
 

Referentielijst (bodem)onderzoeken    
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende (asbest)onderzoeken, Parallelweg te Opheusden 

  Ten behoeve van een herontwikkeling en aankoop zijn diverse verkennende 
(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van Parallelweg te Opheusden  

Opdrachtgever : Gemeente Neder-Betuwe 
Uitvoering :    maart - mei 2019 
Omvang : circa € 7.000 
 
 
Werkomschrijving             :  Diverse actualiserende en nader (asbest)onderzoeken,  

Vogelplein te ’s-Hertogenbosch en Krayenhofflaan te Nijmegen 
  Ten behoeve van twee herontwikkelingen zijn diverse actualiserende en nader 

(asbest)onderzoeken uitgevoerd. 
Opdrachtgever : MWPO Holding B.V. 
Uitvoering :    februari - april 2019 
Omvang : circa € 15.000 
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende (asbest)onderzoeken, Bastion te Veenendaal 

  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse verkennende 
(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van Bastion te Veenendaal  

Opdrachtgever : Frank van Woerden Vastgoed B.V. 
Uitvoering :    januari - april 2019 
Omvang : circa € 10.000 
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende en nader (asbest)onderzoeken, Zogweteringlaan    

Maarssen 
  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse verkennende en nader 

(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de Zogweteringlaan te Maarssen  
Opdrachtgever : Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. 
Uitvoering :    februari – april 2019 
Omvang : circa € 15.000 
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende (asbest)onderzoeken, Den Elt te Beuningen 

  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse verkennende onderzoeken 
uitgevoerd ter plaatse van Den Elt te Beuningen 

Opdrachtgever : gemeente Beuningen 
Uitvoering :    januari - februari 2019 
Omvang : circa € 4.500 
 
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende en nader (asbest)onderzoeken, Dorstseweg te Bavel 

  Ten behoeve van een herontwikkeling en aankoop zijn diverse verkennende en 
nader (asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de Dorstseweg te Bavel  

Opdrachtgever : Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. 
Uitvoering :    oktober 2018 - februari 2019 
Omvang : circa € 10.000 
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende en nader (asbest)onderzoeken,  

Eindhovensedijk te Oirschot 
  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse verkennende en nader 

(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de Eindhovensedijk te Oirschot  
Opdrachtgever : Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. 
Uitvoering :    oktober 2018 - februari 2019 
Omvang : circa € 11.000 



 

Werkomschrijving             :  Diverse verkennende en nader (asbest)onderzoeken,  
JAL-locatie te Dongen 

  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse verkennende en nader 
(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van De Drie Hoefijzers te Breda  

Opdrachtgever : Hazenberg TBI 
Uitvoering :    september - februari 2019 
Omvang : circa € 15.000 
 
Werkomschrijving : Nulsituatie bodemonderzoek, Centaurusweg te Tilburg 
   Op de bedrijfslocatie van een recyclingbedrijf in Tilburg is een nulsituatie 

onderzoek te worden uitgevoerd in het kader van de Wet milieubeheer.  
Opdrachtgever : BMD Advies Zuid-Nederland 
Uitvoering : september - december 2018 
Omvang : circa € 7.500,- 
 
Werkomschrijving             :  Diverse indicatieve (asbest-/waterbodem)onderzoeken, Bomenbuurt en    

Vogelbuurt te Ochten en Opheusden 
  Ten behoeve van diverse civieltechnische werkzaamheden in de Bomenbuurt en 

Vogelbuurt zijn diverse indicatieve (asbest-/waterbodem)onderzoeken 
uitgevoerd. 

Opdrachtgever : gemeente Neder-Betuwe 
Uitvoering : september - december 2018 
Omvang : circa € 25.000 
 
 
Werkomschrijving             :  Diverse actualiserende en nader (asbest)onderzoeken,  

Planlocatie Het Leeuwse Veld te Beneden-Leeuwen 
  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse actualiserende en nader 

(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de planlocatie Het Leeuwse 
Veld te Beneden-Leeuwen  

Opdrachtgever : VOF Het Leeuwse Veld 
Uitvoering :    september 2018 - maart 2019 
Omvang : circa € 8.500 
 
Werkomschrijving             :  Diverse actualiserende en nader onderzoeken, Planlocatie De Giessen en    

Dorpsstraat Kerk-Avezaath 
  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse actualiserende en nader  

onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van planlocaties De Giessen te Hardinxveld-
Giessendam en Dorpsstraat te Kerk-Avezaath. Tevens zijn saneringsplannen 
opgesteld.  

Opdrachtgever : Gebr. Blokland 
Uitvoering : augustus 2018 - maart 2019 
Omvang : circa € 30.000 
 
Werkomschrijving     :  Verkennend/actualiserend bodem- en asfalt-/funderingsonderzoek   

Hogerijt – Neerrijt te Luyksgestel 
Ten behoeve van de herstructurering van de Hogerijt – Neerrijt te Luyksgestel 
zijn diverse onderzoeken naar de asfalt-, fundering- en bodemkwaliteit 
uitgevoerd.  

Opdrachtgever : gemeente Bergeijk - IV-infra 
Uitvoering : augustus – oktober 2018 
Omvang : circa € 8.000,- 
 



 

Werkomschrijving             :  Diverse nader asbestonderzoeken en AP04, Van Greunsvenpark Vlijmen 
  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse nader asbestonderzoeken en 

AP04-keuringen uitgevoerd ter plaatse van het Van Greunsvenpark te Vlijmen  
Opdrachtgever : gemeente Heusden  
Uitvoering : augustus - november 2018 
Omvang : circa € 16.500 
 
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende en nader (asbest)onderzoeken,  

Waaldijk te Dreumel 
  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse verkennende en nader 

(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van De Drie Hoefijzers te Breda  
Opdrachtgever : Bruisten GWW 
Uitvoering :    september 2018 - februari 2019 
Omvang : circa € 25.000 
 
Werkomschrijving             :  Diverse nader (asbest)onderzoeken, Zouteveenseweg te Schipluiden 

