Referentielijst bodemsaneringen
Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Grondsanering Waardsedijk 48 te Snelrewaard
Op de locatie is een boerenbedrijf gevestigd. In verband met de onroerend goed
transactie en herontwikkeling van het perceel wordt een aanwezige gedempte
watergang gesaneerd. Daartoe wordt de sterk met zware metalen, PCB en PAK
verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker.
: Particulier
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Medio 2018
: € 76.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Bodemsanering Mient 1-7 te Capelle a/d IJssel
Om de desbetreffende bedrijfslocatie geschikt te maken voor de toekomstige
bodemfunctie wonen zijn de bodemverontreinigingen met vluchtige
gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl), en lood, koper gesaneerd.
De licht tot sterk verontreinigde grond is daarbij ontgraven en afgevoerd naar
een erkende verwerker. Ter plaatse van de VOCl is een open bemaling
toegepast en het onttrokken grondwater via een grondwaterzuivering geloosd op
het oppervlakte water. De ontgravingsvakken zijn aangevuld met schoon zand.
Voorafgaand aan het aanvullen is voor een eventuele aanvullende
grondwateronttrekking, op de putbodem van het ontgravingsvak voor VOCl,
een drain geplaatst en aangesloten op een pompput.
: Gemeente Capelle a/d IJssel
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Door derden
: April 2018
: € 19.100,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Sloop- en grondsanering De Beaufortlaan 24 te Soest
Op de locatie is een emaille fabriek aanwezig geweest. De productieprocessen
hebben geleid tot bodemverontreinigingen met minerale olie, PAK en zware
metalen. Ten behoeve van de toekomstige woningbouw een (leeflaag) sanering
uitgevoerd. Daarbij is de sterk verontreinigde grond zoveel mogelijk ontgraven
en de ontgravingsvakken aangevuld met schoon zand.
Projectontwikkelaar
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Maart-april 2018
€ 94.500,-

Bodemsanering Provincialeweg West 22 te Haastrecht
Op de locatie is een tankstation aanwezig, dat heeft geleid tot een
bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten.
Om de werkzaamheden ´in den droge´ te kunnen uitvoeren wordt voorafgaand
aan de sanering een bronbemaling geplaatst, aangesloten op een
grondwaterzuivering en vindt lozing plaats op het oppervlakte water.
De verontreinigde grond is ontgraven tot circa 3,0 m-mv, vervolgens aangevuld
met schoon zand en de locatie bestraat.
: Stichting Bodemcentrum
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Door derden
: Februari - maart 2018
: € 27.800,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Puinpad Schrikkelvenstraat e.o. te Heesch
Op de locatie is over een traject van circa 1,4 km een puinpad aanwezig dat
is verontreinigd met asbest. Het verontreinigd puin is afgevoerd naar een
erkende verwerker. Na afloop is het ontgravingsvak aangevuld met
gecertificeerd menggranulaat.
Gemeente Bernheze
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Februari 2018
€ 101.700,Bodemsanering en bouwrijp maken Hustenweg 15 te ‘s-Hertogenbosch
Op de locatie is in het verleden een boerenbedrijf aanwezig geweest. In verband
met de ontwikkeling van het plangebied De Groote Wielen (gedeelte ´De
Lanen´) wordt momenteel braakliggende locatie gesaneerd. De daarbij
vrijkomende met asbest verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkende
verwerker. Aansluitend wordt de locatie opgehoogd met schoon zand/grond.
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
Januari - februari 2018
€ 174.000,Binnendams 44-48 te Hardinxveld-Giessendam
Op de locatie is een boerenbedrijf gevestigd. In verband met de onroerend goed
transactie en herontwikkeling van het perceel zijn de aanwezige
grondverontreinigingen met zware metalen, PAK en/of asbest ontgraven en is
de grond afgevoerd naar een erkende verwerker. De aanvulling van het perceel
is in eigen beheer door de opdrachtgever geregeld.
Aannemersbedrijf GWW
Verhoeven Milieutechniek B.V.
November 2017
€ 78.000,-

Grondsanering Bemuurde Weerd OZ 59 te Utrecht
In de binnenstad wordt ter plaatse van de stadswoning een aanbouw
gerealiseerd en een binnentuin opnieuw ingericht. In de grondlaag vanaf
maaiveld tot circa 1,0 m-mv is een sterke grondverontreiniging met zware
metalen en PAK aanwezig. Daartoe is de sterk verontreinigde grond ontgraven,
en afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter aanvulling is schoon aanvulzand
en tuingrond geleverd en verwerkt.
: Gemeente Utrecht
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Door derden
: Oktober 2017
: € 28.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Bodemsanering Tonterstraat 4 te Riethoven
Op de locatie is woonhuis met een garage en berging aanwezig. Verder is op de
locatie een ondergrondse HBO-tank aanwezig die heeft geleid tot een
bodemverontreiniging met minerale olie. In verband met de onroerend goed
transactie wordt de bodemverontreiniging gesaneerd. De verontreiniging zal
niet volledig kunnen worden verwijderd aangezien het woonhuis op staal is
gefundeerd en door de aanwezigheid van een DPO-leiding.
Na de sloop van de garage en berging is een bronbemaling worden geplaatst ten
behoeve van de ontgraving tot 4,0 m-mv. Het bemalingswater is via een
grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het gemeentelijk riool.
Vervolgens wordt de zintuiglijk schone grond ontgraven en in depot geplaatst.
Aansluitend is een ondergrondse tank gereinigd/-saneerd en afgevoerd naar een
erkende verschroter. Vervolgens is de verontreinigde grond afgevoerd naar een
erkende verwerker en het ontgravingsvak aangevuld met schoon aanvulzand.
: Particulier
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: September 2017 tot heden
: € 29.500,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Bodemsanering Kanaal Noord 142-144 te Apeldoorn
Op de locatie is een ondergrondse HBO-tank aanwezig geweest en is het
perceel in het verleden opgehoogd met grond en puin. Daardoor is de bodem
verontreinigd geraakt met minerale olie, koper en asbest. In verband met de
verkoop van het perceel wordt de bodemverontreiniging gesaneerd.
Allereerst is de sterk met asbest en koper verontreinigde grond tot circa 1,0 mmv ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.
Vervolgens is een bronbemaling geplaatst om werkzaamheden tot 3,0 m-mv ´in
den droge´ te kunnen uitvoeren. Het bemalingswater wordt via een
grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het gemeentelijk riool. Na het
ontgraven van de verontreinigde grond is het ontgravingsvak aangevuld met
schoon zand/grond en de locatie bestraat
: Gemeente Apeldoorn
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Door derden
: Juli 2017
: € 21.900,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Grondsanering Burgemeester Aartslaan 51 te Bergeijk
Op de locatie is een boerenbedrijf aanwezig geweest. In verband met de
onroerend goed transactie is de zinkassen verontreiniging gesaneerd.
Daartoe is de sterk met zware metalen verontreinigde grond afgevoerd
naar een erkende verwerker. Ter aanvulling is schoon aanvulzand geleverd en
verwerkt.
: Particulier
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Maart - april 2017
: € 87.900,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB :
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Grondsanering Pijkestraat 35 te Nijmegen
Op de locatie zijn monumentale panden gerenoveerd en wordt plaatselijk
nieuwbouw gerealiseerd. Daartoe is waar nodig sterk verontreinigde
stedelijke ophooglaag gesaneerd en vrijkomende grond afgevoerd naar een
erkende verwerker. De werkzaamheden zijn onder OCE begeleiding uitgevoerd
in verband met de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.
Midden kleinbedrijf
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Januari 2017 tot heden
€ 51.000,Mijkenbroek 30 te Breda
Op de locatie is een bedrijf aanwezig dat industriële transformatoren
fabriceert. Door toedoen van deze bedrijfsactiviteiten is de bodem
verontreinigd geraakt met PCB’s. Ten behoeve van de
inrichtingswerkzaamheden zal de sterke grondverontreiniging worden
ontgraven tot circa 0,5 m-mv. Daarnaast zal een depot (3.500 ton) met niet
toepasbare grond worden ontgraven. De grond wordt afgevoerd
naar een erkende verwerker. Ter aanvulling van het ontgravingsvak zal schoon
zand worden geleverd, verwerkt en de locatie worden herstraat.
Midden kleinbedrijf
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Juli 2017
€ 105.000,-

