
SGS ROOS+BIJL 
VERDUBBELING N244  
COÖRDINATIE KABELS- EN LEIDINGEN DERDEN 

SGS ROOS+BIJL

Nijverheidsweg 35
3161 GJ Rhoon
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e nl.roosenbijl.info@sgs.com
www.roosenbijl.nl - www.sgs.com

Opdrachtgever: Dura Vermeer 
Locatie: Purmerend
Omzet: €70.000,- 
Periode: aug 2015 - sep 2017
 



SGS Roos+Bijl heeft in opdracht 
van Dura Vermeer de coördinatie 
van kabels en leidingen verzorgd.

PROJECTOMSCHRIJVING
 
Ingenieursbureau SGS Roos+Bijl 
heeft in opdracht van Dura Vermeer de 
gehele coördinatie kabels- en leidingen 
uitgevoerd voor de verdubbeling van de 
N244C, een belangrijke verbinding in het 
verkeersnetwerk rondom Purmerend. 
Het betreft een 7 km verdubbeling van 
2x1 naar 2x2 banen op het traject van 
A7 - N247 te Purmerend met aanpassing 
van diverse kruispunten en een nieuw 
spoor viaduct.

WERKZAAMHEDEN

• Afstemmingsoverleg met kabel- en 
leidingbeheerders

• Raakvlakkeninventarisatie van 
kabels en leidingen binnen het 
projectgebied

• Overleg met projectteam en 
bevoegd gezag

• Opstellen en bijhouden van Register 
kabels en leidingen derden en 
Deelkwaliteitsplan kabels en 
leidingen derden

• Het bepalen van knelpunten, 
toetsen civiele ontwerp en 
ontwerpoplossingen van kabel- en 
leidingbeheerders 

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

• Bewaken voortgang/planning kabels 
en leidingen derden

KENMERKEN

• Coördinatie
• Kabels en leidingen derden

OMZET

De totale waarde van het project is 
€70.000,-.
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Hoofdkantoor

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

Vestiging Noordoost 
 
Stavangerweg 21
9723 JC Groningen

SGS ROOS+BIJL LEGAL

Venusstraat 2
4501 JH Culemborg

t +31 (0)30 - 687 63 67
e nl.roosenbijl.legal@sgs.com
www.legal.roosenbijl.nl 
www.sgs.com

SGS ROOS+BIJL B.V. 
Hoofdkantoor

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

Vestiging Noordoost 
 
Stavangerweg 21
9723 JC Groningen

SGS ROOS+BIJL LEGAL

Venusstraat 2
4501 JH Culemborg

t +31 (0)30 - 687 63 67
e nl.roosenbijl.legal@sgs.com
www.legal.roosenbijl.nl 
www.sgs.com


