WIJ ZIJN
PEEK BOUW & INFRA BV
EEN FAMILIEBEDRIJF WAT OOIT BEGON MET HET ONTGINNEN VAN GRIENDEN EN BOSGRONDEN EN WAT NU
MEER DAN 60 JAAR EXPERTISE HEEFT IN DE GROND,- WEG, WATER EN UTILITEITSBOUW. NAAST DE REGULIERE
WERKZAAMHEDEN HEBBEN WIJ ONS GESPECIALISEERD IN DESIGN EN CONSTRUCT VAN GELUIDSSCHERMEN,
DE REALISATIE VAN (SKATE) PARKEN EN HET HERINRICHTEN VAN WOONWAGENCENTRA.
MEDEWERKERS
Wat alle werkzaamheden met elkaar gemeen hebben is dat ze worden uitgevoerd door uitstekend opgeleide en vakbekwame medewerkers. Zij volgen geregeld opleidingen en cursussen, alles om hun kennis op peil te houden en te
vergroten. Medewerkers met hart voor de zaak, die verder denken dan wat er van hen gevraagd wordt. Zij ontzorgen
de opdrachtgever vanaf het prille begin tot aan de oplevering van een project en zelfs nog daarna.

MVO EN DUURZAAMHEID
Al onze werkzaamheden voeren wij uit met oog voor MVO. Niet alleen dragen wij zorg voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, ook de projectomgeving en iedereen die daarbij betrokken is, is bij ons in goede
handen. Het juist toepassen van omgevingsmanagement is één van onze belangrijkste prioriteiten. Daarnaast handelen wij op duurzame wijze. Dit vertaalt zicht in een milieubeleid welke door de gehele organisatie wordt gedragen.
Certificeringen op de CO-2 prestatieladder niveau 5 en het hoogste niveau op de PSO prestatieladder tonen onze
duurzame en sociale betrokkenheid aan.
CERTIFICATEN
Wij zijn gecertificeerd volgens de normen ISO 9001:2008, VCA** 2008, BRL SIKB 7000 en de daarbij horende protocollen 7001 en 7003, BTR Railinfrastructuur, FSC® hout en beschikken over een geïntegreerd KAM-zorgsysteem. We
zijn aangesloten bij MKB Infra en zijn tevens een erkend opleidingsbedrijf.
COMMUNICATIE
Communiceren met welke partij dan ook is essentieel. Dat was het vroeger al en dat is het nu zeker. Intern kunnen
wij snel schakelen, er zijn enkel korte lijnen. Maar de communicatie met stakeholders is minstens zo belangrijk. Wij
hebben door de loop der jaren een communicatiemix opgesteld. Middels een uitgebreide stakeholderanalyse vooraf
kunnen we goed inschatten welke stakeholder, middels welke kanaal en met welke frequentie geïnformeerd moet
worden. Vanzelfsprekend maken wij gebruik van de kansen die social media ons biedt. Waar de stakeholders zitten,
zijn wij. Wij onderhouden de dialoog, want waar meer communicatie is, is meer begrip!
INHOUD BROCHURE
In deze brochure nemen wij u mee in onze wereld en hopen wij een indruk te kunnen geven van hetgeen waar wij
goed in zijn: Het ontzorgen van de opdrachtgever en ondernemen met oog voor de natuur en maatschappij om ons
heen. Wij garanderen kwaliteit, u kunt van ons op aan!

BOUW- EN INFRA WERKZAAMHEDEN
WATERWERKZAAMHEDEN
Nederland, Waterland. Onze werkzaamheden bestaan
dan ook geregeld uit waterwerken. Denk aan het toepassen van kunstwerken, beschoeiingswerkzaamheden, steigers, vlonders en baggeren. Onze waterwerkzaamheden
vinden soms op het vaste land plaats, maar steeds vaker
op het water zelf. Middels pontons en beunschepen verrichten wij onze werkzaamheden, een werkwijze waarmee we de omgevingshinder sterk reduceren.

BESCHOEIINGSWERKZAAMHEDEN
Het toepassen van stalen- of houten damwanden is een van
onze infrawerkzaamheden. Afhankelijk van de omgeving en
de wens van de opdrachtgever kunnen wij deze trillend of
drukkend aanbrengen. Beschoeiingswerkzaamheden vinden zowel plaats vanaf het land als vanaf het water.
SANERINGEN
Het doel van saneringswerkzaamheden is de verontreiniging van water en grond tot een aanvaardbaar niveau

