
Voor veilig en duurzaam beheer van de openbare ruimte

LA
ND

&W
AT

ER

LA
ND
&W
AT
ER



LA
ND

&W
AT

ER

1

De Heer land en water

Provincies, gemeenten, waterschappen en natuur- en recreatieschappen zijn 

verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkeling en het waterbeheer van 

Nederland. Een van uw kerntaken is het aanleggen en onderhouden van de 

groene buitenruimte van ons land. Om bij te dragen aan veiligheid en een 

prettig verblijf voor alle inwoners en gebruikers. 

Veel van de werkzaamheden die hieruit voortkomen, kunt u met een gerust 

hart aan De Heer land en water overlaten. Of het nu gaat om grote of kleine 

projecten, wij voeren het uit met aandacht en zorg voor veiligheid, robuuste 

aanleg en duurzaam onderhoud.

De Heer land en water voor:

• Baggeren van waterpartijen, stads- en slotgrachten, kanalen en vaarten

• Waterbodemsanering, met afvoer van vervuilde bagger

• Regelmatig terugkerend groenonderhoud in wijken

• Aanleggen en onderhouden van bermen, watergangen, gazons

• Aanleg, rooien en snoeien van beplanting, hagen en bomen 

• Incidenteel onderhoud aan duikers, bruggen en steigers 

• Grondwerk voor aanleg van nieuwe natuur, parken of recreatiegebieden 

• Aanbrengen van bruggen, afrasteringen, beschoeiingen en damwanden 

• Voorzieningen om diversiteit van flora en fauna te bevorderen

Wij zijn een erkend leerbedrijf en hebben uiteraard alle benodigde 

certificaten. Ons uitgebreide machinepark staat voor u klaar: diverse soorten 

vrachtwagens, graafmachines, bagger- en maaiboten, gazonmaaiers, 

tractoren met een scala aan aanbouwwerktuigen op het gebied van berm-, 

en slootonderhoud, versnipperaars en grondbewerkingsmachines. 

 Onderhoud groene buitenruimte
 bestendig beheer

 Onderhoud groene buitenruimte
 incidenteel beheer

 Baggeren

 Waterbodemsanering

 Natuurontwikkeling en recreatie

 De Heer land en water

 Certificering en erkend leerbedrijf

De Heer land en water B.V.

Noordzijdseweg 145a

3415 RB Polsbroek

0182–309372

info@adeheer.nl

deheerlandenwater.nl Voor veilig en duurzaam beheer van de openbare ruimte
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Gazons en parken
Gras van gazons en parken in 

wijken moet sterk en functioneel 

zijn. Wij maaien zowel met kooi- 

als cirkelmaaiers en passen onze 

aanpak aan functie en soort 

begroeiing aan.

Bermen
Grove of fijne begroeiing, wij 

hebben jarenlange ervaring met 

alle voorkomende begroeiing en 

zetten ons machinepark in voor 

klepelen, maaien, opzuigen, balen 

persen en afvoeren.

Beeldbeheer
Steeds vaker vragen 

opdrachtgevers om onderhoud 

volgens beeldbestek in plaats van 

frequentiebestek. Daar hebben wij 

inmiddels veel ervaring mee.

Wateronderhoud
Wij onderhouden zowel de 

walkanten als de bodem van 

het water. Daarvoor zetten we 

herders met maaikorven in, maai-

veegboten met speciaal knip- of 

sleepmes of medewerkers met 

handgereedschap.
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Goed onderhouden groenvoorzieningen dragen 

sterk bij aan de leefbaarheid van wijken en de 

veiligheid van wegen. Het stimuleert bewoners en 

weggebruikers zuiniger met hun omgeving om te 

gaan. Zij doen dan ook zelf meer om hun eigen 

leefomgeving te onderhouden.

Wijkonderhoud
Het regelmatig terugkerend onderhoud neemt 

De Heer land en water graag uit handen. Wij maaien 

bermen en gazons, houden plantsoenen schoon, 

onderhouden heesters en hagen, steken kanten 

langs stoepen en om bomen, bestrijden onkruid op 

verharding door borstelen, branden of selectsprayen 

en maken vijvers, singels en watergangen schoon. 

Onderhoud gazons
Gazons en parken in wijken hebben hun eigen 

aanpak. 

