
SGS ROOS+BIJL 
HOEKSE LIJN
COÖRDINATIE KABELS EN LEIDINGEN DERDEN 

SGS ROOS+BIJL

Nijverheidsweg 35
3161 GJ Rhoon
t +31 (0)10 - 416 40 40
e nl.roosenbijl.info@sgs.com
www.roosenbijl.nl - www.sgs.com

Opdrachtgever: Ingenieursbureau Rotterdam 
Locatie: Hoek van Holland - Rotterdam
Omzet: €285.000,- 
Periode: vanaf 2013  



SGS Roos+Bijl verzorgt in opdracht 
van Project Bureau Hoekse Lijn de 
coördinatie van kabels en leidingen 
derden.

PROJECTOMSCHRIJVING
 
Ingenieursbureau SGS Roos+Bijl voert 
in opdracht van Project Bureau Hoekse 
Lijn de volledige coördinatie van de 
kabels & leidingen van derden op het 
traject van de Hoekse Lijn uit. Een 
project van Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag. SGS Roos+Bijl is hier zowel 
in de voorbereidende fase als in de 
uitvoeringsfase bij betrokken.

WERKZAAMHEDEN

• Inventarisatie, bepalen raakvlakken 
en technische oplossingen kabels 
en leidingen derden

• Afstemmingsoverleg met kabel 
en leidingbeheerders en bevoegd 
gezag

• Het opstellen van een raming 
van de verleggingskosten en 
nadeelcompensaties

• Het opstellen van een concept 
verzoek tot aanpassing en verzoek 
tot nemen van maatregelen

• Het adviseren en ondersteunen 
van opdrachtgever wat betreft 
procedurele, technische en 
juridische kennis 

• Het coördineren van aanpassingen 
en/of bescherming van kabels en 
leidingen

• Het opstellen van werk- en 
objectplannen en het begeleiden 
van uitvoeringsfase  
 
 
 
 
 
 

• Directievoering kabels en leidingen 
tijdens het aanbrengen van 
voorbelasting

KENMERKEN

• Coördinatie
• Kabels en leidingen derden
• Directievoering
• Metrolijn

OMZET

De totale waarde van het project is 
€285.000,-.
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