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Snelle inname & levering van grond
Grondbank Zuid-West Nederland is een grondbank met een eigen opslag
depot in Melissant. De grondbank in Melissant richt zich voor een belangrijk
deel op projecten waarbij relatief kleine hoeveelheden grond vrijkomen, door
de grond te accepteren op basis van indicatieve onderzoekgegevens.
Dit levert de projecten zowel lagere kosten als tijdvoordeel op.
Als gevolg van de introductie van het bouwstoffenbesluit worden
grondstromen die vrijkomen bij werken, eerst bemonsterd voordat zij ergens
anders als secundaire bouwstof kunnen worden toegepast. Grote nadelen
van het bouwstoffenbesluit zijn de relatief hoge kosten voor bemonstering
en laboratoriumonderzoek, zeker voor projecten waarbij slechts geringe
hoeveelheden grond vrijkomt. Steeds vaker ondervinden aannemers,
hoveniers, maar ook containerbedrijven en gemeenten problemen bij de
afzet van deze afvalstroom.
Grondbank Zuid-West Nederland is opgericht om voor dit probleem
een oplossing te bieden. Omdat op het eigen depot in Melissant de
grondstromen slechts tijdelijk worden opgeslagen is het namelijk niet
noodzakelijk dat de grondstromen voor zij worden afgevoerd van het werk,
zijn bemonsterd conform het bouwstoffenbesluit. Omdat de grond niet word
afgevoerd naar een werk, spelen zaken als planning en uitvoeringstermijn
vrijwel geen rol. Afvoer van grond is derhalve op korte termijn te realiseren.

Wij bieden U duidelijke en
praktische oplossingen
bij complexe grondzaken
met betrekking tot het
bouwstoffenbesluit

Onze voordelen op een rij:
• snelle levering
als u grond nodig heeft;

Wij zijn specialist in
grond en hebben dan
ook telkens een passend
antwoord op uw
grondvragen

• snelle inname
als u van uw grond af wilt;
• KOSTENBESPARING
door bemonstering uit handen
te nemen;
• ZEVEN en mengen
van grond is op het depot mogelijk;
• Aan- en afvoer
verzorgen wij desgewenst direct of
door plaatsing van een containerbak;
• Inspectie voor levering
is mogelijk doordat elke partij grond
wordt geleverd vanaf ons depot;
• Tijdelijke opslag
van uw grond is mogelijk door ons
eigen depot in Melissant.

Bemonstering
Elk kubieke meter grond die vrijkomt
moet gekeurd worden door een
instantie die erkend is door het
ministerie van VROM. U loopt namelijk
financiële risico’s en kans op hoge
boetes wanneer de kwaliteit van grond
niet bekend is.
Grondbank Zuid-West Nederland kan
als specialist het hele keuringstraject
(bemonstering, analyse en classificatie)
van partijen grond aanbieden.

