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VCA-P 2017/6.0 
 
Met dit certificaat bevestigt Kiwa dat het management systeem geïmplementeerd door 

Heijmans Infra B.V. 

 

Voldoet aan de vereisten van VCA-P 2017/6.0 voor het toepassingsgebied:  

 Het realiseren en onderhouden van multidisciplinaire infrastructurele projecten op het gebied van: grond-, 

wegen waterbouw; civiele en utiliteitsbouw; spoorbouw; kabel- en leidingsystemen; gestuurde boringen; 

gesloten en open frontpersingen; telecom; bermbeveiligingen, wegmarkeringen, tijdelijke verkeers-

maatregelen en verkeersinstallaties; geluidswerende voorzieningen; funderingstechnieken; 

boortechnieken; span- en verplaatsingstechnieken; elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties; 

gebiedsontwikkeling; geodesie en grondverzet. Het produceren van beton. Het technisch repareren en het 

beschermen van beton.Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton.  

Het uitvoeren en milieukundig begeleiden van (water)bodemsaneringen. Het uitvoeren van veldwerk bij 

milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek. Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Het onderhouden 

van de infrastructuur van het bedrijventerrein van Tata Steel te IJmuiden. 

 
Heijmans Materieelbeheer B.V.   

Het onderhouden, beheren, exploiteren en verhuren van materieel en installaties.Het ontwerpen, inrichten 

en onderhouden van bouwplaatsen. Het ontwerpen en vervaardigen van machines en installaties. 

Projectorganisatie Heijmans A12 B.V. 

Het onderhouden en financieren (conform de Werkzaamheden uit de DBFM-overeenkomst) van het 

wegverbredingsproject A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord. 

 

NACE: 41.10, 42.11, 42.12, 42.13, 42.22, 42.99, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.99, 71.12 

TAC: 28ABC, 34A 

 

 
Ron Scheepers 

Country manager Kiwa Nederland 

 
Raadpleeg www.kiwa.com om vast te stellen dat het certificaat nog steeds geldig is. 

  

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2288 AB  RIJSWIJK 

 

Tel. +31 88 998 44 00 

Fax +31 88 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

 

Bedrijfsgegevens 

Heijmans Infra B.V. 

Graafsebaan 67 

5248 JT ROSMALEN 

NEDERLAND 

KVK 17104126 

De werkzaamheden en namen en adresgegevens van 

de gecertificeerde werkmaatschappijen, vestigingen en 

locaties evenals de daarbij behorende toepassingsgebieden 

staan op pagina 2 en 3 van dit certificaat. 
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K-0209305/1 

VCA-P 2017/06  

Toepassingsgebieden behorend bij VCA-P (2017/6.0) certificaat K-0209305/1 - Heijmans Infra B.V. 
 

Onderneming Toepassingsgebied 

Heijmans Infra B.V. 
Hoofdvestiging Rosmalen 
Graafsebaan 67 
5248 JT  ROSMALEN 

Het realiseren en onderhouden van multidisciplinaire infrastructurele projecten op het gebied van: grond-, 
weg- en waterbouw; civiele en utiliteitsbouw; spoorbouw; kabel- en leidingsystemen; gestuurde boringen; 
gesloten en open frontpersingen; telecom; bermbeveiligingen, wegmarkeringen, tijdelijke 
verkeersmaatregelen en verkeersinstallaties; geluidswerende voorzieningen; funderingstechnieken; 
boortechnieken; span- en verplaatsingstechnieken; elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties; 
gebiedsontwikkeling; geodesie en grondverzet. 
Het produceren van beton. 
Het technisch repareren en het beschermen van beton. 
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton. 
Het uitvoeren en milieukundig begeleiden van (water)bodemsaneringen. 
Het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek. 
Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. 
Het onderhouden van de infrastructuur van het bedrijventerrein van Tata Steel te IJmuiden. 
 
Heijmans Materieelbeheer B.V. 
Het onderhouden van materieel en installaties. 
Het inrichten en onderhouden van bouwplaatsen. 
Het vervaardigen van machines en installaties. 
 
Projectorganisatie Heijmans A12 B.V. 
Het onderhouden (conform de Werkzaamheden uit de DBFM-overeenkomst) van het wegverbredingsproject 
A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord. 

