Projecten
Spoedreparatie

Knooppunt

Merwedebrug

Joure

Tussentijdse spoedreparatie aan de Merwedebrug bij Gorinchem. De spoedreparatie is
uitgevoerd met inachtneming van de veiligheid en minimale hinder voor weg- en
scheepvaartverkeer. Ondanks dat dit een spoedreparatie betreft was ik betrokken als
werkvoorbereider door. Dit project had een extreem korte aanloop waarin de werkplannen
geschreven moesten worden met daarin alle eisen die de spoedreparatie tot een succes
zouden maken. Naast de tijdsdruk hadden we hier te maken met de gevaarlijke stof Chroom
6, waardoor we extra alert moesten zijn op veiligheid en gezondheid. Tijdens de uitvoering
ben ik betrokken als projectondersteuner / rechterhand van de projectleider en uitvoerder.
Waarbij mijn focus vooral lag op het vastleggen van resultaten van het gehanteerde
kwaliteitssysteem en het opstellen-en overdragen van het opleverdossier aan de
opdrachtgever.

De grote rotonde bij Joure maakt plaats voor een doorgaande verbinding tussen de A6 en
de A7 (Lemmer-Heerenveen). Ten westen van Joure komt een ongelijkvloerse kruising van
en naar Sneek. Bij het project hoort ook het verdiepen van de Langwarder Wielen en de
aanpak van de entree van Joure inclusief een ovonde (ovale rotonde), busstation en
carpoolterrein. Betrokken als werkvoorbereider en projectondersteuner voor de
hoofdaannemer.

Spoedreparatie

Renovatie Nijmegen

Haringvlietbrug

Waalbrug

Reparatie- en verstevigingswerkzaamheden aan de Haringvlietbrug (A29). Rijkswaterstaat
laat de brugklep verstevigen en werkzaamheden aan de voegovergangen afronden.
Betrokken als werkvoorbereider en projectondersteuner voor conserveringsdiscipline.

De Waalbrug in Nijmegen, een belangrijke schakel voor het verkeer in Nijmegen en tussen
Nijmegen en Arnhem, behoeft renovatie. De renovatie betreft diverse werkzaamheden zoals
het betonnen rijdek vervangen, de staalconstructie versterken en conserveren. Betrokken
vanaf de tender, en tijdens voorbereiding en realisatie betrokken als werkvoorbereider voor
de conserveringsdiscipline. Tijdens de tender betrokken als projectondersteuner voor
conserveringsdiscipline, na de gunning aangebleven als werkvoorbereider om de technische
eisen te vertalen naar hanteerbare werk-en keuringsplannen.

Locaties van projecten

Joure

Merwedebrug

Waalburg

Haringsvlietbrug

Samenwerking met...
Ingenieursbureau Schreuders vindt de klik belangrijker dan de koffie.
Want samenwerken gaat over inspireren en confronteren met respect. Alles in
overleg, geen verborgen agenda en gewoon goed werk leveren met elkaar.

Ook samenwerken met ons?

Bel ons op 06 25563067, of stuur een bericht naar
info@ingenieursbureauschreuders.nl.