Wij gebruiken:

• kooi- en cirkelmaaiers met maaibreedtes van  

1.80 tot 3.45 meter

• handmaaimachines en bosmaaiers rond bomen, 

obstakels en op moeilijk bereikbare plaatsen

• gazonsleep en grasrol voor egalisatie en 

verbetering van grasmatten 

Bermonderhoud
Weggebruikers zien het niet altijd, maar beleven het 

wel: verzorgde bermen. 

Wij letten op: 

• veiligheid van weggebruikers, conform publicatie 

96b van het CROW

• aangrenzende eigendommen van derden

• de beste maaiperiode voor flora en fauna 

• bomen en obstakels langs de weg

• terreinomstandigheden en type grond: natte 

gebieden, schuine taluds, etc.

Vijvers, singels, watergangen
Begroeiing langs kanten, op oevers of op de bodem 

van water moet regelmatig onderhouden worden 

voor een goede waterkwaliteit.

• ook op moeilijk bereikbare plaatsen

• afvoeren van organisch materiaal

• bladverwijdering in het najaar

• eventueel gefaseerd uitvoeren, zodat flora en 

fauna optimale overlevingskansen hebben

Onderhoud groene buitenruimte
Bestendig beheer

Voor zorgeloos en bestendig beheer van de groene buitenruimte
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Bomen rooien
Bij het rooien van bomen langs 

de openbare weg nemen wij alle 

maatregelen om medewerkers, 

omstanders en passanten niet in 

gevaar te brengen. Daarvoor zetten 

wij eigen materieel in. 

Bruggen
In waterrijke gebieden is het 

onderhoud aan bruggen essentieel. 

Voor onderhoud of vervanging van 

bruggen gebruiken wij FSC-hout.

Oeverbescherming
Bij een lage waterkering en als de 

oever glad en strak moet zijn, is 

een beschoeiing vaak voldoende. 

Bij wat groter water dat ruiger kan 

worden, of bij een hogere oever, 

plaatsen we damwanden van hout. 

Ook leggen we natuurvriendelijke 

oevers aan.
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Beschoeiingen onderhouden, duikers 

schoonmaken en vervangen, bruggen checken 

en onderhouden, bomen en beplanting rooien, 

afrasteringen en hekken checken, repareren of 

plaatsen. Overheden zijn verantwoordelijk voor 

onderhoudswerkzaamheden, die niet frequent 

hoeven te gebeuren, maar die wel belangrijk 

zijn voor de veiligheid en de beleving van de 

buitenruimte. Hier geldt: duurzaam onderhoud 

verlaagt de kosten op de lange termijn.

Waterwerken
De Heer land en water is al op het water 

aanwezig door haar baggerwerkzaamheden. 

Duikers doorspoelen en schoonhouden voor een 

goede waterhuishouding, bruggen en steigers 

controleren op veiligheid, beschoeiingen en 

damwanden inspecteren op zwakke plekken is 

daarom een logische stap. Zo nodig brengen wij 

oeverbescherming aan. Dit gebeurt bij voorkeur 

vanaf de kant. Als dit niet kan, doen we het vanaf 

het water. 

Bomen en beplanting
Zieke of onveilige bomen, doorgeschoten struiken, 

ook het grotere kap- en snoeiwerk is bij ons in goede 

handen.

• bomen rooien met ervaren klimmers en 

hoogwerkers

• bomen snoeien, bosschages verwijderen

• verwijderen van stobben

• veiligheid voor omstanders en medewerkers 

staat voorop

Grondwerk
Een vijverpartij aanleggen, een beschoeiing 

aanvullen of dam aanleggen. Wij hebben de juiste 

machines en medewerkers voor kleinschalig 

grondwerk.

• met natuurvriendelijke oevers

• beschoeiingen van rijshout

• op moeilijk bereikbare plaatsen

Onderhoud groene buitenruimte
Incidenteel

Voor duurzaam beheer van de openbare ruimte
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Inpeilen en bemonsteren 
Wij nemen het in- en uitpeilen voor 

het bepalen van de hoeveelheid 

bagger op ons. Dit werken we uit 

in rapporten en tekeningen (WDB, 

AutoCAD). Ook bemonsteren we 

waterbodems om de kwaliteit te 

bepalen.

Depots en vergunningen 
Wij regelen alle aanvragen bij 

de desbetreffende instanties, 

leggen de benodigde depots voor 

baggerspecie aan en regelen ook 

de ontmanteling. 