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

’t Ven te Milheeze
De gemeente Gemert-Bakel is voornemens om de locatie te ontwikkelen ten
behoeve van nieuwbouw. Op de locatie is plaatselijk in de grondlaag vanaf tot
circa 1,5 m-mv een sterke grondverontreiniging met asbest aanwezig.
Daartoe is de sterk met asbest verontreinigde grond afgevoerd
naar een erkende verwerker. Ter aanvulling is schoon aanvulzand geleverd en
verwerkt.
: Gemeente Gemert-Bakel
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Door derden
: Februari 2017
: € 56.600,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Grondsanering Gageldijk 165 (Fort de Gagel) te Utrecht
De gemeente Utrecht is voornemens om de locatie te ontwikkelen ten behoeve
van nieuwbouw. Op de locatie is plaatselijk in de grondlaag vanaf maaiveld tot
circa 1,5 m-mv een sterke grondverontreiniging met asbest aanwezig.
Daartoe is de sterk met asbest verontreinigde grond afgevoerd
naar een erkende verwerker. Ter aanvulling is schoon aanvulzand geleverd en
verwerkt.
: Gemeente Utrecht
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: December 2016
: € 26.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Sloop en tank-/bodemsanering Uithovensestraat 44 te Hedel
Op de locatie is een tankstation aanwezig geweest, die heeft geleid tot een
bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten.
Voorafgaand aan de bodemsanering is de nog aanwezige tankshop gesloopt en
de verhardingen verwijderd. Vervolgens is een bronbemaling geplaatst en zijn
de ondergrondse tanks gereinigd/gesaneerd en afgevoerd naar een erkende
verschroter. Tevens is zijn alle kabels en leidingen gerooid. Tijdens de sanering
en het ontgraven van de verontreinigde grond tot 3,0 m-mv is het
bemalingswater via een grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het
gemeentelijk riool. Na het ontgraven van de verontreinigde grond is het
ontgravingsvak aangevuld met schoon zand en is de locatie herstraat.
: Stichting Bodemcentrum
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Door derden.
: November - december 2016
: € 62.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Grondsanering Rijnstraat 10 te Herpen
Op de locatie is varkensveehouderij aanwezig geweest. In verband met het
beëindigen van de bedrijfsactiviteiten en toekomstige woningbouw zijn
De varkensstallen gesloopt. Door toedoen van de sloopwerkzaamheden is de
onderliggende grondlaag verontreinigde geraakt met asbest. De sterk met asbest
verontreinigde grond is ontgraven tot 1,0 m-mv en afgevoerd naar een erkende
verwerker.
: Particulier
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Door derden
: November - december 2016
: € 46.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Grondsanering en bouwrijpmaken Vughterweg 28 te ‘s-Hertogenbosch
Op de locatie aan de rand van Het Bossche Broek is villa gebouwd, die
nagenoeg volledig is onderkelderd. In het verleden is waarschijnlijk slib uit de
naastgelegen rivier De Dommel gebruikt om het gebied op te hogen.
Het slib is verontreinigd met zware metalen en PAK en zware metalen.
Ten behoeve van de bouw is de aanwezige grondverontreiniging functiegericht
gesaneerd. Om de achtergebleven verontreiniging af te dekken is een leeflaag
aangebracht bestaande uit schoon zand en grond.
Bouwbedrijf
Verhoeven Milieutechniek B.V.
November 2016 - heden
€ 59.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Sloop (incl. asbestverwijdering) en bodemsanering Paletplein te Tilburg
(Umberstraat 14/Kobaltstraat 11)
Op de locatie is een tankinstallatie aanwezig geweest, die heeft geleid tot een
bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten. Voorafgaand
aan de bodemsanering zijn de opstallen gesloopt (incl. asbestverwijdering) en
terreinverhardingen verwijderd. Vervolgens is een bronbemaling geplaatst.
Tijdens de sanering en het ontgraven van de verontreinigde grond tot 4,0 m-mv
is het bemalingswater via een grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het
vuilwaterriool. Aangezien de ontgraving heeft plaatsgevonden direct naast de
openbare weg is een grondkerende constructie toegepast. Na het ontgraven van
de verontreinigde grond is het ontgravingsvak aangevuld met met gebiedseigen
schoon zand. Vervolgens wordt een grondmonitoring uitgevoerd.
Projectontwikkelaar/bouwbedrijf
Verhoeven Milieutechniek B.V.
November 2016
€ 59.000,Grondsanering, bouw- en woonrijp maken Westerpark te ‘s-Hertogenbosch
Op het midden eiland binnen het Westerpark is teerhoudende asfaltverharding
aanwezig. In verband met de hoge grondwaterstanden en daardoor uitloging
van PAK naar het grondwater te voorkomen is de asfaltverharding verwijderd.
Aangezien het eiland rondom is omgeven met water en niet bereikbaar is voor
groot materieel, is vanaf de openbare weg een pontonbrug aangelegd.
Vervolgens is de asfalt en onderliggende grondlaag afgevoerd naar een erkende
verwerker. Daarna is de locatie aangevuld met zand, schone grond, opnieuw
ingericht met banken, picknicktafels, afvalbakken en ingezaaid met gras. Gezien
de hoeveelheid fietsers en voetgangers hebben de werkzaamheden grotendeels
buiten schooltijden plaats gevonden.
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
December 2016
€ 206.000,Grondsanering Hoogstraat 168 te Eindhoven
Op de locatie is een appartementencomplex gerealiseerd. Door een
sintelverharding die op de locatie aanwezig was is de grond verontreinigt
geraakt met zware metalen. Voorafgaand aan de nieuwbouw is de sterke
grondverontreiniging verwijderd en een duurzame afdeklaag aangebracht.
Bouwbedrijf
Verhoeven Milieutechniek B.V.
December 2016
€ 22.500,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Bodemsanering, Ringbaan Noord 189 te Tilburg
Op het perceel is een machinefabriek gevestigd geweest. Voornemen is om in
de toekomst op de locatie nieuwbouw te realiseren, in de vorm van winkels en
eengezinswoningen. Door de voormalige bedrijfsactiviteiten
(productieprocessen en ondergrondse tanks) is een bodemverontreiniging met
minerale olie ontstaan. Tijdens de sanering en het ontgraven van de
verontreinigde grond tot circa 4,0 m-mv is het bemalingswater via een
grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het naast gelegen Wilhelminakanaal.
Na het ontgraven van de verontreinigde grond is het ontgravingsvak aangevuld
met gebiedseigen schoon zand. Vervolgens is een grondmonitoring uitgevoerd.
Midden kleinbedrijf
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Oktober 2016
€ 123.000,-

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Grondsanering Delftweg 75-76 te Rijswijk
Door toedoen van de bedrijfsactiviteiten van loodrecyclingsbedrijf Uzimet is de
grond op de locatie verontreinigd geraakt met zware metalen. Om de locatie
geschikt te maken voor wonen met tuin is de sterke verontreiniging ontgraven
tot circa 0,5 m-mv en de grond afgevoerd naar een erkende stortplaats.
Daarna is de locatie aangevuld met schoon zand/grond en een nieuwe bestrating
aangelegd.
: Omgevingsdienst Haaglanden
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Door derden
: September 2016 - mei 2017
: € 99.400,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Grondsanering Sint Bavostraat 106 te Rijsbergen
Op de locatie is woningbouw gerealiseerd. Daartoe is de sterke
grondverontreiniging gesaneerd.
Bouwbedrijf
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
September 2016
€ 9.900,-

Grondsanering Kerkstraat 47 te Mook
Op de locatie is een boerderij aanwezig geweest. Voor de toekomstige
nieuwbouw zijn de grondverontreinigingen met asbest en zware metalen
gesaneerd.
: Woonstichting
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Juli 2016
: € 20.800,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Grondsanering Randweg te Haps
Voor de reconstructie van de randweg Haps N264 zijn de sterke
grondverontreinigingen met PAK gesaneerd. Tijdens de werkzaamheden zijn
grootschalige verkeersmaatregelen getroffen. Na afloop zijn de
ontgravingsvakken aangevuld met schoon zand.
: Provincie Noord-Brabant/gemeente Cuijk
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Door derden
: September - oktober 2016
: € 25.500,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Bodemsanering Carvonestraat te Kesteren
Op de locatie heeft in het verleden een basisschool gestaan. Deze is
voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden gesloopt. In de bodem is een
verontreiniging met PAK en een verontreiniging met minerale olie aangetoond.
De bodemsanering is uitgevoerd onder begeleiding van een OCE-deskundige en
een archeoloog. Aangezien de verontreiniging onder de openbare weg aanwezig
is, is deze afgesloten en is een verkeersomleiding toegepast. Na afloop van het
ontgraven van de verontreinigde grond is ter plaatse van de minerale olie
verontreiniging een drain aangelegd op de putbodem. Vervolgens zijn de
ontgravingsvakken aangevuld met schoon aanvulzand en is de openbare weg
herstraat. Na afloop van de grondsanering is een grondwatermonitoring
uitgevoerd.
Projectontwikkelaar
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Mei - juni 2016
€ 47.500,Sloop, bodemsanering, bouw- en woonrijp maken
Voorstraat 40 te Ammerzoden
Op de locatie is een champignonkwekerij aanwezig geweest. Deze is
voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden gesloopt.
In de bodem zijn verontreinigingen met PAK, zware metalen en minerale olie
aangetoond. De bodemverontreinigingen zijn gesaneerd en aansluitend is de
locatie woonrijp gemaakt.
Woonstichting
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
Juni 2016
€ 124.000,Bodemsanering Berghemseweg 28 te Oss
Op de locatie zijn diverse bodemverontreinigingen met minerale olie en/of
vluchtige aromaten aanwezig. Allereerst is een bronbemaling geplaatst om de
verontreiniging in den droge te kunnen ontgraven. Tijdens de sanering en het
ontgraven van de verontreinigde grond is het bemalingswater via een
grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op de gemeentelijke riolering. Na het
ontgraven van de verontreinigde grond is het ontgravingsvak aangevuld met
schoon zand. Vervolgens is een grondwatermonitoring uitgevoerd om na te
gaan of een aanvullende grondwatersanering noodzakelijk is. Dit was niet het
geval.
Bouwbedrijf
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Februari - april 2016
€ 66.900,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Grondsanering, De Genestetlaan te Nijmegen
De locatie heeft in het verleden behoort tot het spoorwegemplacement van
Nijmegen, waardoor in de grond diverse historische verontreinigingen (PAK en
zware metalen) aanwezig zijn. Ten behoeve van de toekomstige nieuwbouw is
een grondsanering uitgevoerd onder begeleiding van een OCE-deskundige in
verband met de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. De
verontreinigde grond is tot circa 5,5 m-mv ontgraven en afgevoerd naar een
erkende verwerker.
Projectontwikkelaar
Verhoeven Milieutechniek B.V.
April 2016
€ 90.000,-

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Tanksanering Lukassenpad te Oosterbeek
Op de locatie is in het verleden een tankinstallatie aanwezig geweest, die heeft
geleid tot een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten.
De werkzaamheden zijn onder OCE begeleiding uitgevoerd in verband met de
mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. Voorafgaand aan de
bodemsanering zijn de aanwezige opstal en pompeiland gesloopt. Vervolgens is
ter plaatse van het zwembad een grondkerende constructie bestaande uit
big-bags aangebracht. De grondwal (industriegrond) is ontgraven en afgevoerd.
Op de locatie waren nog een aantal ondergrondse tanks aanwezig, die zijn
gesaneerd en afgevoerd. Daarna is de sterk verontreinigde grond ontgraven en
afgevoerd naar een erkend verwerker. De locatie is aangevuld met schoon
aanvulzand. In de tweede fase van het werk is de keermuur vervangen en is de
locatie herstraat.
: Gemeente Renkum
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Door derden
: Januari - juli 2016
: € 83.900,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Grondsanering Tramkade 24 te ‘s-Hertogenbosch
De sanering is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
herontwikkeling. Op de locatie worden parkeerplaatsen gerealiseerd. Hiervoor
zijn de huidige verhardingen opgenomen en in depot geplaatst. Vervolgens is de
asbest- en puinhoudende bovengrond ontgraven en afgevoerd naar een erkend
verwerker. De locatie is vervolgens aangevuld met schoon aanvulzand en
opnieuw bestraat.
: Gemeente ‘s-Hertogenbosch
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Door derden
: Januari - april 2016
: € 72.500,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Grondsanering, bouw- en woonrijp maken Dorpsstraat te Streefkerk
Op de locatie is in het verleden een timmerfabriek aanwezig geweest. Ter
plaatse zijn eengezinswoningen gerealiseerd. Voorafgaand aan de nieuwbouw
zijn de aanwezige grondverontreinigingen met zware metalen, asbest en
pentachloorfenol gesaneerd.
Projectontwikkelaar/bouwbedrijf
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
December 2014 - 2016
€ 124.000,Bodemsanering Pleisterplaats Ertveldpolder te ‘s-Hertogenbosch
De sanering is uitgevoerd in verband met de toekomstige herinrichting
(picknick plaats) van het perceel. Op de locatie is een ophooglaag aanwezig die
plaatselijk sterk verontreinigd is met asbest. Daarnaast is op het maaiveld asbest
aangetroffen.
De met asbest verontreinigde grond/puin is ontgraven tot 1,0 en en rechtstreeks
afgevoerd naar een erkende verwerker. Het asbest op het maaiveld is verwijderd
middels handpicking. Aansluitend is het overig terrein ontgraven tot 0,3 m-mv,
het vrijkomend materieel gezeefd en asbest verwijderd middels handpicken. De
uitgezeefde grond is vervolgens verwerkt in het ontgravingsvak 0,3-1,0 m-mv,
waarna de gehele locatie is afgewerkt met schone grond. De zeeffractie bestaande
uit voornamelijk puin en groenafval is afgevoerd naar een erkende verwerker.
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
Juni 2014
€ 34.000,-

