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BOSKALIS ENVIRONMENTAL
Boskalis Environmental houdt zich wereldwijd
bezig met bodemreiniging, de verwerking van
baggerspecie, water- en landbodemsaneringen,
het hergebruik van grondstoffen en depotbeheer.
Wij zijn gespecialiseerd in de grootschalige reiniging van verontreinigde grond en minerale afvalstoffen. Daarbij gebruiken we technieken die we
zelf ontwikkelen en installaties die we zelf ontwerpen
en bouwen. Ook verzorgen we het gehele proces,
inclusief keuring, planning, transport en afzet van de
deelstromen.
Omdat we beschikken over een eigen technische
dienst, engineerafdeling en laboratorium, zijn wij
in staat om ingewikkelde projecten integraal uit te
voeren: van het vooronderzoek, het ontwerp en
het projectmanagement, tot aan de bouw van de
nodige installaties, de uitvoering en het beheer.
Boskalis Environmental werkt nauw samen met
Boskalis Nederland en Boskalis Internationaal.
Onze producten worden als bouwmaterialen
toegepast binnen Boskalis Nederland (waaronder
Beaumix®). De afdeling Grondstoffen zorgt voor
afzet en hergebruik ervan in diverse projecten van
Boskalis Nederland.
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Landbodemsanering

LANDBODEMSANERING
Meestal is landbodemsanering een onderdeel van de herontwikkeling van
vervuilde gebieden, de zogeheten Brownfields. Bij zulke herontwikkelingsprojecten nemen we steeds vaker het volledige project in handen, van het projectontwerp tot en met de constructie van nieuwe infrastructuur. We werken
daarvoor onder andere samen met projectontwikkelaars en andere onderdelen van Boskalis. Ook binnen de projecten van Boskalis Nederland
verzorgen wij de bodemsaneringen.
Een aantal van onze medewerkers is gespecialiseerd in het begeleiden en
uitvoeren van bodemsaneringen volgens de regels die hiervoor zijn vastgesteld. Hierbij verzorgen wij de planvorming tot en met de oplevering van het
gesaneerde gebied. Ook is een Hoger Veiligheidskundige in dienst, die zorgdraagt voor de veiligheid gedurende de sanering; een sanering wordt veilig
voor de direct betrokkenen en omgeving uitgevoerd.
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