CLUSTER BEHEER
EN ONDERHOUD

PURE SPECIALISTEN IN
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Het Centraal Station en de Maastunnel in Rotterdam, Station Delft,

Het Cluster Beheer en Onderhoud

BETONWERKEN,

de brug over de Waal (A50 Ewijk-Valburg), de RijnlandRoute, het

houdt zich dagelijks bezig met bouw

BETONREPARATIE

Amstelstation in Amsterdam… als civiele bouwer werkt Mobilis al

kundige nieuw- en verbouwprojecten

EN BETONONDERHOUD

vele jaren aan toonaangevende projecten in infrastructuur, water

en renovaties. Daarnaast voeren wij alle

en industrie. We doen dat in nauwe en transparante samenwerking

gangbare vormen van betonreparatie en

met onze opdrachtgevers en andere bouwpartners.

betononderhoud uit. We werken op en

Mobilis heeft veelzijdige ervaring met de nieuwbouw van de

aan plants in de (proces)industrie,

meest uiteenlopende betonconstructies. Tegelijk zijn wij pure

zuiveringen, gemalen, tunnels, bruggen,

specialisten in beheer en onderhoud.

viaducten, sluizen en spooromgevingen.
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WAT WE VOOR U KUNNEN DOEN
De ruim 60 medewerkers van het Cluster Beheer en Onderhoud

Tot ons dienstenpakket behoren:

MILIEUBESCHERMINGTECHNIEKEN

zijn actief op veelsoortige projecten. Klein en groot, van relatief

BETONREPARATIE EN –RENOVATIE CONFORM

- Vloeistofdichte systemen voor vloeren en wanden

eenvoudig tot zeer complex, voor bedrijfsleven en overheden.

BRL 3201 - CUR 118 EN 119

- Flexibele aansluitingen voor opslagtanks

We werken als hoofdaannemer, onderaannemer of in combinaties.

- Nat en droog spuitbeton

- Speciale betonconstructies

Betonreparaties voeren wij uit onder BRL 3201. Hiermee verzekeren

- Straalwerkzaamheden

- Oppervlaktebehandelingmaterialen van metaal en beton tegen

wij de opdrachtgever van hoogstaand kwaliteitswerk, vastgelegd in

- Handmatige betonreparatie met zowel kunstharsgebonden

werkplannen, staten en keuringsrapporten.

slijtage, erosie, corrosie, cavitatie en chemische invloeden

als cementgebonden mortel
- Grouten

BETONWERKEN

- Injecteren

- Fundaties

- Troffel- en gietvloeren

- Ingewikkelde betonconstructies

- Slijtlagen

- Rioleringsystemen voor procesindustrie
- Vloeistofdichte betonvloeren en opvangbakken

CHEMISCH RESISTENTE COATINGS

- Bouwkundige nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten

- Opvangbakken
- Goten

BOUWKUNDIGE WERKEN

- Rioleringen

- renovaties

- Putten

- verbouw

- Chemische rioleringen

- nieuwbouw

- Zuurbestendige vloeren
- Milieubescherming
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EEN COMPLEET ‘ONTZORGINGSPAKKET’
Als multidisciplinaire en integrale civiele bouwer biedt Mobilis een

LOCATIEKENNIS EN DIRECTE INZETBAARHEID

zeer compleet dienstenpakket op het gebied van betonwerk,

Het cluster Beheer en Onderhoud van Mobilis is niet voor niets al

betonreparatie en betononderhoud. Ook het kleine grondwerk dat

jaren thuis op plants en andere werklocaties van bedrijven als AKZO,

daarbij hoort, voeren we zelfstandig uit. Wij ontzorgen onze klanten

Teijin Aramid, Tronox, Cabot, DuPont Chemours, ExxonMobil,

van a tot z bij de instandhouding van hun assets.

Kemira, Shell, Sabic en Tennet. Wij zijn goed bekend met de
specifieke regelgeving, milieu- en veiligheidseisen en gedragsregels

Zo hebben onze onderhoudsspecialisten een uitstekende reputatie in

op de locaties. Bij diverse klanten hebben we eigen onderhouds-

de industrie-, water- en energiesector. We beschikken over langjarige

steunpunten, zodat onze betonspecialisten altijd direct beschikbaar

ervaring in de industrie, met zware betonnen constructies, zoals

zijn. Vooral bij complexe, kritische processen betaalt die grote

funderingen voor leidingbruggen en masten, betonplaten voor

locatiekennis en directe inzetbaarheid zich uit. Voor deze klanten

pompopstellingen en betonwerken voor bunkers en naftakrakers.

voeren we naast onderhoud ook bouwkundige werkzaamheden uit.
Ook is veel expertise beschikbaar op het gebied van waterzuivering,
gemalen en de energiemarkt. Verder doen wij vernieuwbouw en
betononderhouds- en reparatiewerk aan kunstwerken en andere
objecten in opdracht van provincies en gemeenten en organisaties
als Rijkswaterstaat en ProRail.
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GROOT ALS HET MOET, KLEINSCHALIG WAAR NODIG
Het Cluster Beheer en Onderhoud van Mobilis werkt op veel manieren
met klanten samen. Dat kan op afroep zijn, bij een calamiteit of in
de vorm van gepland of ongepland onderhoud. Het betreft vaak
kleinschaliger werk dat om snelle actie en korte lijnen vraagt. Als onze
mensen er vandaag moeten staan, dan staan ze er. Groot als het
moet en kleinschalig als het nodig is en altijd klant- en servicegericht.