Grondsanering Stadskampstraat 19-21 te ‘s-Hertogenbosch
Tijdens renovatie werkzaamheden voor het vervangen van bergingen in de wijk
´Deuteren´ is in achtertuinen asbest aangetroffen. Om een doorgang te creëren,
vanuit de brandgang naar de achtertuinen, voor het in te zetten materieel is één
berging gedemonteerd. De inboedel is tijdelijk opgeslagen in containers.
Vervolgens is de verontreinigde grond ontgraven tot maximaal 1,0 m-mv en
afgevoerd naar een erkende verwerker. Na de sanering is het ontgravingsvak
aangevuld met schoon aanvulzand en herstraat. Ter afronding is de berging weer
opgebouwd en ingericht.
: Woonstichting
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: April 2014
: € 18.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Ganzestraat 3 te Hapert
De sanering wordt uitgevoerd ter plaatse van een woonhuis en in de openbare
weg. In het verleden is op de locatie een taxibedrijf aanwezig geweest. Op de
locatie zijn nog drie ondergrondse tanks aanwezig die hebben geleid tot een
bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten.
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een damwand-constructie (gedrukt)
en berlinerwand geplaatst ter bescherming van het woonhuis, tuinmuur en kabels
en leidingen. Daarnaast zal een bronbemaling worden geplaatst en aangesloten op
een grondwaterzuivering. De ondergrondse tanks zullen tijdens de ontgraving
worden gesaneerd en afgevoerd naar een verschrotingsbedrijf.
De verontreinigde grond wordt ontgraven tot 2,7 m-mv en afgevoerd naar een
erkende verwerker. Na ontgraving wordt aangevuld met schoonzand en
menggranulaat en wordt de locatie opnieuw bestraat en de tuin opnieuw ingericht.
Provincie Noord-Brabant
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
Januari - juni 2014
€ 178.000,-

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Bodemsanering Henry Fordstraat 17-19 te Zwartewaal
Op de locatie is een autobedrijf en voormalig tankstation aanwezig. Het
tankstation bestond uit drie ondergrondse tanks en een pompeiland. Door het
tankstation is een bodemverontreiniging ontstaan met minerale olie en vluchtige
aromaten. Voorafgaand aan de bodemsanering zijn de aanwezige betontegels
gepalletteerd en in depot geplaatst. Vervolgens is een bronbemaling geplaatst.
Tijdens de tanksanering en het ontgraven van de verontreinigde grond is het
bemalingswater via een grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het
gemeentelijk riool. Na het ontgraven van de verontreinigde grond is het
ontgravingsvak aangevuld met schoon zand en is de locatie herstraat.
: Stichting Bodemcentrum
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Door derden
: December 2013
: € 70.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Grondsanering Chamotte 4 te Geldermalsen
De stabilisatielaag onder de aanwezige terreinverharding is verontreinigd met
PAK. De laag is ontgraven tot circa 0,8 m-mv en afgevoerd naar een erkende
verwerker. Vervolgens is het ontgravingsvak aangevuld met schoon zand en is
de locatie herstraat.
Thermicon BV
Verhoeven Milieutechniek B.V.
November 2013
€ 42.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Grondsanering Oude Peelstraat 95 te Helenaveen
Op de locatie is een loods aanwezig die in het verleden is gebruikt als
stallingsruimte en onderhoudswerkplaats voor motorvoertuigen. De aanwezige
grondverontreinigingen met minerale olie zijn ontstaan door lekkages van
olieproducten uit de gestalde motorvoertuigen. In verband met de onroerend
goed transactie is de sterk verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar
een erkende verwerker. Alvorens de grond is ontgraven is circa 4.200 m2
betonklinker verharding in de loods tijdelijk in depot geplaatst. De
ontgravingsvakken zijn aangevuld met schoon aanvulzand en de locatie is
vervolgens herstraat om een afdeklaag te creëren.
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Oktober - november 2013
€ 70.000,-

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Grondsanering Hoge Ham 123-127 te Dongen
Op de locatie is vroeger een schoenenfabriek aanwezig geweest. De
bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot een grondverontreiniging met zware
metalen en PAK. In verband met de toekomstige nieuwbouw is alle sterk
verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.
Het ontgravingsvak is aangevuld met schoon aanvulzand om zo een leeflaag te
creëren.
: Woon Corporatie
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: September 2013
: € 100.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Asbestverwijdering, sloop, bodemsanering en civieltechnisch werk
Groeneweg 24 te Bunschoten
Op de locatie is een nertsenfarm aanwezig geweest. De aanwezige opstallen zijn
gesloopt en terreinverhardingen verwijderd. Na de sloop is een grondsanering
uitgevoerd voor de verwijdering van de verontreinigen met zware
metalen/asbest/minerale olie. Na de sanering zijn de ontgravingsvakken
aangevuld met gebiedseigen grond en is het gehele terrein opgehoogd met grond
in verband met de nieuwe inrichting als weiland.
Gemeente Bunschoten-Spakenburg
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door deren
Mei - augustus 2013
€ 154.000,Vervanging kademuur en reconstructie werkzaamheden Buitenhavenweg
te Schiedam
Op de locatie wordt de bestaande kademuur op een aantal trajecten vervangen.
Daarnaast wordt de openbare weg gereconstrueerd. Tijdens de werkzaamheden
zullen verschillende grondstromen vrijkomen en tijdelijk in depot worden
geplaatst. Op basis van de milieuhygiënische en civieltechnische kwaliteit zal de
grond worden hergebruikt binnen het werk of worden afgevoerd naar een erkende
verwerkingslocatie. Plaatselijk zal worden aangevuld met schoon aanvulzand.
Gemeente Schiedam
Arcadis/Eendracht B.V.
Verhoeven Milieutechniek B.V.
April 2013 tot heden
€ 85.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Asbestverwijdering, sloop, bodemsanering, Noordhoekring te Tilburg
Op de locatie zijn oude woonhuizen en winkelpanden aanwezig die zijn gesloopt
in verband met de toekomstige nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat uit een
appartementen (200 stuks) complex voor studenten. Op de begane grond vloer
zullen bedrijfsruimten worden gerealiseerd. Na de sloop is een grondsanering
uitgevoerd voor de verwijdering van de verontreinigen met zware
metalen/PAK/minerale. De verontreinigde grond is ontgraven tot 0,5 m-mv en
afgevoerd naar een erkende verwerker. Het ontgravingsvak is niet aangevuld in
verband met de toekomstige parkeerkelder.
: Projectontwikkelaar
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: April - juli 2013
: € 90.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Grondsanering Uiterwaarden te Hurwenen
In de uiterwaarden van de rivier de Waal zijn jerrycans gestort met
vermoedelijk XTC-afval. Het afval uit de jerrycans is door lekkage terecht
gekomen in de onderliggende bodem. Als eerste zijn de jerrycans verwijderd en
afgevoerd naar erkende verwerker. Vervolgens is de grondverontreiniging onder
toezicht van een milieukundige begeleider op basis van zintuiglijke
waarnemingen ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Om vast te
stellen of de verontreiniging volledig is verwijderd zijn controlemonsters
samengesteld en geanalyseerd.
Vastgoed Maatschappij
Verhoeven Milieutechniek B.V.
December 2012
€ 5.000,-

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Grondsanering Bokheidsedijk 15 te Eersel
Op een toegangspad naar een weiland, gelegen in het gebied De Kempen, zijn
sterk verhoogde gehalte voor zware metalen aangetoond. De verontreiniging is in
het verleden veroorzaakt door het toepassen van zinkassen als halfverharding.
De verontreinigde grond is ontgraven tot maximaal 1,0 m-mv en afgevoerd naar
een erkende verwerker. Het ontgravingsvak is aangevuld met schone grond.
: Particulier
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: November 2012
: € 20.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
Directie/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Grondsanering Hoekstraat 6 te Tegelen
Op de locatie is een monumentaal pand aanwezig dat wordt gerestaureerd. In
de tuin en rondom het pand zijn in de grond licht tot sterke verontreinigingen met
zware metalen aanwezig. De verontreiniging is te relateren aan de historische
activiteiten. De verontreinigde grond is ontgraven tot maximaal 1,0 m-mv en
afgevoerd naar een erkende verwerker. De ontgravingsvakken ter plaatse van de
funderingen en toekomstige bestratingen zijn aangevuld met zand en overige is
aangevuld met grond.
: Gemeente Venlo
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Door derden
: November 2012
: € 34.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Sloop en bodemsanering Noordstraat 1-65 te Waalwijk
Op de locatie zijn vier woonblokken aanwezig die zijn gesloopt in verband met
de toekomstige nieuwbouw. Na de sloop is een grondsanering uitgevoerd voor de
verwijdering van de verontreinigen met zware metalen/PAK. De verontreinigde
grond is ontgraven tot 1,5 m-mv en afgevoerd naar een erkende verwerker.
Vervolgens is het ontgravingsvak ter plaatse van de openbare voorzieningen
aangevuld met gebiedseigen grond.
: Woningbouwstichting
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Augustus - november 2012
: € 150.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
Directie/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Grondwatersanering Florijnstraat 7 te Oosterhout (N-Br)
Op de locatie vindt de productie plaats van de middelgrote graafmachines. Ter
plaatse is een aanzienlijke grondwaterverontreiniging met VOCl aanwezig. Ten
behoeve van de grondwatersanering is 1 deepwell geplaatst en aangesloten op een
waterzuiveringsinstallatie. Het bemalingswater wordt, na zuivering,
geloosd op het oppervlakte water. De grondwatersanering zal in 1 jaar worden
uitgevoerd. Het verbindend leidingwerk is ondergronds afgewerkt.
: Hitachi Construction Machinery (Europe) NV
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Door derden
: September 2012 - september 2013
: € 56.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Bodemsanering Pelssingel 561-578 te ‘s-Hertogenbosch
Op de locatie is vroeger een zwembad aanwezig geweest. Het zwembad is
gedempt met grond/slib waarin zijn sterke verontreinigingen met PAK en zware
metalen aanwezig zijn.
In verband met de toekomstige nieuwbouw zal de verontreinigde grond tot 1,0
m-mv worden ontgraven en de verontreinigde grond worden afgevoerd naar een
erkende verwerker. Daarna wordt het ontgravingsvak aangevuld met schoon
zand/grond om zo een leeflaag te creëren.
: Woonstichting
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Augustus 2011 - augustus 2012
: € 190.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Bodemsanering Grotestraat 367-369 te Waalwijk
Op de locatie is een verontreiniging met lood aangetoond. De verontreiniging is
te relateren aan de bijmengingen met puin. De sanering is uitgevoerd is verband
met de toekomstige nieuwbouw. De verontreinigde grond is ontgraven tot 1,0 mmv en afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter plaatse van de toekomstige
tuinen is een laag schoon zand/grond aangebracht.
: Woningbouwstichting
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Juli 2012
: € 30.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Bodemsanering Wildertsebaan te Ulicoten (DPO-complex C)
Op het voormalig munitiecomplex is een PAK verontreiniging aangetoond. De
verontreinigingen zijn aangetroffen direct naast de wegen die zijn voorzien van
teerhoudend asfalt. De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in verband met
de herinrichting van het terrein tot natuurgebied. De verontreinigde grond is
ontgraven tot circa 0,5 m-mv en afgevoerd naar een erkende verwerker. De
ontgravingsvakken zijn aangevuld met gebiedseigen grond.
Provincie Noord-Brabant
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Juni 2012
€ 35.000,Bodemsanering Hageheld (ong.) te Someren
Binnen het plangebied Hageheld is tijdens het bouwrijp maken ter plaatse van een
nieuw aan te leggen weg een bodemverontreiniging met minerale olie
aangetroffen. Voorafgaand aan de sanering is een bronbemaling geplaatst.
Tijdens het ontgraven van de verontreinigde grond is het bemalingswater via een
grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het gemeentelijk riool. Nadat de
grondsanering is afgerond zijn extra verticale onttrekkingsfilters geplaatst en
aangesloten op de bronbemaling voor een aanvullende grondwatersanering. De
grondwatersanering is gedurende drie maanden uitgevoerd.
Gemeente Someren
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
Mei 2012
€ 20.000,-

