
SGS ROOS+BIJL 
DIRECTIEVOERING HEINENOORD - SIKKEL

SGS ROOS+BIJL

Nijverheidsweg 35
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Opdrachtgever: Stedin 
Locatie: Heinenoord
Omzet: €29.390,- 
Periode: Juni 2019 - Sep 2020



Ingenieursbureau SGS Roos+Bijl 
heeft in opdracht van Stedin 
de directievoering verzorgd 
gedurende de uitvoering van de 
tracéwerkzaamheden van het 
project Heinenoord. 

PROJECTOMSCHRIJVING 
Het betreft een nieuw aan te leggen 
verbinding 3x1x240AL vanaf station 
Suiker Unie naar station Kuipersveer. 
Deze nieuwe kabelverbinding heeft een 
lengte van circa 4 km. 

WERKZAAMHEDEN
• Het beoordelen en goedkeuren van 

de uitvoeringsplanning.
• Het beoordelen en goedkeuren van 

het V&G-plan, bemalingsplan en 
verkeersplannen.

• Het organiseren en leiden van 
een kick-off voor uitvoering 
en de daaropvolgende 
voortgangsvergaderingen.

• Het maken van verslagen en 
benodigde rapportages.

• Het bewaken en sturen op de 
vereiste kwaliteit.

• Het houden van dagelijks toezicht 
op de uitvoering.

• Het bewaken en sturen op de 
uitvoeringsplannning en de 
termijnopleveringen.

• Adviseren met betrekking tot meer- 
en minderwerken ten gunste van 
scopewijzigingen

• Het signaleren, adviseren en 
registreren van afwijkingen in 
de uitvoering te opzichte van het 
bestek en/of uitvoeringstekeningen.

• Omgevingsmangement en 
aanspreekpunt t.b.v. de Suiker Unie 
en bewoners.

• Afstemmen milieumaatregelen 
en het laten uitvoeren van 
bodemonderzoek door SGS Search 

en de bodemdesk van Stedin.

KENMERKEN
• Directievoering
• Advisering
• 13kV
• Lengte tracé: 4 km
• Bodemonderzoek

• Omgevingsmanagement

OMZET
De totale waarde van het project is 
€29.390,-.
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SGS ROOS+BIJL B.V. 
Hoofdkantoor

Nijverheidsweg 35
3161 GJ Rhoon
t +31 (0)88 - 214 56 00
e nl.roosenbijl.info@sgs.com
www.roosenbijl.nl 
www.sgs.com 

Vestiging Noordoost 
 
Stavangerweg 21
9723 JC Groningen


