Realisatie
groenvoorzieningen
bedrijventerrein Broekweg
Gemeente Wijk bij
Duurstede

Projectomschrijving
De realisatie van het groenplan vormt één van de laatste onderdelen
van de afronding van de revitalisering van bedrijventerrein Broekweg.
Het maakt de revitalisering ‘af’. Eerder zijn de riolering en de wegen
vernieuwd. Megaborn heeft zowel de inventarisatie, het ontwerp als
de gehele uitvoering van het groenplan ter hand genomen. De
gemeente heeft zelf de bomen ingekocht. Het planten van de bomen
heeft nog een extra feestelijk karakter gekregen doordat er een
‘boomplantdag’ met een school van is gemaakt.
Opdrachtgever
Gemeente Wijk bij Duurstede

Realisatie met aandacht voor
efficiency
Megaborn realiseert kleine infrastructurele
projecten, zoals de aanleg van fietspaden.
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een
design-and-construct-opdracht, waarbij we
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het

ontwerp

maken

en

vervolgens

realiseren. Dit verkort de doorlooptijd. Een
ander pluspunt is dat de in de ontwerpfase
opgedane kennis geborgd wordt in de
realisatiefase.
Mobynes
Mobynes is een apart team binnen de
afdeling Realisatie dat is gespecialiseerd in
het

ontwerpen

oplossingen

Werkwijze


inventarisatie van bestaande kabels en leidingen;



bepalen van de te handhaven bomen en de te verwijderen bomen;



bepalen van de definitieve locatie van de bomen en de bomenlijn op basis

en

realiseren

van

voor het monitoren van

verkeersstromen,

dynamisch

verkeersmanagement

en

mobiliteitsmanagement. Dit gebeurt met
behulp

van

regeltechniek,

geavanceerde
ICT

en

de

meet-

en

nieuwste

inzichten in verkeers- en organisatiekunde.

van het graven van proefsleuven;



uitwerken en vaststellen van het groenplan en het vinden van de juiste

Voor meer informatie kunt u contact met

groenvoorziener;

ons opnemen:

aansturen en uitvoeren van de beoogde werkzaamheden.

Interessante projectkenmerken
In overleg en samenwerking met de gemeente het coördineren van een
'boomplantdag' voor basisschoolleerlingen tijdens de uitvoering.

Kantoor Apeldoorn:
apeldoorn@megaborn.com
T 055 711 3 711
Kantoor Breda:
breda@megaborn.com
T 076 820 00 70
Kantoor Leiderdorp:
leiderdorp@megaborn.com
T 071 820 09 80
Kantoor Waardenburg:
info@megaborn.com
T 0418 65 49 00

Vergelijkbare projecten


Gemeente Boekel: groencompensatie provinciale weg N605