  Ten behoeve van een transactie zijn diverse nader (asbest)onderzoeken 
uitgevoerd ter plaatse van een restperceel aan de Zouteveenseweg te 
Schipluiden  

Opdrachtgever : RVO  
Uitvoering : juni - december 2018 
Omvang : circa € 8.000 
 
 
Werkomschrijving             :  Diverse nader asbestonderzoeken, Huurlingsedam te Wijchen 

  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse nader asbestonderzoeken 
uitgevoerd ter plaatse van de Huurlingsedam te Wijchen  

Opdrachtgever : Hendriks Projectontwikkeling BV  
Uitvoering : juni - december 2018 
Omvang : circa € 12.500 
 
Werkomschrijving             :  Diverse nader onderzoeken,  

Voormalige bedrijfslocatie CWS te Amsterdam 
  Ten behoeve van een eindsituatie zijn diverse nader onderzoeken uitgevoerd ter 

plaatse van voormalige bedrijfslocatie CWS te Amsterdam 
Opdrachtgever : CWS 
Uitvoering : juni - december 2018 
Omvang : circa € 12.000 
 
Werkomschrijving             :  Diverse nader onderzoeken,  

Voormalige Tweka-terrein te Geldrop 
  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse nader onderzoeken 

uitgevoerd ter plaatse van voormalige Tweka-terrein te Geldrop 
Opdrachtgever : Vectis / Van Wanrooij Projectontwikkeling BV 
Uitvoering : januari 2018 - oktober 2018 
Omvang : circa € 13.000 
 
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende (asbest)onderzoeken, Provincialeweg 110 te Velddriel 

  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse verkennende 
(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de Provincialeweg 110 te 
Velddriel  

Opdrachtgever : Van Kessel en Van Wezel  
Uitvoering : mei - september 2018 
Omvang : circa € 7.500 



 

 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende (asbest)onderzoeken, Dorpsstraat te Driel 

  Ten behoeve van een transactie zijn diverse verkennende (asbest)onderzoeken 
uitgevoerd ter plaatse van de Dorpsstraat te Driel  

Opdrachtgever : Van Wanrooij Projectontwikkeling BV 
Uitvoering : mei - juli 2018 
Omvang : circa € 7.000 
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende (asbest)onderzoeken, Steenweg 90 te Zaltbommel 

  Ten behoeve van een herontwikkeling en transactie zijn diverse verkennende 
(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de Steenweg 90 te Zaltbommel 

Opdrachtgever : gemeente Zaltbommel 
Uitvoering : maart - april 2018 
Omvang : circa € 8.500 
 
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende (asbest)onderzoeken, Provincialeweg 131 te Velddriel 

  Ten behoeve van een transactie zijn diverse verkennende (asbest)onderzoeken 
uitgevoerd ter plaatse van de Provincialeweg 131 te Velddriel  

Opdrachtgever : Van Hoven en Oomen 
Uitvoering : maart - mei 2018 
Omvang : circa € 8.000 
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende en nader (asbest)onderzoeken,  

De Drie Hoefijzers te Breda 
  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse verkennende en nader 

(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van De Drie Hoefijzers te Breda  
Opdrachtgever : BAM 
Uitvoering :    februari - december 2018 
Omvang : circa € 35.000 
 
Werkomschrijving             :  Diverse indicatieve (asbest)onderzoeken, 30 vitrines/billboards te Utrecht 

  Ten behoeve van de realisatie/plaatsing zijn diverse indicatieve 
(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van 30 vitrines/billboards. 

Opdrachtgever : gemeente Utrecht 
Uitvoering : februari - april 2018 
Omvang : circa € 16.500 
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende en nader (asbest)onderzoeken,  

Corsica en Kempkens (Foodpark) te Veghel 
  Ten behoeve van een herontwikkeling en aankoop zijn diverse verkennende en 

nader (asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de Corsica (Foodpark) te 
Veghel 

Opdrachtgever : Gemeente Meijerijstad 
Uitvoering :    februari 2018 - januari 2019 
Omvang : circa € 25.000 
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende en nader (asbest)onderzoeken,  

Roadhouse Zaltbommel 
  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse verkennende en nader 

(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de Roadhouse te Zaltbommel  
Opdrachtgever : Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. 
Uitvoering :    januari - mei 2018 
Omvang : circa € 12.500 



 

 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende, asbest- en waterbodemonderzoeken, Diverse   

toekomstige ontsluitingen / rotondes, Nieuwaal en Brakel 
  Ten behoeve van diverse ontsluitingen / rotondes in Nieuwaal en Brakel zijn 

diverse verkennende, asbest- en waterbodemonderzoeken uitgevoerd.  
Opdrachtgever : Provincie Gelderland 
Uitvoering : januari - april 2018  
Omvang : circa € 35.000 
 
 
Werkomschrijving             :  Waterbodemonderzoek De Nes, Aalst (gemeente Zaltbommel) 

  Ten behoeve van het mogelijk dempen in de toekomst van De Nes is een 
verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van De Nes in Aalst 
(gemeente Zaltbommel) 

Opdrachtgever : Gemeente Zaltbommel – Waterschap Rivierenland 
Uitvoering : januari 2018 – maart 2018 
Omvang : circa € 8.500 
 
 
Werkomschrijving             :  Diverse waterbodemonderzoeken in de gemeente Zaltbommel 

  Ten behoeve van het baggeren zijn diverse waterbodemonderzoeken uitgevoerd 
ter plaatse van de kernen in gemeente Zaltbommel 

Opdrachtgever : Gemeente Zaltbommel 
Uitvoering : januari 2018 – april 2018 
Omvang : circa € 17.500 
 
Werkomschrijving             :  Diverse actualiserende en nader (asbest)onderzoeken,  

Planlocatie De Poel te Amstelveen 
  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse actualiserende en nader  

(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van planlocatie De Poel te 
Amstelveen. 