Werkmaatschappijen Toepassingsgebied 

Heijmans Materieelbeheer B.V. 
Graafsebaan 3 
5248 JR  ROSMALEN 

Het onderhouden van materieel en installaties. 
Het inrichten en onderhouden van bouwplaatsen. 
Het vervaardigen van machines en installaties. 

Projectorganisatie Heijmans A12 B.V. 
Graafsebaan 67 
5248 JT  ROSMALEN 

Het onderhouden (conform de Werkzaamheden uit de DBFM-overeenkomst) van het wegverbredingsproject 
A12 Veenendaal- Ede- Grijsoord. 

Vestigingen Toepassingsgebied 

Heijmans Infra B.V. 
Integrale Regio Projecten 
Vestiging Nijkerk  
Nijverheidsstraat 38 
38961 RJ  NIJKERK GLD 
 

Het realiseren en onderhouden van multidisciplinaire infrastructurele projecten op het gebied van: grond-, 
weg- en waterbouw; civiele en utiliteitsbouw; spoorbouw; kabel- en leidingsystemen; gestuurde boringen; 
gesloten en open frontpersingen; telecom; bermbeveiligingen, wegmarkeringen, tijdelijke 
verkeersmaatregelen en verkeersinstallaties; geluidswerende voorzieningen; funderingstechnieken; 
boortechnieken; span- en verplaatsingstechnieken; elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties; 
gebiedsontwikkeling; geodesie en grondverzet. 
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton. 

Heijmans Infra B.V. 
Vestiging Veenendaal, Regio Midden-Oost  
Landjuweel 35  
3905 PE VEENENDAAL  
 

Het realiseren en onderhouden van multidisciplinaire infrastructurele projecten op het gebied van: grond-, 
weg- en waterbouw; civiele en utiliteitsbouw; spoorbouw; kabel- en leidingsystemen; gestuurde boringen; 
gesloten en open frontpersingen; telecom; bermbeveiligingen, wegmarkeringen, tijdelijke 
verkeersmaatregelen en verkeersinstallaties; geluidswerende voorzieningen; funderingstechnieken; 
boortechnieken; span- en verplaatsingstechnieken; elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties; 
gebiedsontwikkeling; geodesie en grondverzet. 
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton. 

Heijmans Infra B.V. 
Vestiging Hoogeveen, Regio Midden-Oost  
Voltastraat 2d  
7903 AB HOOGEVEEN  
 

Het realiseren en onderhouden van multidisciplinaire infrastructurele projecten op het gebied van: grond-, 
weg- en waterbouw; civiele en utiliteitsbouw; spoorbouw; kabel- en leidingsystemen; gestuurde boringen; 
gesloten en open frontpersingen; telecom; bermbeveiligingen, wegmarkeringen, tijdelijke 
verkeersmaatregelen en verkeersinstallaties; geluidswerende voorzieningen; funderingstechnieken; 
boortechnieken; span- en verplaatsingstechnieken; elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties; 
gebiedsontwikkeling; geodesie en grondverzet. 
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton. 

Heijmans Infra B.V. 
Vestiging Eindhoven Regio Zuid  
Boschdijk 780  
5624 CL EINDHOVEN  
 

Het realiseren en onderhouden van multidisciplinaire infrastructurele projecten op het gebied van: grond-, 
weg- en waterbouw; civiele en utiliteitsbouw; spoorbouw; kabel- en leidingsystemen; gestuurde boringen; 
gesloten en open frontpersingen; telecom; bermbeveiligingen, wegmarkeringen, tijdelijke 
verkeersmaatregelen en verkeersinstallaties; geluidswerende voorzieningen; funderingstechnieken; 
boortechnieken; span- en verplaatsingstechnieken; elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties; 
gebiedsontwikkeling; geodesie en grondverzet. 
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton. 

