
Persbericht: Sweco vestigt zich in Amsterdam
In Amsterdam, op de NDSM werf in het monumentale Kraanspoor en aan het IJ: daar bevindt zich vanaf vandaag een nieuwe vestiging van
ingenieursadviesbureau Sweco. Dichterbij onze klanten en de vele mooie en grote projecten die we voor de regio Amsterdam hebben
verworven.

“De stad en regio Amsterdam heeft veel uitdagingen om zich klaar te maken voor de toekomst. De stad en omliggende gebieden hebben een enorme groei-
en vervangingsopgave”, vertelt Paul ten Kroode, divisiedirecteur Stad en Milieu bij Sweco en initiatiefnemer van de nieuwe vestiging. “Om onze klantbelofte,
het zijn van de meest benaderbare en betrokken partner met erkende expertise, kracht bij te zetten is aanwezigheid in Amsterdam een must. We willen
daar zijn waar onze klanten onze expertise nodig hebben om de samenlevingen en steden van de toekomst te ontwerpen en ontwikkelen.”

Sweco-experts uit het hele land zijn betrokken bij toonaangevende projecten als Zuidasdok, de reconstructie van de Sluisbuurt en de locatieontwikkeling
van de gebieden IJburg2, Zeeburgereiland en Overamstel. “Deze nieuwe inspirerende locatie in Amsterdam helpt onze experts om de uitdagingen van
klanten beter te doorgronden en de samenwerking gemakkelijker te maken. Onze ambitie voor Amsterdam is zo groot als die van onze klanten. Als het aan
ons ligt, gaat er de komende jaren een groeiend aantal (nieuwe) collega’s in Amsterdam werken aan nog meer mooie projecten in de stad en regio”, vervolgt
Paul met trots.

 

Noot voor de redactie
Ons nieuwe adres is: Kraanspoor 48 (kern 1), 1033 SE Amsterdam. Vanaf vandaag ben je van harte welkom op onze nieuwe locatie. Na de zomer openen
we onze nieuwe locatie officieel samen met onze klanten en relaties. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Karin Groendijk, telefoonnummer: 088-8115245 of e-mail: karin.groendijk@sweco.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang
tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks
projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,8
miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.


