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Personalia 

 

Naam   : Ivo Arentsen 

Telefoonnummer : 06 50 69 08 68  
E-mail   : ivoarentsen@hotmail.com 

 

Werkzaamheden / ervaring 

 

 

 

2012: Eigenaar IVO bouwtechniek 
 

Onder de naam IVO bouwtechniek heb ik ca 50 projecten afgerond voor een vaste klantenkring:  

 

Bouke Verhaagen Architecten te Arnhem: 

 

- Interne verbouwing woonhuis te Didam; 

- Interne verbouwing horecapand met 6 woningen op verdieping te Elst; 

- Verbouw + aanbouw horeca pand met woning op verdieping te Elst; 

- Aanbouw lift bij woonhuis te Arnhem; 

- Interne verbouwing monumentaal pand te Arnhem. 

 

Werkzaamheden:  

Inmeten en opzetten bestaande toestand, schetsontwerp verwerken tot bouwkundige tekeningen, 

aansturen / overleg derden (constructeur – brandveiligheidsbureau - asbestinventarisatiebureau), 

overleg met gemeentelijke instanties, indienen bouwaanvraag, tekenwerk aanbestedingsgereed 

maken, uitvoeringstekeningen.  

 

 

 
Voorbeeld van een nieuwe toestandstekening met bouwbesluit toetsing 
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Voorbeeld van een gedetailleerde werktekening voor een aan te passen gevelpui 

 
Voorbeeld van een ontruimingsplattegrond 
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Wiegerinck architecten te Arnhem: 

 

- Verbouwing van een verpleeghuis in Haarlem: tekenwerk voor de DO- en Bestekfase, de 

bouwbesluittoetsing en de vergunningsaanvraag. 

- Het tekenwerk voor de DO- en Bestekfase van een ziekenhuis in Waalwijk.  

- Het opzetten van de detaillering t.b.v. de bestekfase voor de nieuwbouw van een ziekenhuis 

te Breda. 

 

 

 

 

Voorbeeld van een detail tekening schaal 1:2 
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Witteveen Calculaties te Ruurlo: 

 

Dit calculatie bureau krijgt met enige regelmaat bouwkundige aanvragen. Het betreft verbouwingen 

van woonhuizen, nieuwbouw van garages / hallen / woningen, vluchtplattegronden en dakkapellen.  
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Total Function te Oosterbeek: 

 

Voor Total Funtion verzorgt ik de visualisatie van het ontwerp. Ik gebruik hier Sketch-up voor met SU-

podium als renderprogramma. 
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2012: Binnenrenovatie basisschool te Hilversum 
 

      
 

Het gebouw betreft een gemeentelijk monument. Dit vroeg om veelvuldig overleg met de Gemeente 

Hilversum. 

 

Werkzaamheden:  

Inmeten en opzetten bestaande toestand, schetsontwerp verwerken tot bouwkundige tekeningen, 

aansturen bestekschrijver, kostenraming, overleg met gemeentelijke instanties, indienen 

bouwaanvraag, tekenwerk aanbestedingsgereed maken.  

 

 

2011: Uitbreiding – binnenrenovatie saunacomplex te Zwolle 
 

    
 

Voor dit project was het essentieel alle disciplines (constructie, installaties, en architectuur) zo goed 

mogelijk op elkaar af te stemmen en te integreren. Bouwfysisch lag daar ook een uitdaging gezien het 

vochtige binnenklimaat.  

 

Werkzaamheden:  

Inmeten en opzetten bestaande toestand, schetsontwerp verwerken tot bouwkundige (uitvoerings) 

tekeningen, aansturen bestekschrijver, overleg met gemeentelijke instanties, indienen bouwaanvraag, 

aanbesteding begeleiden, overleg uitvoerende partijen, controle tekenwerk derden.  
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2010: Uitbreiding basisschool te Etten-Leur 
 

 
 

De uitbreiding betrof een optopping van een bestaande school. Ik heb het tekenwerk en de 

projectleiding van dit project gedaan.  

 

Werkzaamheden:  

Schetsontwerp verwerken tot bouwkundige (uitvoerings) tekeningen, aansturen bestekschrijver, 

kostenraming, overleg met gemeentelijke instanties, indienen bouwaanvraag, aanbesteding 

organiseren en begeleiden, overleg uitvoerende partijen, controle tekenwerk derden.  

 

 

2009: Nieuwbouw Wolfert Lyceum te Bergschenhoek 
 

      
 

Hierbij heb ik het tekenwerk uitvoeringsgereed gemaakt. In nauw overleg met de architect zijn de 

details van concept naar uitvoering opgewerkt.  

 

Werkzaamheden:  

Opwerken van DO+ tot uitvoeringstekeningen, detaillering in overleg met de uitvoerende partijen 

uitgewerkt, controle tekenwerk derden, vervaardigen gebruiksvergunningstekeningen. 
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2008: Nieuwbouw Kantoorpand te Arnhem 
 

     
 

Het gebouw is grotendeels uit prefab opgebouwd. Het was een puzzel om zoveel mogelijk standaard te 

werken, maar toch de vormen van het gebouw te behouden. De bouwwijze vroeg om intensieve 

controles van het productie tekenwerk. 

 

Werkzaamheden:  

Opwerken van DO+ tot uitvoeringstekeningen, detaillering in overleg met de uitvoerende partijen 

uitwerken, controle productietekeningen. 


