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Griekspoor
Griekspoor staat voor civiele techniek op topsportniveau.

Door een constante focus op technische oplossingen

Voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers worden verschil-

ontwikkelen onze best opgeleide mensen innovatieve

lende werkzaamheden uitgevoerd. Er wordt meegedacht,

diensten en producten. We doen dat met een hoge mate

mee ontwikkeld en uiteindelijk de best mogelijke oplossing

aan verantwoordelijkheid voor het leefmilieu, de veiligheid

geboden.

en gezondheid van mensen.

De naam staat ook voor een sterk familiebedrijf dat ervaring

Griekspoor gaat steeds voor het beste resultaat,

en kennis van de markt heeft vertaald in ultra moderne

met minder nemen wij geen genoegen. We voeren dus niet

productielijnen en technieken. Als zodanig wordt intensief

simpelweg uit, maar denken samen met alle betrokkenen

samengewerkt tussen de opdrachtgevers en de betrokken

verder. Wij vergelijken dat graag met topsport, omdat altijd

specialisten zoals ingenieurs, onderaannemers en leveranciers.

wordt gestreefd naar het maximaal haalbare. Zo slaan onze
mensen letterlijk de brug tussen de opdrachtgevers en het
beoogde resultaat.

Bruggen vast en beweegbaar

Groenbeheer

Wegen

Waterbeheer

Speelplaatsen

• Ontwerp, advies en productie

• Ontwerp, advies en aanleg

• Inspectie en advies

• Baggerwerken

• Ontwerp, advies en aanleg

• Onderhoudscontracten

• Onderhoudscontracten

• Onderhoudscontracten

• Onderhoud taluds, sloten en tochten

• Eigen producten en alle leveranciers

• 24/7 service bij storing of calamiteiten

• Terreininrichting en -uitstraling

• Belijning en markering

• Onderhoudscontracten

• Inspectie, onderhoud en reparatie

• Inspectie, onderhoud en reparatie

• Beplanting, maaien en

• Bebording

• Schouwen

• Onderhouds- en inspectiecontracten

• Bestrating

• Beschoeiing, steigers en damwanden

• Ondergronden

• Reviseren, restauratie en nieuwbouw

• Velocoat® fietspadcoating

• Remmingwerk en aanvaarbeveiliging

• Supplier van Schoolplein14 -

• Slijtlagen, afdichtingen en anti-slip
• Vloeistofdichte vloeren

• Gladheidbestrijding

• Riolering en duikers
• Stuwen en sluisdeuren

• 24/7 service bij storing of calamiteiten

• Reiniging en conservering

Onze opdrachtgevers:
Rijkswaterstaat, Gemeenten, Provincies,

onkruidbestrijding

Overige Kunstwerken

Griekspoor is een

Defensie, Waterschappen, Instellingen,

• Ontwerp, productie en plaatsing

Adviesbureaus, Projectontwikkelaars,

• Reiniging en conservering

Recreatieschappen, Scholengemeen-

• Inspectie, onderhoud en reparatie

schappen, particulieren.

• Onderhoudscontracten

techniek. De mede-

• 24/7 service bij storing of calamiteiten

werkers zijn topsporters,

• Gemalen en waterzuiveringen
• Zwembaden en fonteinen

multifunctioneel
familiebedrijf in de civiele

werken samen, gaan voor
innovatie en kwaliteit.