te reduceren. Naast het ontgraven van verontreinigde
grond, voeren wij deze tevens af naar een daarvoor bestemde verwerkingslocatie. Aan elke soort van sanering
gaat een uitgebreid bodemonderzoek vooraf. Vanzelfsprekend zijn wij in het bezit van de benodigde certificeringen waaronder BRL SIKB 7000 en de daarbij horende
protocollen 7001 en 7003.
PPS
PPS is een publiek private samenwerking. Een samenwerkingsvorm tussen een overheidsorgaan en onze organisatie. Deze vorm van ondernemen wordt gekenmerkt
door een langere contractperiode. Dit omdat er naast de
realisatie van een project, vaak ook ontworpen en onderhouden wordt. Tevens is deze lange periode nodig wegens de financiering van het project waar wij als onderneming medeverantwoordelijk voor zijn. Iedere partij in
een PPS project is deels verantwoordelijk voor de taken
en risico’s. In onze visie is een PPS constructie geslaagd
als er ook in financiële zin een win-win situatie is voor
beide partijen.
GROENWERKZAAMHEDEN
Meijer Groen BV is een zusteronderneming van Peek
Bouw & Infra BV en houdt zich bezig met de ‘groene’
aanleg, renovatie en onderhoud van: recreatieterreinen,
woonwijken, openbare ruimten, natuurgebieden en speel
- sport – en trainingsvelden. Meijer Groen BV is een op
zichzelf staande onderneming is. Toch gebeurt het ook
dikwijls dat de krachten van deze onderneming en die van
Peek Bouw & Infra BV worden gebundeld. Op deze wijze
kunnen beide ondernemingen elkaar versterken terwijl de
opdrachtgever, één aanspreekpunt behoudt.

GRONDWERKZAAMHEDEN
Sinds het ontstaan van onze organisatie voeren wij alle
denkbare grondwerkzaamheden uit. Hieronder een greep
uit onze werkzaamheden:
1) Bouw- en woonrijp werkzaamheden;
2) Rioleringswerkzaamheden;
3) Ruilverkaveling;
4) Bestratingswerkzaamheden;
5) Betonwerkzaamheden.

ONZE OPDRACHTGEVERS:
• Rijksoverheden
• Gemeentelijke en provinciale overheden
• Waterschappen
• Recreatieschappen en bedrijven
• Landschapsbeheerders
• Architect/Ingenieursbureaus
• Bedrijven en instellingen

UTILITEITSBOUW
Utiliteitsbouw beslaat alle bouwwerken die die geen
woonbestemming hebben. Zo realiseren wij opslagruimtes, bedrijfsgebouwen, horecalocaties en sportgebouwen. Naast het realiseren van nieuwe gebouwen, voeren
wij ook restauratie,- en renovatie werkzaamheden uit.

“IN ONZE VISIE IS
EEN PPS CONSTRUCTIE
GESLAAGD ALS ER OOK IN
FINANCIËLE ZIN EEN
WIN-WIN SITUATIE IS VOOR
BEIDE PARTIJEN”

GELUIDWERENDE
SCHERMEN
GELUIDSOVERLAST DOOR DRUKKE (SPOOR) WEGEN
IS EEN GROTE STOORFACTOR VOOR OMWONENDEN.
GELUIDSSCHERMEN REDUCEREN DEZE OVERLAST EN
VERGROTEN HET WOONPLEZIER. OPDRACHTGEVERS
VRAGEN STEEDS VAKER OM NIET ALLEEN SCHERMEN
TE PLAATSEN, MAAR DEZE TEVENS TE ONTWERPEN EN
NA PLAATSING, MEERDERE JAREN TE ONDERHOUDEN.
DEZE CONTRACTVORM WORDT GESCHAARD ONDER
“DESIGN EN CONSTRUCT”.
Voordeel van deze werkwijze is dat wij als opdrachtnemer
alle kans krijgen, om naast de algemene uitvraag, innovaties toe te passen. Innovaties die leiden tot geluidsreductie, duurzaamheid en efficiënter onderhoud. Daarnaast
vinden wij het belangrijk dat de schermen esthetisch passen in de omgeving.
UITGELICHT:
GELUIDSSCHERM DE MEERN-WOERDEN, A12
Aan weerszijden van de snelweg A12 hebben wij een circa 4 kilometer lang betonnen scherm geplaatst. Dit lange
scherm hebben wij in opdracht van Rijkswaterstaat gerealiseerd.

