
MET DE NIEUWSTE 
TECHNIEKEN 
ZIJN WIJ
KLAAR VOOR 
DE TOEKOMST!
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“We houden de regie graag in eigen hand, door 
te werken met eigen vakmensen, eigen transport 
en eigen specialistisch equipment. Daar heeft de 
opdrachtgever ook baat bij.”
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Een betrouwbare 
partner voor al uw 
grondwerkzaamheden
Boonman grond-, weg-, en waterbouw is dé allround specialist 
in grondwerkzaamheden. We hebben alle disciplines in huis. Van 
kabeltrekken tot infrastructurele projecten, van graafwerk tot 
landsinrichting. Ook hebben we meer dan twintig jaar ervaring 
met zuig- en blaastechniek. We voeren werkzaamheden voor 
u uit met een gespecialiseerd machinepark en deskundige 
medewerkers. 

Wat we allemaal doen? We graven sleuven, persen stalen buizen. We zagen 
en boren beton en asfalt. We plaatsen lichtmasten, kabels en leidingen, 
onder andere voor netwerkbeheerders. Ook zorgen we voor de verharding 
van terreinen en leggen we rioleringen. Maar we doen ook grote projecten 
op het gebied van infrastructuur, landsinrichting en alle andere voorkomende 
werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw. 
Onze vakmensen van Benelux ZUIG- EN BLAASTECHNIEK zuigen kabels en 
leidingen in de petrochemie vrij, net als kruipruimtes voor woningstichtingen 
of particulieren, of voeren bodemsaneringen uit met specialistisch materiaal. 
 
EEN BETROUWBARE PARTNER
We zijn dienstgericht ingesteld. Dat betekent concreet: u heeft een vraag, wij 
lossen het op. Een goede verstandhouding met onze opdrachtgevers vinden 
we heel belangrijk. Daarom hanteren we het motto: afspraak is afspraak. 
Ook zijn we transparant in de begrotingen en duidelijk over de kosten van 
meerwerk. 

ZEEUWS FAMILIEBEDRIJF
Boonman grond-, weg-, en waterbouw is een Zeeuws familiebedrijf uit 1987 
met een no-nonsense 24/7 mentaliteit. In 2008 hebben we een aparte BV 
opgericht voor grond- en zuigtechniek. Onze lijntjes zijn kort en we gaan 
voor de beste aanpak. Die bestaat uit de inzet van het juiste, hypermoderne, 
materiaal en slimme planning. 

VERHUUR 
Van het graven van sleuven, werken in de vervuilde grond tot het herstellen 
van de bestrating. Ook voor verhuur van professionele apparatuur voor 
speciale klussen kunt u bij ons terecht. Er is veel mogelijk met één machine, 
omdat we beschikken over veel verschillende hulpstukken. Op deze manier 
bespaart u op de inzet van groot materieel. We adviseren u hier graag 
over. Al onze machines verhuren we inclusief bediening door gemotiveerde 
vakbekwame VCA-basisveiligheid-gecertificeerde medewerkers. 
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Gespecialiseerd in de verkoop, het 
onderhoud en de reparatie van machines, 
gereedschap en accessoires 
die geschikt zijn voor de 
tuin, bos en park sector
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Kilometers 
kabels 
Boonman is gespecialiseerd in de aanleg van laag-, midden- en 
hoogspanningskabels. Van 10 meter kabeltrekken tot de aanleg 
van complete kabel tracés van 350 kilometer. We doen het 
allemaal. 

