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Bouwen op 
ervaring

Nauta Heeg maakt deel uit van

21.000 m2
aan productieoppervlak. Daarvan 
is 7.500 m2 onder dak

Nauta Heeg Staalbouw bouwt op 150 jaar ervaring. 

Een fundering voor een succesvolle toekomst van 

ons staalconstructiebedrijf. We leveren complexe 

staalconstructies, zijn sterk in remmingwerk en bouwen 

offshore constructies. 

Ons bedrijf is gegrond in het verleden en richt zijn blik scherp op de toekomst. 

De complexe constructies die we bouwen en bijzondere producten waar 

we aan bijdragen, vindt u in binnen- en buitenland. Nauta Heeg blinkt 

uit in remmingwerk, apparatenbouw, offshore constructies en complexe 

staalconstructies voor industrie, utiliteitsbouw en civielbouw. 

De unieke ligging van ons bedrijf aan open vaarwater biedt ongekende 

mogelijkheden. Grote constructies bouwen en verschepen wij in één stuk. Onze 

ervaren montageploegen monteren op locatie.

Nauta Heeg maakt deel uit van GB Steel Group. Samen met vijf andere bedrijven 

zijn wij binnen de groep verenigd in staal. En zijn we alleen of gezamenlijk in staat 

elke opdracht uit te voeren. 

Meer weten? Bel gerust: (0515) 44 25 47

GB Steel Group
 Voordelig inkopen

 Ruime productiemogelijkheden

20 ton staal produceren 
we per jaar  
in samenwerking 
met GB Steel Group

duizend

Nauta Staalbouw Heeg 
is actief in infra, offshore, 
industrie & utiliteitsbouw

eigen kade. Direct toegang tot 
open vaarwater 

150 m
e

te
r

ton hijsvermogen.
Extra hijscapaciteit 
mogelijk op 
buitenterrein

0
3D BIM 
Engineering

+45%
solvabiliteit

€40
miljoen omzet 
per jaar 

binnen  
GB Steel Group 
garandeert een 
betrouwbare 
oplevering van 
uw opdracht

http://www.staalbouwnauta.com


Lanceerconstructie 
Nexen Petroleum UK

Topframes RVS silo’s
Louis Dreyfus Group

Nauta Staalbouw Heeg levert zware 
constructies in binnen- en buitenland

Omschrijving Omvang Categorie Plaats

Markthal Rotterdam 
marktkramen

300 ton Utiliteitsbouw - Food / 
FMCG

Rotterdam

Paalkoppen Tweede 
Maasvlakte

4 stuks, diameter = 3m1 en 
40 ton per stuk

Offshore & infra Rotterdam

Haven Stein DSM 250 m1 aanvaar bescher-
ming + hefligger van 66 m1 
van 125 ton

Offshore & infra Stein

Accesstowers voor 
havens

ca. 25 stuks, 4 m1 x 4m1 
hoogte tot 30 m1

Industrie wereldwijd

Haven Alblasserdam 300 m1 kade aankleding Offshore & infra Alblasserdam

InHolland Rotterdam 1000 ton, vakwerk van 15 
m1 bij 60 m1 van 125 ton

Utiliteitsbouw - Onderwijs Rotterdam

Voertuigoverkappingen 
Defensie (Noord)

1000 ton constructie Utiliteitsbouw Diverse locaties

LNG terminal Rotterdam 20 paalkoppen van 45 ton 
per stuk

Offshore & infra Rotterdam

Vopak Amsterdam 130 m1 remming en 13 stuks 
paalkoppen

Offshore & infra Amsterdam

Aanmeervoorziening 
veerboot Texel / Pontfuik

110 meter lang, 6 drijvende 
secties van elk 65 ton

Offshore & infra Den Helder

Remming Argos  
Rotterdam

122 meter lang, 8 secties 
van elk 40 ton

Offshore & infra Rotterdam

Topframes RVS silo's  
voor zeetransport

6 plaatframes van 13 bij 
13 meter

Industrie Rio de Janeiro

Lanceerconstructie 
Nexen Petroleum

tbv freefall lifeboats Offshore & infra Noordzee /  
Schotland

NUON Eemshaven Stuksgewicht 80 ton Offshore & infra Eemshaven

Remmingwerkconstructie  
Argos Rotterdam

Trospalen 
Allseas Pieter Schelte Tweede Maasvlakte

Infra paalkoppen
Vopak Amsterdam

Marktkramen 
Markthal Rotterdam

Foto: Steven Scholten, cimon communicatie

Torenconstructie 

Remmingwerk en hefconstructie
Haven Stein DSM 

Bekijk projecten of bekijk onze corporate video

http://staalbouwnauta.com/projecten/detail/markthal-rotterdam
http://staalbouwnauta.com/projecten/detail/markthal-rotterdam
http://staalbouwnauta.com/projecten/detail/Pontfuik-Den-Helder
http://staalbouwnauta.com/projecten/detail/Remmingwerkconstructies-voor-Argos-Rotterdam
http://staalbouwnauta.com/projecten/detail/Topframes-voor-zeetransport-Louis-Dreyfus
http://staalbouwnauta.com/projecten/detail/Lanceerconstructie-reddingsboten-boorplatform
http://staalbouwnauta.com/projecten
https://www.youtube.com/watch?v=kmkTAWxJ6KE
http://staalbouwnauta.com/projecten/detail/markthal-rotterdam
http://staalbouwnauta.com/projecten/detail/Topframes-voor-zeetransport-Louis-Dreyfus
http://staalbouwnauta.com/projecten/detail/Lanceerconstructie-reddingsboten-boorplatform
http://staalbouwnauta.com/projecten/detail/haven-stein
http://staalbouwnauta.com/projecten/detail/Remmingwerkconstructies-voor-Argos-Rotterdam

