Geachte lezer,
DJK Zuidbroek BV (in het kort DJK) bestaat als bedrijfsnaam sinds september 2011 en is overgenomen
vanuit De Jonge Konstruktie BV, waar ook de afkorting DJK vandaan komt. Het bedrijf bestaat sinds
1978 en is uitgegroeid tot een landelijk en internationaal gerenommeerd speler in de industriële
staalconstructies en bruggen- en sluizenbouw. DJK staat daarbij bekend als een ijzersterke en
betrouwbare partner. U kunt bij ons terecht bij nieuwbouw, meerjarig onderhoud en renovatie van
zowel vaste als beweegbare verkeersbruggen, fiets en/of voetgangersbruggen en alle voorkomende
sluisdeuren. Ook voor off-shore projecten en alle voorkomende staalconstructies en leuningwerken
kunt u bij DJK terecht.
Als bedrijf achten wij kwaliteit en veiligheid altijd als hoogste vereisten en zijn daarom ISO-9001,
VCA** en NEN-1090-1 (EXC-3) gecertificeerd.
We hebben ervaring in verschillende contractvormen (D&C, E&C, Onderhoud, Turn-Key, UAV
1989/1992, UAV 2012 en UAV-GC-2005) en ook Systems Engineering (SE) is ons niet onbekend.
Alle activiteiten binnen de bruggen- en sluizenbouw en voorkomende staalconstructies kunnen
worden ondergebracht bij DJK, van ontwerp en engineering tot het volledig bouwen van de
staalconstructies inclusief de elektromechanische of elektro hydraulische installaties en de montage
ter plaatse. Nieuw gebouwde en/of aangepaste bruggen worden door ons voorzien van een CE
markering conform de NEN-EN 1090 maar ook schrijven wij de fabrikantenverklaring (II.1.A of II.1.B)
volgens de Machinerichtlijn waarbij de Risico inventarisatie en evaluatie als basis ligt.
DJK heeft meegewerkt aan bijzondere projecten als de eerste betonnen sluisdeuren ter wereld en de
eerste composiet pontonbrug; DJK gaat geen project uit de weg.
Wij werken veelal samen met gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden en werken daarbij nauw
samen of in combinatie met civiele aannemers.
Sinds kort heeft DJK een volledig nieuwe website. Bezoek deze op www.djkzuidbroek.nl.
Onderstaand worden een aantal projecten genoemd welke wij in het verleden hebben mogen
uitvoeren en welke op dit moment lopende zijn.
Indien u verdere informatie wenst over de werkzaamheden van DJK Zuidbroek BV kunt u ons altijd
benaderen, zowel telefonisch op 0598-451945 en per mail op info@djkzuidbroek.nl

Projecten in vaste bruggen welke wij zoal hebben uitgevoerd in het verleden zijn de twee vaste
tuibruggen over de ringweg in Emmen in 2005 en 2014, beide met een lengte van meer dan 80m.
,,

Foto: Delftlandenbrug Emmen

Foto: Brug bij de ongelijkvloerse kruising
Rondweg (N391) - Stadionweg /
Statenweg te Emmen.

Ook hebben wij voor de Gemeente Oldambt een aantal vaste bruggen gebouwd en in 2006 de
“Dommelbrug” in Eindhoven.

Foto: Dommelbrug achter het Gemeentehuis
te Eindhoven

Nieuwe beweegbare bruggen welke in het verleden gebouwd zijn, zijn oa. de zuidelijke draaibrug in
de afsluitdijk te Kornwerderzand (2005-2006) met een lengte van 46m en gewicht van 240T. Dit
inclusief de elektromechanische installatie.;

Foto: Draaibrug Kornwerderzand met onderdoorgaande bordessen

In 2005-2006 voor de Gemeente Groningen de ophaalbrug “Langmanbrug” naast de
Euvelgunnebruggen gebouwd en voor dezelfde opdrachtgever de voetgangersbrug over het Reitdiep
in Groningen (2007-2008) en de “Westpoortbruggen” in Hoogkerk (2008-2009)

Foto: Langmanbrug Groningen

Foto: klapbrug over het Reitdiep Groningen

Foto: dubbele ophaalbrug over het Hoendiep te
Hoogkerk (Westpoortbruggen).