Opdrachtgever : Blokland Bouwpartners 
Uitvoering : januari - oktober 2018 
Omvang : circa € 40.000 
 
Werkomschrijving             :  Diverse actualiserende en nader (asbest)onderzoeken,  

Planlocatie Paul Krugerkade te Haarlem 
  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse actualiserende en nader  

(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van planlocatie Paul Krugerkade te 
Haarlem 

Opdrachtgever : Amvest 
Uitvoering : december 2017 – april 2018 
Omvang : circa € 15.000 
 
Werkomschrijving             :  Diverse (asbest)onderzoeken, Kleinestraat te Bruchem 

  Ten behoeve van een aankoop zijn (asbest)onderzoeken uitgevoerd in directe 
omgeving van de Kleinestraat te Bruchem 

Opdrachtgever : Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwaal 
Uitvoering : december 2017-januari 2018 
Omvang : circa € 8.000 
 



 

Werkomschrijving             :  Diverse indicatieve (asbest)onderzoeken, 13 gemalen te Utrecht 
  Ten behoeve van het onderhoud zijn diverse indicatieve (asbest)onderzoeken 

uitgevoerd ter plaatse van 13 gemalen. 
Opdrachtgever : gemeente Utrecht 
Uitvoering : november 2017 - januari 2018 
Omvang : circa € 20.000 
 
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende en nader (asbest)onderzoeken, Schoudermantel Odijk 

  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse verkennende en nader 
(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van Schoudermantel te Odijk 

Opdrachtgever : Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. 
Uitvoering :    november 2017 - januari 2018 
Omvang : circa € 20.000 
 
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende en nader (asbest)onderzoeken, Blankensteijn Hedel 

  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse verkennende en nader 
(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van Blankensteijn te Hedel. 

Opdrachtgever : Woningstichting De Kernen 
Uitvoering : december 2016 – december 2017 
Omvang : circa € 12.500 
 
Werkomschrijving                :     Diverse  (asbest)onderzoeken, Lange Campen 13 te Pijnacker 

  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse actualiserende 
(asbest)onderzoeken uitgevoerd bij de Lange Campen 13 te Pijnacker 

Opdrachtgever : Ontwikkelingsbedrijf HOT Westland B.V. 
Uitvoering : oktober -december 2017 
Omvang : circa € 7.250 
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende en nader (asbest)onderzoeken, Alexander de    

Grotelaan en Ondiep te Utrecht 
  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse verkennende en nader 

(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van Alexander de Grotelaan.. 
Opdrachtgever : gemeente Utrecht 
Uitvoering : augustus 2017 – januari 2018 
Omvang : circa € 22.500 
 
Werkomschrijving     :  Actualiserend en nader bodem- en asbestonderzoek,  
   Krangstraat 5 Gameren 
   Ter plaatse van de Krangstraat 5te Gamerenzijn diverse  

                                              actualiserende en nader bodem- en asbestonderzoeken uitgevoerd ten behoeve 
van de onroerend goed transactie.  

Opdrachtgever : Woningstichting De Kernen 
Uitvoering : juli - december 2017 
Omvang : circa € 10.500 
 
Werkomschrijving             :  Diverse verkennende en nader (asbest)onderzoeken, Niftarlakeplantsoen    

Utrecht 
  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse verkennende en nader 

(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van Niftarlakeplantsoen. 
Opdrachtgever : gemeente Utrecht 
Uitvoering : juni 2017 – februari 2018 
Omvang : circa € 20.000 
 



 

Werkomschrijving             :  Diverse actualiserende (asbest)onderzoeken, Berm te Kerkdriel 
  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse actualiserende en nader 

(asbest)onderzoeken  uitgevoerd ter plaatse van de Berm te Kerkdriel 
Opdrachtgever : PHTB 
Uitvoering : juli –september 2017 
Omvang : circa € 9.000 
 
Werkomschrijving             :  Diverse actualiserende (en nader asbest)onderzoeken, Laarweg 3 Uden 

  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse actualiserende en nader 
(asbest)onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de Laarweg 3 te Uden. 

Opdrachtgever : Van Wanrooij Projectontwikkeling BV 
Uitvoering : juni 2017 - februari 2018 
Omvang : circa € 10.000 
 
 
Werkomschrijving             :  Diverse actualiserende (en nader asbest)onderzoeken, Bronkhorst te Andel 

  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse actualiserende en nader 
(asbest)onderzoeken  uitgevoerd ter plaatse van de Bronkhorst te Andel. 

Opdrachtgever : gemeente Woudrichem 
Uitvoering : juni 2017 - maart 2018 
Omvang : circa € 20.000 
 
Werkomschrijving     :  Verkennend bodem- en asfalt-/funderingsonderzoek   

Hogeweg en Oude Bosscheweg te Zaltbommel 
Ten behoeve van de herstructurering van de Hogeweg en Oude Bosscheweg te 
Zaltbommel zijn diverse onderzoeken naar de asfalt-, fundering- en 
bodemkwaliteit uitgevoerd.  

Opdrachtgever : gemeente Zaltbommel 
Uitvoering : juni – augustus 2017 
Omvang : circa € 12.500,- 
 
Werkomschrijving             :  Diverse actualiserende (asbest)onderzoeken, Paardskerkhofweg te  

‘s-Hertogenbosch 
  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse actualiserende en nader 

(asbest)onderzoeken  uitgevoerd ter plaatse van de Paardskerkhofweg. 
Opdrachtgever : gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Uitvoering : juni 2017 - augustus 2017 
Omvang : circa € 10.000 
 
Werkomschrijving     :  Nader onderzoek naar asbest Drielseweg 40-40a te Hedel 
                                                   Ter plaatse van Drielseweg 40-40a is met spoed een nader onderzoek naar    

  asbest uitgevoerd in verband met het aantreffen van asbest tijdens een 
herontwikkeling uitgevoerd ten behoeve van  herontwikkeling en transactie. 

