
Tijdelijke opslagplaats te Gaarkeuken

TOP Gaarkeuken is een locatie die faciliterend is voor een tweetal 

bedrijven met verschillende activiteiten. 

Op de locatie wordt door Vagroen naast het composteren van groen-

afval ook de opslag van compost en biomassa verzorgd. Het 

groenafval wordt gecomposteerd en daarna als compost weer 

afgezet in de markt. 

De Secundaire Bouwstoffen Unie (SBU) kan op deze locatie verontrei-

nigde grondstromen en baggerslib (klasse A en B) laten opslaan, 

bewerken en indrogen. De aangeboden partijen kunnen daarna weer 

nuttig worden toegepast.

hj Vagroen hj Secundaire Bouwstoffen Unie



Kennis 

Zowel Vagroen als SBU zijn beiden een 100% 

dochteronderneming van Grontmij Beheer 

Reststoffenprojecten. Via Grontmij heeft men 

de beschikking over een uitgebreid netwerk 

van kennis en ervaring op het gebied van 

onder andere hergebruik en duurzame 

energie. 

 

Ligging en bereikbaarheid

TOP Gaarkeuken ligt aan het Hoendiep te 

Oldekerk. 

Aanvoerroute

Vanaf de A7 tussen Drachten en Groningen, 

neemt u de afrit 33 Boerakker richting 

Grijpskerk (N388). U rijdt door tot aan het van 

Starkenborgkanaal en gaat voor de brug 

rechtsaf het Hoendiep op. 

hj Vagroen 

Biomassa & Compost

hj Secundaire Bouwstoffen Unie 

Grond, Bagger & Bouwstoffen

Adres locatie:

hj TOP Gaarkeuken

Hoendiep zz 7a

9821 TJ

Oldekerk (GN)

T  +31 594 21 35 44

E  top.gaarkeuken@grontmij.nl

Tijdelijke opslagplaats te Gaarkeuken

Contactgegevens

Grontmij Beheer Reststoffenprojecten B.V., kortweg Grontmij BRP, is een 100% dochteronderneming van Grontmij. 

De onderneming exploiteert locaties op het gebied van afval, grond, bagger, groen- en GFT-afval. Wij leggen ons toe op

het hergebruik van materialen. Grontmij BRP is door de jarenlange ervaring het kenniscentrum op het gebied van hergebruik van 

reststromen. 

De SBU treedt op als coördinator van de volledige keten van verontreinigde grond en secundaire 

bouwstoffen door heel Nederland. Dit kenniscentrum van acceptatie is gevestigd op de 

Stainkoeln te Groningen. 

Het kenniscentrum checkt of er wordt voldaan aan de eisen van de vigerende wet- en regelge-

ving. Daarnaast zorgt het voor een optimale kostenbesparing door het combineren van 

projecten (zgn. werk met werk maken) en dus vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen.
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