Opdrachtgever
Aannemer
Uitvoering
Aanneemsom

Bodemsanering Dorpsstraat te Oud-Alblas
Op de locatie is een bodemverontreiniging aangetroffen met PAK en minerale
olie. De verontreinigen zijn veroorzaakt door de aanwezigheid van een
voormalige ondergrondse tank. De grond- en grondwaterverontreiniging zijn
ontgraven en de daarbij vrijkomende grond is afgevoerd naar een erkende
verwerker. Om de werkzaamheden ‘in den droge´ te kunnen uitvoeren is een open
bemaling toegepast en het water is geloosd via een plaatbeluchter en olie- en
benzine afscheider op het naastgelegen oppervlakte water. Het ontgravingsvak is
aangevuld met zand en zintuiglijke schone grond.
: Projectontwikkelaar/bouwbedrijf
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: April 2012
: € 26.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Grondsanering Heeswijk 143 te Montfoort
Op de locatie is in grond een sterk verontreiniging met zware metalen
aangetroffen. In verband met de uitbreiding van de showroom is de
verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.
Autobedrijf/Peugeot Garage
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
Maart 2012
€ 15.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Bodemsanering Eikendonkplein te ‘s-Hertogenbosch
Op de locatie is na de sloopwerkzaamheden, die door zusterbedrijf Verhoeven
Infra BV zijn uitgevoerd, asbest in de grond aangetroffen. In verband met de
toekomstige nieuwbouw zal de verontreinigde grond worden ontgraven en de
verontreinigde grond worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
: Woonstichting
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Februari 2012
: € 75.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Bodemsanering David van Bourgondieweg te Wijk bij Duurstede
Op de locatie (openbare weg) is een bodemverontreiniging met minerale olie en
vluchtige aromaten aanwezig. Voorafgaand aan de sanering zijn
verkeersmaatregelen getroffen en een bronbemaling geplaatst. Tijdens het
ontgraven van de verontreinigde grond is het bemalingswater via een
grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het oppervlakte water. Nadat de
grondsanering is afgerond is een verticaal onttrekkingssysteem geplaatst voor een
aanvullende grondwatersanering. Voor de lozing van het bemalingswater is een
aansluiting gemaakt op het riool. Vervolgens zijn de openbare weg en naast
gelegen trottoirs opnieuw bestraat.
: Gemeente Wijk bij Duurstede
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Mei 2011- januari 2012
: € 75.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Grondsanering Kanaalweg 23b te Landsmeer
De bovengrond op de locatie is door de voormalige bedrijfsactiviteiten
verontreinigd met PAK, zware metalen en asbest.
In verband met de toekomstige nieuwbouw en herontwikkeling van het perceel is
een vijver gegraven en aangesloten op naastgelegen watergang en is de watergang
plaatselijk verbreed. De vrijkomende sterk verontreinigde grond is herschikt op
de locatie. Vervolgens is het maaiveld op een hoogte geprofileerd en is het gehele
terrein met 1,0 meter opgehoogd om zo een leeflaag te creëren.
Particulier
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Januari 2012
€ 70.000,-

Grondsanering Erfdijk te Herpen
Op de locatie is een voormalige stortplaats Ruttenwiel aanwezig. De stortplaats
is heringericht als natuur- en recreatief terrein met een amfibieënpoel, glooiingen
en een dijk/groenwal. Voor de herinrichting is de stortplaats gedeeltelijk
ontgraven. Het daarbij vrijkomende stortmateriaal is op locatie gezeefd. De
uitgezeefde licht verontreinigde grond is afgevoerd naar een daartoe geschikt
werk. Het vrijgekomen bouw- en sloopafval is gedeeltelijk verwerkt in een
dijk/groenwal aan de rand van de stortplaats. Het overschot van bouw- en
sloopafval en het asbest dat middels hand-picking is verwijderd zijn afgevoerd
naar een erkende verwerker. Ter plaatse van de poel is klei verwerkt. Op de rest
van het terrein is een signaleringslaag aangebracht, die vervolgens is afgedekt
met schone grond.
: Gemeente Oss
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: September - oktober 2011
: € 220.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Grondsanering Belcrumweg te Breda
De grond ter plaatse van het stuk openbaar groen tussen de Belcrumweg en de
kade van de passanten-haven in ‘De Mark’ is sterk verontreinigd met asbest en
PAK. In verband met de aanleg van een riool overstort is de verontreinigde grond
waar nodig tot circa 4,0 m-mv ontgraven en de verontreinigde grond afgevoerd
naar een erkende verwerker. Daarna is het ontgravingsvak aangevuld met schoon
zand.
: Gemeente Breda
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: September 2011
: € 50.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever/directie
Aannemer
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

: Sanering tankinstallatie en bodem Emmastraat te Bilthoven

Opdrachtgever/directie
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Ter plaatse van een voormalig brandstofverkooppunt aan een drukke
verkeersader in Bilthoven is een tankinstallatie verwijderd en een voorbronnering en grondsanering uitgevoerd op minerale olie en vluchtige
aromaten. De sanering heeft plaatsgevonden tussen de Emmastraat en een
fietspad waarbij diverse bomen, een abri, openbare verlichting en kabels en
leidingen voor de nodige obstakels zorgden. Door de beperkte ruimte, het
drukke verkeer, de aanwezige detailhandel, de obstakels en het toepassen van
een damwandconstructie was dit project een hele uitdaging die succesvol is
uitgevoerd. In het jaarverslag bodemsanering over 2008 van het RIVM is
uitvoering aandacht besteed aan ons project. Op de kaft en in het verslag zijn
circa 20 foto’s opgenomen. De grondwatersanering en de grondwatermonitoring
zijn in de afrondende fase. In een toekomstige tweede fase zal de
bodemverontreiniging onder de Emmastraat worden aangepakt door de
Gemeente.
: Oliemaatschappij
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: December 2008
: € 125.000,-

Sloop en bodemsanering Generaal Bonskazerne te Grave
Op de Generaal Bonskazerne te Grave worden twee locaties aangepakt.
Gebouw W wordt gesloopt en de bodem rondom en onder het gebouw wordt
gesaneerd. In de kelder van het gebouw zijn 3 radioactieve deuren aanwezig.
De andere locatie bevindt zich ter plaatse van de voormalige BOS-pomp en
betreft een mislukte in-situ sanering. Op beide locaties is sprake van een
verontreiniging met oliecomponenten die zal worden ontgraven met behulp
van een bemaling. Na afloop van de grondsanering wordt het grondwater
gesaneerd middels een deepwell-bemaling. Alle grondwaterstromen worden
uitgebreid gezuiverd en geloosd op de riolering. De werkzaamheden zullen
een jaar in beslag nemen.
Dienst Vastgoed Defensie / Oranjewoud
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
Februari 2010- mei 2012
€ 656.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever/directie
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Grondwatersanering Slagkampweg te Rosmalen
Ter plaatse van een agrarische bedrijf is op een akker een aanzienlijke
grondwaterverontreiniging met koper aangetroffen. Ten behoeve van de
grondwatersanering is, na de oogst van de maïs, een ondergronds
onttrekkingssysteem aangelegd met 10 deepwells die zijn aangesloten op
een waterzuiveringsinstallatie. Het bemalingswater wordt, na zuivering,
geloosd op de gemeentelijke riolering. De grondwatersanering loopt
inmiddels een half jaar en zal nog circa 1,5 jaar duren. Bij de plaatsing
van de deepwells, controlepeilbuizen en het leidingwerk is zoveel mogelijk
rekening gehouden met het gebruik van de akker aangezien weer opnieuw
maïs zal worden gezaaid en geoogst.
Projectontwikkelaar en landbouwbedrijf
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Oktober 2009 - heden
€ 75.000,-

