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Zwaarbelast terrein 
In de afgelopen jaren realiseerden we honderden hectaren 
aan zwaarbelaste terreinen. Terreinen voor container-, 
bulk- breakbulk en stukgoedopslag en -overslag, 
inclusief de kraanbanen. In veel gevallen voeren we een 
project uit terwijl de betreffende locaties in gebruik zijn. 
Wij zijn daaraan gewend en op ingespeeld. We stemmen 
onze planning voortdurend af op uw logistieke activiteiten.

Loodsen 
De loodsen die we bouwen voor op- en overslag zijn vaak 
zo groot dat we ze ook wel overdekte terreinen noemen. 
Natuurlijk bouwen we ook kleinere loodsen en bouw-
kundige constructies voor andere activiteiten. Als uw 
werkzaamheden op de bouwlocatie doorgaan, werken we 
gefaseerd. Zo beperken we de overlast en zijn de eerste 
overdekte vierkante meters, of de eerste meters van een 
kraanbaan snel beschikbaar. 

Onshore windmolens 
We vinden het een mooie ontwikkeling dat het aantal 
windparken in Nederland toeneemt. Als specialist op het 
gebied van beton en infra, verzorgen wij betonfundaties 
voor windmolens, kraanopstelplaatsen, de gehele 
infrastructuur en de parkbekabeling. Steeds vaker 
nodigen opdrachtgevers ons uit voor bouwteam-
constructies. Dat zijn prachtige samenwerkingen,  
waarbij we onze kennis en ervaring al in een vroeg 
stadium kunnen inbrengen.

Uw processen gaan door 
Bij alles wat we doen, vinden we één ding heel belangrijk: 
dat uw logistieke operatie zo soepel mogelijk door blijft 
gaan. Daarom stemmen we onze ontwerpen af op uw 
bedrijfsvoering en zorgen we ervoor dat uw terreinen  
en voorzieningen zo normaal mogelijk bruikbaar blijven. 
Flexibel meedenken vinden we vanzelfsprekend.  
Goed overleg en wederzijds vertrouwen vormen  
de beste basis voor elk project.

Voor optimale logistieke prestaties is een goede infrastructuur nodig. Dat is een 
blijvende opgave. Maar hoe realiseert u dat in de 24/7 hectiek van een havenbedrijf? 
Hoe voert u projecten efficiënt uit, maar voorkomt u logistieke knelpunten? Alleen door 
nauw samen te werken. GMB Haven & industrie werkt al decennialang in de havens.  
We begrijpen uw behoeftes. En we voeren projecten zó uit, dat ze tot minimale  
overlast leiden. 

Onze werkzaamheden
• Zwaar belaste terreinen
• Loodsen/betonconstructies
• Kraanbanen
• Windmolenparken
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