
POLENDAM 13            2340 BEERSE
tel. +32(0)14/61 71 83 fax +32(0)14/61 89 09

info@adamsaannemingen.be

www.adamsaannemingen.be
www.adams-polendam.be

OPENINGSUREN
van maandag tot vrijdag 06.00 - 12.00 uur 13.00 - 18.00 uur

betoncentrale - 16.00 uur

zaterdag 06.00 - 12.00 uur betoncentrale - 11.00 uur
zon-en feestdagen gesloten

AFBRAAKWERKEN GROND EN -
INFRASTRUCTUURWERKEN

EEN STERKE START VOOR ELK PROJECT

Adams Aannemingen is gespecialiseerd in alle mo-
gelijke sloopwerken. Een uiterst volledig en modern 
machinepark,  bouwkundige kennis en gemotiveerde 
vakmensen zorgen ervoor dat wij u optimaal van dienst 
kunnen zijn. Uiteraard gebeuren alle projecten, groot 
en klein, volgens de strenge normen van de huidige 
milieuwetgeving. Jarenlange ervaring staat garant 
voor de vakkundige en doelmatige afhandeling van 
uw sloopprojecten. Adams Aannemingen is tevens uit-
gerust om asbestverwijderingen uit te voeren volgens 
“ de methode van de eenvoudige handelingen “. 

EEN BASIS OM VERDER TE BOUWEN

Voor onderstaande grondwerken kunnen wij u van 
dienst zijn :
• Uitgraven van putten en sleuven, leggen van 

rioleringen
• Ontbossen, groen verwijderen en zo nodig recycleren
• Zeven van grond
• Verhardingen voor terreinen, bedrijfshallen, 

loodsen, werfwegen e.d. 
• Nivelleren van terreinen en binnenruimtes met 

behulp van lasers en egaliseermachine
• Onze B-TOP zorgt voor tijdelijke opslag van 

gronden met allerlei soorten van verontreinigingen.
Geheel volgens de code van goede praktijk van grond 
verzet, opgesteld door OVAM, kunnen wij u admini-
stratieve en organisatorische ondersteuning geven.
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MOBIELE BREEKWERKEN MOBIELE ZEEFWERKEN - 
FREESWERKEN

MOBIELE HOUT 
HAKSELWERKEN

AFBREKEN OM TERUG OP TE BOUWEN

Met onze mobiele breekinstallatie recycleren wij bouw-
afval tot secundaire grondstof. Het vermalen puin 
wordt ontdaan van ijzer. Door deze techniek toe te 
passen besparen wij niet enkel op primaire grondstof-
fen maar ook op gestorte materialen. De breekwerken 
gebeuren op een door u gekozen locatie. Hierdoor 
worden vaak extra vervoerskosten uitgespaard. Het 
gerecycleerd product beschikt over de nodige attesten 
voorzien in het eenheidsreglement van OVAM. Naarge-
lang uw behoeften kunnen diverse fracties geprodu-
ceerd worden. Voor extra fijne breekwerken beschik-
ken wij over een eigen conebreker.

Op een door u gekozen locatie verwerken wij met onze 
mobiele houthakselaars uw afvalhout . Dit kwalitatief 
eindproduct kan op zijn beurt dienen als grondstof in 
de spaanplatenindustrie of als groene brandstof in de 
energiesector. Het te verwerken afvalhout kan afkom-
stig zijn van ontbossingen, boomstronken, hout van 
afbraakwerken e.d. Indien ter plaatse hakselen geen 
optie is, kunnen wij desgewenst het materiaal bij u 
ophalen en verwerken op onze depots.

GROEN WORDT ENERGIE

www.adamsaannemingen.be
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