Opdrachtgever/directie
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Ontgraving bouwput en grondwatersanering Hinthamereinde Den Bosch
Op een voormalige bedrijfslocatie in een woonomgeving zijn twee nieuwe
appartementen complexen gebouwd. Tijdens het ontgraven van de bouwput
zijn de categorie-1 grond en het puin gezeefd, gekeurd en afzonderlijk afgevoerd.
Tijdens de bouw is het ondergronds systeem voor de grondwateronttrekking en
infiltratie aangebracht. Tussen de appartementen complexen is een
grondwaterzuivering geplaatst. Zodra de bouw het toelaat zal de
grondwatersanering van minerale olie en vluchtige aromaten worden opgestart.
De looptijd van de sanering bedraagt ca. 7 jaar.
: Bouwbedrijf en woningstichting
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: April 2008 - heden
: € 130.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Bodemsanering Loosbroekseweg te Nistelrode
Als gevolg van een voormalige tankinstallatie is een bodemverontreiniging met
minerale olie en vluchtige aromaten ontstaan. In verband met de voorgenomen
onroerend goed transactie zal de bodemverontreiniging worden gesaneerd. De
verontreinigde grond wordt direct afgevoerd naar een erkende verwerker. Om de
werkzaamheden ‘in den droge’ te kunnen uitvoeren wordt een bronbemaling (50
m3/uur) geplaatst en het bemalingswater wordt via een grondwaterzuivering
geloosd op het oppervlaktewater. Nadat het ontgravingsvak is aangevuld zal een
grondwateronttrekkingssysteem worden geplaatst voor een aanvullende
grondwatersanering.
Vastgoed BV
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Maart - oktober 2011
€ 55.000,-

Werkomschrijving

:

Bodemsanering Zuideinde 70 te Westzaan
Op het voormalig Pontmeyer Terrein zijn grond- en grondwaterverontreinigingen
met minerale olie aanwezig. In de toekomst zal op het perceel nieuwbouw
worden gerealiseerd. Voorafgaand aan de nieuwbouw zal de
grondverontreiniging worden ontgraven en de verontreinigde grond worden
afgevoerd naar een erkende verwerker. Vervolgens worden de ontgravingsvakken
aangevuld met schoon aanvulzand. Voorafgaand aan het aanvullen wordt een
horizontaal onttrekkingssysteem geplaatst voor het uitvoeren van een
grondwatersanering. Tijdens de grondwatersanering zal het onttrokken
grondwater via een grondwaterzuiveringsinstallatie worden geloosd op het riool.
Woonstichting/projectontwikkelaar
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
Mei - augustus 2011
€ 75.000,-

Opdrachtgever
Aannemer
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever/directie
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

: Bodemsanering Merulalaan 34 te Baarle-Nassau

Sloop en bodemsanering Grotestraat 266 te Waalwijk
Op een voormalige bedrijfslocatie is de bebouwing gesloopt en het inpandige
asbest verwijderd. Door de activiteiten van een garagebedrijf is de bodem
verontreinigd geraakt met oliecomponenten. Na de sloop is de grondverontreiniging gesaneerd middels ontgraving en grondwateronttrekking. Tijdens de
ontgraving zijn archeologisch waardevolle objecten aangetroffen waarna een
archeologisch onderzoek onder milieukundige begeleiding is uitgevoerd. Na de
grondsanering zal gedurende 2,5 jaar het grondwater worden ontrokken en
gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie. De grondwatersanering loopt nu 8
maanden en in december 2009 is de bovengrondse waterzuivering vervangen
door een ondergrondse die tegelijk is aangesloten op de definitieve riolering.
Tijdens de grondwatersanering kan de nieuwbouw onbelemmerd plaatsvinden.
Woningbouwstichting
Verhoeven Milieutechniek B.V. /door derden
Maart 2008-september 2011
€ 285.000,-

Op de locatie, die is gelegen in een bungalow park, is een stortplaats aanwezig
geweest. Het stortmateriaal was verontreinigd met zware metalen en asbest.
Om het terrein toegankelijkheid te maken zijn een twintig tal bomen gerooid en is
vanaf de openbare weg een inrit aangelegd. Nabij de openbare weg zijn
verkeersmaatregelen getroffen. Vervolgens is het stortmateriaal ontgraven tot 2,0
m-mv en het ontgravingsvak aangevuld met schone grond.
In het najaar zullen, aangezien het een bosrijk gebied betreft, 19 bomen worden
herplant.
Opdrachtgever/directie
: Bouwgroep
Aannemer
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding : Door Derden
Uitvoering
: April - november 2011
Aanneemsom
: € 55.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever/directie
Aannemer
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Uitvoerende partij
Aanneemsom

:
:
:

Werkomschrijving

: Bodemsanering De Bongerd te Amsterdam -Noord

Opdrachtgever/directie
Aannemer
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever/directie
Aannemer
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Sloop en bodemsanering Voorstraat te Ammerzoden
Aan de Voorstraat is in januari 2010 een woonhuis en champignonkwekerij
gesloopt vanwege instortingsgevaar. De betonvloer is blijven liggen omdat de
bodemsanering pas op een later tijdstip kan plaatsvinden. Aangezien de locatie
aan de teen van een waterkerende dijk ligt, zal de sanering voor half oktober
moeten zijn uitgevoerd. Daarna zal de locatie worden opgenomen in een tot
woningbouw te ontwikkelen gebied.
Woningbouwstichting
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden.
Januari - oktober 2010
€ 115.000,Afronding bodemsanering en monitoring Verbrughweg te Lienden
In het kader van de beleidsvernieuwing is een beleidsnotitie geschreven voor de
afronding van de bodemsanering (VOCl-verontreiniging) en de voortzetting van
de monitoring middels een monitoringsplan. De eerste monitoringsronde is in
2004 uitgevoerd. Tot 2018 worden nog twee monitoringsronden uitgevoerd.
Projectontwikkelaar
Verhoeven Milieutechniek B.V.
€ 10.000,Het terrein is in het verleden gebruikt voor het storten van baggerspecie
uit de grachten en havens van Amsterdam. Hierna is op de locatie een
betonmortel-centrale aanwezig geweest. Op de locatie is een ophooglaag
aanwezig die hoofdzakelijk bestaat uit slib en waarvan de dikte varieert.
De verontreinigingen met minerale olie, zware metalen en PAK zijn
ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Begin 2010 zijn de laatste
maanden van de grondwatersanering ingegaan waarna de balans
wordt opgemaakt en een eventuele vervolgstrategie wordt bepaald.
Stadsdeel Amsterdam-Noord
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
April 2008 - 2010
€ 180.000,Grondsanering Panta Rhei-terrein te Boxtel
Als gevolg van voormalige houtverduurzamingsactiviteiten is een bodemverontreiniging met kwik en koper ontstaan. Om de locatie geschikt
te maken voor woningbouw wordt de bovengrond gesaneerd middels ontgraving.
De verontreinigde grond wordt direct afgevoerd naar een
erkende verwerker. In de toekomst wordt een leeflaag aangebracht van
1,0 meter. Rondom de locatie zijn in het verleden diverse deelsaneringen
uitgevoerd.
Provincie Noord-Brabant
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
Februari 2010
€ 209.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Tanksanering Oosteinderweg te Aalsmeer
Op de locatie zijn vijf ondergrondse tanks (2 x 40 m3, 2 x 20 m3 en 1 x 3 m3)
aanwezig geweest. De tanks zijn afkomstig van een voormalig tankstation. De
grond en het grondwater ter plaatse van de tanks zijn sterk verontreinigd met
minerale olie en vluchtige aromaten. Aangezien de verontreinigingen aanwezig
zijn onder de bebouwing is geen verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd.
De tanks zijn allen gereinigd waarvan er drie zijn verwijderd en afgevoerd en
twee zijn afgevuld met zand omdat deze in de directe nabijheid van de
bebouwing waren gelegen. De ontstane tankvakken zijn aangevuld met schoon
aanvulzand.
P.C. van der Steeg Holding
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Juni 2010
€ 20.000,Grondsanering Boezemstraat te Ridderkerk
De bovengrond in de achtertuinen zijn sterk verontreinigd met zink. De
verontreiniging is veroorzaakt door ophoging. In verband met de voorgenomen
onroerend goed transacties is de grondverontreiniging verwijderd en afgevoerd
naar een erkende verwerker. In verband met de slechte bereikbaarheid van de
locatie is de grond ontgraven met behulp van een mini-graver, door een minishovel zijn de containers aan de straatzijde gevuld en is de grond afgevoerd met
containerwagens. Voordat de verontreinigde grond is ontgraven zijn alle
achtertuinen separaat leeggeruimd. De vrijgekomen bestratingen en hekwerken
e.d. zijn in een depot opgeslagen. Na het aanvullen van de tuinen met schoon
aanvulzand en tuingrond zijn de tuinen, in overleg met elke bewoner en
opdrachtgever, in de oorspronkelijke staat teruggebracht.
Woonstichting
Verhoeven Milieutechniek B.V.
April - mei 2010
€ 55.000,Grondsanering Dijnselburgerlaan te Zeist
In verband met de nieuwbouw van een brandweerkazerne is een sanering
uitgevoerd. Door de bedrijfsactiviteiten uit het verleden is de grond op het terrein
verontreinigd geraakt met asbest, minerale olie en zware metalen. De sterk
verontreinigde grond is ontgraven en getransporteerd naar een erkend
verwerker. In overleg met de opdrachtgever is besloten het ontgravingsvak
aan te vullen met gebiedseigengrond.
Dijkstra’s Onroerend goed Maatschappij
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
Mei 2010
€ 30.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

: Bodemsaneringen Keerkring en Woustraat te Amersfoort

Opdrachtgever/directie
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Grondsanering Sint Janstraat te Laren
In verband met de nieuwbouw van een schuur met kelder een sanering
uitgevoerd. De grondverontreiniging met zware metalen is vermoedelijk
veroorzaakt door ophoging. De licht tot sterk verontreinigde grond is ontgraven
en getransporteerd naar een erkend verwerker. In overleg met de opdrachtgever is
besloten het ontgravingsvak niet aan te vullen aangezien tijdens de nieuwbouw
nog grond vrijkomt waarmee de locatie kan worden aangevuld.
Particulier
Verhoeven Milieutechniek B.V.
April 2010
€ 30.000,Aan de Keerkring zijn een aantal winkels in een woonwijk gevestigd. Ter plaatse
van een voormalige winkel wordt de verontreinigde bovengrond ontgraven en
vervolgens een schone leeflaag aangebracht. Het verontreinigd materiaal betreft
een stortlaag die zware metalen en PAK bevat en wordt afgevoerd naar een
erkende verwerker.
Aan de Woustraat is midden in een woonwijk een bedrijfspand aanwezig waarin
diverse bedrijfjes gehuisvest zijn geweest. De met zware metalen
en PAK verontreinigde grond is volledig verwijderd en afgevoerd naar een
erkende verwerker. De ontgraving is inpandig uitgevoerd en wordt momenteel
aangevuld met schone grond die door de Gemeente ter beschikking is gesteld.
Gemeente Amersfoort
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Januari - februari 2010
€ 90.000,Bodemsanering en bouwrijp maken Veerse Geer te Raamsdonksveer
Op de locatie van een voormalige scheepswerf wordt momenteel een
ambitieus woningbouwplan gerealiseerd. Door de bedrijfsactiviteiten uit
het verleden is het terrein verontreinigd geraakt met asbest, minerale olie,
zware metalen e.d. Tijdens de eerste fase van de sanering zijn de mobiele
verontreinigingen tot onder de terugsaneerwaarde verwijderd. De laatste
fase van de sanering bestond uit de aanleg van een leeflaag en is
gecombineerd met het bouwrijp maken van de locatie. Het woonrijp maken
wordt momenteel door Arcadis uitgevoerd.
Arcadis
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
Maart 2008 - december 2009
€ 650.000,-

