
De architect  
die met u 
meedenkt. 



Wij zijn 
Weghorst.

Weghorst is een full service architectenbureau dat 
voor de particuliere en de zakelijke markt werkt. 
Met een professioneel team van specialisten is 
Weghorst in staat om snel en effectief te werken. 
Het meeste wordt in eigen huis gedaan, maar het 
kantoor is ook ingesteld op externe samenwerking. 
Weghorst. Full service architectuur.



De architect

Weghorst beperkt zich niet tot de 
gangbare opties, maar denkt ook 
creatief mee over nieuwe oplossingen  
en invalshoeken. 

Creativiteit is een van de belangrijkste 
waarden van Weghorst. Dit in combinatie 
met vakmanschap en een ruime ervaring 
zorgt dat Weghorst snel en effectief te 
werk gaat. Weghorst. Architectuur die 
het verschil maakt. 

die met u mee denkt.



Op zakelijk gebied.
Weghorst werkt voor veel zakelijke 
opdrachtgevers. Misschien wel omdat 
Weghorst ook zakelijk denkt. Weghorst 
luistert en zet behoeftes om in de juiste 
ontwerpen. Weghorst denkt mee vanuit 
de investering, praktische behoeften 
en toekomstige groei. En zorgt dat uw 
bedrijfspand uw visitekaartje is. 
Weghorst. Architectuur  
voor nu en in de toekomst.



Particuliere opdrachtgevers werken graag samen met 
Weghorst. Of het nu gaat om een verbouwing of het 
ontwerp van een compleet droomhuis. Weghorst luistert 
en denkt mee. De ruime ervaring en de creativiteit zorgt 
voor resultaat. Weghorst. Creatief in resultaat.

Maar ook particulier.



Traditioneel.
Weghorst is in staat om traditioneel te 
denken en te ontwerpen. Maar dan 
wel vanuit alle eisen die hedendaagse 
gebouwen en woningen van nu 
stellen. Dus altijd modern en van deze 
tijd. Maar vanuit een traditionele en 
klassieke smaak. Een traditie waar 
ambacht en creativiteit samen komen. 
Weghorst. Uniek in traditionele 
architectuur. 



En vernieuwend.
Weghorst loopt altijd voorop en is in staat zichzelf opnieuw te ontwikkelen.  

Met moderne, verrassende en vernieuwende ontwerpen.  
Maar ook vanuit de laatste ontwikkelingen voor duurzaam en efficiënt bouwen. 

Ook in aanpak en proces is Weghorst vernieuwend.  
Weghorst. Innovatief en vernieuwend in architectuur.



Ontwerpen volgens  
het BIM systeem.

Mogen we eens  
met u mee denken?
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Weghorst gelooft in procesinnovatie. Ontwikkelt, ontwerpt en werkt plannen uit 
volgens de BIM systematiek. Objecten worden volledig 3D getekend binnen een 
uitgebreide database. De constructeur, installateur en de aannemer vullen het 
3D database model aan met de benodigde informatie, waardoor een consistent 
ontwerp ontstaat. Weghorst. Architectuur volgens de BIM filosofie.

Meer weten over de architect die met 
u mee denkt? Maak dan een afspraak. 
Weghorst komt graag vrijblijvend bij u 
langs en laat u zien wat de kracht van 
Weghorst Architectuur is. Weghorst. 
Architectuur die mee denkt.

Eigenaars
Architecten

Civiele
ingenieurs

Bouwkundig
ingenieurs

MEP-systeem
ingenieurs

Bouwers & 
constructeurs



Weghorst Architectuur / Rijssensestraat 6 / 7642 CX Wierden
Telefoon 0546 57 33 33 / info@weghorstarchitectuur.nl / www.weghorstarchitectuur.nl


