Werkenlijst :

Onderdeel van Curriculum Vitae Peter Derksen.

April 2015 – Heden
Eigenaar PDe Support

Als eigenaar van PDe Support calculatiewerk,
acquisitie, projectleiding gedaan voor betonbouwer
uit Almelo
Nieuwbouw utiliteitsproject Zonnelaan Groningen,
de Zaag Groningen, Polaris Groningen (loopt op
dit moment nog)
Nieuwbouw betonnen silo Suikerunie Groningen.
Nieuwbouw Bedrijfshal Emmeloord.
Funderingsconstructie nieuwbouw Hornbach Den
haag.
Infra: Nieuwbouw fly-overs knooppunt Joure.

Januari 2014 – November 2014
Projectmanager

Projectmanager bij ruwbouwconcept (onderdeel
van de Hendriks groep te Veenendaal)
Diverse werken begeleid in de ruwbouwfase,
tunnelbekisting, prefab beton skeletten monteren.

December 2013-April 2013

Interim Projectmanager bij Hendriks geveltechniek
Veenendaal.
Aansturen van 3 projectleiders en begeleiden van
lopende werken. Het bedrijf hield zich bezig met
produceren en monteren van stalen en aluminium
puien.

Maart 2013-2012
Projectmanager.
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Underground gas storage
Bergermeer/Boekelermeer.
EPC contract voor het realiseren van alle civiele en
bouwkundige werken ten behoeve van de
underground gas storage in Bergen voor TAQA
Energie.
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2011
Tender- / Projectleider

Kolenmengsilo’s centrale Rotterdam
Het betreft de bouw van 8 silo's met een hoogte
van 44 meter en een diameter van circa 21 meter.

2010 - 2007
Projectleider

Modernisering HVCafvalcentrale Dordrecht.
Turnkey uitvoering van een nieuwe
verbrandingslijn voor de HVCafvalcentrale te
Dordrecht. Omvang van het werk is 15.730 m2
waartoe onder meer behoren de nieuwbouw van
een loshal, een bunkergebouw, een ketelhuis, een
rookgasreiniging en een turbinegebouw.
Daarnaast wordt de bestaande bunker aangepast.

2008-1999
Projectleider

Verantwoordelijk als Projectleider voor de
uitvoering van diverse industriële werken, zoals
Civiel bouwkundig werk renovatie/overname
Gasunie ES Oude Statenzijl; Kisuma/Nedmag
Veendam; Gasbehandelingsinstallatie Anjum;
Nieuwbouw verbrandingsinstallatie (EVI)
Coevorden

2008 - 2006
Projectleider

Teijin Aramid NIKKO, Emmen
Uitvoering van 18.000m2 industriële gebouwen
voor Teijin Aramid op basis van een open
begroting met incentives.

2006 – 2005
Projectleider

DEMCA-project, Delfzijl
Bouwteam opdracht voor de uitvoering van 5
kelders/bassins, een werkplaats en een
servicegebouw van 2 verdiepingen.

2005 - 2004
Projectleider

Underground Gas Storage Epe (Duitsland)
EPC contract voor het realiseren van alle civiele
en bouwkundige werken ten behoeve van de
underground gas storage in Epe voor Essent
Energie Productie B.V.

2003
Projectleider

Magnesium recyclingfabriek, Delfzijl
Het realiseren van complete bedrijfsruimten,
kantoren, werkplaatsen, besturingsruimten,
kelders en machine-fundamenten.
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2003- 2002
Projectleider

Uitbreiding kantoren, stalling en werkplaatsen
Ecopark De Wierde, Oudehaske
Uitbreiding van Ecopark De Wierde voor het
afvalinzameling- en verwerkingsbedrijf Omrin.
Het project is gerealiseerd in bouwteam.

2002 – 2001
Projectleider

Uitbreiding militair oefendorp, Marnewaard
Het bouwen van in totaal 115 oefendoelen
bestaande uit gebouwen en gebouwtjes, in
de vorm van garageboxen, woningen,
woongebouwen, winkels, loodsen,
industriegebouwen, ruïnes, een school, een
treinstation en een gemeentehuis. Daarnaast zijn
er 2 trafostations en een faciliteitengebouw
gerealiseerd. Omvang11.000 m2 bvo.

2001-1999
Projectleider

2000-1999
Projectleider

1999-1997
Projectcoördinator
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Drinkwaterproductiestation, Annen
Uitvoeren van de volledige civiele en
bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van
het drinkwater-productiestation bestaande uit
voor- en nafilterbassins, spoelwater- en
zandvangkelders, leidingstraten en
pompenkelders. Verder zijn MCC-ruimten, een
controlekamer, sociale ruimten en twee reinwaterkelders met daarop zonnecollectoren gerealiseerd.
Gelijktijdig met bovenstaande is de centrale
werkplaats, inclusief kantoorruimten en
magazijnen gerealiseerd.

Foundation for 3qrd mid project Dow Benelux,
locatie Farmsum.
Uitvoering van civiel bouwkundige werken voor
de uitbreiding van de MDI fabriek.

NAM Groningen Long Term Contract diverse
locaties.
Alliantiecontract voor het renoveren van 29
gaswinlocaties. Het project omvat in grote lijnen
het renoveren van alle gaswinlocaties (29 stuks)
van het Slochterenveld. Dit houdt in dat 85% van
een bestaande locatie wordt verwijderd en
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conform de laatste stand der techniek weer wordt
opgebouwd.
1999-1992
Werkvoorbereider/Projectcoördinator
Sinds 06-01-1992 als assistent werkvoorbereider,
resp. werkvoorbereider, resp. werkvoorbereider
A, resp. Projectcoördinator werkzaam voor
kantoor Groningen en in die functie betrokken bij
diverse projecten.
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