Opdrachtgever : De heer P. van der Linden 
Uitvoering : mei-juni 2017 
Omvang : circa € 6.000,- 
 
 
Werkomschrijving             :  Diverse actualiserende (asbest)onderzoeken, Waluwe II Zaltbommel 

  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse actualiserende 
(asbest)onderzoeken  uitgevoerd ter plaatse van de Waluwe (II). 

Opdrachtgever : gemeente Zaltbommel 
Uitvoering : juni 2017 
Omvang : circa € 4.000 
 



 

Werkomschrijving     :  Actualiserend en nader bodem- en asbestonderzoek,  
   Prinses Beatrixstraat 26-26a te Hedel 
   Ter plaatse van de Prinses Beatrixstraat 26-26a zijn diverse  

                                              actualiserende en nader bodem- en asbestonderzoeken uitgevoerd ten behoeve 
van de onroerend goed transactie.  

Opdrachtgever : Mw. Van der Elst 
Uitvoering : april - juni 2017 
Omvang : circa € 7.500 
 
 
Werkomschrijving             :  Diverse actualiserende (asbest)onderzoeken, Diepteweg te  

´s-Hertogenbosch 
  Ten behoeve van een herontwikkeling zijn diverse actualiserende 

(asbest)onderzoeken uitgevoerd bij de Diepteweg. 
Opdrachtgever : gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Uitvoering : mei-juni 2017 
Omvang : circa € 5.000 
 
Werkomschrijving             :  Diverse onderzoeken, Burghardt vd Berghstraat 78 te Nijmegen 

  Ten behoeve van een uitbreiding van een supermarkt en diverse 
bodembedreigende activiteiten in het verleden zijn diverse  milieutechnische 
bodemonderzoeken, archeologisch onderzoek, asbestinventarisatie en een 
sonderingsonderzoek (inclusief funderingsadvies) uitgevoerd. 

Opdrachtgever : COOP B.V. 
Uitvoering : mei –juni 2017 
Omvang : circa € 10.000 
 
Werkomschrijving             :  Diverse onderzoeken, voormalige JAL-fabriek te Dongen 

  Ten behoeve van de mogelijke verkoop / herontwikkeling en diverse 
bodembedreigende activiteiten in het verleden zijn diverse  milieutechnische 
bodemonderzoeken, archeologisch onderzoek, asbestinventarisatie, NGE-
onderzoek en een quick scan flora en fauna uitgevoerd. 

Opdrachtgever : Casade 
Uitvoering : april -juli 2017 
Omvang : circa € 15.000 
 
Werkomschrijving      :  Diverse milieutechnische onderzoeken, voormalige steenfabriek De Vijver   
  te Hoogerheide 

  Ter plaatse van de voormalige steenfabriek De Vijver te Hoogerheide zijn 
diverse milieutechnische en een asbestinventarisatie uitgevoerd ten behoeve van 
de aankoop 

Opdrachtgever : Brabants Landschap 
Uitvoering : april - juni 2017 
Omvang : circa € 8.000 
 
Werkomschrijving     :  Diverse civiel-/milieutechnische onderzoeken, Boekel en Schaijk 

  Voor een civieltechnisch adviesbureau zijn ten behoeve van diverse bestekken 
civiel-/milieutechnische onderzoeken uitgevoerd in Boekel en Schaijk ten 
behoeve van rioolconstructies. 

Opdrachtgever : Advin B.V. 
Uitvoering : maart  - mei 2017 
Omvang : circa € 5.000 
 



 

Werkomschrijving     :  Diverse milieutechnische onderzoeken, Empelsehoefweg e.o. te Rosmalen 
  Ter plaatse van de Empelsehoeweg te Empel / Rosmalen zijn drie 

milieutechnische onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van herontwikkeling. 
Opdrachtgever : Van Wanrooij Projectontwikkeling BV 
Uitvoering : maart - april 2017 
Omvang : circa € 15.000 
 
Werkomschrijving     :  Diverse (controle)onderzoeken en grondwatermonitoringen, voormalige 

terrein Huiskes en Van Erp en TOFI-terrein te ‘s-Hertogenbosch 
   Ter plaatse van het voormalige terrein Huiskes en Van Erp te    

  ‘s-Hertogenbosch en TOFI-terrein zijn diverse (controle)onderzoeken en 
grondwatermonitoringen uitgevoerd ten behoeve van een uitgevoerde sanering.   

Opdrachtgever : Gemeente ‘s-Hertogenbosch. 
Uitvoering : december 2016 - april 2017 
Omvang : circa € 15.000 
 
Werkomschrijving     :  Diverse milieutechnische onderzoeken, Molen Achterdijk 3-7 te Zuilichem 

   Ter plaatse van de Uilkerweg/Mertstraat te Zuilichem zijn diverse    
  milieutechnische onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van verdere ontwikkeling 

en aankoop. 
Opdrachtgever : melkveehouderij Den Eelder VOF 
Uitvoering : februari - april 2017 
Omvang : circa € 7.500 
 
Werkomschrijving     :  Actualiserend en nader bodem- en asbestonderzoek, Selissen te Boxtel 
   Ter plaatse van de Selissen te Boxtel zijn diverse  
                                                    actualiserende bodem- en asbestonderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de                 
                                                    herontwikkeling 
Opdrachtgever : Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. 
Uitvoering : februari - april 2017 
Omvang : circa € 15.000 
 
Werkomschrijving     :  Diverse milieutechnische onderzoeken, Uilkerweg/Mertstraat te Zuilichem 

   Ter plaatse van de Uilkerweg/Merstraat te Zuilichem zijn diverse    
  milieutechnische onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van verdere ontwikkeling 

en aankoop. 
Opdrachtgever : Kreling en Looije Agro Technics 
Uitvoering : januari - maart 2017 
Omvang : circa € 20.000 
 
Werkomschrijving     :  Diverse milieutechnische onderzoeken, De Erven te Heesch 

   Ter plaatse van de Erven te Heesch zijn diverse  milieutechnische en     
   archeologische onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van verdere ontwikkeling    

Opdrachtgever : Croonenburo5. 
Uitvoering : januari - februari 2017 
Omvang : circa € 10.000 
 
Werkomschrijving     :  Diverse milieutechnische onderzoeken, Empelseweg 16 te Rosmalen 

   Ter plaatse van de Empelseweg 16 te Rosmalen zijn diverse  milieutechnische  
   uitgevoerd ten behoeve van sloop. 