Ook hebben wij de pontonbrug “Koebrug” gebouwd in Geestmerambacht (Koedijk - Alkmaar) over
het Noord Hollandskanaal (2009-2011). Dit is een pontonbrug welke voorzien is van composiet
pontons en ketting aandrijving.

Foto: Koebrug (Alkmaar) gesloten

Foto: Koebrug (Alkmaar) geopend

Voor Provincie Noord Holland hebben wij eveneens in Alkmaar de basculebrug Kraspolderbrug A
vervangen (2011).

Foto: Kraspolderbrug A (Alkmaar)

Foto: aandrijving Kraspolderbrug A (Alkmaar)

In 2012-2013 hebben wij voor de Gemeente Tilburg de brug “Den Oever” ofwel de Piushavenbrug
gebouwd. Dit vanuit een ontwerp van John Körmeling waarbij het glazen ballasthuis mee beweegt

Foto: ophaalbrug “Den Oever” te Tilburg

Foto: Ophaalbrug Den Oever geopend

De brug “Den Oever” in Tilburg is op heden nog steeds in onderhoud voor de Gemeente Tilburg.
Naast de getoonde afbeeldingen van projecten zijn nog vele andere bruggen gebouwd en/of
gerenoveerd. Te noemen zijn het verbreden van de brug over het Prinses Margrietkanaal te
Kootstertille (2004), de Scheepsjoagersbrug voor de Provincie Groningen (2007), 15 bruggen
(draaibruggen en ophaalbruggen) in de vaarroute Erika – Ter Apel, een hefbrug (“Nova”) in de
“Blauwe Stad” , Winschoten (2011-2012) het renoveren van de Industriebrug in Winschoten (2014),
een draaibrug in Heeg (2006) en een fietsbrug in IJlst (2006).

Ook voor het vervangen en bouwen van nieuwe sluisdeuren is DJK een goede partner. Voor Provinsje
Fryslân hebben we de vier ebdeuren van de Tsjerk Hiddes Sluizen in Harlingen (2012) vervangen.

Foto’s: Ebdeuren Tsjerk Hiddes
Sluis Harlingen

Ook hebben wij in Amsterdam in 2010-2011 de mechanische ketting- en hydrostatische aandrijving
van het sluizencomplex IJburg (Sluis 0124) gebouwd. Hierin zijn de eerste betonnen sluisdeuren ter
wereld geplaatst.

Foto: overzicht betonnen sluisdeuren Sluis
0124 (IJburg)

Foto: Sluis 0124 (betonprijs 2011)

Daarnaast hebben we voor Provincie Groningen een van de sluisdeuren in Gaarkeuken vervangen en
vier sluisdeuren in de “Blauwe stad” te Winschoten gebouwd. Tevens hebben we de sluisdeuren
gebouwd in Oude Leije en Wier voor de Gemeente Leeuwarderadeel.
Foto: overzicht sluis “Oude Leije en Wier”

Ook nu is DJK Zuidbroek BV werkende aan een aantal projecten in de bruggenbouw. Onlangs hebben
wij voor de Provincie Groningen de op dit moment grootste beweegbare brug van Noord Nederland
geplaatst; de “tafelbrug Dorkwerd”. Deze met een elektromechanische aandrijving.

Foto: plaatsing Tafelbrug Dorkwerd

Foto: Plaatsing Tafelbrug Dorkwerd

Foto: Tafelbrug Dorkwerd (2016)
Daarnaast zijn wij op dit moment werkzaam voor de Gemeente Groningen voor het vervangen van
de “Boterdiepbrug” in Groningen. Op dit moment loopt hiervan de ontwerpfase.

Foto: Huidige dubbele klapbrug Boterdiep te
Groningen

