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Before every task, STOP and…
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Arcadis - Arcadia

De naam Arcadis is afgeleid van 'Arcadia', volgens de Griekse mythologie
de prettigste plaats op aarde om te leven. Het vertegenwoordigt ons doel
om systematisch met onze klanten samen te werken aan een beter milieu
voor mensen om in te leven en in te werken. 
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Global challenges

15 maart 2018 6

Globalisering Verstedelijking Mobiliteit

Klimaat verandering Duurzaamheid Schaarsheid

Productiviteit

Energie Natuurlijke bronnen

Adressing the
world’s most 
pressing 
challenges
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Wie zijn wij

Onze missie

Duurzame oplossingen creëren en 
uitzonderlijke resultaten leveren

Improving quality of life

Onze passie

Worden erkend als de beste

Het potentieel van mensen realiseren

Enjoy the journey
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Design Consultancy

ENGINEERING

ENVIRONMENTAL SCIENCE

BUSINESS ADVISORY

ARCHITECTUUR

MASTER PLANNING

KOSTENBEHEER

CONTRACT SOLUTIONS

PROGRAM & PROJECT MGMT

&

Design and consultancy 
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Wereldwijd verspreid

28,000+ medewerkers│ 400+ kantoren │ 40+ landen │ 30,000+ projecten

Head Office

Arcadis NV

‘Symphony’

Gustav Mahlerplein 97-103

1082 MS Amsterdam

P.O.Box 7895

1008 AB Amsterdam

The Netherlands

+31 (0)20 2011 011

info@arcadis.com

www.arcadis.com

Noord Amerika

∼6,800

Verenigd 

Koninkrijk

∼3,600 Europa

∼5,200

Midden Oosten

∼2,200

Azië

∼6,000

Australië

∼600

Latijns Amerika

∼3,600
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9.200 medewerkers |  74 kantoren  |  13 Europese hubs inclusief Londen
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Lokale 
aanwezigheid

2.100 medewerkers │ 10 kantoren 



© Arcadis 2015

Onze business lines
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Wij verbinden de wereld

Het is onze ambitie om een erkende wereldspeler te zijn die toonaangevend is in geselecteerde 
segmenten, geïntegreerde oplossingen biedt en sterke posities op de thuismarkt inneemt.

Infrastructuur
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Wij leveren en beschermen

Het is onze ambitie om een leidende positie te verwerven op basis van onze jarenlange ervaring 
en geïntegreerde benadering van de watercyclus in huidige kernmarkten en geselecteerde 

nieuwe markten.

Water
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Wij verbeteren de menselijke leefomgeving

Het is onze ambitie om ‘s werelds toonaangevende aanbieder van milieudiensten te zijn op 
basis van een sterke klantgerichte benadering, het verlenen van diensten met een hoge 

toegevoegde waarde aan belangrijke multinationale, nationale en lokale klanten.

Milieu
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Wij ontwerpen en leveren voor de toekomst

Het is onze ambitie om de wereldwijde voorkeurspartner te zijn met een toonaangevende 
positie in al onze marktsectoren door een plaats te verwerven in de top-5 van diensten op het 

gebied van gebouwontwerp en projectmanagement.

Gebouwen
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Project
Referenties
NEDERLAND

Uitbreiding station Rotterdam 

met grote uitdagingen

Betere toegang tot Maastricht 

en betere doorstroming op de 

A2

New laboratorium en 

onderzoekscentrum voor 

Shell (80,000 m2 GFA)

Rijksmuseum – Een 

constructieve uitdaging voor 

Arcadis

De veiligheid van de kust is 

gegarandeerd voor de lange 

termijn in Noordwijk en 

Scheveningen

Geleverde uitkomsten Nederland
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Arcadis.
Improving quality of life.
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