Opdrachtgever : Rijkswaterstaat 
Uitvoering : december 2016 - februari 2017 
Omvang : circa € 17.500 
 



 

Werkomschrijving     :  Actualiserend bodem- en asbestonderzoek, Graafschedijk 53 te Escharen 
   Ter plaatse van de Graafschedijk 53 te Escharen zijn een   
                                                    actualiserend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de                       
                                                    herontwikkeling 
Opdrachtgever : Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. 
Uitvoering : december 2016 - februari 2017 
Omvang : circa € 4.000 
 
 
Werkomschrijving     :    Actualiserend bodemonderzoek, Molenstraat e.o. te Utrecht  
  Ten behoeve van de rioolvernieuwing zijn diverse (actualiserende) onderzoeken 

uitgevoerd.  
Opdrachtgever : gemeente Utrecht 
Uitvoering : december 2016 - maart 2017 
Omvang : circa € 10.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Diverse milieutechnische onderzoeken, Nijmeegsestraat 2a te Gendt 

  Ten behoeve van een toekomstig woningbouwproject zijn diverse onderzoeken 
uitgevoerd ter plaatse van een voormalige kerk en omstreken. 

Opdrachtgever : Hendriks Projectontwikkeling B.V. 
Uitvoering : november 2016- januari 2017 
Omvang : circa € 9.000,- 
 
 
Werkomschrijving     :  Diverse actualiserende onderzoeken, bedrijventerrein Zuid-Apeldoorn 

  Ter plaatse van het toekomstig bedrijventerrein Zuid-Apeldoorn zijn diverse 
actualiserende onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling. 

Opdrachtgever : Torenstad Projectontwikkeling B.V. 
Uitvoering : oktober - december 2016 
Omvang : circa € 10.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Diverse milieutechnische onderzoeken, Tuinbouwweg te Vlijmen 

   Ter plaatse van de Tuinbouwweg te Vlijmen zijn diverse milieutechnische   
   onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van verdere ontwikkeling en aankoop. 

Opdrachtgever : Gemeente Heusden 
Uitvoering : oktober - december 2016 
Omvang : circa € 6.500,- 
 
Werkomschrijving     :  Diverse milieutechnische onderzoeken, Groote Wielen te Rosmalen 

   Ter plaatse van de Groote Wielen zijn diverse milieutechnische   
   onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van verdere ontwikkeling. 

Opdrachtgever : Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Uitvoering : september - oktober 2016 
Omvang : circa € 15.000,- 
 
 
Werkomschrijving     :  Actualiserend en nader bodem- en asbestonderzoek, Brokking     
        Wormerveer 
   Ter plaatse van de projectlocatie ‘Brokking’ te Wormerveer zijn een   
                                                    actualiserend en nader bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ten behoeve van             
                                                    herontwikkeling  
Opdrachtgever : Van Wijnen projectontwikkeling Noord B.V. 
Uitvoering : september – januari 2017  
Omvang : circa € 32.500,- 
 
 



 

Werkomschrijving     :   Partijkeuringen en indicatieve onderzoeken en nader onderzoek middels 
proefsleuven Kasteeltuin te Zevenbergen 

                          Ter plaatse van de Kasteeltuin te Zevenbergen zijn diverse onderzoeken 
uitgevoerd ten behoeve van de herontwikkeling.  

Opdrachtgever : Krinkels B.V. 
Uitvoering : augustus - oktober 2016  
Omvang : circa € 20.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Verkennend (waterbodem)onderzoek,                      
                                                    toekomstige rotonde Nederhemert-Noord 

Ter plaatse van een toekomstige rotonde ter plaatse van Nederhemert-Noord is 
een grootschalig verkennend en civieltechnisch (waterbodem)onderzoek 
uitgevoerd. 

Opdrachtgever : Gemeente Zaltbommel 
Uitvoering : juli - januari 2017  
Omvang : circa € 7.500,- 
 
Werkomschrijving     :  Aanvullend verkennend onderzoek De Wilde Man II te Zaltbommel 

Ter plaatse van het toekomstige bedrijventerrein De Wilde Man II te 
Zaltbommel is een aanvullend verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 

Opdrachtgever : Gemeente Zaltbommel 
Uitvoering : juli - september 2016  
Omvang : circa € 4.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Actualiserend bodem- en nader asbestonderzoek, Koxkampseweg 19-21 te    
   Zaltbommel 
   Ter plaatse van de Koxkampseweg 19-21 te Zaltbommel zijn een   
                                                    actualiserend bodem- en nader asbestonderzoek uitgevoerd ten behoeve van                  
                                                    verkoop 
Opdrachtgever : Gemeente Zaltbommel 
Uitvoering : juli - september 2016  
Omvang : circa € 9.500,- 
 
Werkomschrijving     :  Verkennend en nader bodem- en asbestonderzoek,  
  Van Coehoornweg 3 te Oirschot  
  Ter plaatse van de Van Coehoornweg 3 te Oirschot zijn diverse verkennende / 

nader bodem- en asbestonderzoeken uitgevoerd in verband met een 
pachtcontract.   

Opdrachtgever : Brabants Landschap  
Uitvoering :   juni - september 2016  
Omvang : circa € 6.500,-  
 
Werkomschrijving     :  Grootschalig verkennend (waterbodem)onderzoek  
   Tichellande bouwfase IV te Druten 

Ter plaatse van het toekomstige woningbouwlocatie Tichellande bouwfase IV te 
Druten is een grootschalig verkennend (waterbodem)onderzoek uitgevoerd. 

