PROJECTREFERENTIES

Infrastructuur
	
  
	
  
Faunapassage N212 + omleggen fietspad (op EPS)

Opdrachtgever:

Jaar:
2012-2014

De Wilnisse Bovenlanden en Groot Wilnis-Vinkeveen zijn twee belangrijke ecologische gebieden in de EHS. Om deze gebieden ecologisch met elkaar in verbinding te stellen heeft de provincie Utrecht besloten een faunapassage aan te leggen onder de N212. De Haan Civiele Techniek heeft dit project voorbereid en
hiervoor de engineering verzorgd. Een grote duikerbrug zal fungeren als faunapassage. Het huidige fietspad bij de Kievietsweg zal worden opgebroken en er zal
ca. 100m verder een nieuw fietspad door het veenweidegebied worden aangelegd op EPS (geëxpandeerd polystyreen. Beter bekend als piepschuim).

Verleende diensten:

Reconstructie Machineweg

Opdrachtgever:

!
!
!
!
!

Inventarisatie
Ontwerp (Civil-3D)
Engineering faunapassage
RAW-bestek + aanbesteding
Voorbereiding + begeleiding sanering

Jaar:
2013-2014

De gebiedsontsluitingsweg “Machineweg” tussen Ouderkerk aan de Amstel en de
A2 is omstreeks 1985 aangelegd. Inmiddels is de Machineweg aan groot onderhoud toe. Bij een grote brug over de Machinetocht zal het wegdek + fundering er
geheel uit gehaald worden en zullen de stootplaten opgehaald worden. Daarnaast
wil de gemeente op de betreffende weg diverse snelheid beperkende maatregelen nemen. Er komen drempels en de snelheid wordt van 80 km/u omlaag gebracht naar 50 km/h. Ter voorkoming van schade is asfaltwapening aangebracht.

Verleende diensten:

Bruggen, landbouwpad en duikers Boterhuispolder

Opdrachtgever:

!
!
!
!

Inventarisatie
Ontwerp
RAW-bestek + aanbesteding
Voorbereiding + begeleiding sanering

Jaar:
2011-2014

Het project Boterhuispolder betreft het realiseren van landbouwpaden, fiets- en
wandelpaden, kanoroutes, landbouw-, fietsers- en voetgangersbruggen, grote
betonnen duikers e.d.
Voor deze technische elementen in het project heeft de Haan Civiele Techniek de
engineering verzorgd. Hierbij kwam onder andere aan bod: zettingsberekeningen,
sonderingen, sterkteberekeningen, verhardingsadviezen, bodem- en archeologisch onderzoek. Allemaal om een perfect bestek op de markt te brengen.

Verleende diensten:
!
!
!

!

Inventarisatie
Ontwerp
RAW-bestek
Directievoering UAV & toezicht
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PROJECTREFERENTIES

Infrastructuur
	
  
Fietspad N201 & Rotonde N212

Opdrachtgever:

Jaar:
2013

De provincie Utrecht is voornemens om de rotonde N212 (ir. Enschedeweg, Bovendijk, Gagelweg) en het fietspad langs de N201 te reconstrueren. Ter plaatse
van de rotonde heeft de N212 in het verleden recht door gelopen. Later is hier ter
plaatse ene rotonde aangelegd. De zijwegen zakken nu van de rotonde af.
Het fietspad langs de N201 is nu in asfalt uitgevoerd. De provincie overweegt om
het fietspad naar 3.5 m te maken en in betonverharding uit te voeren. Daarbij zal
er ruimte gezocht moeten worden in het dwarsprofiel om aan de vereiste breedtes
binnen het profiel te kunnen voldoen. Voor betreffende project heeft de Haan Civiele Techniek kostenramingen opgesteld. Een vervolg wordt opstellen bestek.

Verleende diensten:

Reconstructie Molenvliet

Opdrachtgever:

!

!

Inventarisatie
Kostenramingen

Jaar:
2013

Reconstructie Molenvliet is een project van HDSR waarbij een bedrijventerrein,
gelegen langs een boezemwater de Oude Rijn, op hoogte is gebracht. Dit met
voornaamste doel om te voldoen aan de toetshoogte van de boezem. Voor de
inrichting van het terrein is een kunststof damwand en bestrating aangebracht.

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!

de Haan Civiele Techniek ∼ Vredelantstraat 21 ∼ 3633EA Vreeland
06-23205536 ∼ info@dehaancivieletechniek.nl ∼ www.dehaancivieletechniek.nl	
  
KVK nummer: 54847036 ∼ BTW nummer: 172935064 B01 ∼ Rabobank: 3764.36.018

	
  

