Thomassen-Akkrum
Grond-, weg- en waterbouw

Thomassen - Akkrum B.V., opgericht in 1955, is deskundige op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. In de
hoofdvestiging, gelegen aan de rand van Akkrum, bevinden zich het projectbureau en de financiële administratie. Ook
hebben we een volledig ingerichte werkplaats waar het onderhoud aan bedrijfswagens, materieel en alle machines
wordt uitgevoerd. Een vakkundige monteur verricht deze werkzaamheden dagelijks, zowel intern als op locatie. Met
een servicewagen die van alle gemakken is voorzien, kunnen reparaties snel en goed uitgevoerd worden. Een
opslagterrein voor materieel en materialen maakt de vestiging compleet.
Meerdere vestigingen
Thomassen is, naast Akkrum, vertegenwoordigd in Wolvega, Leeuwarden en Witmarsum. In de laatste twee plaatsen
bevinden zich ook opslagterreinen voor materieel en materialen. Ruim 55 medewerkers kunnen vanuit de vier Friese
vestigingen al uw wensen op het gebied van grond, weg en waterbouw snel, goed en vakkundig uitvoeren.
Werkzaamheden en materieel
Op alle terreinen van de civiele techniek zijn wij zeer vakbekwaam, met als specialiteiten:
•
Riolering: aanleg van zowel pvc-riool als beton-riool. Maar ook inspectie en reparatie;
•
Bouw- en woonrijp maken van woonwijken en bedrijventerreinen;
•
Wegenbouw: straatwerk en diverse vormen van asfaltverharding;
•
Waterbouw: aanleg bruggen, walbeschoeiingen en damwanden;
•
Grondverzet: graaf- en grondwerkzaamheden.
Wij denken mee met onze opdrachtgevers en maken een degelijk en helder voorstel op maat. Thomassen staat garant
voor optimale uitvoering van de werkzaamheden binnen de gestelde limieten. Het totale werkgebied bestrijkt NoordNederland en de kop van Noord-Holland.
Bedrijfskenmerken Thomassen
Doordat veel materieel in eigen beheer is, zijn we zeer flexibel en kunnen vlot de juiste middelen ingezet worden. Dit
feit gecombineerd met onze jarenlange werkervaring maakt dat Thomassen - Akkrum het meest deskundige adres in
Friesland is voor alle aspecten op het gebied van civiele techniek. Het bedrijf is maatschappelijk betrokken, met oog
voor mens, maatschappij en milieu. Dit komt mede tot uiting door de kwaliteit-, arbo- en milieubewuste bedrijfsvoering. Door het combineren van één aanspeekpunt per opdrachtgever, onze snelle service, goede bereikbaarheid
en het streven naar 100% tevredenheid, heeft Thomassen een gedegen, vaste en brede klantenkring opgebouwd.
Diversiteit aan opdrachtgevers
Een greep uit onze opdrachtgevers: ENGIE, Hochwald, Alliander, BASF, Renewi, BAAS, A-Hak, MCL Leeuwarden,
Douma Staal, WoonFriesland, Garage Haaima, Friesland College, Waterpark Yn 'e Lyte, Verkley, BDP, Siers, Vriesco en
Knol Akkrum. Tevens mogen wij veel gemeenten, waaronder: Heerenveen, Súdwest-Fryslân, Leeuwarden,
Franekeradeel, Smallingerland en DDFK (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland) tot onze
opdrachtgevers rekenen.
Vakbekwame medewerkers
Al onze klanten worden bediend door een diversiteit aan vakkundige werknemers en gemotiveerde inleners. Van
chauffeur en AutoCAD tekenaar tot machinisten en projectleiders/werkvoorbereiders. Wij beschikken over zeven
voormannen [vakmannen GWW] en kunnen zes ploegen van twee grondwerkers/stratenmakers tegelijk inzetten.
Allen zijn voorzien van het benodigde materieel en machines. De bedrijfscontroles voor de verdichting van de
zandbaan en puinfundering worden in eigen beheer uitgevoerd.
Certificaten
Thomassen - Akkrum B.V. is lid van Bouwend Nederland en beschikt daarnaast over de volgende certificaten:
•
ISO 9001
•
VCA**
•
FSC houtkeurmerk
•
Erkend Leerbedrijf
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