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De zoektocht naar een partner begon enkele 
jaren terug. abtWassenaar wilde graag fuseren 
met een bureau waarmee zij haar multidisci-
plinaire dienstverlening nog verder uit kon 
bouwen. In oktober 2019 was het zover. De 
partner die wij in ons vizier hadden voldeed 
aan al onze wensen en stond open voor een 
blijvende samenwerking: een fusie.  

De historie in vogelvlucht
abtWassenaar is niet geheel onbekend met 
overnames. In 2014 begon een intensieve sa-

menwerking tussen Wassenaar Ingenieurs en 
ABT op het gebied van seismische advisering. 
Dit smaakte naar meer; begin 2016 werd Was-
senaar Ingenieurs onderdeel van de ABT 
Holding (inmiddels Oosterhoff Group). Peter 
Luyendijk versterkt sindsdien de directie die 
verder uit Roel de Jong en Geert van Oost 
bestond. In een tijd waar het aardbevingsbe-
stendig maken van nieuwe en bestaande uti-
liteitsbouw erg belangrijk werd, ontwikkelde 
de nieuwe werkmaatschappij abtWassenaar 
zich tot een sterke kennispartner op het gebied 
van (seismisch) constructieve advisering. 

Aansluitend volgde de overname van Stroop 
ingenieurs: sterk in bouwfysica, brandveilig-
heid en akoestiek. De nieuwe club specialisten 
werd toegevoegd aan de constructieve advies-
groep van abtWassenaar in Haren. Met deze 
overname kwam abtWassenaar weer een stap 
dichter bij de ambitie om zelfstandig een in-
tegraal technisch bureau te vormen.  

VM Consultancy
Vanuit de ambitie om nog verder te groeien 
had abtWassenaar haar oog laten vallen op VM  
Consultancy. VM Consultancy (VMC) is een 
toonaangevend adviesbureau in energie- en 
installatiemanagement met vele total engi-
neering opdrachten op zijn naam. abtWassenaar 
en Vincent Martijn (voormalig directeur VMC) 
waren geen onbekenden van elkaar. De onder-
linge verbondenheid bestond al vele jaren. Bij 
diverse projecten (o.a. Alfa college en Drents 
Museum) werd eerder ook al samengewerkt.

Vaste verkering
“Het bleef niet bij een oogje hebben op maar 
het werd vaste verkering”, aldus Vincent Mar-
tijn. Het abtWassenaar-team is uitgebreid met 
6 energie-, installatie- en duurzaamheidscon-
sultants van het voormalige VMC. Vincent 
Martijn is per 1 januari jl.  toegetreden tot de 
directie van abtWassenaar. De recente over-
name van VM Consultancy is een logische 
stap die eigenlijk niet uit kon blijven. Deze 
overname maakt het plaatje compleet en daar-
mee is abtWassenaar 2.0 geboren!  

abtWassenaar 2.0
We gaan nu doen waar we goed in zijn en wat 
we ambiëren. Complexe integrale, duurzame 
en liefst circulaire projecten. Niet de makke-
lijkste oplossing zoeken maar de beste! 

ABTWASSENAAR 2.0, 
EEN MULTIDISCIPLINAIR ADVIESBUREAU  
IN HET GRONINGSE HAREN

Een prachtige start van dit nieuwe jaar en alle reden om 
de champagne te ontkurken. abtWassenaar is per 1 januari 
2020 samen gegaan met VM Consultancy! Een logische 
stap én de kers op de taart. Daarmee hebben we gelijk  
de reden van deze fusie te pakken, de groene stip aan de 
horizon. abtWassenaar tim mert al geruime tijd aan de 
weg als integraal adviesbureau maar wil graag groeien 
- vooral in de breedte!
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