
Het beste uit drie werelden



“  Wij zijn een  
familie bedrijf met  
korte lijnen, waar de 
klant centraal staat ”

Een compleet machinepark
Wat onderscheidt ons van anderen? Met 

een modern en compleet machinepark in 

eigen beheer zijn wij toonaangevend in onze 

branche. Voor cruciale werkzaamheden is 

er altijd een extra machine achter de hand, 

zodat u ook tijdens piekperioden op ons kunt 

rekenen. Het machinepark is naast compleet

ook vernieuwend. Als voor een ingewikkelde

klus geen machine bestaat, dan ontwikkelen 

we die zelf.

Duurzaam op alle niveaus
Vooruitstrevend zijn wij bovendien in onze 

aandacht voor duurzaamheid. Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) is verweven 

in onze bedrijfsvoering. Allereerst met de 

ISO 14001-certificering, waarin onze milieu-

doelen zijn vastgelegd. Duurzaamheid weegt 

ook mee bij de aanschaf en het gebruik van 

onze machines. Onkruidbestrijding doen 

we milieu vriendelijk. En wat te denken van 

groenrecycling, een van onze kernactiviteiten? 

In onze visie zijn restproducten geen afval,

maar een grondstof.

AH Vrij

Familiebedrijf
Groen, grond en infra. Dat zijn de drie vak-

gebieden waarop AH Vrij zich in ruim vijftig 

jaar heeft ontwikkeld tot een betrouwbare 

partner van onder meer gemeenten, 

provincies, ingenieursbureaus en aannemers. 

AH Vrij is een familiebedrijf met korte lijnen, 

waar de klant centraal staat. Met een uit-

gebreid, modern machinepark en ervaren 

medewerkers ronden wij elk project naar 

tevredenheid af.



“  Onze mensen en  
machines zorgen voor 
een soepele uitvoering 
van elk project ”

Groen

Veelzijdige partner
AH Vrij is uw veelzijdige partner in groen-

aanleg en groenonderhoud. Onze medewerkers 

zorgen voor een soepele uitvoering van elk 

project, variërend van aanleg en onderhoud 

van openbaar groen en sportparken tot het 

recyclen van groenafval.

Groenaanleg en -onderhoud
Groen is een onmisbaar onderdeel van de be-

bouwde omgeving. Wij ontwikkelen volgens uw 

wensen bedrijfstuinen, parken, plantsoenen, land-

goederen, begraafplaatsen en buitenruimtes.

Na de aanleg vragen planten, struiken en bomen 

om regelmatig onderhoud. Voor maatwerk én 

voor periodiek werk kunt u bij ons terecht.

Sportaccommodaties 
In een professionele sportaccommodatie

brengen mensen graag hun vrije tijd door.

Aanleg en goed onderhoud is de investering 

waard. Wij ondersteunen gemeenten, 

stichtingen en clubs hierbij al jaren. Zowel 

natuurgrasvelden als kunstgrasvelden zijn bij 

ons in goede handen.

Openbare ruimten
In parken en speeltuinen moeten kinderen

veilig kunnen spelen. Deskundige aanleg en

goed onderhoud van openbare ruimten is

daarom van groot belang. Wij kunnen u 

adviseren over de beste aanpak.

Bomen 
Boomverzorging vereist vakmanschap en 

kennis over de beste standplaats, het 

juiste type boom en goed onderhoud. Wij 

bieden u die ervaring. U kunt kiezen uit een 

breed pakket van diensten zoals snoeien, 

groeiplaatsverbetering, rooien, planten en 

water geven.

Recycling
Bij elk van de genoemde projecten komen 

snoeihout, bladeren en andere ‘groene’ 

restproducten vrij. Dat is geen afval, maar 

een waardevolle grondstof. Wij zijn specialist 

in recycling en bewerken dit organisch afval 

tot biomassa. Kortom, wij kunnen uw hele 

groenproject - van begin tot einde - uit 

handen nemen.



“  Uw betrouwbare  
leverancier van een 
groot aantal  
grondproducten ”

een verharde omgeving staan. Hierbij is het 

belangrijk dat de draagkracht, doorwortel-

baarheid en de water- en luchthuishouding 

goed zijn. Dat vereist kennis en kunde die 

wij u kunnen bieden. Wij leveren volgens het 

RAG-keurmerk (Regeling Aanvulgronden).

Natuurbouw
Een betrekkelijk nieuw specialisme is 

natuurbouw. Aanpassingen die nodig zijn om 

natuur lijke omstandigheden te creëren,  

worden natuurbouw genoemd. Een voorbeeld 

is het herstel van de duinen in het Westduin-

park in Den Haag, één van de eerste Natura 

2000-gebieden.