Opdrachtgever : Ontwikkelingsmaatschappij Druten Oost CV 
Uitvoering : mei - juli 2016 
Omvang : circa € 6.500,- 
 



 

Werkomschrijving     :   Verkennende grond- en asfaltonderzoek en asfaltonderzoek  
  Doorfietsroute Singel-Oost te Utrecht 

                          Ter plaatse van de toekomstige doorfietsroute Singel-Oost te Utrecht zijn 
(asfalt-/grond)onderzoeken en een radaronderzoek uitgevoerd. Tevens is een 
nader onderzoek uitgevoerd.  

Opdrachtgever : gemeente Utrecht 
Uitvoering : juni –december 2016  
Omvang : circa € 35.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Diverse milieutechnische onderzoeken, De Virieupark te Zaltbommel 

   Ter plaatse van De Virieupark te Zaltbommel zijn diverse milieutechnische   
  onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van verdere ontwikkeling. Tevens is een 

kostenraming opgesteld voor de bodemsanering. 
Opdrachtgever : Gemeente Zaltbommel 
Uitvoering : mei - december 2016 
Omvang : circa € 22.500,- 
 
 
Werkomschrijving     :    Diverse verkennende (waterbodem)onderzoeken Terneuzen  

                          Ter plaatse van te realiseren bluswatervoorzieningen zijn diverse verkennende 
(water)bodemonderzoeken uitgevoerd.  

Opdrachtgever : Aannemersbedrijf Verhoeven GWW 
Uitvoering : april- juni 2016 
Omvang : circa € 4.250,- 
 
Werkomschrijving     :  Diverse verkennende en nader bodemonderzoeken en asbestinventarisatie, 
       St. Gangulphusplein 24 te Arnhem  

  Ten behoeve van de verkoop van de locatie zijn diverse verkennende en nader 
bodemonderzoeken en een asbestinventarisatie uitgevoerd.  

Opdrachtgever : COOP Supermarkten 
Uitvoering : april - september 2016  
Omvang : circa € 6.500,- 
 
Werkomschrijving     :  Verkennend en nader bodem- en asbestonderzoek, Bommelsekade 1 te 

Zaltbommel 
  Ter plaatse van de Bommelsekade 1 te Zaltbommel is een drugslab ontmanteld. 

Tevens zijn diverse overige activiteiten aanwezig geweest en asbestdaken 
zonder goede afwatering.  Hiervoor worden diverse onderzoeken uitgevoerd.  

Opdrachtgever : Gemeente Zaltbommel  
Uitvoering :   maart 2016 – april 2017 
Omvang : circa € 17.500,-  
 
Werkomschrijving     :  Diverse nader bodemonderzoeken (voormalige chemische) wasserijen van 

te Vught en Boxtel 
  Ter plaatse van de (voormalige chemische) wasserijen zijn/worden diverse 

nader onderzoeken uitgevoerd om te bepalen of een spoedeisend geval van 
ernstige bodemverontreiniging aanwezig is en derhalve mogelijk sprake is van 
een spoedlocatie. 

Opdrachtgever : Vectis Real Estate Management  
Uitvoering :   maart - december 2016 
Omvang : circa € 20.000,-  
 



 

Werkomschrijving     :    Diverse verkennende en nader onderzoeken en asfaltonderzoek 
Heijertstraat-Loveren te Bergeijk 

                          Ter plaatse van een randweg te Bergeijk zijn diverse verkennende en nader 
onderzoeken en een asfaltonderzoek uitgevoerd. Tevens worden BUS-
meldingen uitgevoerd. 

Opdrachtgever : Advin 
Uitvoering : januari- maart 2016 
Omvang : circa € 12.500,- 
 
Werkomschrijving     :  Diverse verkennende en nader (water)bodem- en asbestonderzoeken, 
  Het Bos-Zouwendijk te Meerkerk   

  Ten behoeve van het project ‘Het Bos-Zouwendijk’ zijn diverse verkennende en 
nader (water)bodem- en asbestonderzoeken uitgevoerd.  

Opdrachtgever : BOT & Van der Ham 
Uitvoering : januari –mei 2016 
Omvang : circa € 8.500,- 
 
Werkomschrijving     :  Verkennend bodem- en asfalt-/funderingsonderzoek  en    

infiltratieonderzoek, Lepelaarstraat e.o. te Velp 
Ten behoeve van de herstructurering van de Lepelaarstraat e.o. en omstreken 
zijn diverse onderzoeken naar de asfalt-, fundering- en bodemkwaliteit 
uitgevoerd. Tevens is de hergebruik onderzocht.  

Opdrachtgever : gemeente Rheden 
Uitvoering : december 2015–mei 2016 
Omvang : circa € 9.000,- 
 
 
Werkomschrijving             :  Nader bodemonderzoek Koningshoeven te Tilburg 

Naar aanleiding van een historische verontreiniging zijn diverse nader 
bodemonderzoeken uitgevoerd ter verkrijging van de uiteindelijke sanering 

Opdrachtgever : HACAS Vastgoed B.V.  
Uitvoering : december 2015–april 2016 
Omvang : circa € 7.500,- 
 
Werkomschrijving     :   Diverse nader onderzoeken Lelielaan te Veghel 

Ten behoeve van een herontwikkeling, voorgaande onderzoeken en een 
grondwatersanering zijn ter plaatse van de bovengenoemde locatie diverse 
nader onderzoeken uitgevoerd Het betreft een voormalige bedrijfslocatie 
(chemische wasserij).   

Opdrachtgever : Jumbo Supermarkten 
Uitvoering : december 2015 – maart 2016   
Omvang : circa € 15.000,-  
 
Werkomschrijving     :  Actualiserend bodem- en asbestonderzoek Akkerseweg 13 te Hedel 

                         Ter plaatse van Akkerseweg 13 te Hedel is een historisch onderzoek, 
actualiserend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ten behoeve van  
herontwikkeling en transactie. 