“ONZE INNOVATIES LEIDEN
TOT GELUIDSREDUCTIE,
DUURZAAMHEID EN
EFFICIËNTER
ONDERHOUD”

UITGELICHT:
WACERWALL® LICHTGEWICHT GELUIDSSCHERM
Peek Bouw & Infra BV is partner
van Wacerwall®. Een organisatie
die een hypermodern lichtgewicht
geluidsscherm heeft ontwikkeld.
Dit scherm biedt maximale geluidswering, is onderhoudsvriendelijk, duurzaam en kan geleverd en
geplaatst worden tegen een sterk
concurrerende prijs. Meer informatie? Neem dan contact met ons op
of ga naar www.wacerwall.nl

OPDRACHTGEVER:
RIJKSWATERSTAAT
AANNEMERS:
MOURIK GROOT AMMERS EN
PEEK BOUW & INFRA BV
ARCHITECT:
KORTH TIELENS ARCHITECTEN
CONTRACTVORM:
DESIGN & CONSTRUCT

UITGELICHT:
GELUIDSSCHERM SCHINKELBRUG, AMSTERDAM
Wij hebben vele schermen gerealiseerd waar we trots op
zijn. Bijzonder in deze reeks is het scherm op de Schinkelbrug te Amsterdam. Onder meer 170 woonarkbewoners
ondervonden geluidsoverlast van de A10.

geleid dat het scherm een bijzondere uitstraling heeft gekregen. Alle glazen vakvullingen stellen filmframes voor.
Het scherm vertoont als het ware een uitgerold filmrolletje.

OPDRACHT
De oorspronkelijke uitvraag voor dit project was concreet:
bouw een sober, maar doelmatig scherm. Neem hierin op
een verschuifbaar gedeelte zoals gemaakt bij de brug over
De Vecht op de A1 te Muiden.
DOEL
De opdrachtgever had als doel om middels de bouw van
een geluidsscherm op de brug, de geluidsoverlast van de
weg en het spoor voor de bewoners in de directe omgeving te verminderen.

UITEINDELIJKE RESULTAAT
Het verschuifbare deel heeft uiteindelijk een vrije overspanning van ruim 16 meter en een eigen gewicht van 14
ton. Het geheel heeft een prachtige uitstraling en is passend in de omgeving.

UITVOERING
Bij het uitwerken van de opdracht, bleek dat een tweezijdige draagconstructie niet mogelijk was. Er moest een
constructie komen waarbij het geheel vanaf één zijde inklemmend aan de bestaande basculekelder bevestigd zou
worden.

WERKING VAN HET SCHERM
De poort wordt geopend alsmede twee andere bruggen
op de A10. Dit ten behoeve van de doorvaart in of uit de
Nieuwe Meersluis van schepen met lange masten die Amsterdam in- en uitvaren. Het openen van de schuifpoort
vindt wegens veiligheidsoverwegingen enkel plaats bij
een winkracht lager dan 7.

Het contactgeluid van wielen op de voegovergangen van
het beweegbare deel van de brug, werd door de woonarkbewoners als zeer hinderlijk ervaren. Als oplossing
hiervoor zijn er geluidsabsorberende cassettes aan de
beide zijdes van de doorvaart geplaatst. Het resultaat hiervan was een aanzienlijke merkbare geluidsreductie.
Op verzoek van de opdrachtgever is bij nader inzien toch
een architect in het bouwteam betrokken. Dit heeft er toe

EEN GREEP UIT ONZE GELUIDSSCHERM PROJECTEN:
-Geluidsscherm in Lelystad, Binnenring
-Geluidsscherm in Badhoevedorp, A9
-Geluidsscherm Waterlinieweg, Utrecht
-Geluidsscherm in Houten, Rondweg
-Geluidsscherm Knooppunt Lunetten, A27/A12
-Geluidsscherm in Apeldoorn, A50/A1
-Geluidsscherm in Breda, Stationsgebied

PARKEN EN SKATEPARKEN
IN HEEL NEDERLAND ONTWERPEN, REALISEREN EN
ONDERHOUDEN WIJ KLEINE TOT GROTE PARKEN. BIJ
HET ONTWERP COMBINEREN WE DE WENSEN VAN DE
OPDRACHTGEVER MET DIE VAN DE EINDGEBRUIKERS
EN LATEN WE HET PARK IN HET STRAATBEELD PASSEN.
Wij maken unieke parken en passen gerecyclede materialen toe. Elk park is uniek en vraagt om maatwerk. Door
creatief inzicht en jarenlange expertise bent u bij ons aan
het juiste adres.
Het toepassen van planten en bomen maakt dat een park
een natuurlijk karakter krijgt. Door ons zusterbedrijf Meijer
Groen BV hebben wij een schat aan groen-kennis in huis.

Hierdoor kunnen wij goed adviseren welke soorten op
welke plekken het beste zullen gedijen.
SKATEPARKEN
Skaten blijft een groeiende tak van sport en is zeer populair onder jongeren. Steeds vaker krijgen wij van gemeenten en provincies de vraag om skateparken te realiseren.
Meestal heeft een architect reeds een ontwerp gemaakt.
Het komt echter soms ook voor dat wij het ontwerp op
ons nemen. Het is belangrijk dat de eindgebruikers worden gehoord en dat deze wensen ook passen binnen de
visie van de opdrachtgever. Wij zijn de schakel tussen
deze partijen.