Waterfauna
Bij baggeren zorgen wij voor 

vluchtroutes of verjagen wij vissen 

en andere waterdieren. Op verzoek 

zullen wij vissen wegvissen voordat 

we gaan baggeren. Ze worden in 

nabijgelegen water uitgezet en 

eventueel later teruggeplaatst.
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Stadsgrachten, singels, vijvers, vaarten, meren of 

poldersloten slibben dicht met zand, kleideeltjes 

en plantenresten. Dit verkleint de ruimte voor 

wateropslag en verhindert goede doorstroming. 

Ook loopt de waterkwaliteit terug, wat schadelijk 

is voor de diversiteit van flora en fauna. Goed 

onderhoud vergt daarom voortdurende zorg. 

Het werk bepaalt de werkwijze 
In de steden, dorpen en polders bepaalt de 

grootte van de watergangen en de kwaliteit van de 

baggerspecie onze werkwijze. Of het nu achteraf 

sloten zijn, (slot)grachten, weteringen, kanalen 

of meren, projecten van 3 of van 200.000 kuub, 

wij baggeren met evenveel zorg.

Wij passen onze manier van baggeren aan ligging en 

bereikbaarheid van het water aan. Onze schuifboten 

hebben een schuifbreedte van 0,8 tot 9,5 meter 

en baggeren tot een diepte van 2 meter. Maar 

we baggeren ook met een minischuifboot, een 

snijkopzuiger of vanaf pontons.

Afvoer baggerspecie
Wij vervoeren de baggerspecie naar aangewezen 

depots met trekkers met vloeistofdichte kiepers, 

vrachtwagens met vloeistofdichte bakken, via 

persleidingen of met beunbakken.

Meer dan baggeren
• inpeilen en bemonsteren

• depots en vergunningen

• duikers doorspuiten/schoonmaken

• rekening houden met de Flora- en Faunawet 

• zo min mogelijk overlast 

• alle benodigde certificaten

‘Onbereikbaar’ water
Als het op baggeren aankomt, bestaan er voor 

ons geen onbereikbare plaatsen. Waar een sloot 

of watergang ook ligt, achter huizen, ver van de 

weg, onderaan een dijk, wij komen er met speciaal 

gebouwd of aangepast materieel. Of we baggeren 

met mankracht.

Baggeren

No-nonsens, met onze laarzen in de modder
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Veiligheidsmaatregelen
Rond waterbodemsanering nemen 

wij alle nodige maatregelen, 

waardoor werknemers veilig 

werken en omwonenden en 

voorbijgangers geen toegang 

hebben tot de saneringslocatie.

Bodemintermediair
De Heer land en water is een 

erkend bodemintermediair. 

Voor het uitvoeren van 

waterbodemsaneringen hebben 

wij procescertificaat Uitvoering 

Bodemsanering SIKB 7000, 

dat van toepassing is op SIKB 

protocol 7003: Uitvoeren van 

waterbodemsanering. 
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Waterbodemsanering
De kwaliteit van onze waterbodems staat volop 

in de belangstelling. Sanering van verontreinigde 

waterbodems en onderhouden en herstellen van de 

oorspronkelijke profielen dragen bij aan een schoner 

milieu. 

Sterk vervuilde baggerspecie in vervuilde grachten 

of asbestverdachte watergangen vergt strikte 

maatregelen. Wij zorgen voor het verantwoord 

verwijderen en afvoeren van de baggerspecie. Ook 

de vergunningverlening voor deze projecten nemen 

wij voor onze rekening.

VGM-plan
De Heer land en water heeft alle kennis, middelen 

en ervaring om waterbodemsanering op de juiste 

manier voor te bereiden en uit te voeren. In het 

Veiligheid, Gezondheids en Milieu (VGM)-plan nemen 

we alle voorzieningen en maatregelen op.

In ieder VGM-plan is aandacht voor:
• bedrijfsgezondheidszorg

• voorlichting en onderricht aan medewerkers

• aanstellen van een eigen DLP-er (Deskundig 

Leidinggevende Projecten)

• creëren van een ‘verontreinigde zone’ en een 

‘schone’ zone 

• zorg voor hekwerken met de benodigde 

pictogrammen en waarschuwingsborden

• werkterrein voorzien van een saneringsunit

• cabines voorzien van een overdrukinstallatie

• vloeistofdichte, geheel afsluitbare bakken

• gesloten houden van ramen en deuren in de 

directe omgeving

• persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s) en 

arbeidshygiëne

• beschikking over een HVK-er (Hoger 

Veiligheidskundige)

• afvoeren naar erkende verwerkingsinrichting per 

schip of vrachtwagen

Waterbodemsanering

Een daadkrachtige aanpak voor een schoon milieu
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Natuurlijke oevers
Geleidelijk aflopende oevers 

geven verschillende planten en 

dieren de kans zich te vestigen. 

