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Vervangen walmuren
Oudegracht en Nieuwegracht Utrecht

Voorwoord
Net als voorgaande jaren is ook dit
jaar voor PTR een succesvol jaar
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Daarnaast beginnen de inspanningen
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rondom Kade-inspectie zijn eerste
vruchten af te werpen. Het afgelopen
jaar is veel tijd en energie gestoken
in een project dat inmiddels een

Aanpak Hoendiep Hoogkerk

bedrijf is geworden. Op de achterzijde
van deze nieuwsbrief leest u hier

De kade langs het Hoendiep ten oos-
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ten van de Hoogkerksterbrug wordt
opgeknapt. Tegelijk met het werk aan
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dagen en een gezegend 2017!

als 30 km-zone. Een deel van de kademuur wordt aangepast en het andere

Peter Nieuwenhuizen

deel wordt vervangen door een verankerde stalen damwand met schanskorven. In de toplaag van het asfalt
wordt zogenaamde ‘Reﬂexing white’
steenslag verwerkt. Het wegdek heeft
een hogere lichtreﬂexie (veiliger voor
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PTR directievoering en toezicht.

www.ptr-pe.nl

Toestandsinspectie
100 kunstwerken Koggenland
te voeren onderhoud. PTR voerde de inspecties uit en verwerkt de uitkomsten
in het beheersysteem. Als het project
is afgerond beschikt de gemeente over
een geactualiseerd systeem waarop
men zich kan baseren bij het maken
van keuzes t.a.v. uit te voeren onderhoudsmaatregelen.
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van deze lijst een inspectie laten uitvoeren om een goed beeld te krijgen van

www.ptr-pe.nl

de exacte aard en omvang van het uit

Kadeinspectie

Goed (in)zicht.
Eerste projecten uitgevoerd
In het afgelopen kwartaal zijn de eerste projecten uitgevoerd met onze
unieke combinatie van 360 graden videomapping boven de waterlijn en
sonaropnames onder de waterlijn. De inspecties zijn verspreid over het land
uitgevoerd voor verschillende soorten opdrachtgevers.

Ontwikkelingen
We hebben veel geïnvesteerd in het bedrijf Kade-inspectie; we hebben een boot
naar onze wensen laten bouwen en sonarapparatuur aangeschaft. Voor u als
(potentiële) opdrachtgever heeft dit als voordeel dat we nu een inspectie op elk
gewenst moment kunnen uitvoeren.
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Bovendien kunnen we met onze boot
(bijna) overal komen. Daarnaast hebben
we veel tijd besteed aan het opleiden van
onze medewerkers om op professionele
wijze de geavanceerde apparatuur te
bedienen.
Meer weten?
Wij vertellen u er graag meer over.
Bel ons vrijblijvend op 0594 - 204 014.

www.kade-inspectie.nl

