
EXTRACTIEVE GRONDREINIGING

Kurstjens BV en Grondbank Barneveld BV (onderdeel van Vink 

Holding) plaatsen een nieuwe mobiele extractieve grondreiniger 

op het terrein van Recycling Barneveld aan de Hanzeweg 7 te 

Barneveld. 

 

Grondbank Barneveld BV

Grondbank Barneveld richt zich op het op- en overslaan en rei-

nigen van verontreinigde grond en baggerspecie en het keuren 

van schone en licht verontreinigde grond. Dankzij mobiele in-

stallaties kunnen de processen optimaal worden afgestemd op 

de te bewerken afvalstof. 

 

Kurstjens BV

Kurstjens is gespecialiseerd in extractieve grondreiniging met mo-

derne mobiele installaties en heeft veel ervaring in het reinigen 

van diverse, ook asbesthoudende, verontreinigde grondstromen. 

Daarnaast is Kurstjens specialist in (mobiele) slibontwatering en 

afvalwaterbehandeling. Ook het uitvoeren van onderhouds- en 

saneringsbaggerwerken met inzet van snijkopzuigers behoren 

tot de kernactiviteiten van Kurstjens.  

Recycling Barneveld

Recycling Barneveld combineert de kennis, ervaring én materieel 

van deze twee bedrijven. De mobiele grondreiniginginstallatie 

kan door een fysisch-chemische methode een breed spectrum 

aan verontreinigde gronden verwerken. De installatie is geschikt 

voor het reinigen van zandhoudende gronden en baggerspecie 

die vervuild zijn met organische en anorganische verbindingen, 

en voor gronden, verontreinigd met hechtgebonden en/of niet 

hechtgebonden asbest.

In de ontvangsthal is een optimale logistieke situatie gecreëerd, 

hiermee is gewaarborgd dat transporteurs de gronden snel kun-

nen lossen. De aangevoerde gronden worden op een eigen 

weegbrug ingewogen. In de hal is een bandenwasinstallatie 

aanwezig. De installatie heeft een reinigingscapaciteit van ruim 

150.000 ton per jaar. 
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Erkenning en certificering

Kurstjens is een door SenterNovem, Bodem+ erkend grond-

reinigingsbedrijf voor de procesmatige ex-situ reiniging van 

grond en baggerspecie. 

Kurstjens is in het bezit van het procescertificaat “Bewerken 

van verontreinigde grond en baggerspecie” op basis van de 

SIKB BRL 7500, protocol 7510.

Kurstjens is lid van de NVPG, de Nederlandse Vereniging van 

Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven.

Voor meer informatie en prijsaanvragen kunt u 
contact opnemen met: 

Kurstjens B.V.
De heer Werner Tiemissen 
Tel. 06-51987708
Tel. 073-5996608
E-mail: werner.tiemissen@kurstjens.nl

Grondbank Barneveld B.V. 
De heer Wim van de Beek 
Tel. 06-53869302
Tel. 0342-406413
E-mail: w.vdbeek@vink.nl

Recycling Barneveld
Hanzeweg 7, 3771 NG BARNEVELD
www.recyclingbarneveld.nl

ADREssEN

Grondbank Barneveld B.V.
Valkseweg 62, 3771 RG   BARNEVELD
Postbus 99, 3770 AB Barneveld
www.vink.nl

Kurstjens B.V.
De Steegen 6, 5321 JZ HEDEL
Postbus 41, 5320 AA HEDEL
www.kurstjens.nl
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