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Certificaat nr.: 

281647-2019-ASCC-NLD-RvA 

 

 

Initiële certificatie datum: 

15 december 1995 

Geldig: 

11 februari 2021 – 30 december 2022 

 
 

Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van 

Arcadis Nederland B.V. 
Beaulieustraat 22, 6814 DV  Arnhem, Nederland 

en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat 
 

 

voldoet aan de eisen gesteld in de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist 
Aannemers norm: 

VCA 2017/6.0 Petrochemie 
 
 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Toezicht houden en realisatie op de gebieden infrastructuur, milieu, water, 
groene ruimte en sportaccommodaties. En het uitvoeren en begeleiden van 

milieukundig bodemonderzoek, milieukundige werken en (water) 
bodemsaneringen. (NACE, Rev.2: 71.12) 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 

Arcadis Nederland B.V. 

De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 
 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

Arcadis Nederland B.V. Stationsplein 18d, 6221 BT  

Maastricht, Nederland 
Toezicht houden en realisatie op de 

gebieden infrastructuur, milieu, water, 

groene ruimte en sportaccommodaties. 

En het uitvoeren en begeleiden van 

milieukundig bodemonderzoek, 

milieukundige werken en (water) 

bodemsaneringen. 

Arcadis Nederland B.V. Beaulieustraat 22, 6814 DV  

Arnhem, Nederland 
Toezicht houden en realisatie op de 

gebieden infrastructuur, milieu, water, 

groene ruimte en sportaccommodaties. 

En het uitvoeren en begeleiden van 

milieukundig bodemonderzoek, 

milieukundige werken en (water) 

bodemsaneringen. 

Arcadis Nederland B.V. Delftse Poort, Weena 505, 3013 AL  

Rotterdam, Nederland 
Toezicht houden en realisatie op de 

gebieden infrastructuur, milieu, water, 

groene ruimte en sportaccommodaties. 

En het uitvoeren en begeleiden van 

milieukundig bodemonderzoek, 

milieukundige werken en (water) 

bodemsaneringen. 

Arcadis Nederland B.V. Fruitlaan 4a, 4462 EP  Goes, 

Nederland 
Toezicht houden en realisatie op de 

gebieden infrastructuur, milieu, water, 

groene ruimte en sportaccommodaties. 

En het uitvoeren en begeleiden van 

milieukundig bodemonderzoek, 

milieukundige werken en (water) 

bodemsaneringen. 

Arcadis Nederland B.V. La Guardiaweg 36-66, 1043 DJ  

Amsterdam, Nederland 
Toezicht houden en realisatie op de 

gebieden infrastructuur, milieu, water, 

groene ruimte en sportaccommodaties. 

En het uitvoeren en begeleiden van 

milieukundig bodemonderzoek, 

milieukundige werken en (water) 

bodemsaneringen. 

Arcadis Nederland B.V. Lübeckplein 34, 8017 JS  Zwolle, 

Nederland 
Toezicht houden en realisatie op de 

gebieden infrastructuur, milieu, water, 

groene ruimte en sportaccommodaties. 

En het uitvoeren en begeleiden van 

milieukundig bodemonderzoek, 

milieukundige werken en (water) 

bodemsaneringen. 
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Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

Arcadis Nederland B.V. Mercatorplein 1, 5223 LL  Den 

Bosch, Nederland 
Toezicht houden en realisatie op de 

gebieden infrastructuur, milieu, water, 

groene ruimte en sportaccommodaties. 

En het uitvoeren en begeleiden van 

milieukundig bodemonderzoek, 

milieukundige werken en (water) 

bodemsaneringen. 

Arcadis Nederland B.V. Nieuwe Steen 3, 1625 HV  Hoorn, 

Nederland 
Toezicht houden en realisatie op de 

gebieden infrastructuur, milieu, water, 

groene ruimte en sportaccommodaties. 

En het uitvoeren en begeleiden van 

milieukundig bodemonderzoek, 

milieukundige werken en (water) 

bodemsaneringen. 

Arcadis Nederland B.V. Piet Mondriaanlaan 26, 3812 GV  

Amersfoort, Nederland 
Toezicht houden en realisatie op de 

gebieden infrastructuur, milieu, water, 

groene ruimte en sportaccommodaties. 

En het uitvoeren en begeleiden van 

milieukundig bodemonderzoek, 

milieukundige werken en (water) 

bodemsaneringen. 

Arcadis Nederland B.V. Stationsplein 10, 9401 LB  Assen, 

Nederland 
Toezicht houden en realisatie op de 

gebieden infrastructuur, milieu, water, 

groene ruimte en sportaccommodaties. 

En het uitvoeren en begeleiden van 

milieukundig bodemonderzoek, 

milieukundige werken en (water) 

bodemsaneringen. 

 