:

Grond- en grondwatersanering Pater van der Elsenlaan te Veghel

Opdrachtgever
Uitvoering:
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Kosten

:
:
:
:
:

Door verschillende oorzaken was de bodem op diverse plaatsen
verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten en naftaleen. Na de
uitvoering van de sloopwerkzaamheden door derden is de bodem door Verhoeven
Milieutechniek in twee fasen gesaneerd. In beide fasen is zowel
de verontreinigde grond als het grondwater gesaneerd. De verontreinigde grond is
ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.
Het verontreinigde grondwater is ontrokken en via een waterzuivering geloosd op
de gemeentelijke riolering. De locatie is schoon opgeleverd in
december 2009.
Cehave Landbouwbelang Voeders bv
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
November 2008 - december 2009
€ 145.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Bodemsanering Gillis van Ledenberchstraat te Amsterdam
Naar aanleiding van de nieuwbouw van appartementen is in 2008 en 2009
een gefaseerde bodemsanering uitgevoerd. De locatie ligt naast een gracht
waardoor sprake was van de nodige wateroverlast. Op de locatie zijn
verschillende spots met matig tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen
en/of PAK gesaneerd.. De eerste fase is uitgevoerd in september 2008, de
tweede in november en de derde in februari 2009. Fase vier is uitgevoerd in
het derde kwartaal van 2009.
Bouwbedrijf MJ De Nijs & Zn BV
Verhoeven Milieutechniek B.V.
September 2008 - oktober 2009
€ 80.000,-

Werkomschrijving

:

Grondsanering Schimminck te Zaltbommel

Werkomschrijving

Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleek dat de bovengrond van
de locatie plaatselijk sterk verontreinigd was met minerale olie. De sterk
verontreinigde grond is ontgraven en getransporteerd naar een erkend verwerker.
In overleg met de opdrachtgever is besloten het ontgravingsvak niet aan te
vullen.

VADO straatreiniging BV

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

: Herinrichting en bouwwerkzaamheden 3 locaties te Amsterdam

Opdrachtgever/directie
Veiligheidskundige beg.
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Verhoeven Milieutechniek B.V.
September 2009
€ 12.000,Ter plaatse van 3 bouwlocaties in Amsterdam wordt door Verhoeven
Milieutechniek BV de veiligheidskundige begeleiding verzorgd door een
deskundig leidinggevende projecten (DLP-er). Het betreft de reconstructie van
het Mr. Vissersplein, de Utrechtsestraatweg en de aanleg van de Noord-Zuid lijn
ter plaatste van het Damrak. Vanwege de aanwezigheid van
bodemverontreiniging is de veiligheidskundige begeleiding daarbij noodzakelijk.
Gemeente Amsterdam en Aannemersbedrijf GWW
Verhoeven Milieutechniek B.V.
September 2009
€ 80.000,-

Werkomschrijving

: Bouwrijp- en woonrijpmaken Malburgen te Arnhem

Opdrachtgever/directie
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Uitvoering
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Bij het bouwrijp- en woonrijpmaken van de wijk Malburgen in Arnhem zijn door
Verhoeven Milieutechniek BV diverse werkzaamheden uitgevoerd. De
ontgraving van een aantal kleine spots is milieukundig en veiligheidskundig
begeleid, van de benodigde schermbemalingen zijn effluentmonsters genomen en
diverse partijen grond zijn indicatief onderzocht. Voor deze incidentele
werkzaamheden worden wij op afroep ingeschakeld.
Aannemersbedrijf GWW
Verhoeven Milieutechniek BV
September 2008 - 2010
€ 25.000,Tank-, grond- en grondwatersanering Witboomkil te Werkendam
In het natuurgebied de Biesbosch is een ondergrondse tank met een minerale
olie verontreiniging aangetroffen. De tank is afkomstig van een voormalige
boerderij. Tijdens de tankverwijdering/grondsanering is een put aangetroffen
die was opgevuld met asbesthoudend puin. De put met inhoud is gescheiden
afgevoerd naar een erkend verwerker. De ontgraving is aangevuld met
gebiedseigen grond. Op de bodem is een drain aangelegd met een pompput
voor een eventuele grondwatersanering. Uit de bemonstering van het grondwater
bleek dat de grondwatersanering niet meer noodzakelijk was.
Dienst Landelijk Gebied
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
November 2008 - maart 2009
€ 55.000,-

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

Bodemsanering Louwstraat te Schaijk
De grond en het grondwater op bovenstaande locatie zijn verontreinigd met
minerale olie en vluchtige aromaten. Zodra de lozingsvergunning is verleend kan
worden gestart met de grond- en grondwatersanering. De verontreiniging in de
grond wordt ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Het
verontreinigd grondwater wordt onttrokken, gezuiverd en geloosd op de riolering.
: Particulier
: Verhoeven Milieutechniek B.V.
: Maart 2009
: € 15.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever/directie
Aannemer
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Bodemsanering Soestdijkerstraatweg te Hilversum
Aan de Soestdijkerstraatweg in Hilversum wordt het nieuwe hoofdkantoor van
Kroymans Corporation gebouwd. Voorheen was op deze locatie een Ferrari en
Jaguar garage aanwezig waarbij door bedrijfsactiviteiten een
bodemverontreiniging met oliecomponenten is ontstaan. Als gevolg van de
nieuwbouw activiteiten is de verontreiniging middels ontgraving en
grondwateronttrekking gesaneerd. Met behulp van een damwand-constructie
(gedrukt) zijn de bestaande garages en de middenspannings-kabel beschermd
tegen de ontgravings- en funderingswerkzaamheden. Een gedeelte van damwand
is inmiddels getrokken waarna de bouw ongestoord is voortgezet.
ARM-Stokvis
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
April 2008 - januari 2009
€ 265.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Uitvoering:
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Kosten

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever/directie
Aannemer
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever/directie
Aannemer
Milieukundige begeleiding
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:
:

Tank-, grond- en grondwatersanering Eindsestraat te Dongen
Bij een glasfabriek zijn diverse verontreinigingen aangetroffen waarvan 2 spots
zijn gesaneerd. Op één van de spots was nog een tank aanwezig. Voorafgaand
aan de sanering is bij elke spot een bronnering geplaatst met een
zuiveringsinstallatie en is de begroeiing verwijderd. Tijdens de ontgraving is een
slecht doorlatende laag aangetroffen die tijdens de aanvulling is vervangen door
een kleilaag. In één van de ontgravingsvakken is een drain aangelegd met een
pompput voor een eventuele grondwatersanering. Het is nog niet duidelijk of de
grondwatersanering daadwerkelijk nodig is.
Glasfabriek
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
December 2008
€ 25.000,Bodemsanering Vlietdijk te Rosmalen
Op twee locaties aan de Vlietdijk waren diverse spots met bodemverontreinigingen aanwezig. Asbest, minerale olie en koper zijn de stoffen die
zijn aangetroffen en gesaneerd. De locaties zijn vrijgemaakt van begroeiing en de
verontreinigde grond is vervolgens ontgraven, diverse malen gezeefd en gekeurd
middels partijkeuringen conform het Bouwstoffenbesluit/Besluit Bodemkwaliteit.
Een deel van de verontreinigde grond/puin/restafval is afgevoerd naar een
erkende verwerker en een deel is hergebruikt op de locatie.
Gemeente Den Bosch
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
September 2007 - december 2008
€ 400.000,Grondsanering Houtmankade te Amsterdam
In verband met de te realiseren woningbouw is de grondverontreiniging
gesaneerd. De schone en de licht tot sterk verontreinigde deelstromen zijn daarbij
gescheiden ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.
Het werk is gefaseerd uitgevoerd.
Stadsdeel Westerpark
Bouwbedrijf
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Februari - december 2008
€ 550.000,Grondsanering tuinen Kloosterhof te Woudrichem
Binnen de stadsmuren van Woudrichem is in twee fasen een grondsanering
uitgevoerd. De eerste fase is in 2007 opgeleverd en de tweede fase in november
2008 aangezien de ontgraving is uitgevoerd nabij een waterkering.
In het verleden zijn de tuinen aangevuld met grond die verontreinigd was met
zware metalen. Vanwege het ruimtegebrek en de smalle doorgangen is de
verontreinigde grond middels klein materieel ontgraven en met een Spieringkraan over de gebouwen/tuinen getild. Vanuit het tussen depot is de
verontreinigde grond op de vrachtwagen geladen en afgevoerd naar een erkende
verwerker.
Woningbouwstichting
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
December 2007 - december 2008
€ 77.000
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:

Grondwatersanering Voorstraat te Echteld
Ter plaatse van een brandstofverkooppunt is een grondwatersanering
uitgevoerd op minerale olie en vluchtige aromaten. De verontreiniging in het
grondwater was afkomstig van het voormalige tankstation en is achtergebleven
na afloop van een grondsanering. Voordat het bemalingswater is geloosd
op het oppervlaktewater is het gezuiverd in een bovengrondse installatie.
In juli 2007 is er een zuiveringsstap tussenuit gehaald. De grondwatersanering
is afgerond.
Oliemaatschappij
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Door derden
Januari 2007 - december 2008
€ 30.000,-
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Grondsanering Lingedijk te Tricht
In verband met een bestemmingswijziging van een oud landhuis tot een
kantoorpand is de aanwezige grondverontreiniging met zware metalen gesaneerd.
De verontreiniging bevond zich rondom het pand in een laag van een 0,5 tot 1,0
meter beneden het maaiveld. Voorafgaand aan de ontgraving is de begroeiing
(bomen en bossage) verwijderd en zijn de kabels en leidingen opgezocht. Tijdens
de ontgraving is de sterk verontreinigde grond gescheiden van de licht
verontreinigde grond en zijn beide partijen naar verschillende
verwerkingslocaties afgevoerd. De ontgraving is weer aangevuld met schoon
zand en grind. Tijdens de sanering hebben de verbouwingswerkzaamheden geen
vertraging opgelopen.
ICT onderneming
Verhoeven Milieutechniek B.V.