Veel soorten staan graag in het 

overgangsgebied tussen land en 

water met hun voeten soms nat, 

soms droog.

Overwinteringsplaatsen
In ondiepe waterpartijen graven we 

de bodem af, zodat vissen dieper 

weg kunnen duiken om strenge 

winters te overleven.

Flora en Fauna
Behoud van diversiteit in planten 

en dieren is belangrijk voor een 

leefbaar milieu. Daarom houden 

wij zowel met aanleg als maaien en 

baggeren rekening met de Flora- 

en Faunawet. In overleg maaien of 

baggeren we gefaseerd.
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Waterschappen, provincies en gemeenten 

hechten groot belang aan voldoende natuur voor 

biodiversiteit, educatie en recreatie. Vandaar de trend 

om de natuurlijke rijkdom van bijzondere gebieden 

te herstellen of nieuwe natuur aan te leggen. 

Een voorbeeld is het verbreden van rivieroevers, 

zodat bij hoge waterstanden het overtollige water 

opgevangen wordt. Een andere manier is het creëren 

van moerasachtige oevers en poelen als ideaal 

leefgebied voor moerasvogels, kikkers, padden 

en salamanders. Rivieren gaan weer meanderen, 

waardoor ze hun natuurlijke loop en functie terug 

krijgen. Of de bodem van vijver of waterpartij 

krijgt verschillende dieptes, zodat waterdieren hun 

eigen biotoop kunnen zoeken en strenge winters 

overleven.

Aantrekkelijke gebieden
Mensen willen recreëren in aantrekkelijke gebieden. 

Het afgraven van harde, strakke oevers maakt 

waterpartijen glooiend, natuurlijker. Schelpenpaden, 

een stevige steiger aan het water of een mooi 

bruggetje maken een gebied toegankelijk en 

aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars. 

De Heer land en water helpt overheden bij het 

aanleggen van nieuwe natuur en recreatiegebieden. 

Wij leggen natuurvriendelijke oevers, beschoeiingen 

van rijshout of onderwaterbeschoeiingen aan. 

Wij baggeren bodems op iedere gewenste diepte. 

Onze bruggen en steigers zijn gegarandeerd van 

duurzaam hout. 

Natuurontwikkeling en recreatie

Voor een aantrekkelijke, leefbare buitenruimte
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Inzetten op innovatie 
Kleiner wordende budgetten van 

overheden betekent, dat wij steeds 

weer nadenken over effectievere 

en efficiëntere manieren om het 

werk te doen. We streven daarbij 

naar hergebruik en energieneutrale 

toepassingen. 

Veel kennis in huis
Wij hebben enorm veel kennis 

opgebouwd van alle wet- en 

regelgeving rond onderhoud van 

de buitenruimte. Om deze kennis 

bij te houden blijven we investeren 

in onze medewerkers. Deze kennis 

maken we rendabel door te groeien 

en mee te denken over oplossingen 

voor onze opdrachtgevers.



LA
ND

&W
AT

ER

De Heer land en water werkt al ruim 25 jaar in 

Midden en West Nederland. Eigenaar Ad de Heer 

komt uit een boerengezin met elf zonen en begon 

op zijn 17e voor zichzelf met een trekker en 

aanhangwagen als loonbedrijf voor agrariërs. 

Al snel verhuurde hij zichzelf aan aannemers en nam 

hij zijn eerste werk aan voor regionale gemeenten. 

Inmiddels is De Heer land en water uitgegroeid 

tot een bedrijf met een grote verscheidenheid 

aan materieel, circa zeventig medewerkers en een 

vaste poule van in te schakelen zelfstandigen. En 

het groeit nog steeds. Opdrachtgevers zijn vooral 

overheden: provincies, gemeenten, waterschappen 

en natuurbeheer- en recreatieschappen. Maar wij 

voeren ook werken uit voor collega-aannemers.

 

Wensen van opdrachtgever
Onze kracht is dat wij de wensen van onze 

opdrachtgevers heel goed kennen. Door alert 

te zijn op die wensen en mee te denken met 

opdrachtgevers kan De Heer land en water steeds 

passende oplossingen bedenken. Ook effectief 

en efficiënt gebruik van mensen en materieel is 

een sterk punt. Twaalf jaar geleden bestond de 

hoofdmoot uit seizoenswerk, zoals bermonderhoud. 

