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Deze klepstuw is een belangrijk element van het Tusschenwater project.

Het Tusschenwater project, groots met water.
In opdracht van Waterschap Hunze en Aa's hebben wij de herinrichting van
Tusschenwater bij De Groeve uitgevoerd. Dit deel van de Hunze is geschikt
gemaakt voor de berging van 1,3 miljoen kubieke meter water, maar er wordt
ook drinkwater gewonnen en er is ruimte voor de ontwikkeling van natuur.
In het Hunzedal ligt Tusschenwater,
een prachtig moerasgebied met een
breed meanderende Hunze, tussen het
Zuidlaardermeer en het Annermoeras.
In de afgelopen jaren heeft dit gebied een
herinrichting gekregen met drie functies:
natuur, waterberging en waterwinning.
Om de omliggende steden en gebieden
te beschermen tegen wateroverlast, is
een plan bedacht om het Tusschenwater
als waterberging in te richten. Dit plan is
gezamenlijk opgesteld door Hunze en
Aa's, Waterbedrijf Groningen, Stichting
Het Drentse Landschap, Provincie
Drenthe en gemeente Tynaarlo.
Aangezien de natuur en de huidige
waterwinning geen negatieve gevolgen
mochten ondervinden van dit plan, is er
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voor gekozen om deze waterberging op
een zodanige manier in te richten dat
het gebied op een natuurlijke manier een
grote hoeveelheid water kan bergen.
Om dit plan te realiseren hebben wij de
volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- 600.000 m3 grond ontgraven
- 80.000 m3 (hydraulisch) baggerwerk
- Aanleg 10 km kades en schouwpaden
- 11 inlaten / stuwputten
- Geautomatiseerde klepstuw met
2 kleppen van 4 m breed
- Vispassage ø 1000 mm 40 m lang
- Fietsbrug 75 m lang
- Wandelbrug 25 m lang
- Slopen gemaal
- Betonnen onderleider 125 m lang met
een wateroppervlak van 12,5 m

Kottermachine
Het onderhoud van ons machinepark
voeren wij grotendeels uit in eigen
beheer. Bij het vervangen van
pennen en bussen van grondverzetmaterieel moeten de gaten waar de
bussen in komen vaak opgelast en
uitgedraaid worden om de bussen
goed passend aan te brengen.
Hiervoor hebben wij onlangs een
mobiele las / kottermachine aangeschaft. Deze machine gebruiken wij
ook om de ophanging van de bakken
weer strak te maken.
Dit werk doen wij ook voor derden.
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Deze schanskorven zijn aangelegd over een lengte van 9 km.

Overzicht van onlangs aangenomen projecten:
Grond-, en oeverwerken vaarroute Ezumazijl - Oostmahorn.
De gemeente Noardeast-Fryslan heeft besloten om de geplande
vaarroute Dokkum - Lauwersmeer te verlengen via Oostmahorn.
Om dit nieuwe plan te realiseren moet de Nije Feart verdiept en
verbreed worden. Naast het verruimen van de watergang moet er op
diverse plaatsen beschoeiing worden aangebracht. Tevens zullen er
verschillende bijkomende werkzaamheden plaatsvinden, zoals het
dempen van watergangen, ophogen van terreinen en het verplaatsen
van toegangswegen tot erfsituaties.
N366 Kruising Pekela-Zuid en verbreding Pekela - Alteveer.
Provincie Groningen wil van de provinciale weg N366 een volwaardige
autoweg maken. Om dit plan te realiseren en de verkeersveiligheid te
waarborgen moet er veel veranderen. Zo moet de N366 tussen
Nieuwe Pekela en Alteveer verbreed worden van 7,50 m naar 8,60 m.
Tevens wordt de kruising van de N366 bij Pekela-Zuid ongelijkvloers
gemaakt door aan de Noord en Zuid zijde rotondes aan te leggen en
de op- en afritten te verleggen en te verlengen.
Bouwrijp maken Olmenkwartier.

