Specialismen

TITAN

Wachtplaatsen,
Remmingwerken & Steigers

Betonconstructies

Bruggen & Sluizen

Oeververvangingen &
Kadeconstructies

Civieltechnische
Constructies

Nieuwbouw & verbouw
(Jacht)havens

(Prefab) hout& staalstructies

Renovatie
Kademuren

Opbussen van
bestaande houten palen

Verbuisd aangebrachte
ankersystemen

Zelfborende ankersystemen

Specialismen
De Vries Werkendam B.V.|De Vries Titan B.V.
Hulsenboschstraat 25|0183-508888|info@devrieswerkendam.nl

www.devriestitan.nl

Wie zijn wij

De Vries Werkendam B.V. is ervaren binnen alle
disciplines van de Beton- en Waterbouw. Wij
als De Vries Werkendam B.V. realiseren projecten voor nieuwbouw, onderhoud, renovatie en
restauratie van alle voorkomende waterbouwkundige en civieltechnische constructies en
objecten. Denk aan alle soorten bruggen, damwandconstructies, havens, remmingswerken en
afmeervoorzieningen, sluizen en onderhoudswerkzaamheden.

Een expertise is voor de huidige markt niet meer
genoeg. Ze vraagt een breder dienstenpakket.
Traditionele contracten maken dan ook plaats
voor design & construct, prestatiecontracten
met EMVI beoordelingen en marktgerichte
samenwerkingen. Wij werken met een eigen
ontwerpafdeling. Onze engineers pakken voortvarend alle vraagstukken uit de markt op en
boeken er vele successen mee. Zo kunnen wij
onze expertise klantgericht en doelmatig inzetten.

www.devrieswerkendam.nl

Wachtplaatsen,
Remmingwerken & Steigers

Betonconstructies

Betonconstructies

Onze ruime ervaring met de relaisatie van
kademuren en bruggen zetten wij ook in bij
de realisatie van diverse betonconstructies,
zoals (fiets)tunnels, viaducten, geluidsschermen en bruggen.

Wachtplaatsen, Remmingwerken & steigers
Wij kunnen bogen op een lange ervaring op het
gebied van aanlegen, renoveren en onderhouden van stalen en/of houten wachtplaatsen,
remmingen en steigers.

Wij hebben ruime expertise in huis op het
gebied van in het werk gestorte civiele betonconstructies, welke, in combinatie met
onze overige disciplines zoals damwandconstructies, worden uitgevoerd.

Eigen productie

Aangezien wij alles in onze eigen werkplaats
fabriceren kunnen wij ook stalen remmingwerken,
wachtplaatsen en steigers voor een zeer concurrerende prijs verzorgen. Staalconstructies worden
vaak bekleed met hout en/of kunststof zodat
schepen niet beschadigen.

Ketelsluis Dronten

Tevens maken wij op ons eigen terrein in
Werkendam in eigen beheer een keur aan
prefab elementen, welke worden ingezet
op onze eigen projecten. Hierbij valt te
denken aan prefab brugsecties, betonnen
deksloven, keerwanden, voorhangschorten
en stootplaten.

Bruggen & Sluizen

Oeververvangingen &
Kadeconstructies

Damwanden

Bruggen

Onze stalen, houten- en betonbruggen bouwen wij, mits het project dit toeslaat, prefab in
onze eigen geoutilleerde werkplaats.Dit heeft
als grote voordeel dat wij elke klus op maat
en geheel naar wens van de opdrachtgever
kunnen uitvoeren.

Sluizen

Sluisdeuren? Sinds jaar en dag zijn wij gespecialiseerd in het wisselen, renoveren, vervangen
en vernieuwen van zowel houten als stalen
sluisdeuren. Het blijft echter niet beperkt tot alleen sluisdeuren, ook de bewegingswerken en
de elektrische en/of hydraulische aansturing
kunnen worden meegenomen. We onderscheiden ons hierbij door onze innovatieve
en duurzame oplossingen die qua planning
zo min mogelijk hinder opleveren voor het
(scheepvaart)verkeer en de omgeving.

We beschikken over een diversiteit aan
materieel. Door de inzet van trilblokken en
drukeenheden kunnen we damwanden
in staal, hout en kunststof plaatsen voor
elke denkbare toepassing. Hetzelfde geldt
voor stalen buispalen en houten palen.
Alle constructies kunnen vanaf het water
of vanaf het lang worden aangebracht.
In het laatste geval gebruiken we één van
onze pontons of modulair op te bouwen
koppelpontons. Daarnaast beschikken we
over vijf werkschepen met de benodigde
apparatuur om alle voorkomende werkzaamheden aan zowel houten als stalen
constructies te kunnen verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden bij het
heiwerk (trillend, drukkend en/of borend
aangebacht) voeren we ook meteen uit.
Denk aan het aanbrengen van gordingen
en verankeringen. Of bij stalen damwanden eventueel bijbehorende staalconstructies, zoals gordingen, trappen, bolders,
deksloven etcetera. Alle voorkomende
verankeringsconstructies worden ook door
ons verzorgd.

