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WAAR LAND EN WATER
SAMENKOMEN



BOUWEN AAN DUURZAME CONSTRUCTIES

Ontwerp Uitvoering Beheer & 
Onderhoud

Innovaties





ONTWERP



Wij ontwerpen bruggen en steigers volgens de 
richtlijnen zoals opgesteld in de Eurocode.

We kijken verder naar de omgevingsfactoren en 
raakvlakmanagement om een integraal ontwerp 
te maken.







UITVOERING



UITVOERING

Wanneer de ontwerpfase helemaal afgerond is en alle vergunningen zijn geregeld 
starten we met de uitvoering. Voor elk project stellen we het juiste team van 
specialisten samen voor de beste kennis en ervaring.

Voor de uitvoering van constructies in land en water beschikken we over eigen 
materiaal. pontons, rijplaten werkvlotten, treklijnschotten, kranen, aggregaten.



BEHEER & ONDERHOUD



Onderhoud om de levensduur te behouden en de 
constructies veilig te houden.

Deel renovatie kan een kosten efficiëntere keuze 
zijn waarmee de veiligheid en levensduur toch 
gewaarborgd worden.
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Voor renovatie Renovatie Na renovatie

Havenbrug gemeente 
Schiedam

Klapbrug renovatie en herstel 
van gemetselde kade

Houten dek vervangen, 
nieuwe slijtlaag aangebracht, 
sluitwerk aangebracht.



INNOVATIES



KUNSTSTOF 
DAMWANDEN

Innoveren met techniek, machines & 
materieel

Kunststof damwanden zijn de afgelopen 15 jaar 
enorm ontwikkeld. We werken hierbij met nieuwe 
trilmethodieken afgestemd op de Nederlandse 
bodem. Daarnaast werken we aan aanpassingen aan 
techniek, machines en materieel om de kunststof 
damwanden zo goed én snel mogelijk te plaatsen, 
maar ook de levensduur te maximaliseren.



ONZE DISCIPLINES

Beschoeiingen Steigers & Vlonders

Bruggen Verankering

Damwanden Andere bouwwerken
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G MRS Waterbouw plaatst beschoeiingen ter 

versteviging van de waterkant. Van hout, 
staal of kunststof. Dit beschermt de oever of 
waterkant tegen afkalven, golfkrachten en 
andere invloeden die de stabiliteit van de 
waterkant in gevaar brengen. Ook in de 
bouwsector worden beschoeiingen gebruikt 
langs wanden van bouwputten, 
voornamelijk om droog te kunnen werken.
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MRS Waterbouw ontwerpt en plaatst 
bruggen van klein tot groot. Voor auto, fiets 
of wandelverkeer, van hout of staal. Het 
bouwen van bruggen is altijd maatwerk. De 
juiste keuze is afhankelijk van de wensen, 
de locatie, constructieontwerp. 
materiaalgebruik en kosten.
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MRS Waterbouw kan ieder type damwand 
plaatsen. De keuze is afhankelijk van 
wensen, locatie, constructieontwerp maar 
ook het budget. Het plaatsen van een 
damwand is bepalend voor de 
duurzaamheid van een damwand. Precisie 
en vakmanschap zijn hierbij erg belangrijk.
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MRS Waterbouw plaatst Steigers en 
vlonders voor zakelijke & particuliere 
klanten. Gemaakt van duurzame materialen 
zoals hout, of kunststof. Steigers en 
vlonders zijn in opbouw over het algemeen 
gelijk. De uitvoering verschilt echter 
vanwege het gebruik en de wensen.  
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G MRS Waterbouw is gespecialiseerd in het 

aanbrengen en plaatsen van verankering bij 
grondkerende- of kadeconstructies waar 
veel kracht op staat. We bieden uitgebreide 
toepassingsmogelijkheden voor 
grondverankering in de civiele en maritieme 
industrieën. Hiervoor zijn verschillende 
ankersystemen mogelijk. Op basis van 
geotechnische informatie en de 
berekeningen die wij doen kunnen wij 
adviseren wat hiervoor de beste oplossing is.
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EN MRS Waterbouw levert maatwerk 
oplossingen op basis van uw wensen. Of het 
nu gaan om een bouwkuip, paalconstructie 
of betonnen deksloven, van ontwerp tot en 
met de realisatie. MRS Waterbouw beschikt 
over een eigen team van vakspecialisten die 
samen zorg dragen voor de oplevering van 
het project: van A tot Z. Op basis van 
gedegen onderzoek en berekeningen 
ontwerpen wij de best passende en meest 
efficiënte constructie.



“Voor onze kinderen bouwen we 
met liefde aan een mooi en 
waterveilig Nederland”

Frank Richard – Eigenaar MRS Waterbouw



DAAROM MRS WATERBOUW

• Team van gedreven vakspecialisten

• Wij denken met u mee én denken verder

• Van ontwerp tot uitvoering

• Duurzame oplossingen

• Scherpe tarieven

• Wij doen wat we beloven



20 JAAR 
VAKMANSCHAP



Frank Richard

Eigenaar MRS Waterbouw B.V.

frank@mrswaterbouw.nl

06-10546939

MRS Waterbouw

Adres : Schipholweg 957
2143 CE Boesingheliede 

Tel : 085-4014115

CONTACT 

mailto:frank@mrswaterbouw.nl

