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VAN MIERLO, AANGENAAM!

 Al 90 jaar een écht familiebedrijf

 Gevestigd in Maasdijk (Westland)

 Derde generatie aan het roer: 

Willem en Bert van Mierlo

 In totaal 120 medewerkers 

(ca. 60 binnen / 60 buiten)

 NEN-EN-ISO9001:2015

 VCA**

ONZE ORGANISATIE



 Gespecialiseerd in nieuwbouw

 Woningbouw, utiliteit, winkelcentra 

en woon-zorggebouwen

 Beheersing gehele proces: van 

planontwikkeling en verkoop tot 

realisatie en nazorg

WERKGEBIED



EVEN VOORSTELLEN, 
VSM SLOOPWERKEN

Een ervaren, gecertificeerde en deskundige 

aannemer die bewust kiest voor duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wij zijn actief in de volgende disciplines:

 Binnenstedelijke totaalsloop

 Industriële totaalsloop en ontmanteling 

 Asbestverwijdering

Gecertificeerd conform:

 VCA**

 SVMS-007

 SC 530

 NEN-EN-ISO 9001

 NEN-EN-ISO 14001



Gespecialiseerd in begeleiding van 

asbestsanering en sloop

Wij zijn actief in de volgende disciplines:

 Asbest inventarisatie

 Begeleiding asbestsanering

 Begeleiding sloop

Gecertificeerd conform:

 NEN-EN-ISO 9001-2015

 BRL 4000 - 6000
 SC-540

GREENHOUSE ADVIES



SLOOP SACRAMENTSKERK

SPORTLAAN 125

Start Asbestverwijdering: oktober 2018

Duurzame totaalsloop:     november 2018 – ca. januari 2019



INFORMEREN VAN DE OMGEVING

 Informeren van de omwonenden bij de sloop en de nieuwbouw

 Informatiebijeenkomst van de direct omwonenden; dus u

 Informatie voor omgeving d.m.v. informatiepagina



DE OMGEVING



VEILIGHEID

Dit project zal uitvoeringstechnisch worden begeleid door een ervaren hoofduitvoerder, 

welke is geschoold conform:

 Uitvoerdersloop

 VCA-VOL

 DTA

 BHV



TERREININRICHTING



TRANSPORTROUTE



ASBESTVERWIJDERING



DUURZAME TOTAALSLOOP

 98% van de afvalstoffen krijg een tweede leven in de vorm 
van nieuwe producten of direct hergebruik. 

 stoffeninventarisatie conform de Beoordelingsrichtlijn Veilig en 
Milieukundig Slopen, de Ladder van Lansink en het Cradle-to-
Cradle concept. Deze inventarisatie laat zien hoe de afvalstoffen 
zoals ferro en non-ferro, puin, gips, glas, pvc, isolatiematerialen 

en A-B en C hout na de sloop worden verwerkt. 





OVERLAST BEPERKINGEN

 Stof:

Waternevel ter vermindering stofoverlast

 Trillingen:

Alle equipment is trillingarm en de 
hydraulische kranen zijn extra uitgerust met 
trillingsisolatoren.



LOGIN: 7535sl04
 Sloop en bouw voortgang project

 Informatie met betrekking tot omgeving

 Vragenformulier

INFORMATIEWEBSITE VAN MIERLO

www.vmierlo.nl/informatie-sportlaan-den-haagwww.vsmsloopwerken.nl/Inloggen-projecten

INFORMATIEWEBSITE VSM:



PLANNING

 Start sanering: oktober 2018

 Start sloop: ca. november 2018

 Sloop gereed: ca. januari 2019

 Verwachte start bouw: ca. februari-maart 2019

 Verwachte oplevering: ca. medio 2020