Opdrachtgever : Quik Hedel 
Uitvoering : januari 2016 - maart 2016 
Omvang : circa € 7.500,- 
 



 

Werkomschrijving     :  Diverse verkennende en nader (water)bodem- en asbestonderzoeken, 
  boomgaarden aan de Oude Stationsweg te Zaltbommel      

  Ter plaatse van de boomgaarden aan de Oude Stationsweg te Zaltbommel zijn 
diverse verkennende en nader (water)bodem- en asbestonderzoeken uitgevoerd.  

Opdrachtgever : Gemeente Zaltbommel 
Uitvoering : december 2015 – juni 2016 
Omvang : circa € 25.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Diverse milieutechnische onderzoeken, Boschveld te ‘s-Hertogenbosch 

  Ter plaatse van Boschveld te ’s-Hertogenbosch zijn diverse milieutechnische 
uitgevoerd. 

Opdrachtgever : Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Uitvoering : oktober 2015 - januari 2016  
Omvang : circa € 5.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Diverse milieutechnische onderzoeken, toekomstig bedrijventerrein  
   Groote Haar te Gorinchem 

  Ter plaatse van de toekomstig bedrijventerrein Groote Haar en ontsluitingsweg 
zijn diverse milieutechnische onderzoeken uitgevoerd. 

Opdrachtgever : Gemeente Gorinchem 
Uitvoering : oktober - januari 2016  
Omvang : circa € 77.500,- 
 
Werkomschrijving     :  Diverse milieutechnische onderzoeken, bedrijventerrein VI te Strijen 

   Ter plaatse van de bedrijventerrein Strijen zijn diverse milieutechnische   
   onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van verdere ontwikkeling. 

Opdrachtgever : Gemeente Strijen 
Uitvoering : oktober - december 2015  
Omvang : circa € 5.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Diverse onderzoeken, Brabants Landschap  

  Ter plaatse van diverse locaties van het Brabants Landschap zijn diverse 
(bodem)onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van erfpacht.  

Opdrachtgever : Brabants Landschap  
Uitvoering : september 2015 - januari 2016 
Omvang : circa € 7.500,- 
 
Werkomschrijving     :  Diverse verkennende en nader onderzoeken, voormalige houthandel  
  Van den Bosch en Zn, Zaltbommel 

  Ter plaatse van de voormalige houthandel Van den Bosch en Zn. zijn diverse 
verkennende en nader (bodem)onderzoeken uitgevoerd. Tevens is een 
beschikking ernst en spoedeisendheid verkregen. 

Opdrachtgever : Van den Bosch Beheer 
Uitvoering : augustus 2015 – juni 2016 
Omvang : circa € 35.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Diverse onderzoeken en asbestinventarisatie, Gulpener Brouwerij 

  Ter plaatse van de Gulpener Brouwerij zijn diverse (bodem)onderzoeken en een 
asbestinventarisatie uitgevoerd. Tevens is  

Opdrachtgever : B.V. Gulpener Brouwerij  
Uitvoering : augustus 2015 - januari 2016 
Omvang : circa € 8.500,- 
 



 

Werkomschrijving     :  Diverse milieutechnische onderzoeken, Handweg te Amstelveen 
   Ter plaatse van de Handweg te Amstelveen zijn diverse milieutechnische   
   onderzoeken uitgevoerd. Tevens is een eindnotitie opgesteld.  

Opdrachtgever : Blokland Bouwpartners B.V. 
Uitvoering : juli 2015 - januari 2016 
Omvang : circa € 15.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Grootschalig verkennend bodem- en asfaltonderzoek Waluwe III te    
  Zaltbommel 

Ter plaatse van het toekomstige bedrijventerrein De Wilde Man II te 
Zaltbommel wordt een grootschalig verkennend en civieltechnisch onderzoek 
uitgevoerd. 

Opdrachtgever : Gemeente Zaltbommel 
Uitvoering : juli - november 2015  
Omvang : circa € 15.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Grootschalig verkennend en civieltechnisch (waterbodem)onderzoek De    
                                                    Wilde Man II te Zaltbommel 

Ter plaatse van het toekomstige bedrijventerrein De Wilde Man II te 
Zaltbommel wordt een  grootschalig verkennend en civieltechnisch 
(waterbodem)onderzoek uitgevoerd. 

Opdrachtgever : Gemeente Zaltbommel 
Uitvoering : mei - oktober 2015 
Omvang : circa € 15.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Historisch onderzoek en verkennende bodem- en asbestonderzoek en    
                                                    archeologisch onderzoek Rotsoord 7 en 30 te Utrecht 

                         Ter plaatse van Rotsoord 7 en 30 te Utrecht zijn historisch onderzoeken, 
verkennend en/of nader bodemonderzoeken naar asbest uitgevoerd ten behoeve 
van herontwikkeling 

Opdrachtgever : Hendriks Bouw- en Ontwikkeling 
Uitvoering : juni - augustus 2015  
Omvang : circa € 10.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Aanvullend bodem- en asbestonderzoek, groenstrook naast Industrieweg   
                                                    Noord 3 te Amerongen 
   Ter plaatse van groenstrook naast Industrieweg Noord 3 te Amerongen zijn een   
                                                    aanvullend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ten behoeve  van                          
                                                    herontwikkeling 
Opdrachtgever : Omgevingsdienst Utrecht 
Uitvoering : juni – september 2015  
Omvang : circa € 9.500,- 
 
Werkomschrijving     :  Verkennende en/of nader bodem- en asbestonderzoek  
   Akkerseweg 17 te Hedel 
                                                   Ter plaatse van Akkerseweg 17 te Hedel zijn diverse verkennende    

  en/of nader bodemonderzoeken (naar algemene kwaliteit en asbest)      
  uitgevoerd ten behoeve van  herontwikkeling en transactie. 

Opdrachtgever : Quik Hedel 
Uitvoering : april - juni 2015 
Omvang : circa € 6.000,- 
 



 

Werkomschrijving     :  Verkennende bodem- en asbestonderzoeken op diverse locaties in de         
                                                    gemeente Neerijnen 

Op diverse locaties binnen de gemeente Neerijnen dienen verkennende en/of 
nader bodemonderzoeken te worden uitgevoerd ten behoeve van diverse 
ontwikkelingen en/of civieltechnische werkzaamheden. 