Heijmans Infra B.V. 
Vestiging Assendelft, Regio Noord West  
Zaandammerweg 14  
1566 PG  ASSENDELFT  
 

Het realiseren en onderhouden van multidisciplinaire infrastructurele projecten op het gebied van: grond-, 
weg- en waterbouw; civiele en utiliteitsbouw; spoorbouw; kabel- en leidingsystemen; gestuurde boringen; 
gesloten en open frontpersingen; telecom; bermbeveiligingen, wegmarkeringen, tijdelijke 
verkeersmaatregelen en verkeersinstallaties; geluidswerende voorzieningen; funderingstechnieken; 
boortechnieken; span- en verplaatsingstechnieken; elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties; 
gebiedsontwikkeling; geodesie en grondverzet. 
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton. 

Heijmans Infra B.V. 
Vestiging Dordrecht, Regio Zuid West  
Labradoriet 330  
3316 KB  DORDRECHT  

 

Het realiseren en onderhouden van multidisciplinaire infrastructurele projecten op het gebied van: grond-, 
weg- en waterbouw; civiele en utiliteitsbouw; spoorbouw; kabel- en leidingsystemen; gestuurde boringen; 
gesloten en open frontpersingen; telecom; bermbeveiligingen, wegmarkeringen, tijdelijke 
verkeersmaatregelen en verkeersinstallaties; geluidswerende voorzieningen; funderingstechnieken; 
boortechnieken; span- en verplaatsingstechnieken; elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties; 
gebiedsontwikkeling; geodesie en grondverzet. 
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton. 
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Steunpunten / Projectlocaties 

 
Toepassingsgebied 
  

Heijmans Infra B.V. – Steunpunt, Regio Midden Oost  
Binnenhavenstraat 2 
7553 GJ  HENGELO 

Het realiseren en onderhouden van projecten op het gebied van grond-, weg en waterbouw. 

Heijmans Infra B.V. – Steunpunt, Regio Zuid West  
Ceresstraat 13 
4811 CA  BREDA 

Het realiseren en onderhouden van projecten op het gebied van grond-, weg en waterbouw. 

Heijmans Infra B.V. – Steunpunt, Regio Zuid West  
Amundsenweg 13 

4462 GP  GOES 

Het realiseren en onderhouden van projecten op het gebied van grond-, weg en waterbouw. 

Heijmans Infra B.V. – Steunpunt Regio Zuid  
Breinderveldweg 15 

6365 CM  SCHINNEN 

Het realiseren en onderhouden van projecten op het gebied van grond-, weg en waterbouw. 

Heijmans Infra B.V. – Steunpunt Civiele Specialismen 
De Liesbosch 33 
3439 LB  NIEUWEGEIN 

Het realiseren van projecten op het gebied van gestuurde boringen en boogzinkeren. 

Heijmans Infra B.V. – Projectlocatie 
Asset Management Schiphol  
Reykjavikweg 2 
1118 LK  SCHIPHOL 

Het realiseren en onderhouden van multidisciplinaire infrastructurele projecten op het gebied van: grond-, 
weg- en waterbouw; civiele en utiliteitsbouw; spoorbouw; kabel- en leidingsystemen; gestuurde boringen; 
gesloten en open frontpersingen; telecom; bermbeveiligingen, wegmarkeringen, tijdelijke 
verkeersmaatregelen en verkeersinstallaties; geluidswerende voorzieningen; funderingstechnieken; 
boortechnieken; span- en verplaatsingstechnieken; elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties; 
gebiedsontwikkeling; geodesie en grondverzet. 
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton. 

Heijmans Infra B.V. – Projectlocatie 
Hydrovac IJmuiden  
p/a Graafsebaan 67  
5248 JR  ROSMALEN  

Het onderhouden van de infrastructuur van het bedrijventerrein van Tata Steel te IJmuiden, bestaande uit: 
- Het reinigen van wegdek waaronder ook ZOAB en waterdoorlatende bestratingen. 
- Het uitvoeren van stofbestrijding d.m.v. wegdekreiniging. 
- Het uitvoeren van gladheidsbestrijding. 
- Het in calamiteitendienst uitvoeren voorgenoemde activiteiten. 

Heijmans Infra B.V. – Projectlocatie 
Kabel- & Leidingsystemen, Amsterdam 
Coenhavenweg 16 
1013 BL  AMSTERDAM 
 

Het realiseren van projecten op het gebied van kabel- en leidingsystemen, gestuurde boringen en gesloten 
en open frontpersingen. 

 

 


