
Solidd heeft sinds haar oprich-
ting gebouwd aan de nieuwe 
service & onderhoudstak. Nu 

is het zover dat we kunnen zeggen dat 
hij staat. De organisatie en het bedrijf 
zijn klaar voor de toekomst en kunnen 
laten zien dat zij met een frisse, vernieu-
wende en voorspellende manier naar 
onderhoud kijken.

Areaal
Inmiddels heeft Solidd al zo’n 100 
objecten in Noord-Nederland in onder-
houd. Bruggen en sluizen in het buiten-
gebied, maar ook grote en belangrijke 

Solidd Steel Structures is vooral bekend als producent van beweegbare bruggen, stuwen en 
sluisdeuren. Dat blijft een belangrijke bedrijfsactiviteit; Solidd heeft alle kennis en kunde 
in huis. Daarnaast richt het bedrijf zich op assetmanagement, het preventief en correctief 
onderhouden van brug- en sluiscomplexen, specifiek in Noord-Nederland. 
De expertise daarvoor was al aanwezig, maar Solidd was er nog niet voldoende op ingericht. 
Assetmanagement vergt een ander soort aansturing dan nieuwbouw van bruggen. 
De diversiteit vraagt flexibiliteit en een goed ingericht proces om overzicht te kunnen 
houden. Het verdienmodel is anders en daar is een andere mindset voor nodig. 
Dit doe je er niet even bij, is de opvatting van Solidd.

Solidd Steel Structures complexen zoals de Prinses Margriet-
sluis bij Lemmer en zeesluis Farmsum 
bij Delfzijl. Daarnaast hebben we de 
Ketelbrug in de A6 in onderhoud en 
hebben we daar het afgelopen jaar een 
aantal systemen vervangen, zodat de 
brug weer klaar is voor de toekomst. 
Van alle markten thuis dus!
Solidd-monteurs zijn het hele jaar door 
bezig alle complexen optimaal in con-
ditie te houden, waarbij de hinder voor 
weg- en scheepvaartverkeer tot een 
minimum wordt beperkt. Indien een 
monteur op basis van zijn kennis pro-
blemen in de toekomst verwacht, zullen 
wij een onderbouwd advies uitbrengen 
om optimalisatie door te voeren: voor-
komen is beter dan genezen. In over-

Solidd: Assetmanagement 
bruggen en sluizen in  
professionele handen

leg met opdrachtgevers maakt Solidd 
gebruik van de nieuwste technieken 
met betrekking tot monitoring, zodat de 
techniek een voorspellend advies kan 
geven. Slimme sensoren en onderhoud 
op afstand zijn voorbeelden hiervan. 

Professioneel
Solidd is vooruitstrevend en denkt mee 
in moderne oplossingen met behoud 
van het menselijke contact. Het bedrijf 
is goed vertegenwoordigd in geheel 
Noord-Nederland en de Solidd-profes-
sionals brengen een gezonde portie 
noordelijke nuchterheid mee.
Bij een gedegen en professionele 
onderhoudsorganisatie hoort een goed 
werkende 24/7 consignatiedienst. 
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Specialist in 
onderhoudswerkzaamheden 
aan bruggen en sluizen

Solidd heeft hiervoor de juiste middelen 
en heeft sinds enkele jaren richting gege-
ven aan een robuuste en capabele con-
signatiedienst. Vaste klanten of nieuwe 
klanten, we staan voor u klaar. Niet eerst 
een opdrachtbon, maar wanneer nodig, 
direct een oplossing van het probleem 
om vervolg- en nevenschade tot een 
minimum te beperken. De Solidd-profes-
sionals stappen direct in de servicebus 
en leggen alles digitaal vast, terwijl zij  
het probleem verhelpen. De opdrachtge-
ver kijkt desnoods digitaal, op afstand, 
mee via de middelen die de monteurs 
ter beschikking hebben. Zo zijn het afge-
lopen jaar voor diverse gemeenten een 
aantal acute problemen opgelost.

Solidd staat graag open voor kennis-
making, wat vanzelfsprekend ook digi-
taal mogelijk is. 

Meer informatie
www.solidd.eu

STORINGSMONTEURS KOMEN DIRECT 
IN ACTIE, ZODAT VERVOLGSCHADE 

MINIMAAL BLIJFT
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