Om ook in de winter het materieel rendabel te maken 

en de continuïteit van medewerkers te waarborgen, 

werden ze ingezet om te baggeren. Inmiddels is dat 

een belangrijke pijler van ons bedrijf.

 

Oplossingen op maat
Zowel onder directie als medewerkers heerst een 

mentaliteit van aanpakken. We staan met onze 

laarzen in de modder, zowel letterlijk als figuurlijk. 

Altijd zoeken we naar de beste oplossing voor onze 

opdrachtgever. Als die oplossing nog niet bestaat, 

dan maken we hem. Dat resulteert in bijzondere 

vaar- en voertuigen voor hele kleine tot hele grote 

projecten. Of speciale manieren van afvoeren met 

zo min mogelijk of helemaal geen kans op lekken en 

morsen van bagger.

 

Medewerkers doen het werk
Onze medewerkers hebben alle vereiste opleidingen 

en worden continu bijgeschoold. In onze eigen 

werkplaats zorgen drie vaste monteurs voor 

onderhoud en aanpassingen. Bovendien beschikken 

wij over een mobiele servicewagen om stilstand 

zoveel mogelijk te beperken. Alle medewerkers 

volgen regelmatig cursussen, bijvoorbeeld in 

communicatie, verkeersveiligheid en Flora & Fauna. 

Ook heeft De Heer land en water ervaring met 

Social Return, de zorg voor medewerkers die moeite 

hebben met terugkeer naar de arbeidsmarkt.

De Heer land en water

Voor duurzaam beheer van de openbare ruimte
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Certificering

Erkend leerbedrijf

VIHB
certificaat

Erkend leerbedrijf

VIHB
certificaat
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Volledig gecertificeerd
Vanzelfsprekend voldoet De Heer land en water 

aan alle wettelijke regels voor kwaliteit, arbo, 

veiligheid en milieu. Wij zijn ISO 9001/2008, BRL 

SIKB 7000: Protocol 7003, Groenkeur en VCA** 

2008/05 gecertificeerd. Ook zijn wij FSC® en 

PEFC™, en CO2 prestatieladder gecertificeerd en 

VIHB (NIWO) geregistreerd. Uiteraard zijn wij lid 

van brancheorganisatie CUMELA. Een Integraal 

Management Systeem (IMS)-manager houdt door 

middel van een IMS-systeem toezicht op alle 

kwaliteits-, arbo-, veiligheids- en milieuaspecten 

met betrekking tot personeel, werkzaamheden, 

processen en materieel. Deze staan beschreven in 

het Handboek IMS, waarvan al onze werknemers op 

de hoogte zijn.

Energie en CO2-emissie
De Heer land en water is vooruitstrevend op het 

gebied van energiereductie en bewust werk- en 

rijgedrag. Alle materieel en machines worden jaarlijks 

gekeurd en zijn voorzien van een volgsysteem, 

dat verbruik en andere gegevens bijhoudt. Dit 

maakt dat medewerkers zich hier bewust van zijn, 

waardoor zij steeds werken aan verbetering van hun 

resultaten. Wij hebben als doelstelling om tot 2015 

de CO2 emissies met 7% te reduceren. Ook worden 

de mogelijkheden onderzocht voor alternatieve 

brandstoffen voor het materieel: voer- en vaartuigen. 

Erkend leerbedrijf
Om goede en gemotiveerde medewerkers te hebben 

en te houden, leiden we ons personeel grotendeels 

zelf op. De Heer land en water is dan ook een door 

SBW, Aequor en IBKI erkend Leerbedrijf. We hechten 

er veel waarde aan alle benodigde kennis binnen het 

bedrijf te hebben. Hierdoor kunnen wij onze vaste 

en nieuwe medewerkers diverse opleidingen en 

cursussen aanbieden.

Gedragscode beheer Flora- en Faunawet
Bij alle opdrachten werken we volgens de 

gedragscode beheer van de Flora- en Faunawet. 

Onze medewerkers hebben daarvoor de benodigde 

kennisniveau’s, aantoonbaar met certificaten. 

Van te voren stellen wij een plan van aanpak op met: 

• Risicoanalyse

• Risicomanagement

• Registratie van gegevens

• Evaluatie tijdens en na afloop van het werk

Certificering en erkend leerbedrijf

Veiligheid, kwaliteit en milieu zijn vanzelfsprekend
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De Heer land en water B.V.
Noordzijdseweg 145a
3415 RB Polsbroek
0182–309372
info@adeheer.nl
deheerlandenwater.nl