Wijkpark Kortenbos, Den Haag

“ELK PARK IS UNIEK EN
VRAAGT OM MAATWERK.
DOOR CREATIEF INZICHT
EN JARENLANGE EXPERTISE
BENT U BIJ ONS AAN HET
JUISTE ADRES”

Grevelingenveld, Den Haag

Moderne skateparken moeten een hoog flow element
hebben. Dat wil zeggen dat er zo min mogelijk gestept
hoeft te worden en er langere lijnen kunnen worden geskatet. Een strakke slijtvaste betonnen ondergrond is hierbij van groot belang.
Het toepassen van enkel Half-pipes of Quarterpipes is
allang niet meer genoeg. Een mooie pool (diepe kuil),
diverse streetobstacles en transitions is hetgeen wat de
jeugd wil. Wij verstaan deze wens en kunnen deze voor u
vertalen in een stoer en onderhoudsvriendelijk ontwerp.
EEN GREEP UIT ONZE GEREALISEERDE PARKEN
• Wijkpark Kortenbos, Den Haag
• Grevelingenveld, Den Haag
• Griftpark, Utrecht

Skatebark, De Bilt

• Stadspark, Huizen
• Recreatiepark Down Under, Nieuwegein
• Golfbaan, Nieuwegein
EEN GREEP UIT ONZE GEREALISEERDE SKATEPARKEN
• Skatepark Zeist
• Skatepark de Bilt
• Skatepark Amsterdam Zuid-Oost
• Skatepark Grirftpark, Utrecht
• Skatepark Den Bosch

Griftpark, Utrecht

HERINRICHTING WOONWAGENCENTRA
NEDERLAND TELT MEER DAN 300 WOONWAGENCENTRA. HET OPNIEUW INRICHTEN VAN DEZE PARKEN IS ERG COMPLEX. DIT OMDAT DE WAGENS IN ZIJN
GEHEEL MOETEN WORDEN OPGETILD EN WORDEN
VERVOERD NAAR EEN NIEUWE STANDPLAATS, VAAK
BINNEN HET PARK ZELF. HIER GAAT EEN UITGEBREID
PROCES AAN VOORAF.
Belangrijk is dat de woonwagenbewoners van deze parken
erg betrokken zijn en goed moeten worden geïnformeerd
over wat de verplaatsing voor hen inhoudt. Hen betrekken
bij het proces is essentieel. Dit in overeenstemming met
de plannen van de gemeente en/of provincie. Veel partijen dus met elk verschillende wensen en belangen.

Door onze jarenlange ervaring in het herinrichten van
gehele woonwagenparken zoals in Beukbergen te Zeist
kunnen wij niet alleen de opdrachtgever, maar ook de bewoners ontzorgen. Wij spreken de taal van beide partijen
en helpen om overeenstemming te vinden met een mooi
eindresultaat als gevolg.
Goede verhoudingen en tijdige en juiste informatie zijn
essentieel bij projecten die soms meerdere jaren in beslag
nemen. Wij beschikken over zeer ervaren medewerkers
die niet alleen de vraag uitvoeren, maar continue denken
hoe processen nog effectiever kunnen.

Vaststellen overeenkomsten
tussen opdrachtgever
en bewoners

Het verkrijgen van de juiste vergunningen

Nieuwe plaats voorbereiden

Uitvoeren 0-meting

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

“WIJ GARANDEREN
DAT MEN VOL
VERTROUWEN HET
PROJECT MET ONS AAN
KAN GAAN”

Naast onze eigen medewerkers maken wij ook gebruik
van de diensten van externe professionals. Denk aan het
uitvoeren van metingen, bouwkundige en civieltechnische inspecties en controle van de effecten van heiwerkzaamheden.

“GOEDE VERHOUDINGEN EN TIJDIGE EN
JUISTE INFORMATIE ZIJN ESSENTIEEL BIJ
PROJECTEN DIE SOMS MEERDERE JAREN
IN BESLAG NEMEN”
Wij begrijpen de terughoudendheid van de vragende partij als het gaat om deze projecten. Er komen immers een
hoop risico’s en onzekerheden op gemeentes en provincies af. Wij garanderen echter dat men vol vertrouwen het
project met ons aan kan gaan. Wilt u meer weten over het
herinrichten van woonwagencentra? Neem dan contact
met ons op.

Verplaatsing

Aansluiting nuts
voorzieningen

Aanbrengen onderbouw
metselwerk/kunststof
bekleding

Oplevering

STAP 5

STAP 6

STAP 7

STAP 8

Peek Bouw & Infra BV
Wayensedijk 27, Houten
Postbus 250
3990 GB Houten
Telefoon 030 – 63 714 72
Fax 030 – 63 801 66
info@peekbv-houten.nl
www.peekbv-houten.nl