Opdrachtgever : Gemeente Neerijnen 
Uitvoering : april 2015 – april 2016 
Omvang : circa € 15.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Eindsituatie bodemonderzoek, voormalig tankstation, distributiecentrum    
   Jumbo te Elst 

                                       Ter plaatse van een voormalig tankstation bij het distributiecentrum van      
        Jumbo te Elst is een eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd. Tevens is de   
                                       ontmanteling van het tankstation uitgevoerd.  

Opdrachtgever : Jumbo Supermarkten B.V. 
Uitvoering : april - juni 2015 
Omvang : circa € 6.500,- 
 
Werkomschrijving     :  Eindsituatie en nader bodemonderzoek, tankstation, Van Uvenweg 119 te   
                                                    Wageningen 

                                       Ter plaatse van een tankstation aan de Van Uvenweg 119 te Wageningen is een   
                                       eindsituatie en nader bodemonderzoek uitgevoerd.  

Opdrachtgever : ECM Vastgoed B.V. 
Uitvoering : april - juni 2015 
Omvang : circa € 5.500,- 
 
Werkomschrijving     :  Verkennende en/of nader bodem- en asbestonderzoek Burgerstraat   
   Gameren 
                                                   Ter plaatse van Burgerstraat te Gameren zijn diverse verkennende    

  en/of nader bodemonderzoeken (naar algemene kwaliteit en asbest)      
  uitgevoerd ten behoeve van  herontwikkeling. 

Opdrachtgever : PHTB  
Uitvoering : april - mei 2015 
Omvang : circa € 14.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Diverse milieutechnische onderzoeken, Voorwaarts te Apeldoorn    

   Ter plaatse van een toekomstige bouwmarkt in de Voorwaarts te Apeldoorn zijn      
                                       milieutechnische onderzoeken uitgevoerd. Tevens is een eindnotitie opgesteld.  

Opdrachtgever : AM Real Estate Development 
Uitvoering : maart - juli 2015 
Omvang : circa € 6.000,- 
 
Werkomschrijving     :  2 civiel- en milieutechnische onderzoeken, Tuinstraat te Rosmalen en Does    
                                                    de Willeboissingel te ‘s-Hertogenbosch 

   Ter plaatse van Tuinstraat te Rosmalen en Does de Willeboissingel te  
                                       ’s-Hertogenbosch zijn 2 civiel- en milieutechnische onderzoeken uitgevoerd. 

Opdrachtgever : gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Uitvoering : maart - juni 2015 
Omvang : circa € 8.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Verkennend bodemonderzoek Duistervoordseweg Twello 
                                                    Ter plaatse van de Duistervoordseweg te Twello is een grootschalig verkennend   
    bodemonderzoek uitgevoerd ten behoeve van transactie en herontwikkeling. 
Opdrachtgever :  Vectis Real Estate Consultancy B.V. 
Uitvoering :  maart – april 2015 
Omvang :  circa € 7.500,- 



 

 
Werkomschrijving     :  Verkennende (water)bodem- en asbestonderzoeken De Buurt – Rivierdijk    
   te Hardinxveld-Giessendam 

                          Ter plaatse van de Buurt -Rivierdijk in Hardinxveld-Giessendam is een 
verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ten behoeve van   
herontwikkeling. 

Opdrachtgever : Blokland Bouwpartners B.V. 
Uitvoering : februari- april 2015 
Omvang : circa € 18.500,- 
 
Werkomschrijving     :     Oriënterend bodemonderzoek toekomstige Randweg Bergeijk 
                                                    Ter plaatse van de toekomstige randweg te Bergeijk is een oriënterend   

  bodemonderzoek uitgevoerd om de risico’s in beeld te brengen in verband met 
een voormalige stortplaats. 

Opdrachtgever : Accent Adviseurs 
Uitvoering : januari- maart 2015 
Omvang : circa € 3.000,- 
 
Werkomschrijving     :  Verkennend en/of nader bodemonderzoek Vossenpellsestraat 81 Lent 
                                                    Ter plaatse van Vossenpellsestraat 81 te Lent is een verkennend   
    en/of nader bodemonderzoek uitgevoerd ten behoeve van   
    herontwikkeling. 
Opdrachtgever :  Salvia Rikken B.V. 
Uitvoering : januari- maart 2015 
Omvang : circa € 7.500,- 
 
Werkomschrijving     :  Diverse civiel- en milieutechnische onderzoeken in St. Oedenrode,    
   Veldhoven en Uden 

In St. Oedenrode, Veldhoven en Uden civiel- en milieutechnische onderzoeken 
uitgevoerd ten behoeve van diverse ontwikkelingen en/of civieltechnische 
werkzaamheden. 

Opdrachtgever : Advin 
Uitvoering : januari – juli 2015 
Omvang : circa € 15.000,- 
 
 
Werkomschrijving     :  Verkennende en/of nader bodem- en asbestonderzoek Genestetlaan   
                                                    Nijmegen 
                                                    Ter plaatse van Genestetlaan in Nijmegen is een verkennend    
    en/of nader bodemonderzoeken naar asbest uitgevoerd ten behoeve van   
    herontwikkeling. 
Opdrachtgever : Woonfront Genestetlaan Nijmegen B.V. 
Uitvoering : januari - maart 2015 
Omvang : circa € 12.500,- 
 
Werkomschrijving     :  Verkennende en/of nader bodem- en asbestonderzoeken op diverse locaties    
        in de Sluiseiland Vianen 
                                                    Op diverse locaties ter plaatse van Sluiseiland te Vianen worden verkennende    
    en/of nader bodemonderzoeken naar asbest uitgevoerd ten behoeve van   
    herontwikkeling. 
Opdrachtgever : Omgevingsdienst Utrecht 
Uitvoering : december 2014- maart 2015 
Omvang : circa € 7.500,- 


