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Al meer dan vijftig jaar is Adams Polendam uit Beerse 
een betrouwbare partner voor de recyclage van 
bouw- en sloopafval én voor het uitvoeren van grond-, 
afbraak- en infrastructuurwerken. Zowel voor bedrijven 
als voor particulieren. En met het verder uitbouwen 
van de containerdienst heeft Adams Polendam de 
cirkel helemaal rond gemaakt. Het bedrijf uit de 
Noorderkempen, met ook een vestiging in Massenhoven, 
kan instaan voor de afbraak van een bouwwerk, het 
transporteren, sorteren en recycleren van het bouwpuin 
en het opnieuw bouwklaar maken van een perceel. Een 
uniek aanbod voor de regio.

Het familiebedrijf Adams Polendam is gegroeid uit het 
loonbedrijf dat Karel Adams, de vader van huidige 
bedrijfsleider Guido, in 1962 startte. Het bedrijf legde zich 
toe op zowel grondwerken als wegenbouw. In 1994 ging 
de bouwfirma Adams haar eigen weg en groeide Adams 
Polendam onder impuls van Guido en zijn kinderen Stefaan, 
Ronny en Nancy door het implementeren van nieuwe 
technologieën en verstandig investeren in het machinepark 
uit tot een modern afbraak- en recyclagebedrijf. ‘We 
beschikken intussen over vier breekinstallaties, twee 
vaste brekers, een mobiele puinbreker en een mobiele 
houtbreker’, zegt Guido Adams. ‘Jaarlijks verwerken we 
meer dan 700.000 ton bouw- en sloopafval. De installatie 
in Beerse beschikt over een capaciteit van 250 ton per uur, 
deze in Massenhoven haalt 350 ton per uur en de mobiele 
installatie kan tot 150 ton per uur verwerken. Het materiaal 
hiervoor komt van zelf uitgevoerde sloopwerken of van de 
eigen containerdienst die over 350 containers beschikt, 
maar ook van wegenbouwers, grondwerkers, slopers en 
externe containerdiensten.’

Bijna 100% recyclage
Adams Polendam verzorgt niet alleen grond- en 
afbraakwerken, het bedrijf sorteert en behandelt ook uiterst 
efficiënt het verzamelde afval. ‘We slagen erin om 98% van 
het verzamelde afval een secundaire bestemming te geven’, 
vertelt Ronny Adams. ‘Op een uiterst vakkundige, snelle 
en milieuvriendelijke manier scheiden, zeven, sorteren 
en verwerken we alle vormen van bouw- en sloopafval. 
Dit zowel tot hoogwaardige gecertificeerde secundaire 
grondstoffen als tot zuivere gesorteerde afvalstromen die 
worden herbruikt als nieuwe grondstoffen of in andere 
nuttige toepassingen. Slechts 2% van het afval kunnen we 
niet recycleren en zelfs dit afval gaat niet verloren, aangezien 
het in de verbrandingsoven omgezet wordt in energie.’

Betoncentrales
Het bouwpuin dat Adams Polendam verzamelt krijgt een 
tweede leven in de eigen betoncentrales. ‘In deze centrales 
in Beerse en Massenhoven produceren we hoogwaardige 
funderingsmaterialen voor diverse bouwprojecten’, zegt 
Stefaan Adams. ‘Deze producten zijn van de hoogste 
kwaliteit en onze ervaren chauffeurs zorgen ervoor dat ze 
stipt en op een veilige en propere manier worden geleverd. 
Wij hanteren strenge eisen en controleren onze producten 
in onze eigen labo’s. Zo kunnen wij garanderen dat onze 
producten vele decennia lang de basis zullen zijn voor 
succesvol en comfortabel bouwen.’ 

Professioneel en ecologisch verantwoord
Ecologie is meer dan een modewoord bij Adams Polendam. 
‘Uiteraard nemen we alle wettelijke normen en regels in 
acht’, zegt Stefaan Adams. ‘Alleen stoppen we daar niet. We 
kiezen ervoor om altijd zowel professioneel als ecologisch 
verantwoord te werken. We zijn er dan ook fier op dat we de 
kwaliteitslabels van de externe keuringsinstellingen Copro en 

Certipro mogen gebruiken. Klanten die recyclageproducten 
zuiver sorteren, kunnen we als erkend VAL-I-PAC operator 
ook begeleiden bij het verkrijgen van premies.’ Ook door 
te investeren in een modern wagen- en machinepark en 
door alternatieve vervoersvormen te bekijken toont Adams 
Polendam zijn aandacht voor het milieu. ‘We beschikken over 
meer dan 40 goed onderhouden eigen voertuigen’, vertelt 
Stefaan. ‘Zware vrachtwagens, kleinere vrachtwagens, 
tractors, mixers en containerwagens. Voor elke situatie 
hebben we een oplossing en steeds zullen we proberen het 
CO2 verbruik zo laag mogelijk te houden. Maar daarnaast 
trachten we ook steeds om zoveel mogelijk vrachtwagens 
van de baan te houden. Bij Adams Massenhoven maken 
we bijvoorbeeld veelvuldig gebruik van het Albertkanaal om 
grote hoeveelheden te laden en lossen. 

Flexibel
Kenmerkend voor een familiebedrijf blijft bij Adams Polendam 
ondanks de groei van de jongste jaren de klant altijd centraal 
staan. ‘Klanten, zowel bedrijven als particulieren, kunnen bij 
ons terecht voor grote en kleine projecten’, besluit Ronny 
Adams. ‘Ons team van hooggekwalificeerde werkkrachten 
zet zich voor elk project even hard in. Het enorme voordeel 
is dat klanten bij ons inderdaad kunnen aankloppen voor 
een totaalproject: afbraak, vervoer, recyclage en opnieuw 
bouw klaar maken en dat allemaal via één eenvoudig 
aanspreekpunt. Maar dat ze evenzeer geholpen worden als 
ze een container nodig hebben om het afval bij een kleine 
verbouwing te verzamelen. Dat maakt voor ons een sterke 
partner voor grote en kleine opdrachten. Adams Polendam 
contacteren is vakkundig geholpen worden!’

www.adams-polendam.be
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Adams Aannemingen, uw partner voor grond- en sloopwerk
Naast Adams Polendam en Adams Massenhoven is Adams Aannemingen gespecialiseerd in alle 
mogelijke grond- en sloopwerk. Ook deze tak van Adams Polendam bezit een uiterst volledig 
en modern machinepark, maar ook de bouwtechnische kennis en de gemotiveerde vakmensen 
om complexe sloop- en grondwerken te volbrengen. Ze werken binnen de strenge normen van 
de milieuwetgeving en de jarenlange ervaring staat borg voor een vakkundige en doelmatige 
afhandeling van de elke opdracht. Adams Aannemingen is ook gecertificeerd om asbest 
verwijderingen uit te voeren volgens de ‘methode van de eenvoudige handelingen’.

www.adamsaannemingen.be
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BREKEN OM TERUG OP TE BOUWEN WE MAKEN DE AFVALCIRKEL HELEMAAL ROND
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mobiele zeef- en breekwerken
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grond- en afbraakwerken