Civieltechnische
Constructies

Nieuwbouw & verbouw
(Jacht)havens

Onderhoud

Van oudsher onderhouden we civieltechnische constructies. Zo kunnen we een
bijdrage leveren aan de continuïteit van
een groot aantal Nederlandse vaarwegen
en civiele kunstwerken. Groot onderhoud
doen we aan bijvoorbeeld sluizen, keringen,
oevers en bruggen. We onderscheiden ons
daarbij door onze innovatieve, duurzame
oplossingen die qua planning zo min mogelijk hinder opleveren voor het (scheepvaart)
verkeer.

Renovatie & Restauratie

Is onderhoud alleen niet meer voldoende?
Dan kan renovatie een goed alternatief
vormen voor een totale en vaak kostbare
vervanging van constructies. Wij hebben
de ervaring en het vakmanschap in huis die
nodig zijn om het nationale waterbouwkundige erfgoed professioneel en vakkundig te
kunnen restaureren en/of opwaarderen.

(Jacht)havenwerkzaamheden
Zijn de steigers of palen in uw haven nodig
aan vervanging toe, of dient uw damwandconstructie hersteld of vervangen te
worden? Dan bent u bij ons aan het juiste
adres. Tevens kunnen wij bestaande palen
een 2e leven geven door het renoveren
van de palen met een nieuw bovengedeelte d.m.v. het zogenoemde ‘‘opbussen’’. Vraag ons naar de mogelijkheden.

(Prefab) hout& staalconstructies

Renovatie
Kademuren

Alle Staalconstructies worden
gefabriceerd volgens de NEN-EN-1090 norm.

Houtconstructies
Wij bouwen alle voorkomende houtconstructies binnen de GWW in elke gewenste houtsoort. Of het nu
gaat om waterbouwkundige projecten (wrijfhoutconstructies, remmingwerken, steigers, sluisdeuren etc.)
of esthetische constructies (o.a. bruggen, vlonders,
leuningwerken). Het kan gaan om nieuwbouw of
renovatie.
Staalconstructies
In onze eigen geoutilleerde werkplaats werkt een
team van lassers en constructiewerkers. Zij vervaardigen alle staalconstructies voor onze projecten. Denk
aan: kleine staalwerken zoals paalmutsen, bevestigingsmiddelen, bolders, trappen en leuningen. Ook
de productie van staalconstructies voor remmingwerken, bruggen, steigers en geluidsschermen hebben
we in eigen hand. Voor ons zusterbedrijf De Vries Titan
B.V. maken we de benodigde staalconstructies als
ankerstoelen, kopplaten voor opdrijfverankering, volgplaten en testframes etc.

Kademuren

Wij als De Vries hebben jarenlange ervaring in bouwen, renoveren en onderhouden van verschillende kademuren. Zo
hebben wij de kennis en kunde in huis om
het metselwerk, verharde loopoppervlak
en bolders professioneel te realiseren. De
kademuren die wij realiseren bevinden
zich in havens, maar ook in landelijk en in
binnenstedelijk gebied. Kademuren zijn
onze expertise. Zo beheersen wij een scala
aan uitvoeringsmethoden om voor iedere
situatie een passende kadeconstructie te
realiseren.

Opbussen van
bestaande houten palen

Opbussen
Naast het aanbrengen van nieuwe palen hebben
wij ook de techniek in huis om de bestaande palen
gedeeltelijk te recyclen door middel van het plaatsen
van een stalen tussenstuk. Uit een oude paal halen
we een stuk van +/- 3 meter wat we bovenop de
oude paal plaatsen.
Duurzaamheid
Opbussen is een veel duurzamere manier van werken dan het comleet vervangen van de bestaande
constructie. Hierdoor hoeven we veel minder nieuwe
materialen in te kopen en gaat de CO2-uitstoot aanzienlijk omlaag.
FSC
Tevens zijn wij FSC gecertificeerd voor een duurzame
omgang met houten producten.
Meer informatie over deze techniek en ons duurzaamheidsbeleid kunt u vinden op onze website:
www.devrieswerkendam.nl/co2

Wie zijn wij

De Vries Titan B.V. is opgericht in 1999 als zusterbedrijf van De Vries Werkendam B.V. Inmiddels hebben we meer dan 1.100 projecten tot volle tevredenheid van onze opdrachtgevers uitgevoerd.
Met vijfentwintig medewerkers en 7 volledig uitgeruste boormachines realiseren we projecten in
binnen- en buitenland. Tot onze opdrachtgevers
behoren bouwkundige en civieltechnische aannemers, gespecialiseerde damwand- en funderingsbedrijven,(rijks)overheden, overige bedrijven en
particulieren.

