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volg ons

Geachte lezer,
Prinsjesdag is weer net achter de rug. De gouden koets met onze koning Willem Alexander en koningin
Maxima blijf ik persoonlijk een mooi stuk traditie vinden. Of we ook zo kunnen genieten van de
Miljoenennota, daar zijn de meningen over verdeeld. We bevinden ons nog steeds in een lastige tijd.
Wie de oplossingen heeft voor de vele vraagstukken waar we in ons land en Europa mee worstelen,
mag het zeggen. Het is en blijft een onzekere tijd. De gemeenten, voor ons als HB Adviesbureau een
zeer belangrijke opdrachtgever, worden financieel gekort maar krijgen wel meer taken toegeschoven.
Nieuwe visies en strategieën zijn derhalve nodig ook als het gaat om het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte. Direct op de rem trappen en bezuinigen op onderhoudswerkzaamheden is de
“makkelijkste” weg maar is voor de lange termijn geen optie. Een constructieve en transparante dialoog
met de markt die leidt tot gewenste investeringen en samenwerkingen met als gemeenschappelijk doel
een “efficiënte en fraaie” openbare ruimte. 
HB Adviesbureau draagt daar proactief haar steentje graag
aan bij.

Ruud Zonneveld
directeur

Met trots presenteren wij ons nieuwe logo en website
Inmeten deponie met drone
Actualisatie pompgemalen woonkernen Zaanstad
Spectaculaire opening Reinaldapark Haarlem
Duurzame oplossingen bij herinrichting Kruidenbuurt gemeente Bergen
Integraal bodemonderzoek Nes aan de Amstel

Met trots presenteren wij ons nieuwe logo en
website
Een nieuw logo, een nieuwe website! We hebben er voor
gekozen om met behoud van onze eigen identiteit het nieuwe
logo en huisstijl aan te laten sluiten bij die van ons moederbedrijf
GP Groot. De herkenbare, vertrouwde HB-kleuren blauw en
groen blijven. Het ronde HB-logo is geplaatst in een helder
blauw rechthoekig vlak en vormt zo het nieuwe logo. Eenvoudig
en sterk herkenbaar.
Tegelijkertijd hebben we de website vernieuwd. De gewijzigde
vormgeving en structuur zorgt ervoor dat u met enkele
muisklikken uitgebreide informatie vindt over onze organisatie,
dienstverlening, projecten en interessante ontwikkelingen en nieuwtjes.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om onze nieuwe website te bezoeken. www.hbadvies.nl

Inmeten deponie met drone
Periodiek worden de deponie, de aanwezige depots en
hoeveelheden gereed product op de locatie van Sortiva in
Alkmaar ingemeten. Tot op heden was dit een klus voor de
landmeetkundige medewerkers van HB Adviesbureau. Echter,
de depots zijn veelal grillig van vorm en soms lastig tot niet
begaanbaar. Het uitvoeren van een inmeting met een
acceptabele nauwkeurigheid en vervolgens de verwerking van de
meetdata tot volumes, kostte relatief dan ook veel tijd en
geld.” Lees verder >>

Actualisatie pompgemalen woonkernen
Zaanstad
In de gemeente Zaanstad zijn vele gemalen actief. Uit een door de
gemeente uitgevoerd onderzoek in een aantal woonkernen zijn
twijfels ontstaan over de juiste instelling van deze gemalen. HB
Adviesbureau heeft de opdracht van de gemeente Zaanstad
gekregen om in de woonkernen Assendelft en Westzaan circa 85
pompgemalen te reinigen en compleet in te meten. In een
eerdere fase zijn reeds 75 gemalen gereinigd en ingemeten in de
woonkernen Krommenie en Wormerveer. Lees meer >>

Spectaculaire opening Reinaldapark Haarlem
Met veel feestgedruis, burgemeester Bernt Schneiders kwam
zwevend in een wetsuite over de visvijver gevlogen, werd het
nieuwe Reinaldapark zaterdag 14 juni jl. ingewijd. De vroegere
vuilnisbelt is omgeturnd tot een groene oase. Na ruim vier jaar is
het Haarlemse Reinaldapark weer geopend voor publiek.
“De opening betekent het einde van een zeer boeiende en
uitdagende klus waar we met een groot team aan hebben
gewerkt, vertelt projectleider Bouke Klein van HB Adviesbureau.
Het is mooi om te zien dat de gemaakte keuzes en oplossingen
die in het gehele engineeringsproces zijn bedacht zo fantastisch
uitpakken .” Lees verder >>

Duurzame oplossingen bij herinrichting
Kruidenbuurt gemeente Bergen
De Kruidenbuurt in Bergen wordt opnieuw ingericht. Deze
woonwijk moet vooral groen blijven met voldoende variatie zodat
er voor iedereen wat te genieten valt; een speelveld voor de
kinderen, mooie grote bomen op de velden en bloeiende planten
en afwisselende flora en fauna.
HB Adviesbureau verzorgt als vaste partner van de gemeente
Bergen het gehele ontwerp en engineering van de herinrichting.
Lees verder>>

Integraal bodemonderzoek Nes aan de Amstel
Nes aan de Amstel is een dorp dat deel uitmaakt van de
gemeente Amstelveen en dat ligt aan de rivier de Amstel. Het
bevindt zich aan de rand van de Bovenkerkerpolder, welke in
1764 werd drooggelegd, en aan de overzijde van de rivier de
Amstel aan de Rondehoepspolder. Het dorp is in de 16e eeuw
ontstaan als buitendijksland waar het haar naam Nes aan te
danken heeft. De polders bestaan voor een belangrijk deel uit
veen. Het dorp heeft daardoor te maken met zettingen en
zakkingen die onder andere van invloed zijn op de infrastructuur.
Vanuit het raamcontract met de gemeente Amstelveen heeft HB
Adviesbureau de opdracht gekregen om het complete dorp milieukundig te onderzoeken. Lees verder>>
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