ASSETMANAGEMENT
Verder verzorgen onze betonspecialisten het reparatie- en onderhouds
werk dat volgt uit meerjarenonderhoudsplannen, DBFM-contracten
en gebiedscontracten. Onze organisatie is klaar voor het grootschalige
onderhoud dat de komende jaren nodig is in de infrastructuur.
De rehabilitatie van bruggen, viaducten, tunnels en sluizen is bij
Mobilis in vertrouwde en vakbekwame handen. We kunnen onze
klanten het volledige assetmanagement uit handen nemen.
Op basis van eigen inspecties door onze onderhoudsdeskundigen
maken we (meerjaren)onderhoudsplannen en voeren die vervolgens uit.
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FLEXIBELE EN PRAKTISCH VAKMENSEN IN EEN WENDBARE ORGANISATIE

KWALITEIT INGEBOUWD

Het Cluster Beheer en Onderhoud van Mobilis stemt zijn manier van

24/7 INZICHT MET MOBILIZER

De kwaliteit van ons werk uit zich in de kwaliteit van onze mensen.

LID VBR EN ERKEND LEERBEDRIJF

werken volledig af op de behoefte van elke individuele klant. Wij zijn

Met het in eigen huis ontwikkelde digitale projectmanagement- en

In hun deskundigheid, inzet en flexibiliteit. Daarnaast bieden we

Het Cluster Beheer en Onderhoud legt zich toe op het gecertificeerd

flexibele en praktische betonspecialisten in een wendbare organisatie.

informatiesysteem Mobilizer hebben de opdrachtgever en wijzelf

die zekerheden ook zwart op wit met de volgende certificaten en

repareren en onderhouden van betonconstructies. Daarom is Mobilis

Dat geldt voor de kleine reparatieklus die zo snel mogelijk klaar moet

24/7 actueel inzicht in de voortgang. Deze integrale informatie

erkenningen:

lid van de VBR (Vereniging van Gecertificeerde BetonReparatiebedrijven).

tot de integrale ontwikkeling, realisatie en maintenance van grote

beheersing en -deling maakt Mobilizer tot een ideale afstemmingstool

infraprojecten. In onze manier van denken en werken begint

voor projecten waarin het aankomt op samenwerking, zowel intern

- BRL 3201 voor het uitvoeren van betonreparaties

onderhoud en instandhouding al op dag 1.

als met onze opdrachtgevers. En waar disciplines elkaar steeds meer

- BRL 7000 voor het reinigen van vervuilde grond

raken en overlappen, zoals bedrijfsprocessen, planning en techniek,

- Erkenningsregeling EU-124 voor het aanbrengen van funderingen

Bij al onze activiteiten staan totale ontzorging van de opdrachtgever

wordt die afstemming steeds belangrijker.

Ook zijn wij een erkend leerbedrijf voor de opleiding van betonreparateurs.

voor hoogspanningsmasten van netbeheerder Tennet

en maximale beschikbaarheid van bedrijfsprocessen en mobiliteit

- ISO 9001 voor ons kwaliteitsmanagementsysteem

voorop. Dankzij de beschikbaarheid en veelzijdige inzetbaarheid van

- ISO 14001 voor ons milieumanagementsysteem

onze vakmensen kunnen wij bijna alles in eigen huis en hebben onze

- ISO 45001 voor ons arbomanagementsysteem

klanten één aanspreekpunt.

- VCA-P voor ons VGM-beleid (veiligheid, gezondheid en milieu)
- Veiligheidsprestatieladder trede 3
- CO2-ladder trede 5
- Deelnemer Bewuste Bouwers
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ONDERDEEL TBI
Mobilis behoort tot het TBI-concern. TBI is een wendbare netwerk
organisatie van bedrijven die onze leefomgeving op een duurzame
manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. TBI-ondernemingen
beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op
het gebied van Techniek, Bouw en Infra.

SOLIDE EN VEELZIJDIG BOUW- EN TECHNIEKCONCERN
Klanten van Mobilis profiteren zo van de kennis, kunde en slagkracht
van één van Nederlands grootste, meest solide en veelzijdige bouwen techniekconcerns. Ons gespecialiseerde dienstenpakket kunnen
wij overal waar gewenst aanvullen met die van gereputeerde
TBI-partners. Bijvoorbeeld met funderingswerkzaamheden van
Voorbij Funderingstechniek en diensten van het in elektrotechniek
en werktuigbouw gespecialiseerde Croonwolter&dros.
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REFERENTIES
Betonrenovatie buffertank AWZI
Het werk bestond uit het aanbrengen van plaatbeluchters
en kantelstuwen in de effluentgoot. Door het plaatsen van
de kantelstuwen en de plaatbeluchters wordt het zuurstofpercentage in het effluent aanzienlijk verhoogd en
neemt de waterkwaliteit toe.

Met waterstralen en sloop werd het oppervlak van de
influentbuffertank eerst gesaneerd en daarna gerepareerd
met spuitbeton (natte methode). De dikte varieerde van
20-50 mm. Vervolgens werd het oppervlak voorzien van
een poly urea coating. De spankap is vervangen door een
spankap die is voorzien van condensflappen.

Realisatie effluentbeluchting RWZI Eindhoven
Waterschap De Dommel

14

15

Mobilis B.V.
Marten Meesweg 25
3068 AV Rotterdam
Postbus 4346
3006 AH Rotterdam
T +31 (0)55 538 22 22
info@mobilis.nl
www.mobilis.nl

IBAN: NL26INGB0664342949
KVK: 24289439
BTW-nummer: NL807513428B01
Facturen via: facturen@mobilis.nl
Purchase orders via: po@mobilis.nl

