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Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van 

Van den Herik Beheer B.V. 
Industrieweg 24, 3361 HJ  Sliedrecht, Nederland 

en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat 
 
 
voldoet aan de eisen gesteld in de Milieumanagementsysteem norm: 

ISO 14001:2015 

 

 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Voorbereiden en uitvoeren van grond-, weg- en (droge en natte) waterbouwkundige 
werken, waaronder bagger-, kust- en oeverwerkzaamheden, droog grondverzet en 
transporten t.b.v. de natte waterbouw, de opsporing en ondersteuning bij het ruimen van 
explosieven en het uitvoeren van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. 

Dit certificaat is verstrekt op basis van het ISO 14001 certificatiesysteem van SCCM. 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
Van den Herik Beheer B.V. 

De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 
 

 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

Van den Herik Beheer B.V. Industrieweg 24, 3361 HJ  Sliedrecht, 

Nederland 
Voorbereiden en uitvoeren van grond-, 

weg- en (droge en natte) 

waterbouwkundige werken, waaronder 

bagger-, kust- en oeverwerkzaamheden, 

droog grondverzet en transporten t.b.v. de 

natte waterbouw, de opsporing en 

ondersteuning bij het ruimen van 

explosieven en het uitvoeren van 

(water)bodemsaneringen en ingrepen in 

de waterbodem. 

Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V. Industrieweg 24, 3361 HJ  Sliedrecht, 

Nederland 
Voorbereiden en uitvoeren van grond-, 

weg- en (droge en natte) 

waterbouwkundige werken, waaronder 

bagger-, kust- en oeverwerkzaamheden, 

droog grondverzet en transporten t.b.v. de 

natte waterbouw, de opsporing en 

ondersteuning bij het ruimen van 

explosieven en het uitvoeren van 

(water)bodemsaneringen en ingrepen in 

de waterbodem. 

Van den Herik Personeel Waterbouw B.V. Industrieweg 24, 3361 HJ  Sliedrecht, 

Nederland 
Voorbereiden en uitvoeren van grond-, 

weg- en (droge en natte) 

waterbouwkundige werken, waaronder 

bagger-, kust- en oeverwerkzaamheden, 

droog grondverzet en transporten t.b.v. de 

natte waterbouw, de opsporing en 

ondersteuning bij het ruimen van 

explosieven en het uitvoeren van 

(water)bodemsaneringen en ingrepen in 

de waterbodem. 

Van den Herik Personeel B.V. Industrieweg 24, 3361 HJ  Sliedrecht, 

Nederland 
Voorbereiden en uitvoeren van grond-, 

weg- en (droge en natte) 

waterbouwkundige werken, waaronder 

bagger-, kust- en oeverwerkzaamheden, 

droog grondverzet en transporten t.b.v. de 

natte waterbouw, de opsporing en 

ondersteuning bij het ruimen van 

explosieven en het uitvoeren van 

(water)bodemsaneringen en ingrepen in 

de waterbodem. 

Van den Herik Materieel B.V. Industrieweg 24, 3361 HJ  Sliedrecht, 

Nederland 
Voorbereiden en uitvoeren van grond-, 

weg- en (droge en natte) 

waterbouwkundige werken, waaronder 

bagger-, kust- en oeverwerkzaamheden, 

droog grondverzet en transporten t.b.v. de 

natte waterbouw, de opsporing en 

ondersteuning bij het ruimen van 

explosieven en het uitvoeren van 

(water)bodemsaneringen en ingrepen in 

de waterbodem. 
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Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

Saricon B.V. Industrieweg 24, 3361 HJ  Sliedrecht, 

Nederland 
Voorbereiden en uitvoeren van grond-, 

weg- en (droge en natte) 

waterbouwkundige werken, waaronder 

bagger-, kust- en oeverwerkzaamheden, 

droog grondverzet en transporten t.b.v. de 

natte waterbouw, de opsporing en 

ondersteuning bij het ruimen van 

explosieven en het uitvoeren van 

(water)bodemsaneringen en ingrepen in 

de waterbodem. 

Charlock B.V. Industrieweg 24, 3361 HJ Sliedrecht, 

Nederland 
Voorbereiden en uitvoeren van grond-, 

weg- en (droge en natte) 

waterbouwkundige werken, waaronder 

bagger-, kust- en oeverwerkzaamheden, 

droog grondverzet en transporten t.b.v. de 

natte waterbouw, de opsporing en 

ondersteuning bij het ruimen van 

explosieven en het uitvoeren van 

(water)bodemsaneringen en ingrepen in 

de waterbodem. 

Christophorus B.V. Industrieweg 24, 3361 HJ Sliedrecht, 

Nederland 

Voorbereiden en uitvoeren van grond-, 

weg- en (droge en natte) 

waterbouwkundige werken, waaronder 

bagger-, kust- en oeverwerkzaamheden, 

droog grondverzet en transporten t.b.v. de 

natte waterbouw, de opsporing en 

ondersteuning bij het ruimen van 

explosieven en het uitvoeren van 

(water)bodemsaneringen en ingrepen in 

de waterbodem. 

 


