
 
Verebus en Two-B betrekken nieuw pand in Utrecht 

Per 1 februari nemen ingenieursbureaus Two-B engineering en Verebus Engineering hun intrek in een nieuw 

kantoor aan de Vliegend Hertlaan in Utrecht. Zij kunnen dan vanuit één ‘loket’ een multidisciplinair 

dienstenaanbod op het gebied van railprojecten aanbieden, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de vraag 

uit de markt. De bedrijven blijven echter volledig zelfstandig opereren, ieder met zijn eigen identiteit.  

Al sinds 2009 bestaat er een samenwerkingsverband tussen Two-B, expert op gebied van kabels en leidingen, en 

Verebus, erkend bureau op gebied van treinbeveiliging. De railadviseurs hebben sinds die tijd al in veel projecten 

samen opgetrokken. Daarnaast is er een gemeenschappelijk initiatief op gebied van CO2-reductie ontwikkeld en 

zijn er plannen om te werken aan een gezamenlijke veiligheidscultuur.  “Door nu fysiek dichter bij elkaar te 

zitten, kunnen we sneller communiceren en efficiënter werken”, zegt Theo Bliekendaal, één van de directeuren 

van Two-B. “Dat doen we waar samenwerking gewenst is. We houden wel elk onze eigen bedrijfsvoering en 

vinden het belangrijk transparant en flexibel te opereren”.  

“In de markt wordt vaak gevraagd naar één partij die alle disciplines binnen een railproject op kan pakken” voegt 

Jakob Scholten, Business Unit Manager Rail van Verebus, toe. “Samen kunnen we aan zo’n vraag voldoen. In het 

kantoor is ook B-Next gevestigd, specialist op het gebied van telecommunicatie en ICT-infrastructuur, en is 

werkruimte beschikbaar voor Dutch Rail Control (DRC), een ingenieursbureau gericht op tractie en 

energievoorziening, en Logitech, gespecialiseerd in baan- en spoorbouw. In het CO2 sectorinitiatief ontwikkelen 

Verebus, Two-B, DRC en Logitech een methodiek waarbij keuzes in het ontwerpproces kwalitatief en 

kwantitatief inzichtelijk worden. In gezamenlijke projecten wordt daarmee gekeken of er varianten mogelijk zijn, 

die beter scoren als het gaat om CO2 reductie-eisen.” 

De nieuwe ruimte van Two-B en Verebus bevindt zich op de tiende etage van het 21 verdiepingen hoge ‘Le 

Mirage’, een iconisch en duurzaam gebouw, gelegen op de hoek van de Europalaan, Vliegend Hertlaan en de 

Beneluxlaan te Utrecht. Two-B betrekt er nummer 53; Verebus nummer 55.  

Het hoofdkantoor van Verebus blijft gevestigd in Rijswijk (Z-H). 

 

Verebus bezoekadres in Utrecht: 

Vliegend Hertlaan 55, 3526 KT Utrecht, tel. 070-352.82.00 
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