
bouwkundig advies- en tekenbureau      
   

autocad/revit 3d tekenwerk  –  stabu bestekken –  bouwbegeleiding –  bouwbesluit  – inventarisatie  –  bim ondersteuning 

Van der Vorm bouwkunde b.v. Straatweg 2a-1 Maarssen. 3604 BB Maarssen 
Telefoon 030-2467020 e-mail: bouwkunde@vandervorm.nl www:totaalplan.com 

 

Graag wil ik van der Vorm bouwkunde Totaalplan  bij u introduceren door deze beknopte 
informatie aan te bieden. Van der Vorm bouwkunde Totaalplan is een bouwkundig advies- en 
tekenbureau en is gevestigd in Maarssen.  
Van der Vorm bouwkunde is opgericht in 2004 en is een samenwerking tussen Van der Vorm 
engineering en bouwkundig advies- en tekstbureau Totaalplan b.v. uit Waardenburg. Totaalplan 
b.v.  ondersteund al sinds 1979 diverse architectenbureaus, aannemers, projectontwikkelaars, 
woningbouwverenigingen en rijksoverheden bij de voorbereiding en  realisatie van hun projecten. 
In 2012 zijn de twee bouwkundige adviesbureaus geïntegreerd tot een bureau gevestigd in 
Maarssen.  
 
Dit op het gebied van AutoCAD tekenwerk, het schrijven van Stabu bestekken, het verzorgen van 
bouwaanvragen met bijbehorende bouwbesluit berekeningen, de werkvoorbereiding, opstellen van 
meerjaren onderhouds verwachtingen, projectleiding, directievoering en toezicht. 
Projecten zijn gerealiseerd in zowel de woning- als utiliteitsbouw.  
 
Grote ervaring is beschikbaar voor het tekenen in AutoCAD, AutoCAD Architecture eventueel in 
combinatie met Alfa applicatie, of Revit Architecture in combinatie met 3B en Smart Revit.  
 
Onze medewerkers zijn gemotiveerde bouwkundige specialisten. Zij hebben ruime ervaring in 
uiteenlopende werksituaties en zijn gewend om te werken met en voor verschillende 
opdrachtgevers. Zij zijn flexibel en passen zich gemakkelijk aan. Doordat zij met en voor diverse 
opdrachtgevers projecten realiseren ontstaat een wisselwerking van ervaring en kennis die ook voor 
u ingezet kan worden.  
 
Door de gedegen kennis en ervaring van de combinatie van Van der Vorm bouwkunde en 
Totaalplan kan zij een welkome aanvulling zijn op de capaciteit en/of kennis bij het realiseren van 
projecten of het instant houden van uw bezit. Dit is mogelijk door het uitwerken van projecten op 
projectbasis in onze eigen vestiging of het detacheren van medewerkers op uw locatie.  
Indien u voor te realiseren bouwplannen ondersteuning wenst dan houden wij ons ten zeerste 
aanbevolen. 
 
Uiteraard stellen wij het zeer op prijs als we in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden mogen 
toelichten of een van onze medewerkers aan u mogen voorstellen.  
In het bijgaande projectenoverzicht en referentielijst treft u informatie over bouwprojecten waaraan 
wij hebben meegewerkt. Graag nodigen wij u uit om onze site te bekijken voor een uitgebreid 
overzicht van gerealiseerde projecten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerry Snellen.  
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Referentielijst: 
 