De verbreding en verdieping van de Turfroute in beeld.
De Turfroute gelegen in de gemeente Opsterland langs de Opsterlanske Kompanjonsfeart is een belangrijke ader voor de
watersport en recreatievaart. Om gebruik van deze vaarroute te bevorderen heeft Provincie Fryslan ervoor gekozen om de
Turfroute te verbreden en te verdiepen.
Vanaf de 17e eeuw werd het veen op
grote schaal afgegraven om turf te
winnen, lang de belangrijkste brandstof in
ons land. Turfwinning was alleen mogelijk
door kanalen te graven voor de ontwatering van het veen en het vervoer van de
turf. Later werden de nieuwe waterwegen
gebruikt voor transport van goederen
en landbouwproducten. Inmiddels is het
transport over water vervangen door het
wegvervoer. Het kanalenstelsel maakt nu
deel uit van een bijzonder turflandschap
en heeft de naam Turfroute gekregen.
De Turfroute is inmiddels een begrip in
Nederland en het buitenland vanwege de
prachtige omgevingen en rijke historie.
Jaarlijks maken tussen de 1.500 en 2.000
passanten gebruik van de Turfroute.
In opdracht van de provincie Fryslan
hebben wij de Turfroute verbreed en
verdiept, om gebruik van deze
belangrijke vaarroute te bevorderen.
Deze werkzaamheden hebben wij
uitgevoerd in 5 fasen waarbij het eerste
project in 2016 in uitvoering is gegaan en
het laatste project in 2019 afgerond is.
Een van de kanalen in dit kanalenstelsel
van de Turfroute is de Opsterlandse
Compagnonsvaart. Het kanaal heeft een
lengte van 34 kilometer en ligt tussen de
Nieuwe Vaart bij Gorredijk en de Drentse
Hoofdvaart bij Smilde.
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Door het afnemen van de vervening in de
jaren zeventig raakten de meeste
kanalen in verval en slibden dicht, zo
ook de Opsterlandse Compagnonsvaart.
Vaak dreigde men met sluiting of
demping van deze kanalen.
Dit leek ook het plan te zijn voor de
Opsterlandse Compagnonsvaart toen er
in 1974 plannen werden gemaakt om in
Gorredijk de vaart te dempen om daar
parkeerplaatsen te realiseren. Pater van
Ulden uit Gorredijk kwam daartegen in
opstand en dat leidde tot de oprichting
van Stichting De Nije Kompanjons, die
sindsdien met veel succes heeft
gestreden tegen de sluiting van deze
vaarweg.

Tevens zijn er op enkele beschutte
locaties damwanden verwijderd om fauna
uittreedplaatsen (FUP's) aan te leggen.
Dit maakt het voor dieren mogelijk om
een doortrek door de vaart te maken
richting rust- en foerageergebieden.
Verspreid over alle 5 fasen, hebben wij
de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- 80.000 m3 baggerwerk (hydraulisch en
mechanisch)
- 3T/1F saneringen (land en waterbodem)
- 8.000 m damwand onderwater afzagen
- 25.500 m hout en kunststof damwand
- 9.000 m schanskorven
- 300 m betonnen damwand
- 300 m stalen damwand

Gemeente Lelystad wil de woonwijk Warande uitbreiden met een
nieuw deelgebied genaamd het Olmenkwartier. Om deze nieuwe
woonwijk te realiseren moeten alle kavels bouwrijp gemaakt worden.
Het gebied ligt naast het Olmenpark en bied ruimte voor 150 woningen.
De naam 'Olmenkwartier' komt voort uit het feit dat de wegen die door
dit gebied lopen elkaar kruisen en het gebied opdeelt in 'kwartieren'.
Aanleg Kiekendief foerageergebieden Oostvaardersplassen.
Om zowel de natuur als de mensen de ruimte te bieden, wil
Staatsbosbeheer de randzones bij de Oostvaardersplassen verder
ontwikkelen en uitbreiden. Onderdeel hiervan is de realisatie van
kiekendieffoerageergebieden in de Oostvaardersveldzone.
Bouwrijp maken Hasselt om de Weede.
Aan de noordoostzijde van (de kern) Hasselt ligt een uniek gebied dat
in de komende jaren verder wordt ingericht als woongebied, genaamd
"Hasselt om de Weede". Deze naam komt voort uit de voormalige
rivierarm De Weede die door het gebied stroomt. Om het nieuwe
woongebied te realiseren moeten alle kavels bouwrijp gemaakt
worden. Het nieuwe woongebied bied ruimte voor 425 woningen,
waaronder enkele villa's met een uniek uitzicht over de Vaart.

De Opsterlandse Compagnonsvaart is
een belangrijke ader voor de watersport
en recreatievaart. Zodoende is ons
gevraagd om de vaart van 1.10 m diepte
naar 1.50 m uit te diepen. Hierdoor zijn
de vaarroutes nu toegankelijk voor
vaartuigen met een diepgang van 1,30 m
over de gehele breedte.

