
BUROPROFIEL

Het architectenbureau Löhmann’s Architecture · Urban + Industrial Design bestaat sinds 1996. De 

opdrachten zijn zeer uiteenlopend van aard en schaal: van kantoren tot musea, bijzondere woonhuizen 

en exposities, en van stedenbouwkundige opdrachten tot en met interieur en industriële producten. De 

opdrachtenportefeuille kenmerkt zich door unieke projecten met sterk individualistische opdrachtgevers.

Afhankelijk van het project wordt regelmatig samen gewerkt met kunstenaars, grafisch ontwerpers, 

landschapsarchitecten, bouwkundige adviseurs en kostendeskundigen.

Naast het maken van een ontwerp en de technische uitwerking hiervan verzorgt het bureau ook alle bij het 

ontwikkelingsproces behorende stukken voor bestek, bouwaanvraag, aanbesteding en uitvoering.

Om een hoge kwaliteit van het eindproduct te kunnen garanderen geeft Löhmann’s er de voorkeur

aan de directievoering en projectcoördinatie als onderdeel van de opdracht te kunnen verzorgen. Voor het 

verzorgen van de contractstukken, de kostencalculatie en kostenbewaking en het opzetten en controleren 

van de planning is ruime ervaring aanwezig en vindt regelmatig uitwisseling plaats met gekwalificeerde 

deskundigen op dit gebied.

De vaste staf van medewerkers bestaat uit drie architecten/ bouwkundigen. Daarnaast wordt het 

bureau ondersteund door een systeembeheerder, een secretariaat, een telefoondienst en een extern 

administratiebureau.

De infrastructuur van het bureau is voorzien van alle noodzakelijke equipment, zoals onder ander de meest 

geactualiseerde softwareprogramma’s voor het tekenen en vormgeven. 

MEDEWERKERS 1996-2014

Olga Chulkova · Jesse Zweers · Carmen Buitenhuis · Ifigeneia Dilaveraki · Egle Suminskaite · Sander Janssen · 

Algimantas Neniskis · Egle Matulaityte · Pochun Huang · David de Bruijn · Cui Yun · Renske van Dam · 

Marcus Kempers · Trine Kobbelvedt · Anne Dessing · Enrique Otero Neira · Caro van Dijk · Sanne van den Bree-

mer · Jasper van den Boogaard · David Mulder · Anne Holtrop · Jelle van der Meer · Joep Koenders · Amber 

Beernink · Felix van Bemmel · Wouter Schipper · Reijer Pielkenrood · Frederik Rombach · Jan van den Berg · Hol-

ger Buttner · Peter Boer · Edo Bakovic · Jan Paul Coelingh · Nadja Borkowski · Wouter de Zeeuw · Katja Demper 

· Birgit Hannebrook · Birgit Conelsen · Bea Otto · Thijs Verheijden · Ido de Boer · Caspar Seeliger · Edith Winkler · 

Arthur Galdeij · Nolly Vos · Aldo Trim · Tycho Saariste · Rainer Johann · Tim Rettler

vet geschreven namen zijn medewerkers die op het moment vast, respectievelijk op tijdelijke basis met het 

bureau werken


