
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ONTWERPEN EN BEREKENEN VAN CONSTRUCTIES 

Constructies zijn overal om ons heen. Vaak opvallend en functionerend als een landmark, soms 
onopvallend of zelfs geheel weggewerkt in de infrastructuur eromheen. Buro CITE ontwerpt en 
berekent constructies voor de overheid, aannemers, projectontwikkelaars en ingenieursbureaus.  
 
 

FACTSHEET  
CONSTRUCTIES 

Bij het ontwerpen en berekenen van  
constructies spelen niet alleen functionaliteit, 
veiligheid en vorm een belangrijke rol. De  
thema’s duurzaamheid, beheerbaarheid en de 
financiële haalbaarheid van aanleg én beheer 
vormen minstens even belangrijke pijlers van 
het ontwerp. Om constructies gedurende hun 
levensduur in stand te houden stelt Buro CITE 
beheerplannen op voor preventief, correctief 
en vervangingsonderhoud.  
 

Buro CITE kan u op verschillende niveaus ontzorgen. Naast het ontwerpen, berekenen en  
dimensioneren van constructies verzorgt Buro CITE indien gewenst ook de contractvorming,  
directievoering/toezicht en adviseert over het beheer van constructies.  
                                      
Innovatie 
Buro CITE heeft “pragmatische innovatie” hoog in het vaandel staan. Met pragmatisch innoveren 
wordt bedoeld dat de innovatie direct toepasbaar moet zijn in de praktijk. Dit betekent dat  
ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, energiezuinigheid, herbruikbaarheid 
en meervoudige bruikbaarheid nauwlettend gevolgd en waar mogelijk gebruikt worden. 

Bij Buro CITE werken  

professionals aan plannen voor 

het inrichten en beheren van de 

buitenruimte in Nederland en 

Suriname. Buro CITE is een 

ingenieurs- en adviesbureau dat 

vakkennis, communicatie en 

projectbeheersing hoog in het 

vaandel heeft staan. 

 

 

ONTZORGEN 

Buro CITE kan u op vier niveaus 

ontzorgen.  

 

Engineering 

 Programma van eisen 

 Schetsen 

 Tekenen 

 Berekenen 

 (RAW) bestek 

 

Contractvorming 

 Begeleiden 

aanbestedingsprocedure 

 Verzorgen innovatieve 

contractvormen 

 

Directievoering & toezicht 

 Projectmanagement 

 Dagelijks toezicht 

 

Beheer  

 Vervaardigen 

beheerplannen voor 

functioneel beheer en 

schadegericht beheer 

 



 

 

 

PROJECTEN VAN BURO CITE 
 

STAP VOOR STAP NAAR EEN 

NIEUWE CONSTRUCTIE MET 

BURO CITE 

 

1. Programma van eisen 

In deze fase formuleren we 

gezamenlijk de eisen met 

betrekking tot functionaliteit, 

veiligheid, vorm, duurzaamheid, 

beheerbaarheid en financiële 

haalbaarheid. 

 

2. Schetsontwerp  

Als volgende stap schetsen we 

ten behoeve van de 

beeldvorming een aantal 

alternatieven, waarbij we het 

programma van eisen in 

beschouwing nemen. 

 

3. Ontwerp 

We optimaliseren het gekozen 

alternatief en rekenen dat 

alternatief door op sterkte en 

stabiliteit. 

 

4. Tekeningen  

Het gekozen alternatief werken 

we, op basis van de resultaten 

van de berekeningen, uit tot 

technische tekeningen, indien 

gewenst in 3D.  

 

5. Bestek 

Op basis van de technische 

tekeningen maken we een 

(RAW)-bestek, het 

contractdocument. 

  

6. Aanbesteden en uitvoeren 

We verzorgen de 

aanbestedingsprocedure tot en 

met de gunning. Na het 

verlenen van de benodigde 

vergunningen worden de 

werkzaamheden uitgevoerd. 

Tijdens de uitvoering kan Buro 

CITE het bouwproces 

begeleiden. 

 

7. Gebruik, beheer en 

onderhoud 

Om de constructie gedurende 

zijn beoogde levensduur 

functioneel en veilig te laten zijn 

is regelmatig onderhoud 

noodzakelijk. Het vroegtijdig 

vaststellen van gebreken of  

schades, kan hoge 

onderhoudskosten voorkomen. 

Buro CITE adviseert u over het 

beheer van constructies en stelt 

beheerplannen op.  

 

 

Fietsbrug Zuidereinde (Nederland) 
Aanleg fietsbrug over het Hilversums  
Kanaal, waarmee een einde is gemaakt aan 
de onveilige verkeerssituatie. Buro CITE 
heeft in opdracht van de gemeente  
Wijdemeren de engineering gecoördineerd 
en de directie volgens UAV1989 voor het 
werk geleverd. 
 

Buro CITE werkt samen met het toonaangevende 

Surinaamse ingenieursbureau Rustwijk & Rustwijk. 

Brug over de Saramaccarivier nabij Pikin 
Saron (Suriname) 
Onderdeel van het upgradingstraject van 
de bestaande bruggen van de 2

de
 oost-west 

verbinding naar klasse 60 bruggen. Buro 
CITE heeft in opdracht van het Ministerie 
van Openbare Werken de engineering en 
directievoering verzorgd.  

 

Oliesteiger (Suriname) 
Het aanpassen van de bestaande oliesteiger 
zodat grotere olietankers kunnen aanmeren 
en lossen. Buro CITE heeft in opdracht van 
N.V. havenbeheer Suriname het ontwerp 
gemaakt en het projectmanagement tijdens 
de uitvoering gevoerd. 

 

Brug over het Saramaccakanaal (Suriname)  
Het creëren van een alternatieve noord-zuid 
verbinding, om de verkeersdruk op de  
bestaande verbindingen te verkleinen. Buro 
CITE heeft in opdracht van het Ministerie van 
Openbare Werken de engineering en  
directievoering verzorgd.  

 

Rivierdijken te Commewijne en Albina  
(Suriname) 
Verhogen van de bestaande rivierdijken met 
gemiddeld 55 cm om de komende 15 jaren 
de zeespiegel stijging te kunnen weerstaan. 
Buro CITE heeft in opdracht van het  
Ministerie van Openbare Werken het  
ontwerp vervaardigd en directievoering 
verzorgd.  
 

Buro CITE NV Suriname 

PO Box 2944 T: +597 47 45 63 

Paramaribo F: +597 47 40 64 

Mahonylaan 46 E: info@burocite.nl 

Paramaribo   
 

Buro CITE BV Nederland 

Postbus 150 T: +31 70 307 69 80 

2280 AD Rijswijk F: +31 70 399 24 83 

Visseringlaan 18 E: info@burocite.nl 

2288 ER Rijswijk  

 
 

www.burocite.nl 
 

Buro CITE steunt Kika 