Beschoeiing vervangen en baggeren bij Kasteel Anholt.
In opdracht van Loon- & Grondverzetbedrijf van Hal BV, zijn wij begonnen met het
vervangen van de beschoeiing en het baggeren van de grachten van Kasteel Anholt.
Een unieke locatie nabij de voormalige stad Anholt.
Het kasteel wordt ook wel
Waterburcht Anholt genoemd
en is gebouwd in de 12e
eeuw. Destijds bevatte het
kasteel een 11 meter brede
toren en in de noordoostelijke
hoek van het huidige
complex bevond zich een
klein woondeel.

Naast het uitdiepen en verbreden van de
vaart zijn er ook andere aanpassingen
uitgevoerd. Zo zijn er onder andere
vispassages aangelegd en zijn over een
totale lengte van 9 km de bestaande
damwanden vervangen door
verduurzaamd grenen of schanskorven
gevuld met stortsteen.
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Tijdens de Tweede Wereld
oorlog werden het kasteel en
landgoed zwaar beschadigd.
De toenmalige kasteelheer,
Nickolaus Leopold van SalmSalm, startte onmiddellijk na de
verwoesting met de wederopbouw en nam maatregelen ter
redding van de burcht.

Na het herstel werden veel
delen van het landgoed
openbaar toegankelijk
gemaakt. Naast de openbare
tuinen en het museum,
herbergt het kasteel ook een
hotel met restaurant en een
golfclub.
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8 jubilarissen in de bloemen gezet.

Aankoop vestiging Zwartsluis en 5-jarig jubileum!

YouTube Kanaal

Vrijdag 19 juli hebben wij bij onze nieuwe vestiging in Zwartsluis de bouwvak
ingeluid met een gezellige barbecue. Tevens hebben we het 5-jarige jubileum
gevierd van 8 van onze medewerkers.
Op 11 juli 2019 hebben wij de
koopovereenkomst getekend voor de
locatie Dingstede 7-9 te Zwartsluis.
De directie had al langer de wens om een
vestiging aan het water te hebben en die
wens is hiermee gerealiseerd.
HAZ heeft Alucon, dat op Dingstede 7-9
is gevestigd, overgenomen. Alucon is een
bedrijf dat aluminium constructies maakt
voor scheepvaart en waterbouw. In de
komende jaren zal de locatie heringericht
worden naar de wensen van deze tijd.
Om onze medewerkers kennis te
laten maken met deze nieuwe locatie in
Zwartsluis is de jaarlijkse barbecue op
deze plek gehouden.
De zomervakantie / bouwvak werd
ingeluid met de barbecue en daarbij
sfeervolle muziek en veel gezelligheid.
We hebben tal van positieve reacties
ontvangen over de nieuwe locatie.
HAZ is erg positief over de extra
mogelijkheden die deze locatie met zich
meebrengt voor het bedrijf.

Om de dag helemaal compleet te maken
hadden we ook nog de viering van het
5-jarige jubileum van 8 medewerkers.
Deze jubilarissen wilden we op deze
mooie dag extra in het zonnetje zetten,
met een mooi boeket bloemen en een
diner-bon.
Op bovenstaande foto staan de medewerkers en directie van links naar rechts:
- Ary Zielman
- Sebastiaan Lans
- Bert Kuijer
- Marco Kuijer
- Raymond Prins
- Wim Bekkernens
- Geert van der Veen
- Harmen Zielman
- Gerard Berends
- Henk Beugelink

HAZ heeft tegenwoordig ook
een eigen YouTube kanaal.
Wij plaatsen hier de wat langere
bedrijfsvideo's op, in een hogere
kwaliteit dan op social media.
Onze eerste video op het kanaal
gaat over het spiegellassen.
Een methode die wij gebruikt
hebben om de aanleg van
1600m persleiding te realiseren
op de Hessenpoort te Zwolle.
Bij de digitale versie van onze
nieuwsbrief kunt u op de foto
hieronder klikken om naar de
video doorverwezen te worden.
Heeft u de analoge versie, dan
kunt u naar deze URL gaan om
de video te bekijken:
https://youtu.be/gu02GUtcZpM

Het zijn stuk voor stuk harde werkers en
het is mooi om te zien hoe veel plezier en
voldoening iedereen uit zijn werk haalt.
Wij als bedrijf zijn daar erg trots op en
hopen dat zij nog vele jaren met plezier bij
ons werkzaam zijn.

Dingstede 7 - 9
8064 PV Zwartsluis
0523-769040

Radewijkerweg 13a
7791 RJ Radewijk
0523-769040

www.hazinfra.nl | info@hazinfra.nl
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