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Lange haven plus schiedam
onderhoud kades

Verouderde kades
Binnen het project Lange Haven Plus brengen we de
Schiedamse gracht terug in goede conditie. Tegelijkertijd
wordt het werk aangewend om de verzakte kades een
nieuwe inrichting te geven.
17.000 meter schroefpalen
We gaan zeventienduizend meter schroefpalen plaatsen.
In en achter de kademuren. Deze muren hoeven dan niet
volledig gereviseerd te worden; de dragende rol die de
kademuren nu vertolken, valt weg na het plaatsen van
de palen. Op de palen zal beton worden gestort dat de
druk moet verdelen. Dit heeft tot voordeel dat de
bestaande kades kunnen blijven bestaan.
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1.200 meter kade
In krap anderhalf jaar wordt in totaal twaalfhonderd
meter kade aangepakt. Op een manier die niet alleen
de kademuren en het draagvermogen van de kades
herstelt, maar die ook een plus geeft aan het project. De
voorzieningen voor de schepen in de Lange Haven
worden waar mogelijk ondergronds gebracht.
Best value procurement
De keuze voor de aannemer van het project Lange
Haven Plus liep via een prestatie inkoop of Best Value
Procurement. Dit is een aanbestedingsmethode waarbij
door de gemeente als opdrachtgever op basis van een
aantal doelstellingen een deskundige partij in de markt
wordt gezocht.
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Vlag van Boskalis en partners

B	De Leeuw

lange haven plus schiedam
onderhoud kades

omgevingsmanagement
Boskalis communiceert constant met alle omwonenden
en ondernemers. Zij zijn begin september 2015 uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Medio februari
2016 werd een informatiepunt geopend waar betrokkenen terecht kunnen voor vragen. Vanzelfsprekend
worden zij ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op de hoogte gehouden van de voortgang en de
planning.
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planning
In september 2015 startte Boskalis met de voorbereidingen. In januari begon Boskalis met de voorbereidende
werkzaamheden. Boskalis verwacht dat dit project
medio 2017 wordt opgeleverd.
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Werkzaamheden in uitvoering: opzuigen van boomwortels

D	De landmeter
E	Aangebrachte funderingspalen
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