
 

   

Wat kan Buro CITE voor u 

betekenen? 

 (Haalbaarheids)studies  

 Berekenen en ontwerpen 

kunstwerken en constructies 

 Engineering bouw- en woonrijp 

maken 

 Engineering renovatie 

infrastructuur en riolering  

 Onderhoudsbestekken 

 Directievoering en toezicht  

 Consultancy beheer 

buitenruimte 

 Projectsupport 

 

Factsheets 

In onze factsheets leest u meer 

over de verschillende diensten die 

Buro CITE levert.Op verzoek 

sturen wij een set toe of download 

ze van de website.  

 Factsheet Engineering 

 Factsheet Buitenruimte-

management 

 Factsheet LIOR 

 Factsheet DALI 

 Factsheet Constructies 

 Factsheet Projectsupport 

 

Tevredenheidsverklaringen 

Check onze website voor een 

greep uit de tevredenheids-

verklaringen die wij ontvingen. 

 Gemeente Den Haag 

 Gemeente Enkhuizen 

 Gemeente Katwijk 

 Gemeente Loon op Zand 

 Gemeente Noordwijk 

 Gemeente Schiedam 

 Gemeente Uitgeest 

 Gemeente Werkendam 

 Gemeente Wijdemeren 

 Aannemingscombinatie 

Leiderdorp (ACL) 

 Cyclus NV 

 Stichting Ouderenzorg 

Rotterdam (SOR) 

ENJOYING ENGINEERING 

INGENIEURS EN ADVISEURS MET KENNIS, PASSIE EN VISIE 
 

Het inrichten en beheren van de buitenruimte is een – vaak ondergewaardeerd – vak. Van een 

goeddeels technische discipline is het ontwikkelen en managen van de buitenruimte in de loop 

der jaren geëvalueerd tot een multidisciplinair vakgebied. Zowel op macroniveau als micro-

niveau ziet u de gevolgen. Meer dan ooit is de buitenruimte een integraal onderdeel van de 

maatschappij en het dagelijks leven en werken.   

 

De gebruiker centraal 

De gebruiker van de buitenruimte staat centraal. Zijn mening, voorstel of idee vindt via de sociale 

media snel zijn weg naar medegebruikers en via het klantencontactcentrum naar uw back-office. 

Hij verwacht dat u net zo snel reageert met een adequaat antwoord. Aan u de taak om de 

belangen van die gebruiker te wegen en deze af te zetten tegen zaken als veiligheid,  

duurzaamheid, politieke wensen, maatschappelijke verantwoording, budget en techniek.  

 

Deskundige partij 

Buro CITE is een door de wol geverfde en deskundige partij op 

het gebied van ontwikkeling en management van de 

buitenruimte. Vanuit onze vestigingen in Nederland en 

Suriname helpen wij u om het evenwicht te vinden tussen de 

verschillende belangen door samen met u strategieën te 

bepalen en oplossingen te bedenken die in het verlengde 

liggen van de trends en actuele ontwikkelingen.  De 

uitwerking ervan in concrete plannen en bestekken is bij ons 

ook in vertrouwde handen. 

 

Tevreden klanten 

Buro CITE heeft een reputatie opgebouwd als betrouwbare en kundige partner in projecten. 

Het door ons gehanteerde kwaliteitbeheersingssysteem en het integreren van 

risicomanagement in onze projecten en werkprocessen dragen hier aan bij. Heldere 

communicatie en de projectmatige aanpak van onze opdrachten vormen de solide 

fundering voor tevreden klanten. 



  

 
Strategische partners: 

 

ICT voor de Nederlandse en Surinaamse markt. Een frisse, 
innovatieve en pragmatische insteek voor een optimalisatie 
van uw bedrijfsrendement. 

Toonaangevend ingenieursbureau voor civiele kunstwerken 
en constructies. 

Wat mag u van Buro CITE verwachten? 

Sinds 2002 adviseren de professionals van Buro CITE - gezamenlijk goed voor vele tientallen 

jaren werkervaring - u over het ontwikkelen, inrichten en beheren van de buitenruimte. 

Vakkennis, passie en visie is wat wij u bieden. Samenwerking is waar wij in geloven. 

 

Buro CITE heeft in Nederland en Suriname in totaal circa 30 medewerkers . Deze schaalgrootte 

is afgestemd op het bedienen van zowel kleine als grote organisaties. Wij hebben de kennis en 

capaciteit in huis om u een breed scala aan diensten aan te kunnen bieden, terwijl u de 

samenwerking met Buro CITE toch zal ervaren als “persoonlijk”; u weet met wie u werkt en u 

heeft één aanspreekpunt.  

 

Meer informatie? 

Deze brochure geeft u een eerste indruk over de dienstverlening en werkwijze van Buro CITE . 

Maar er is meer. Wij informeren u daar graag over in een persoonlijk gesprek. Neem voor het 

maken van een afspraak contact op met Jan Blom op jblom@burocite.nl of via 070-3076980. 

Of neem een kijkje op onze website www.burocite.nl. Wij zijn u graag van dienst. 

 

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  

 
 

Buro CITE steunt Kika 


