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Een dag uit het leven van Lieuwe Ynema

Lieuwe Ynema is werkzaam als projectleider bij L. Kielstra Kraanverhuur B.V. te Leeuwarden.

Als projectleider is hij verantwoordelijk voor diverse hijswerkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw en industrie.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het adviseren van opdrachtgevers, het maken van hijsplannen en risico inventarisaties als 
het doen van acquisitie. Het werkgebied beslaat geheel Noord – Nederland.

www.lkielstra.nl
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Lieuwe

 

Montage stalen brug te Joure. Kranen 70 tons Faun en een Spierings SK477 38m. Opdrachtgever  Nijholt staal en 
machinebouw Heerenveen.
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Lieuwe

Kantelen scheepssectie ca 40 ton met twee kranen. Kraan 1 hijst de sectie, kraan 2 houdt deze vrij van de grond, sectie hangt 
volledig in kraan 1 en wordt onder de giek gedraaid. Kraan 2 haalt de gedraaide sectie weer onderuit en samen leggen ze de 
sectie weer op zijn stoppingen.

De gedraaide sectie kan nu onder de hand worden afgelast. Kranen Liebherr LTM 1100 120 tonner en 400 tons Demag. 
Opdrachtgever Ceelen Shipyard Leeuwarden.
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Opbouwen windturbines. Locatie Usquert 
Groningen. Kraan LTM 1100/1 met jib. 
Opdrachtgever Hoekstra Suwald.

 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/JW/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/Engelum/Lieuwe/Lieuwe.htm (4 of 11)13-3-2010 17:04:04



Lieuwe

Plaatsen betonnen prefab kelders voor gemalen. Gewicht ca 50 ton. Kraan LTM 1160, 160 tonner met ballastwagen. Locatie 
Mildam. 
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Opbouw boortoren (Rig). Locatie Engwierum en 
Bedum. Een Rig boort in ca 4 a 5 weken een 
productieput van ca 2000 m diep. Daarna wordt de 
gehele installatie in ca 6 dagen (24 uur per dag) van A 
naar B getransporteerd. Inzet per rigmove 2 x 3 
telescoopkranen en 10 vrachtwagencombinaties. 
Opdrachtgever KLP Rigmoves.
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Tanks van 45 ton per stuk kantelen en laden met 
twee kranen. LTM 1100/2 120 tonner en de nieuwste 
aanwinst een 220 tons Faun.
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Locatie Holvrieka Sneek, 
opdrachtgever Pax bouw en 
industrieservice.
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Hijsplan, positie kranen t.o.v. de positie van de tanks. Aan de hand van dergelijke tekeningen en zijaanzichten worden de 
kraantypen en daarmee de kosten bepaald.
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