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Kadeverbetering Geerkade 
 

 
 
Het project Geerkade (gemeente Stichtse Vecht) ligt tussen Spengen en de Bijle-
veld. Uit een uitgebreide studie is gebleken dat de Geerkade niet meer voldeed  
aan de gestelde normen voor hoogte en stabiliteit. Vandaar dat de Geerkade ver-
beterd diende te worden. Zo is het binnentalud verstevigd, zijn er steunbermen 
aangelegd en is nabij een luxe woonboerderij een zware damwand geplaatst. De 
grond voor de steunbermen wordt in 4 fasen aangebracht. Om het gedrag van de 
ondergrond te monitoren zijn er waterspanningsmeters en zakbakens geplaatst.  

Opdrachtgever:  
  

 
 
 
 
 

 
Jaar:  
2012-2014 
 
Verleende diensten: 
! Inventarisatie 
! Omgevingsmanagement 
! Ontwerp (Civil-3D) 
! RAW-bestek + aanbesteding 
! Directievoering UAV & toezicht 
 

 
Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer (KIS) 
 

 
 
Waterschap Rivierenland gaat de dijk langs de Lek tussen Kinderdijk en Schoon-
hovenseveer verbeteren. De dijk is op veel plaatsen afgekeurd op basis van stabi-
lieit en hoogte. Om de dijk weer te laten voldoen aan de geldende normen worden 
er grote steunbermen aangelegd en constructies bestaande uit diepwanden of 
stalen damwanden. Gezien de complexiteit van het project heeft het waterschap 
besloten om het project middels UAV-gc aan te besteden. Na lange tijd van voor-
bereiding is het nu aan de aannemer om ervoor te zorgen dat het project gereali-
seerd wordt. Door de moderne contractvorm ligging veel risico’s bij de aannemer.  

Opdrachtgever:  
 

 
 
 
 
 

 
Jaar:  
2013-2014 
 
Verleende diensten: 
! Omgevingsmanagement 
! Ontwerp (Civil-3D) 
 

 
Vervangen damwanden Ouderkerkerplas  
 

 
 
De Ouderkerkerplas: een zandwinput tijdens 1969-1972 om de aanleg van de A9 
mogelijk te maken. Rond 1987 is het recreatiestrand ten noorden van de Ouder-
kerkerplas aangebracht. Nu ca. 26 jaar later zijn de hardhouten damwanden aan 
vervanging toe. In eerste instantie heeft de Haan Civiele Techniek een varianten-
studie opgesteld om diverse varianten/oplossingen tegen elkaar af te wegen. 
Hieruit is naar voren gekomen dat het plaatsen van een kunststof damwand de 
beste en duurzaamste variant is. Deze variant is vervolgens verder uitgewerkt tot 
een RAW-bestek en gaat begin 2014 in uitvoering.  

Opdrachtgever:  
 

 
 
 
 
Jaar:  
2013-2014 
 
Verleende diensten: 
! Inventarisatie 
! Variantenstudie + kostenramingen 
! Ontwerp 
! RAW-bestek + aanbesteding 
! Directievoering UAV & toezicht 
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Inspectie 133km beschoeiingen Amsterdamse Bos (conform KOR 2013) 
 

 
 
Vanaf de jaren 30 is het Amsterdamse Bos aangelegd. Sindsdien is er veel ge-
beurt in het bos. Zo zijn er vele kilometers beschoeiingen aangelegd en aange-
past en vervangen. Om inzichtelijk te maken welke “typen” beschoeiingen en bij-
behorende “kwaliteiten” van de beschoeiingen in het Amsterdamse Bos aanwezig 
zijn is een inspectie uitgevoerd conform de Kwaliteitsbepaling Openbare Ruimte 
(KOR 2013) van het CROW. De resultaten zijn op een overzichtstekening en in 
een uitgebreide rapportage verwerkt. 

Opdrachtgever: 
 

 
 
 
 
 
 

Jaar: 
2014 
 
Verleende diensten: 
! Inspecteren beschoeiingen 
! Registreren type beschoeiing 
! Vastleggen kwaliteit (KOR 2013) 
! Opstellen rapportage 
! Meerjarenplanning 
! Kostenramingen t.a.v. vervanging 

 

Omlegging Slimmenwetering & werkzaamheden proefboerderij Zegveld 
 

 
 
Door het veenweidegebied ten noorden van Zegveld in de gemeente Woerden 
loopt een hoofdwatergang van HDSR de “Slimmenwetering”. Er is al tijden lang 
een vernauwing van de Slimmenwetering t.p.v. een betonnen brug bij een oude 
woonboerderij. Om deze vernauwing op te heffen en de afwatering van de Slim-
menwetering te verbeteren is deze hoofdwatergang omgeleid. Daarnaast wordt er 
natuur gerealiseerd door het aanleggen van plasdraszones. 
 

Opdrachtgever:  
 

 
 
 
 
 

 
Jaar:  
2013 
 
Verleende diensten: 
! Inventarisatie 
! Ontwerp 
! RAW-Bestek 
! Directievoering UAV & toezicht 

 
de Haan Civiele Techniek 
 
Een ingenieursbureau wat gespecialiseerd is om uw projecten op het gebied van infrastructuur, gebiedsinrichting en 
water & veiligheid vakkundig voor te bereiden. Een vakkundige en gedegen voorbereiding vraagt hoge eisen aan de 
mensen welke aan het project werken. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Van ons kunt u een pro-actieve 
werkhouding verwachten. Uw projectopgaven pakken wij met een creatieve, open en integrale kijk op. Kwaliteit staat bij 
ons zeer hoog in het vaandel. 
 
Bij ons kunt u terecht voor: 
! Project- en procesmanagement  
! Constructieberekeningen, onderzoek & advisering 
! Technische uitwerking van ontwerpen en constructies 
! Specialistische 3D-ontwerpen (AutoCAD Civil-3D, 3D-Max) 
! Kostencalculaties 
! RAW-bestekken 
! Moderne contractvorming UAV-gc 
! Begeleiding van aanbestedingstrajecten 
! Directievoering UAV & toezicht  
! Beheer- en onderhoudsplannen 
 
Wij komen graag met u in contact! 
 


