Ontwerpen begint namelijk
niet met tekenen maar
met luisteren.
Samen creëer je meer!
Zo klinkt de slogan van bureau bos. Ontwerpen begint namelijk
niet met tekenen maar met luisteren. Er wordt voor een nieuwe
ontwikkeling zoveel mogelijk met betrokkenen gesproken om met
hen te brainstormen over de verbouw, nieuwbouw of renovatie.
Zo komt vooraf veel informatie boven tafel, ontwerp je samen en heel belangrijk - wordt er vanaf het begin draagvlak gecreëerd bij
alle betrokkenen. Bureau Bos is trots dat ze de laatste jaren al veel
heeft mogen ontwerpen en toevoegen aan ons mooie dorp. Ze zijn
dankbaar voor al diegenen die hen de kans hebben gegeven een lokale
speler te worden. De medewerkers zijn enthousiast over het verhuizen
naar Bunschoten-Spakenburg en in het bijzonder om in zo’n mooi
pand met allure aan de slag te gaan. “We hopen iedereen snel een keer
te ontmoeten in SPKNBRG!

Een greep uit de projecten in
Bunschoten-Spakenburg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MFA nieuwbouw Calvijnschool en Van
Amerongenschool
Wonen bij Kootje
Gezondheidscentrum
Zorg- en wooncentrum De Haven
Rengerswetering (het derde eiland)
Appartementen en woningen Kerkstraat
Hapam (fabriek en kantoor)
Style CNC (hoofdkantoor en fabriek)
Bling Bling
I-Techniek
Baas Warehousing
Wijnand’s Auto Service

Een aantal jaar geleden werd dit Baarnse architecten bureau overgenomen door
lokale ondernemer Jeroen Sloof. In die periode zijn er veel mooie contacten
opgebouwd en projecten gerealiseerd in Spakenburg en is bureau bos een lokale
speler geworden. Hier stopt de betrokkenheid niet, want vanaf januari 2022 komt dit
bedrijf hier een vestiging openen. Zoals wellicht bekend ontwikkelen zij samen met
partners de oude Melkfabriek. Hier ontstaan 15 eengezinswoningen en 25 sociale
huurappartementen en in het hoge deel zal Bureau Bos een vestiging openen.
Hoog tijd om deze nieuwe ‘bewoners’ van de Melkfabriek voor te stellen.
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