KUIPERS infra

Een gekwalificeerd en gecertificeerd aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw.

Wij zijn KUIPERS infra!

WIJ ZIJN KUIPERS INFRA

BESCHOEIING
DAMWAND
VLONDERS

In het hart van de Hoeksche Waard net buiten het dorp Strijen bevindt zicht het bedrijf
KUIPERS infra. Sinds 1984 zijn wij een gespecialiseerd aannemingsbedrijf in de grond-,
weg- en waterbouw. Wat ooit begon als een eenmansbedrijf is uitgegroeid tot een
gekwalificeerde en gecertificeerde organisatie. Met een no-nonsens aanpak en een groot

verantwoordelijkheidsgevoel weten wij ieder project weer tot een succes te maken.

BESCHOEIING

In de loop der jaren hebben wij ons ontwikkeld tot een specialist
in het aanbrengen van beschoeiingen.

- H
 ardhouten beschoeiing
Een hardhouten beschoeiing is een beschoeiing bestaande uit palen
met horizontale hardhouten schotten voorzien van doek.

DAMWAND EN VLONDERS

Naast beschoeiingen zijn wij ook gespecialiseerd in damwanden
en vlonders. Damwanden brengen wij aan in onder andere de volgende
soorten: hout, kunststof, beton en staal. Een damwand is een
grond- en/of waterkerende constructie, die wordt gebruikt bij het
overbruggen van grote hoogteverschillen.

- K
 unststof beschoeiing
Dit is een beschoeiing bestaande uit kunststof elementen met
honinggraat vormige sparingen waarin houten of stalen
palen geplaatst worden.
- G
 VC beschoeiing
“Glasvezel Versterkt Cement” oftewel beton. Deze beschoeiing
bestaat uit houten palen waar GVC platen tegenaan
geschroefd worden.
- H
 DPE kunststof beschoeiing
Dit is een kunststof variant met houten palen. Deze beschoeiing
is gemaakt van gerecycled HDPE. Deze combinatie is steviger dan
volledig kunststof.

Als aanvulling op het plaatsten van damwanden en beschoeiingen maken wij ook kunstwerken zoals bruggen,
kantelstuwen en steigers. Scan de QR code voor meer informatie of ga naar onze website.

DE EERSTE STAP TOT CONTACT!
Via deze brochure willen wij ons aan u voorstellen. Bent u van plan om een beschoeiing, damwand of een
vlonder aan te laten leggen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Uitgebreide informatie of onze
projecten vindt u ook op onze website www.kuipersinfra-strijen.nl
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