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Bekijk de webversie

Terrein IHC te Krimpen a/d IJssel

V-MAIL / VAKANTIEMAIL 2017
KRIMPEN A/D IJSSEL - IHC.
Dit was weer een échte Verheij klus.
Midden tussen de bedrijvigheid door
van IHC en Hollandia hebben we een
nutstracé gegraven en gesaneerd.
Allerlei scheepsonderdelen werden
langs het werkvak getransporteerd
zoals op de foto's zichtbaar is. We
hebben uiterst flexibel moeten
functioneren om de (af)bouw van de
schepen voor/op de wal niet te
stagneren.
Bij dit project heeft Verheij Infra ook de Milieukundige begeleiding aan mogen
bieden. Het opleverdossier is reeds aangeleverd en de opdrachtgever is tevreden.

WERK IN UITVOERING UITGELICHT
In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam zijn we
op diverse projecten aan het werk. Eén daarvan is
'Herinrichting van Waalhaven Noordzijde te
Rotterdam'. Een veelzijdig project waarbij diverse
soorten verhardingen worden toegepast, waaronder
betonstraatklinkers, tegels en aanbrengen van asfalt.
Alle bedrijven zijn tijdens de uitvoering van onze
werkzaamheden gewoon bereikbaar.

werk in uitvoering
Reconstructie woonwijk perceel 2 te Gouderak.
Herinrichtingen van bedrijventerrein Louterbloemen te Dordrecht.
Grootschalig onderhoud N467 in opdracht van Provincie Zuid-Holland.
Verlegging Fietspad aan de Theemsweg te Rotterdam.
Onderhoud Waalhaven Noordzijde te Rotterdam.
Aanleggen tijdelijke parkeerplaats, Steegoversloot te Dordrecht.

werk in voorbereiding
Reconstructie Anjerstraat te Spijkenisse

BOUWVAK-SLUITING 2017
Ook dit jaar hebben we een sluiting met de bouwvak.
De weken 30/31/32 zullen we niet aanwezig zijn. Dat is
van vrijdag 21 juli in de namiddag tot aan
maandagmorgen vroeg op 7 augustus 2017.

Gaat u ook genieten van uw vrije tijd? Dan wensen wij u een prettige tijd toe!

VERHEIJ INFRA B.V.

Kubus 9, Postbus 118
3360 AC SLIEDRECHT
TEL.: 0184-433 095

volg ons op:

MEER WETEN?

neem contact op!
info@verheijsliedrecht.nl
Bezoek onze website!
www.verheijsliedrecht.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u marjolijn@verheijsliedrecht.nl toe aan uw adresboek.

