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JVZ Ingenieurs klaart lastige klus met verve

Complexe constructie op bestaande kelder
Ga er maar aan staan: een staalconstructie funderen op een bestaande kelder waarvan het gros van de
constructiegegevens ontbreekt. JVZ Ingenieurs werd ermee geconfronteerd bij de nieuwbouw van de
bibliotheek bij de Stromarkt in Deventer dat volgend jaar wordt opgeleverd. Dankzij een uitgekiende
engineering slaagde het ingenieursbureau in haar missie. Een ‘reconstructie’ van een lastige klus.
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JVZ Ingenieurs draait haar hand niet om voor complexe constructies
JVZ Ingenieurs is sinds 1984 actief als ingenieursbureau met vestigingen in Deventer
en Nijmegen. De kernactiviteit van het bureau is het ontwerp en de engineering van
draagconstructies voor gebouwen. Alle projecten, van kleine verbouwingen tot grote
winkelcentra en binnenstedelijke projecten, worden uitgewerkt door zelfstandige teams
met ingenieurs, constructeurs, projectleiders en Revit-modelleurs. JVZ Ingenieurs werkt met 3D
modellen. Voor constructieve tekeningen en berekeningen maakt het bureau gebruik van BIM.
JVZ Ingenieurs heeft een rijk portfolio in Deventer, zoals onder meer de Scheg, De Pothoofdappartementen, De Boreel, stadsvilla’s aan Pikeursbaan/Houtmarkt, Cultureel Centrum en
Deventer ziekenhuis.
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