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CERTIFICAAT
Nummer: 2180447  

Het VGM-beheersysteem van de op het addendum vermelde organisatie(s) en/of locaties van:

De Meerlanden Holding N.V.
Aarbergerweg 41
1435 CA  Rijsenhout

en de toepassing daarvan voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

VCA** 2008/5.1
Voor het toepassingsgebied:
- Afvalmanagement: (gescheiden) inzamelen van (bedrijfs-)afvalstoffen in de route, op afroep en op de 
  milieustraten/KGA-depots, op- en overslag van afvalstoffen en transport.
- Compostering/vergisting: productie van secundaire grondstoffen: compost , citrusdiesel, groengas, 
  warmte aan glastuinbouw en bedrijfspanden en CO2 voor glastuinbouw.
- Openbare Ruimte: groenvoorziening, onderhoud sportvelden, begraafplaatsen, riolering en 
  speelvoorzieningen, (klein) onderhoud wegen en straten, onkruid- en ongediertebestrijding, kolken- en

straatreiniging en verwijderen zwerfvuil, ondersteunen bij evenementen en exploitatie (week)markten en 
  gladheidsbestrijding.
- Uitvoering van bodemsanering: tijdelijk uitplaatsen van grond

NACE-codes: 3811, 3821, 8130 en 8290

Dit certificaat is geldig tot: 2 oktober 2021
Dit certificaat is geldig vanaf: 31 mei 2021
Gecertificeerd sinds*: 1 mei 2015

Dit certificaat is geldig voor de organisatie(s) en/of locaties genoemd op het addendum.
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Aarbergerweg 41
1435 CA  Rijsenhout
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Gecertificeerde vestiging(en): Afwijkende scope

De Meerlanden Holding N.V.  
locatie Rijsenhout
Aarbergerweg 41
1435 CA  Rijsenhout

- Afvalmanagement: de inzameling van (gescheiden) (bedrijfs) 
afvalstoffen in de route, op afroep en op de milieu straat/KGA 

- Depot, op- en overslag van afvalstoffen en transport, 
straatreiniging

- Openbare Ruimte: ongediertebestrijding en 
gladheidsbestrijding 

- Compostering/vergisting: productie van secundaire 
grondstoffen t.w. compost , citrusdiesel, groengas, warmte aan 
glastuinbouw en bedrijfspanden en CO2 voor glastuinbouw.

De Meerlanden Holding N.V.  
locatie Heemstede
Cruquiusweg 47
2102 LS  Heemstede

- Afvalmanagement: de inzameling van (gescheiden) (bedrijfs) 
afvalstoffen in de route, op afroep en op de milieu straat/KGA

- Depot, op- en overslag van afvalstoffen en transport, 
straatreiniging

- Openbare Ruimte: ongediertebestrijding en 
gladheidsbestrijding.

De Meerlanden Holding N.V.  
locatie Diemen
Landlust 2
1111 HP  Diemen

- Afvalmanagement: de inzameling van (gescheiden) (bedrijfs) 
afvalstoffen in de route, op afroep en op de milieu straat/KGA 

- Depot en de op- en overslag van afvalstoffen en transport.

De Meerlanden Holding N.V.  
locatie Aalsmeer
Aarbergerweg 5-7
1435 CA  Rijsenhout

- Openbare Ruimte: werkzaamheden groenvoorziening, 
onderhoud sportvelden, riolering en speelvoorzieningen, (klein) 
onderhoud wegen en straten, onkruid- en 
ongediertebestrijding, kolken- en straatreiniging en verwijderen 
zwerfvuil, ondersteunen bij evenementen en de exploitatie 
(week)markten.

- Uitvoering van bodemsanering: tijdelijk uitplaatsen van grond
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De Meerlanden Holding N.V.  
locatie Lisse
Vennestraat 3
2161 LE  Lisse

- Afvalmanagement: de inzameling van (gescheiden) (bedrijfs)
afvalstoffen in de route, op afroep en op de milieu straat/KGA

- Depot, 
- Openbare Ruimte: werkzaamheden groenvoorziening, 

onderhoud sportvelden, begraafplaatsen, riolering en 
speelvoorzieningen,  (klein) onderhoud wegen en straten, 
onkruid- en ongediertebestrijding, kolken- en straatreiniging en 
verwijderen zwerfvuil, ondersteunen bij evenementen en 
gladheidsbestrijding.

De Meerlanden Holding N.V.  
locatie Hillegom
Marconistraat 16
2181 AK  Hillegom

- Afvalmanagement: de inzameling van (gescheiden) (bedrijfs) 
afvalstoffen in de route, op afroep en op de milieu straat/KGA 

- Depot
- Openbare Ruimte: werkzaamheden in de groenvoorziening, 

onderhoud sportvelden, begraafplaatsen, riolering, 
speelvoorzieningen, (klein) onderhoud wegen en straten, 
onkruid- en ongediertebestrijding, kolken- en straatreiniging, 
verwijderen zwerfvuil, ondersteunen bij evenementen en 
gladheidbestrijding.

De Meerlanden Holding N.V. 
locatie Voorhout
's-Gravendamseweg 77
2215 TE  Voorhout

Afvalmanagement: exploitatie vuilafvalbedrijf VAB Duin- en 
Bollenstreek inclusief het op en overslaan van (gescheiden) 
(bedrijfs) afvalstoffen.
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J.J.M. Heemskerk B.V.
locatie Noordwijkerhout
Walserij 11
2211 SJ  Noordwijkerhout

- Afvalmanagement: de inzameling van (gescheiden) (bedrijfs) 
afvalstoffen in de route, op afroep en op de milieu straat/KGA

- Depot
- Openbare Ruimte: werkzaamheden in de groenvoorziening, 

riolering, speelvoorzieningen, (klein) onderhoud wegen en 
straten, onkruid- en ongediertebestrijding, kolken- en 
straatreiniging, verwijderen zwerfvuil, ondersteunen bij 
evenementen en gladheidbestrijding.

Dit addendum is geldig tot: 2 oktober 2021
Dit addendum is geldig vanaf: 31 mei 2021