:
:

Oktober - december 2008
€ 65.000,-

Grondsanering Bommelsekade te Zaltbommel
Vanwege de ontwikkeling van een bedrijventerrein zijn diverse boerderijen
ontmanteld. Ter plaatse van de Bommelskade zijn de opstallen en verhardingen
door derden verwijderd. In de bovengrond en de puinverharding was een
verontreiniging met asbest aanwezig. De verontreiniging is volledig ontgraven en
afgevoerd naar een erkend verwerker. Het terrein is vervolgens geëgaliseerd en
kan bouwrijp gemaakt worden..
Gemeente Zaltbommel
Aannemersbedrijf Verhoeven BV/ Verhoeven milieutechniek B.V.
Oktober - december 2008
€ 185.000,-
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Grondsanering Arcadeltstraat te Eindhoven
In een woonwijk uit de jaren ‘30 is op een binnenplaats tussen garages,
erfafscheidingen en tuinen een grondverontreiniging aangetroffen in de
bovengrond. De verontreiniging bestond uit zware metalen en een spot met
asbest. In verband met de herinrichting van de binnenplaats en de tuinen is de
verontreinigde grond gesaneerd. Omdat de binnenplaats slechts bereikbaar is via
een relatief smalle doorgang moest het werk worden uitgevoerd met minigravers
en minidumpers. De vervuilde grond is eerst in een nabijgelegen depot gereden
waarna de grond naar een erkend verwerker is getransporteerd. De met asbest
vervuilde grond is daarbij afzonderlijk in een big-bag geplaatst en direct
afgevoerd naar een erkend verwerker. Na de ontgraving zijn de binnenplaats en
de tuinen hersteld en opnieuw ingericht.
De Loods Architecten- en adviesbureau B.V.
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Oktober - november 2008
€ 45.000,Bodemsanering Meester Janssenweg te Dongen-Vaart
Tijdens de ontwikkeling van een toekomstige woonwijk is ter plaatse van een
voormalig weiland een verontreiniging met chroom, arseen en cadmium
aangetroffen. De verontreiniging is waarschijnlijk afkomstig van een voormalige
leerlooierij. Middels een meanderende waterstroom is de verontreiniging
waarschijnlijk verspreid over de gehele breedte van het terrein. De
verontreiniging is als calamiteit behandeld en direct ontgraven en afgevoerd naar
een erkende verwerker.
Projectontwikkelaar
Verhoeven Milieutechniek B.V.
November 2008
€ 10.000,Grondsanering Blauwhoefseweg te Klundert
Ten behoeve van een onroerend goed transactie is het achterterrein van een
boerderij gesaneerd. Er was sprake van een verontreiniging met asbest. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog is de asbest dakbedekking van de diverse opstallen
geschoten en in de bovengrond terecht gekomen. De verontreinigde grond is
ontgraven en afgevoerd. Het ontgravingsvak is aangevuld met schoon
aanvulzand.

Particulier
Verhoeven Milieutechniek B.V.
September - oktober 2008
€ 30.000,Saneringsbegeleiding en waterzuivering Nijverheidstraat te Dordrecht
In combinatie met een rioolvervanging is de verontreinigde grond rondom het
oude riool gesaneerd . De schone bovengrond is verwijderd en later weer
hergebruikt voor aanvulling. Tijdens de sanering en de rioolvervanging is
verontreinigd grondwater onttrokken en via een waterzuivering op het riool
geloosd. Tijdens de sanering zijn de belendende bedrijven bereikbaar gebleven.
Na de sanering zijn de huisaansluitingen en het wegdek hersteld.
Gemeente
Aannemersbedrijf Verhoeven B.V. / Verhoeven Milieutechniek B.V.
September 2008
€ 10.000,-
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Milieukundige begeleiding Spaarndammerdijk te Amsterdam
Aan de Spaarndammerdijk is rondom een boerderij en een sierheester een
verontreiniging aangetroffen met zware metalen. De verontreiniging bevond zich
in een moestuin en langs de waterkant. De sierheester is gespaard en langs de
waterkant is een nieuwe beschoeiing en een steiger aangelegd. Het
ontgravingsvak ter plaatse van de moestuin is aangevuld met teelaarde en weer
geschikt om als moestuin te worden gebruikt.
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Westerpark
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Augustus - september 2008
€ 30.000,Grondsanering Houtweg te Culemborg
In verband met een rioolvervanging wordt de grond langs het riool gesaneerd.
Het terrein naast de saneringslocatie is in gebruik geweest als pompstation.
Voorafgaand aan de sanering is een bronnering met waterzuivering geplaatst. Het
vrijkomende water is op het riool geloosd. De schone bovengrond is verwijderd
en later hergebruikt voor aanvulling. Tijdens de sanering zijn de langs liggende
bedrijven bereikbaar gebleven. Na de sanering zijn de huisaansluitingen en het
wegdek herstelt.
Gemeente Culemborg
Aannemersbedrijf Verhoeven B.V.
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Juli - augustus 2008
€ 30.000,Grond-, en grondwatersanering Lange Hofstedestraat te Buren
Ten behoeve van een onroerend goed transactie zijn twee verontreinigde spots
met minerale olie gesaneerd. De schone bovenlaag is naast het ontgravingvak in
depot gezet. De verontreinigde ondergrond rondom een olie/benzine-afscheider is
ontgraven en naar een erkend verwerker afgevoerd. De schone bovengrond is
gebruikt voor de aanvulling van het ontgravingsvak en de afscheider is gespaard
gebleven. Ten behoeve van een eventuele grondwater-sanering is een drainage
aangelegd in één van de ontgravingsvakken.
Transportbedrijf
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Juli - augustus 2008
€ 15.000,Voorbereiding, begeleiding en sanering Konijnenberg te Breda
Vanwege de nieuwbouw van een hal op een bedrijfsterrein is een reeks
bodemonderzoeken uitgevoerd waarbij een PAK en een PCB verontreiniging is
aangetroffen. Voor de sanering van beide verontreinigingen is een BUS-melding
ingediend en akkoord bevonden. Daarnaast is subsidie aangevraagd en verkregen
in het kader van de bedrijvenregeling. De sanering is uitgevoerd door ontgraving
van de verontreinigde grond. Na afvoer van de verontreinigde grond is de locatie
aangevuld en bouwrijp gemaakt.
Producent luchtverwarmings-units
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Juli 2008
€ 70.000,-
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Sloop en grondsanering Drielse weg te Hedel
Tijdens de sloop van een boerderij ten behoeve van de aanleg van een
verbindingsweg naar de Rijksweg is asbest aangetroffen in een voormalige
gierkelder en in de verharding van een puinpad. De gierkelder was volgestort met
asbesthoudend puin. Het asbesthoudend puin is ontgraven en naar een erkend
verwerker afgevoerd.

Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Juli 2008
€ 30.000,Sanering tankinstallatie en bodem Vaartweg te Oosterhout
Ter plaatse van een voormalig brandstofdepot van Oliehandel Snijders is een
tankinstallatie verwijderd en een bodemsanering uitgevoerd op minerale olie en
vluchtige aromaten. De verontreinigde grond bevond zich rondom de
bedrijfsbebouwing en is ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.
Middels een grondwateronttrekking is de ontgravingsput drooggelegd en het
onttrokken bemalingswater is via een waterzuivering geloosd op de riolering. De
bedrijfsvoering heeft geen belemmeringen ondervonden van de tank- en
bodemsanering.
Taxibedrijf
Verhoeven Milieutechniek B.V./ door derden
Mei - juni 2008
€ 75.000,Functiegerichte sanering Raadhuisstraat te Sprang-Capelle
Vanwege de toekomstige nieuwbouw op een braakliggend terrein in de
bebouwde kom van Sprang-Capelle is de aanwezige verontreiniging met
zware metalen in de bovengrond en de semi-verharding verwijderd middels
een functiegerichte sanering. De sanering is uitgevoerd middels ontgraving
en verwerking van de verontreinigde bovenlaag. De ontgraving is aangevuld
met zand en teelaarde waarmee een schone leeflaag is gecreëerd. De sanering
is uitgevoerd conform de BUS-melding.
Particulier
Verhoeven Milieutechniek B.V. / door derden
Juni 2008
€ 40.000,Voorbereiding, begeleiding en sanering Van Heemstraweg te Zuilichem
Vanwege de nieuwbouw op een bedrijfsterrein is een 0-situatie bodemonderzoek uitgevoerd waarbij twee verontreinigingen met oliecomponenten zijn
aangetroffen. Middels een BUS-melding is de sanering bij het bevoegd gezag
gemeld en goedgekeurd. In het kader van de bedrijvenregeling is eveneens
subsidie aangevraagd en verleend. De sanering is inmiddels uitgevoerd en
momenteel vindt de evaluatierapportage en afhandeling van de subsidie plaats.
De grondverontreinigingen zijn volledig verwijderd. Uit de resultaten van twee
monitoringsronden is gebleken dat een grondwatersanering niet meer
noodzakelijk is en de sanering daarmee als afgerond kan worden beschouwd.
Taxibedrijf
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Maart - juni 2008
€ 90.000,-
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Bodemsanering Nieuw Jonkerstraat te Amsterdam
In het kader van de herontwikkeling van de locatie is een functiegerichte
sanering uitgevoerd. Het betrof een bodemverontreiniging met zware metalen
en PAK die is gesaneerd conform de BUS-melding. De sterk verontreinigde
grond is afgevoerd naar een erkende verwerker. Na uitkeuring van de
ontgravingswanden is de overige licht verontreinigde grond als categorie-1
grond afgezet bij een erkende verwerkingsinrichting. Op de locatie wordt
nieuwbouw gerealiseerd door de opdrachtgever.
Bouwbedrijf De Nijs & Zn
Door derden
Verhoeven Milieutechniek B.V.
April- mei 2008
€ 40.000,Grondsanering Munteltuinen te Den Bosch
Ter plaatse van een parkje en een kinderspeelplaats in een woonwijk is een
bovengrondverontreiniging met lood geconstateerd tussen een aantal grote
bomen. Voordat kon worden gesaneerd zijn de speeltoestellen ontmanteld en
tijdelijk in een depot geplaatst. De grondverontreiniging rondom de boomwortels is middels een vacuümzuigleiding opgezogen. De verontreinigde
grond is vervolgens afgevoerd naar een gemeentelijk depot. Na de aanvulling
van de locatie met aanvulzand en teelaarde zijn de speeltoestellen terug
geplaatst en is het gras weer ingezaaid.
Gemeente Den Bosch
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Maart - mei 2008
€ 22.000,Voorbereiding, begeleiding en sanering Hogeweg te Zaltbommel
Vanwege de verkoop van een bedrijfsterrein is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd waarbij een verontreinigingen met PAK is
aangetroffen ter plaatse van een voormalige asfaltweg. De sanering is
uitgevoerd middels ontgraving. De sterk verontreinigde grond is eerst
ontgraven en afgevoerd naar een reiniger. De licht verontreinigde grond die
daarna achterbleef is afgevoerd naar een categorie-1 depot van de Gemeente.
Gemeente Zaltbommel
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Februari - maart 2008
€ 40.000,Milieukundige begeleiding en verwerking grond Korte Bosweg ‘t Zand
Vanwege de herontwikkeling van een voormalig bedrijfsterrein is een grondsanering uitgevoerd middels ontgraving. De sterk met oliecomponenten
verontreinigde grond is afgevoerd naar een reiniger. De licht verontreinigde
grond is eveneens afgevoerd naar een erkende verwerker.
Gemeente Zijpe
Aannemersbedrijf Sneekes
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Februari 2008
€ 30.000,-
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Voorbereiding, begeleiding en sanering bedrijventerrein te Zaltbommel
Vanwege de inrichting van een nieuw bedrijventerrein is op een voormalig
autowrakkenterrein een bodemsanering uitgevoerd. De ernstige bodemverontreiniging met asbest en minerale olie is volledig gesaneerd. In totaal is
circa 5.000 ton verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker.
Het terrein is niet aangevuld vanwege een overschot aan grond op het
bedrijventerrein, maar direct bouwrijp gemaakt door Verhoeven Infra.
Gemeente Zaltbommel
Verhoeven Milieutechniek B.V.