Recycling
Als specialist in recycling kunnen wij ook 

grond, zand of andere materialen die bij een 

project vrijkomen na bewerking opnieuw 

bruikbaar maken voor andere klanten. Een 

duurzame gedachte!

Grond

Specialist in grondzaken
AH Vrij is gespecialiseerd in grondzaken. Wij 

beschikken over een BRL 9335 gecertificeerd 

gronddepot waar schone en vervuilde grond 

wordt ontvangen en verwerkt. Daarnaast 

kunt u bij ons onder andere terecht voor 

RAG-gecertificeerde grondmengsels.

Grondhandel
Wij zijn een betrouwbare leverancier van 

bomenvoedingsgrond, bomenzand, teelaarde, 

dressgrond, tuinturf, veengrond, zand of een 

mengsel samengesteld volgens uw wensen.

Grondopslag 
Op ons gronddepot worden verschillende 

klassen grond volgens BRL 9335 ontvangen 

en opgebulkt. Wij wegen en registreren alle 

inkomende en uitgaande stromen. Als - na 

AP04-keuring - de uiteindelijke kwaliteit 

vaststaat, is de grond klaar voor verwerking 

of hergebruik.

Bomenzand
Eén van de belangrijkste producten die wij

leveren is bomenzand. Dit is een samenge-

steld grondmengsel voor bomen die in 



“  Snelheid en  
flexibiliteit is van  
belang bij werk  
aan het spoor ”

Verharding 
Ook voor verhardingen zijn wij uw partner.

Daarnaast voeren wij onderhoud en renovatie 

van halfverharde paden uit. Vaak als onder-

deel van een groot project, maar soms als 

aparte klus.

Beschoeiing
Heeft u een beschoeiing die aan vervanging 

toe is? Wij kunnen de oevers van uw water-

partij opnieuw voorzien van een stevige 

bescherming. Daarnaast brengen wij steigers

en paden over het water aan.

Recycling
Spoorballast raakt na verloop van tijd 

vervuild met zand, ijzerslijpsel en andere 

reststoffen. Bij onderhoudswerk kunnen wij 

uw spoor ballast eenvoudig recyclen. Dat kan 

op locatie óf op ons bedrijf. Hergebruik is 

duurzaam en goed voor het milieu.

Infra

Werk aan infrastructuur
Werkzaamheden op en langs wegen, spoor 

en water vragen inzicht en veel aandacht. 

Planning, veiligheid en efficiëntie zijn cruciale 

factoren voor de uitvoering. AH Vrij heeft de 

kennis en de juiste machines in huis. Goede 

afstemming tussen de onderdelen van het 

werk zorgt voor een soepele oplevering. 

Groen spooronderhoud
Onderhoud van groen op en rondom het 

spoor moet veilig, snel en efficiënt gebeuren 

zodat het verkeer zo min mogelijk hinder 

ondervindt. Voor onderhoud gebruikt ons 

bedrijf machines die op maat zijn gemaakt 

voor spoorwerk.

Spoorherstel
Voor werk aan het spoor, zoals een verzakt 

tramspoor of vervuilde ballast, kunt u ons 

inschakelen. Wij hebben de juiste machines in 

huis die speciaal zijn ontwikkeld voor deze  

taken. Een voorbeeld daarvan is de zuigwagen. 

Deze hypermoderne machine kan - ook bij 

calamiteiten - snel aan de slag.



“  Heldere afspraken  
en flexibiliteit in de 
uitvoering kenmerken 
onze werkwijze ”

Tevreden opdrachtgevers
Dat we goed werk leveren, dat kunnen vele 

tevreden opdrachtgevers bevestigen. 

Wij werken voor: 
•	 Gemeenten

•	 Provincies

•	 Ingenieursbureaus

•	 Aannemers

•	 Bedrijven

•	 Sportverenigingen 

•	 Woningcorporaties

Kijk voor referentieprojecten op onze 

website: www.ahvrij.nl

Meer weten?
Spreekt onze werkwijze u aan? Maak dan een 

afspraak om persoonlijk kennis te maken. 

Ons telefoonnummer is 0174 712 555. U kunt 

directeur Jan Vrij bereiken op 06 51 22 74 47.

Samenwerken?

Heldere werkwijze
Groen, grond en infra. In die drie markten is 

AH Vrij dé specialist. Kennis en kunde op die 

drie vakgebieden combineren wij met 

heldere afspraken, innovatieve oplossingen, 

flexibiliteit in de uitvoering en een no-nonsense 

aanpak. Wat wij beloven, maken we waar. 



Stoelmatter 41
2292 JM Wateringen
Postbus 225
2290 AE Wateringen
T 0174 712 555
F 0174 712 575
E info@ahvrij.nl 

www.ahvrij.nl


