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Antea Group verstevigt internationaal met overname ICEACSA Grupo  

Heerenveen, 27 november 2017 -  Antea Group versterkt haar internationale positie met de 

overname van het Spaanse ingenieursbureau ICEACSA Grupo. ICEACSA Grupo is voornamelijk 

actief op het gebied van infrastructuur, planning en mobiliteit.  

Ambitie 

Met deze overname zet Antea Group een volgende stap in haar internationale groeiambitie. CEO Rob 

van Dongen: “De overname van ICEACSA Grupo past uitstekend bij onze ambitie om internationaal te 

groeien en onze positie te verstevigen. Deze overname biedt verdere mogelijkheden hiertoe, 

enerzijds door het uitbreiden in Zuid-Europa en anderzijds door expansie in Zuid-Amerika door het 

verder verkrijgen van toegang tot de Spaanstalige Latijns-Amerikaanse markt.” 

ICEACSA Grupo 

ICEACSA Grupo is een in 1985 opgericht Spaans ingenieursbureau met ruim tachtig medewerkers 

waarvan de helft werkzaam is vanuit het hoofdkantoor in A Coruña. Daarnaast heeft het bureau 

kantoren in Latijns-Amerika: Mexico, Panama en Colombia. Meer dan de helft van de projecten 

wordt uitgevoerd in Spaanstalig Latijns-Amerika.  
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< Niet voor publicatie > 

Meer informatie: 
Irma Kooistra, Adviseur Marketing & Communicatie - Antea Group  

T: +31 6 51 05 13 04
E-mail: Irma.Kooistra@Anteagroup.com  

Over Antea Group 
Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds 
jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en 
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie.  
Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en 
overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. We combineren hoogwaardige kennis 
met een pragmatische aanpak. We maken oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. We opereren doelgericht en 



met oog voor duurzaamheid. Zo anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. 
Al meer dan 65 jaar. 

Wij vragen u om altijd de volledige naam Antea Group te gebruiken. De afkorting Antea verwijst niet naar ons 
bedrijf. De naam Oranjewoud wordt exclusief gebruikt voor Oranjewoud N.V. Deze naamloze vennootschap is 
de topholding van onder meer Antea Group. 

Meer informatie: www.anteagroup.nl 

ICEACSA Grupo 
Since its foundation in 1985 ICEACSA Grupo has positioned itself in the market as a pioneering and leading 
consultancy in integrated development of projects in the fields of engineering, construction, town planning and 
the environment. By means of international expansion and continuous development of its experience and 
know-how, ICEACSA Grupo has evolved to become an International Engineering Group. 

Meer informatie: www.iceacsa.com 


