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Sander Boekee aangesteld als afdelingshoofd Rail bij Sweco Nederland 

 
Per 1 augustus 2018 is Sander Boekee het nieuwe afdelingshoofd Rail bij 
ingenieursadviesbureau Sweco. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de 
verdere groei van Sweco Nederland op het gebied van heavy en light rail.  
 
Sander is een professional in de rail-wereld en heeft ruim 20 jaar werkervaring 
opgedaan bij onder andere Arcadis en ProRail. In augustus 2017 maakte hij de 
overstap van ProRail naar Sweco, waar hij startte in de functie van teammanager 
Project- en Procesmanagement Rail. Nu een jaar later volgt zijn promotie naar 
afdelingshoofd.  

Sander blijft zich richten op het versterken van de samenwerking en de relaties met 
andere partijen in de markt. “We hebben elkaar hard nodig in deze concurrerende 
markt”, zegt Sander. Ook ziet hij veel kansen in de markt van light rail.  
Sander: “Heavy rail verbindt de steden van de toekomst met elkaar en trams en 
metro’s zorgen voor vervoer binnen die steden en metropoolregio’s. Wij hebben 
erkende expertise in huis om onze klanten daarmee te helpen en bij te dragen aan het 
realiseren van mooie projecten.” 

William Harding, divisiedirecteur Transport & Mobiliteit: “Wij zijn verheugd dat Sander 
deze uitdaging aan gaat. Sander is een echte verbinder en niet bang om buiten de 
bestaande kaders te denken. Dat hebben we nodig om Rail bij Sweco verder te laten 
groeien.” 

Achtergrond 
Na afronding van zijn opleidingen aan de Hogeschool van Utrecht, TSM Business 
School management en bedrijfskunde en Railinfra Opleidingen startte Sander bij 
Arcadis. Hij vervulde verschillende functies van ontwerper, projectengineer, senior 
adviseur tot project- en teamleider. Voor hij de overstap naar Sweco maakte, werkte 
Sander als afdelingsmanager Railtechniek en beleidsadviseur HRM bij ProRail.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Karin Groendijk, senior adviseur PR en Media bij 

Sweco Nederland, tel 06 31963045 of email: 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 15.000 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. 
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