Onze eigen ontwerpafdeling verzorgt het ontwerp en de berekeningen van de projecten,
zowel in het voorstadium als in de uitvoering.
Betrekt u ons tijdig bij uw project, dan kunnen we
gezamenlijk zoeken naar de meest economische
oplossing.

www.devriestitan.nl

Verbuisd aangebrachte
ankersystemen

Verbuisd aangebrachte systemen

Vanaf 2005 hebben wij ons de techniek van
het verbuisd boren eigen gemaakt.
Wij beschikken inmiddels over 5 machines
die geschikt zijn om deze boortechniek uit te
oefenen. Wij hebben ons binnen het verbuisd boren gespecialiseerd in 2 technieken:

Verbuisde Ankers

Bij verbuisde ankers maken we gebruik van
een enkele of dubbele boorbuis die dienst
doet als hulpcasing. Als de boorbuizen op
diepte zitten, plaatsen we het constructieve element in de buis, waarna de buizen
onder gelijktijdige injectie van grout worden teruggetrokken.

Verbuisde ankerpalen

De ankerplaen werken globaal op dezelfde wijze als de verbuisde ankers. Ze dienen
veelal als trek-/drukelement voor de onderwaterbeton- of constructievloer. Opdrijfverankeringen kunnen we (verdiept) vanaf het
maaiveld aanbrengen of nadat de bouwput is ontgraven. In het laatste geval kan dat
in zowel een droge, als in een natte situatie.

Zelfborende ankersystemen

Zelfborende systemen

Wij introduceerden in 1999 als eerste bedrijf
in Nederland de techniek van de zelfborende ankers. Na het nodige pionierswerk
heeft deze techniek een gestage groei
doorgemaakt. Intussen is deze werkwijze niet
meer weg te denken in onze branche. We
beschikken over 7 ankerboormachines die
dagelijks ingezet worden om deze systemen
aan te brengen.Voor elke toepassing zijn
geschikte afmetingen beschikbaar, van kleine beschoeiingen tot zware kademuren en
onder viaducten.

Zelfborende Ankers

Deze ankers worden voor een breed scala
aan toepassingen ingezet. Bijvoorbeeld als
definitief anker voor een kademuur, maar
ook als tijdelijke verankering van een bouwput. Het belangrijkste element van een zelfborend anker is de boorbuis (ankerstang).
Dit dient niet alleen als een boorbuis, maar
is tevens het constructieve element.

Grondvernageling (VTV Soilnailing B.V.)

is een effectieve manier om grond te
wapenen zodat de stabiliteit wordt opgewaardeerd. Denk hierbij aan het optrekken
van taluds onder bestaande viaducten,
indien meer rijstroken vereist zijn, het stabiliseren van een grondlichaam bij een ontgraving zonder damwand of spoordijken.

TITAN

Wie zijn wij

Wij zijn de specialist op het gebied van taludvernageling in Nederland. Voor grondkerende
constructies die trillingsvrij gerealiseerd moeten
worden met beperkte werkhoogte zijn wij u graag
van dienst. Met onze roots vanuit de verankeringstechnieken en gewapende grondconstructies kunnen wij putten uit vele jaren ervaring en is
geen uitdaging ons te groot of te moeilijk.
Betrekt u ons tijdig bij uw project, wij kunnen het
complete pakket van voorontwerp tot eindproduct voor u verzorgen. Zowel tijdens de engineering als de uitvoering beschikken wij over zeer
ervaren mensen die risico’s tijdig kunnen signaleren en ondervangen.

VTV soilnailing B.V. is een samenwerkingsverband
tussen De Vries Titan B.V. en Voets Gewapende
Grond B.V. Beide partijen brengen hun eigen expertise in op uw project, maar naar u toe opereren wij als 1 partij.
Daarnaast werken wij met een vaste kern van
strategische partners die ons ondersteunen in
het ontwerp, eventueel benodigde injectiewerkzaamheden en leveranties van materialen.

www.vtvsoilnailing.nl
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