Of het nu om steden of plattelandsgebieden gaat: er liggen heel wat 
kabeltracés die door ons getrokken zijn. Opdrachtgevers van ons kabelwerk 
zijn voornamelijk netwerkbeheerders en petrochemische industrie. De 
industrie stelt hoge eisen wat veiligheid betreft, een fout kan immers grote 
gevolgen hebben. We besteden daarom veel aandacht aan veiligheid, ook 
wat opleidingen betreft. We hebben certificering om in vervuilde grond te 
werken, onze machines en protocollen zijn daar ook op aangepast. Onze 
knowhow en ervaring in grote (petro)chemische projecten komt goed van 
pas bij vergunningen en regelgevingen. 
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Veiligheid op nummer 1 
Boonman is gecertificeerd voor de BRL7000, waardoor u zeker 
weet dat de bodemsanering in betrouwbare handen is en 
vakkundig wordt uitgevoerd. Waar nodig kan zuigtechniek met 
specialistisch materiaal bijspringen. 

Bodemverontreiniging vraagt om een totaalaanpak, waarbij het bevoegd 
gezag bepaalt wat er met de verontreinigde grond moet gebeuren. De 
veiligheid van medewerkers, omwonenden, het milieu en onze mensen 
staat daarbij bij ons altijd op nummer 1. Met het BRL 7000-certificaat tonen 
we aan dat we op alle onderdelen van een bodemsanering – van plan tot 
uitvoering  en administratie – betrouwbaar en veilig handelen, risico’s borgen 
in het werkproces en ons aan afspraken houden. 

SPECIALISTISCH MATERIAAL
Boonman beschikt over mini- midi-, en mobiele kranen en laadschoppen 
met overdrukapparatuur om de klussen efficiënt en snel uit te kunnen 
voeren. De vervuilde grond voeren we af en vervangen we eventueel direct 
met schone grond. Ook de grondzuigmachines van Benelux Zuigtechniek 
worden waar nodig ingezet. Om verontreinigde grond uit moeilijk 
bereikbare ruimtes of plekken met veel leidingen in de grond te zuigen 
bijvoorbeeld. Ook als het productieproces niet onderbroken mag worden 
is het werken met grondzuigmachines dé manier om veilig vervuilde grond 
te verwijderen. Benelux Zuigtechniek brengt de verontreiniging in kaart, 
maakt een saneringsplan, voert de sanering vakkundig uit en neemt ook alle 
administratieve handelingen uit handen. Ook hier staat veiligheid voorop!

CERTIFICERING VOOR VEILIGHEID
Naast de BRL 7000 bezit Boonman het hoogste Veiligheid, gezondheid, 
milieu Checklist Aannemers (VCA**) certificaat. Ook zijn we ISO 9001 
gecertificeerd en aangesloten bij de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur 
en Buizenlegbedrijven (CKB). Deze regeling van opdrachtgevers en 
opdrachtnemers in de kabelleg- en buizenlegbranche in Nederland stimuleert 
en reguleert kwaliteit, veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden in deze 
specifieke bedrijfstak.
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VERHUUR 
MEDEWERKERS EN 
EQUIPMENT:  

• Minigravers

• Mobiele kranen

• Knijperwagens

• Laadschoppen

• Schrankladers

• Tractoren en toebehoren

• Grondwerkers

• Machinisten

• DLP’ers 
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Roosendaal: 
Goes: 

Bredaseweg 225-227, 4705 RN Roosendaal
Albert Plesmanweg 2, 4462 GC Goes

Voor iedere uitdaging een bestelwagen van Mercedes-Benz.

Grondzuigen 2.0
Grondzuigen heeft grote voordelen bij grondwerkzaamheden. 
Als Benelux ZUIG- EN BLAASTECHNIEK hebben we de nieuwste 
generatie zuigwagens in huis, waarmee we klaar zijn voor de 
toekomst. 

Kiezen voor grondzuigen betekent het voorkomen van graafschades 
en financiële gevolgen daarvan. Met onze zuigwagens kunnen we heel 
nauwkeurig werken en hoeft er maar een beperkte ruimte ontgraven te 
worden. Zuigen is in tegenstelling tot graven minder arbeidsintensief. En 
voor moeilijk te bereiken plaatsen kan een zuigwagen ook uitkomst bieden. 
Al twintig jaar zijn we actief in steden, (petrochemische) industrie en 
bij hoogspannings- en gasstations. Zo helpen we bij het maken van 
proefsleuven, assisteren we bij huisaansluitingen van kabels en leidingen en 
zuigen we vervuilde materialen op bij bodemsaneringen. Ook hebben we 
ervaring met het vrij zuigen van boomwortels, het leegzuigen van kelders en 
kruipruimtes en het vrij zuigen van dakbedekking. 