:
:

Oktober - december 2007
€ 550.000,-
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Sanering spoortrace Halte Eygelshoven
Vanwege de vervanging van een traject met spoorrails in Eygelshoven is de
naastgelegen verontreinigde grond gesaneerd. De ernstige bodemverontreiniging
met PAK, minerale olie en koper is gesaneerd middels ontgraving en de afvoer
van de verontreinigde grond naar een erkende verwerker. Met de grootst mogelijk
spoed is in zeer korte tijd een huzarenstuk uitgehaald.
Movares
Verhoeven Milieutechniek B.V.
December 2007
€ 52.000,-
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Bodemsanering Wilhelminastraat te Reusel-De Mierden
Met een onderhandse aanbestedingsprocedure is Verhoeven Milieutechniek BV
als laagste aanbieder geselecteerd voor de sanering van de voormalige
gemeentewerf. Direct na de sloop van de opstallen is de bodemverontreiniging
bestaande uit de zware metalen zink en koper gesaneerd conform het
saneringsplan van SGS. In totaal is 1150 ton grond afgevoerd naar een erkende
verwerker. De toekomstige bestemming van het terrein is nog niet bekend;
mogelijk wordt de locatie verkocht.
Gemeente Reusel-De Mierden
Door derden
Verhoeven Milieutechniek B.V.
November 2007
€ 55.000,Tank- en bodemsanering en monitoring Julianastraat te Waalwijk
Sanering van een ondergrondse brandstoftank (huisbrandolie) en een
bodemsanering tussen het woonhuis, de openbare weg en de kabels en leidingen.
Tegen het woonhuis is een restverontreiniging in de grond en het grondwater
achtergebleven die is gevolgd middels een grondwatermonitoring en binnenluchtmetingen. Het trottoir en de openbare weg zijn opnieuw bestraat en het project
is inmiddels afgemeld bij de Provincie.
Particulier
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Oktober 2007
€ 30.000,-
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Bodemsanering Pater van den Elsenlaan te Veghel
In verband met de verkoop van de locatie is de aanwezige bodemverontreiniging
met oliecomponenten gesaneerd. Op de locatie waren voorheen blusvijvers en
een oliedepot aanwezig. In verschillende fasen zijn de vijvers afgedamd, drooggelegd en ontgraven. De verontreinigde grond wordt direct afgevoerd naar een
erkende verwerker. De sanering is in 2 weken uitgevoerd.
CHV Landbouwbelang
Verhoeven Milieutechniek B.V. / door derden
September 2007
€ 40.000,Bodemsanering Eindsepad te Den Hout
Ter plaatse van een voormalig tankstation is in het verleden slechts de tankinstallatie verwijderd. De verontreiniging in grond en grondwater is daarbij
achtergebleven en strekte zich uit tot onder het bestaande woonhuis en de
garage. De fundering van de bebouwing is voorafgaand aan de bodemsanering
opgevangen met een hulpconstructie, waardoor de volledige grondverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten onder de bebouwing kon
worden ontgraven. De sanering is onder de strengste veiligheidseisen uitgevoerd
vanwege de vluchtige aromaten en de besloten ruimten. In totaal is circa 900
ton verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker. In de later
weer aangevulde ontgravingsput is een drain en pompput aangebracht ten
behoeve van de kortstondig uitgevoerde grondwatersanering. Het terrein is
na afloop van de sanering weer opnieuw bestraat.
Van der Sluis groep
Verhoeven Milieutechniek BV
Juli 2007
€ 70.000,Grondsanering Dorpsstraat te Halsteren
In verband met de verkoop van een woning zijn twee percelen aan de
Dorpsstraat gesaneerd. De verontreiniging met zware metalen bevond zich in
de achtertuinen van twee woningen. De tuinen waren slechts bereikbaar via
een brandgang en de verontreinigde grond moest tussentijds worden opgeslagen
in een depot op gemeentelijk terrein. De grond is ontgraven met een mini graver
en in depot gereden met mini dumpers. Vanuit het depot is de sterk
verontreinigde
grond afgevoerd naar een erkende verwerker. Na afloop van de sanering zijn de
tuinen weer aangevuld met zand en de erfafscheiding en bestrating weer
aangebracht.
Particulier
Verhoeven Milieutechniek BV
Juni 2007
€ 25.000,Grondsanering Van Heemstraweg te Beneden-Leeuwen
Ten behoeve van uitbreidingsplannen op een perceel aan de Van Heemstraweg
is op het voorterrein een grondverontreiniging met minerale olie gesaneerd
middels ontgraving. In totaal is 1.400 ton verontreinigde grond ontgraven en
afgevoerd naar een erkende verwerker.
Pluimveehouderij
Verhoeven Milieutechniek BV
Mei - juni 2007
€ 60.000,-
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Grondsanering binnentuin monumentaal pand te Leiden
In verband met een verbouwing aan een monumentaal pand in Leiden is
de binnentuin gesaneerd. De grond in de binnentuin is ontgraven middels een
spieringkraan waarmee de grond m3 voor m3 over het gebouw is getild en in
containers is geplaatst. Vanwege een inpandige sloop en fors ruimtegebrek
is op deze manier in ruim 1 week tijd 700 ton ontgraven en in containers
afgevoerd naar een erkende verwerker. Het aanvulzand is op dezelfde wijze in
de binnentuin aangebracht. Door een goede voorbereiding, de snelle werkwijze
en in goed overleg met de sloper, bouwer en omwonenden is de overlast tot
een minimum beperkt.
Bouwbedrijf en projectontwikkelaar
Verhoeven Milieutechniek BV
Door derden
Mei - juni 2007
€ 45.000,-
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Tanksanering en milieukundige begeleiding in Heerewaarden
Tussen een voormalige brandweerkazerne en de openbare weg is een
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een ondergrondse tank. Op basis van
de resultaten van dat bodemonderzoek is de tank vervolgens onder milieukundige
begeleiding vrijgegraven, gereinigd en gesaneerd. Het tankvak is direct aangevuld
met aanvuland en opnieuw bestraat. Er is een geringe hoeveelheid verontreinigde
grond vrijgekomen en afgevoerd naar een erkende verwerker.
Gemeente Maasdriel
Verhoeven Milieutechniek B.V.

:
:

Maart - april 2007
€ 10.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Sloop, grondsanering en bouwrijp maken Taalstraat te Vught
Ten behoeve van de toekomstige nieuwbouw op een perceel aan de Taalstraat in Vught is de bestaande woon- en bedrijfsbebouwing gesloopt en
de funderingen verwijderd. Tenslotte is de bouwput verder ontgraven ten
behoeve van de aanleg van een kelder. Voorafgaand aan de ontgraving is
bodemonderzoek verricht en zijn diverse partijkeuringen uitgevoerd. In de
eerste fase van de ontgraving/sanering is de sterk verontreinigde grond
gesaneerd en in de tweede fase is de licht verontreinigde en schone grond
ontgraven en afgevoerd. Na de bouw van de wanden van de kelder is de
bouwput verder aangevuld tot aan het maaiveld.
Bouwcombinatie
Verhoeven Milieutechniek BV
December 2006 - april 2007
€ 75.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/MKB
Uitvoering
Aanneemsom

:
:
:
:

Grondsanering Karel van Gelreweg te Poederoijen
Vanwege het plaatsen van een tijdelijke woning naast een kassencomplex
is een aanwezige grondverontreiniging (250 m3) met cadmium ontgraven en
afgevoerd naar een erkende verwerker.
Particulier
Verhoeven Milieutechniek BV
Januari - februari 2007
€ 15.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Aannemer/milieukundige
Begeleiding
Uitvoering
Aanneemsom

:
:

Grondsanering Koxkampseweg te Zaltbommel
Op een bedrijfsterrein zijn de oude opstallen gesloopt, is de verharding
verwijderd en een grondsanering uitgevoerd. De sterke bovengrond
verontreiniging met PAK (1.600 ton) is ontgraven en afgevoerd naar een
erkende verwerker en de licht verontreinigde ondergrond (1.600 ton categorie-1
grond) is gekeurd en afgevoerd naar een geluidswal in de directe omgeving.
Het nieuwe bedrijfspand met parkeergarage is inmiddels gerealiseerd.
Sanitair groothandel
Verhoeven Milieutechniek BV

:
:

November 2006 - januari 2007
€ 200.000,-

Werkomschrijving

:

Opdrachtgever
Uitvoerende partij
Aanneemsom

:
:
:

Categorie-1 geluidswal, Ommerenwal te Lienden
Rondom de opstelplaatsen van de Kleiduivenschietverening de Betuwe
wordt een aarden geluidswal aangelegd bestaande uit categorie-1 grond.
De aanleg, acceptatie, exploitatie en beheer wordt verzorgd door Verhoeven
Milieutechniek. Vanaf 2000 tot heden is 80.000 m3 categorie-1 grond verwerkt in
de aardenwal. Het werk loopt door tot in 2009.
KSV De Betuwe
Verhoeven Milieutechniek B.V.
€ 0,- opbrengst komt voort uit acceptatie van categorie-1 grond.