Tekenprojecten welke wij recent “op kantoor” hebben mogen realiseren zijn o.a. : 
 Project Omschrijving Opdrachtgever 
- KPMG Amstelveen paviljoen / auditorium Wessels 
- Theater interieur wand aula Strabag 
- 2 distributie centra revisie tekeningen in Revit Lidl 
- Homerun fase III 26 grondgebonden woningen Goede Stede 
- garage renovatie en uitbreiding Tilburg De Auto Avenue 
- monument bouwaanvraag UN Studio 
- monument renovatie en uitbreiding Rotterdam Wessels 
- 66 appartementen 66 app. verplaatsen Goede Stede 
- Homerun fase II 42 grondgebonden woningen Goede Stede   
- Homerun fase I 98 appartementen en Goede Stede / Trebbe 
  54 grondgebonden woningen 
- Megastructure landmark Dubai Butzelaar & van Son /  
   CM Architecten 
- KPMG Amstelveen  interieur Wessels 
- KPMG Amstelveen  trappenhuizen (3d trappen) Wessels 
- KPMG Amstelveen  theater Wessels 
- Story Waardenburg uitbreiding kantoor Story Im-/Export  
- kantoren kantoorgebouw Strabag 
- Woensdrecht logiegebouw Strabag 
- benzinestation servicegebouw BiB / Ballast Nedam 
- begrafenisgebouw afscheidsgebouw De Meent / Gem. Someren 
- kantoren kantoorgebouw BiB / Ooms ontwikkeling 
- zwembad bestaande situatie PRC 
- bestekken stabu bestekken voor woningen diverse opdrachtgevers 
  en utiliteitswerken 
- woningen 3 typen villa’s Rotterdam ABB bouw 
- woningen 38 appartementen Wassenaar WBM wassenaar 
- woningen 400 parkeerplaatsen, Van Wijnen 
 winkels 8320 m2 winkels en corridor 
  156 appartementen, 
- school schoolgebouw tilburg BO2 
- woningen 26 woningen en 180 app. NS / Faro 
- woningen 200 appartementen Butzelaar & van Son 
- school schoolgebouw Amsterdam Butzelaar & van Son 
- woningen 500 woningen Maarssen Kondor Wessels 
- woningen 19 app. en 12 woningen Breda Molenaar & v Winden 
- woningen 54 woningen Arnhem AM/Steenhuis 
- woningen 50 woningen Arnhem AM/Lafour en Wijk 
- woningen 37 woningen Arnhem AM/lafour en Wijk 
- woningen 20 woningen Arnhem AM/Weeda en van de Weijde 
- kantoren 45000 m2 kantoren Breda Schiller 
- winkels renovatie winkelcentrum Wijchen Dinos 
- school schoolgebouw Amsterdam Butzelaar & van Son 
- woningen 54 woningen met parkeerdekken Molenaar & v Winden 
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- villa Loenen Tangram producties 
- woningen 48 woningen Best Molenaar & Koeman 
- woningen 59 woningen Duindorp HBG/Mecano 
- kantoren Culemborg v Dillen 
- zorginstelling 37 gebouwen tekeningen o.a. Cello 
  t.b.v. gebruikersvergunningen  
- woningen 208 woningen/8 bedr. Ruimt. Molenaar & v Winden 
- bedrijfsgebouwen Son en Breugel  V Aken 
- winkels Alexanderpassage Rotterdam VSB 
- gevangenistoren Megen Dinos 
- hotel Marriot courtyart Hoofddorp v Manen 
- kantoren  Euro en Florijn  v Manen 
- woningen 151 woningen Nijmegen HBG 
- energiegebouw BFA laan Utrecht Schiller 
- PTT  diverse centrales Schiller 
- woningen/kantoren Stork / Jaffa terrein Utrecht Pouw en Dillen 
- woning Villa Mandemakers Tangram producties 
- kantoren Uitbreiding Gooylaan Schiller 
- woningen 78 woningen Houten  HBG / v Klunder 
- woningen 122 woningen Houten HBG / Weeda / vd Weijden. 
- kantoren 9 kantoren Rhijnhuysen Lisman Inter Projecten 
- kantoren Productschappen v Manen 
- verzorging 4 verzorgingsgebouwen De Bruin Kokon 
- kantoren Weena ( bouwcentrum)  Schiller 
 
 
Betrokken d.m.v. detachering van personeel  
 
- stadion Groningen BAM projecten 
- verzorging diverse projecten Wiechering 
   Molenaar & Koeman 
- RGD diverse projecten RGD 
  
Speciale projecten uit de recente periode voor 2000 
 
- Gevangenissen Zwolle  RGD / Architect  

 Ter Apel M v Dort( nu Archivolt) 
  Heerhugowaard 
  Krimpen aan de IJssel    
- Efteling Entree gebouw en golfclub geb.  Ton vd Ven, W Meeuwes 
- Jachthaven Marina in Dronten Schiller 
- Skiramide VO ontwerp BO2 

 

 