HET JUISTE EQUIPMENT 
Voor elke klus hebben we de juiste oplossing. Het type werk, 
bodemmateriaal, bereikbaarheid, omgeving en benodige hulpstukken 
bepalen welk materieel het meest geschikt is. We investeren voortdurend in 
krachtige efficiënte machines en voeren een strikt proactief veiligheidsbeleid. 
Wilt u weten welke machine u nodig heeft? We adviseren u graag over de 
inzet van het juiste materiaal eventueel op locatie. 
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RM Advies & Training
Diverse veiligheidscertificaten voor uw bedrĳf én personeel. 

Advies en begeleiding bĳ:                      Trainingen:
- Ook mogelĳk met Code 95
- BedrĳfsHulpVerlener Basis / Herhaling
- VCA Basis / VOL
- Heftruck / Reachtruck
- Veilig Werken Langs de Weg
- Autolaadkraan, Grondverzetmachine en meer ... 

- V&G plannen
- Bedrĳfscertificering
 ·  VCA* / VCA** / Petrochemie
 ·  VCU
 ·  Kwaliteitssystemen ISO
- Risico Inventarisatie & Evaluatie

Tel.: 0165- 506 126      E-mail: info@rmadvies.com    Website: www.rmadvies.com

- Veiligheidsdeskundige 
  projectbegeleiding
- V&G handboeken
- Taak Risico Analyse
- CO2 Prestatieladder
- CE Markeringen

ONZE ZUIGMACHINES 
GENERATIE 2020:  
• De sterkste wagens op de markt

• Verplaatsing van 46.000 m³ lucht per uur 

• Een speciaal ontwikkelde krachtarm met draaikop

• Opslagbunker van 12m³

• Hogedruk watersysteem van 25l/min/160bar

• Extra hulpstukken en verlengbuizen

•  Optioneel: membraanpomp en overdruk-unit
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ONZE ZUIGMACHINES ZIJN INZETBAAR VOOR: 
 

• het uitgraven van kruipruimte

• het uitgraven van kelders

• vrijzuigen van kabels en leidingen

• proefsleuven

• Heipalen vrijzuigen

• vrijzuigen van boomwortels

• bodemsanering

• verwijderen van dakgrind

• grond-, weg-, en waterbouw

• calamiteiten 24/7
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Boonman Goes BV
Albert Plesmanweg 16
4462 GC Goes

tel. +31 (0)113 65 56 41
fax +31 (0)113 65 52 24

Bjorn Boonman +31 (0)6 103 897 41
Kees Boonman  +31 (0)6 532 940 63

blj@boonmangoes.nl
cpb@boonmangoes.nl

www.boonmangoes.nl
www.beneluxzuigtechniek.nl

Edistra ® is een trainingscentrum voor veiligheidsopleidingen in de 
Elektriciteitsopwekking, E-Transport, E-Distributie en Gasdistributie.

Elftweg 3
4941 VR Raamsdonksveer

Tel. +31(0)4 16 74 51 62
info@edistra.nl

www.edistra.nl

Gespecialiseerd in cursussen voor INFRA, Edistra 
opleidingen eindresultaat Stipel certificaat

Opleidingen o.a.:

• BEI-BLS  Laagspanning alle aanwijzingen inclusief 
specifieke LS schakelopleiding.

• BEI-BHS  Middenspanning alle distributie aanwijzingen 
inclusief specifieke MS schakelopleiding.

• VIAG Aardgasveiligheidsinstructie alle aanwijzingen

Kennis, 
Kunnen, 
Vaardigheid


