
Uw partner in de openbare ruimte



Wie is Proviel

Proviel is een stabiel en groeiend advies- en
ingenieursbureau actief in de volle breedte van 
de openbare ruimte. 

Met onze business units Assetmanagement, 
Plannen en contracten, Ontwerp en advies en 
Klimaat en duurzaamheid voeren we werkzaam-
heden uit voor (semi) overheden, waterschappen, 
provincies en bedrijven. Dat doen we vanuit 
vestigingen in Hengelo en Amersfoort. Inmiddels 
kunnen we een groot deel van Nederland tot ons 
werkgebied rekenen.

Ons team bestaat uit (HBO-) gediplomeerde
adviseurs en ingenieurs op de gebieden van 
Civiele Techniek, Water- en Milieubeheer, Land- 
en Watermanagement en Tuin- en Landschaps-
inrichting.  

Allen met een praktische instelling, theoretische 
kennis, ervaring en een hands-on mentaliteit.

Wat doet Proviel

Proviel adviseert en ontwerpt, maakt contracten 
en besteedt deze aan. Gaat de aannemer aan de 
slag, dan verzorgen wij de directievoering  en het 
toezicht. Na afronding van het werk inventarise-
ren en beheren wij de gerede situatie.

We kennen de planningen van onze opdracht-
gevers en van de uitvoerders. Dat betekent dat 
we altijd het overzicht behouden. We luisteren, 
houden de vinger aan de pols en adviseren. 

Met beide benen stevig op de grond. 
Letterlijk en figuurlijk!



      Plannen & Contracten

Wij maken plannen en contracten door goed te
luisteren naar alle belanghebbenden en op basis
daarvan de juiste voorstellen te maken. 
Zo vergroten we de bereidheid tot medewerking 
bij veranderingen in een gebied.

Wij weten de innovatiekracht te prikkelen en om 
te gaan met kansen en risico’s. We maken niet 
alleen plannen en contracten maar zien er ook op 
toe dat de daarin gemaakte afspraken worden 
nageleefd.

     Ontwerp & Advies

Op papier is alles mogelijk, maar de werkelijkheid 
blijkt vaak toch net iets weerbarstiger. Schakel 
ons daarom in voor het maken van goed door-
dachte en duidelijk onderbouwde ontwerpen en 
adviezen waarbij rekening is gehouden met de 
praktische uitvoerbaarheid, het uiteindelijke 
beheer en de wijze van toekomstig onderhoud. 

‘Grijs, groen of blauw’; de gehele buitenruimte is 
ons werkgebied. Verwacht van ons een proactie-
ve houding met resultaatgerichte inzet en
kwaliteit.

      Klimaat & Duurzaamheid

De noodzaak om klimaat en duurzaamheid te 
betrekken in het ontwerp- en bouw- proces en 
het beheer van de buitenruimte wordt steeds 
breder gedragen. 

Onze adviseurs Klimaat en duurzaamheid onder-
steunen elk project met passend advies, te 
starten met een duurzaamheidsscan, gebruik 
makend van het ambitieweb. Zo trechteren we 
een breed scala mogelijkheden naar het toepas-
bare en missen we niets. We maken aerius 
berekeningen en werken met het pakket 
Dubo-Calc om alternatieven in ontwerpen af te 
wegen. 

      Assetmanagement

Assetmanagement vraagt om integraal denken. 
Dat kunnen én doen wij. Of het nu gaat om 
wegen, groen of water, wij hebben voldoende 
kennis en ervaring in eigen huis om processen 
snel en soepel te laten verlopen. Vanaf het eerste 
overleg en het brainstormen over ideeën, via
planontwikkeling, bestekbereiding en project- 
begeleiding tot en met het beheer en onderhoud.

Onze afdeling Assetmanagement bestaat
uit adviseurs, inspecteurs en Gis-specialisten.
Zij werken zowel intern als extern samen om de 
klant deskundig te adviseren en projecten 
optimaal te begeleiden.



Projecten

Wethouder van Buurenstraat 
te Wierden

Bij het project herinrichting Wethouder van Buurenstraat 
in de gemeente Wierden heeft Proviel de herinrichting en 
het vervangen van de (transport) waterleiding voor Vitens 
in één contract aanbesteed.

Daartoe is de gemeente Wierden een samenwerkings-
verband overeengekomen met Vitens.

Naast het financiële voordeel van de gecombineerde 
voorbereiding en uitvoering is hiermee de overlast voor 
de bewoners beperkt.

Herontwikkeling Juliana-
kwartier in Apeldoorn
Bij het project ‘Herontwikkeling Julianakwartier’ heeft 
Proviel de civieltechnische voorbereiding verzorgd voor 
Explorius Gebiedsontwikkeling en de gemeente 
Apeldoorn. De voormalig ziekenhuis locatie is ingericht 
als duurzame woonwijk waar 90 woningen en 3 zorg-
complexen zijn gebouwd. 

Samen met de gemeente Apeldoorn is onderzoek gedaan 
naar een duurzame en klimaatadaptieve constructieop-
bouw van de rijbaan. Resultaat is het aanbrengen van 
een waterbergende fundatie onder alle rijbanen in het 
plangebied. 



Stadsbeek te Nijverdal
Bij het project Stadsbeek te Nijverdal heeft Proviel de 
gemeente Hellendoorn ondersteunt vanaf het schets-
ontwerp tot en met de aanbesteding. De Stadsbeek is de 
laatste schakel in de hemelwaterafvoer van centrum 
Nijverdal naar de Regge. 

Samen met de bewoners hebben we het ontwerp 
opgesteld. Na onze technische uitwerking en bestek-
voorbereiding is het project in 2019 gerealiseerd.

Bornsche Maten te Borne
Bij het project bouw- en woonrijp maken van de Bornsche 
Maten is Proviel al jaren partner van de Gemeente Borne. 

Wij nemen deel aan het ‘ontwerpatalier’ waar we samen 
met de landschapsarchitect en stedenbouwkundige de 
plannen doornemen. Daarna werken wij de schetsen 
voortkomend uit het ontwerpatelier uit tot en met de 
bestekvoorbereiding van het bouw- en woonrijp maken 
van deze nieuwbouwwijk.

Door jarenlange samenwerking en de korte lijnen met
alle betrokken partijen weten we wat we van elkaar 
kunnen en mogen verwachten.

Douglaslaan te Gorssel
Bij de herinrichting van de Douglaslaan en omgeving 
heeft Proviel de bestekvoorbereiding verzorgd. Middels 
een intensief participatietraject hebben we de bewoners 
bij het project betrokken.

De opdracht bestond uit het maken van een riool-
ontwerp, verhardingsontwerp, groenontwerp en 
technische details en doorsneden. Op basis van de 
technische tekeningen is een RAW-bestek opgesteld en
is de aanbestedingsprocedure begeleid.



Proviel Oost
Mosweg 1, 7556 PG Hengelo
(074) 278 06 74  /  info@proviel.nl

Proviel Midden
De Brand 20, 3823 LJ Amersfoort
(033) 820 00 01  /  info@proviel.nl

www.proviel.nl

Uw partner in de openbare ruimte


