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Beste lezer,

Wij AW’ers zijn een club van echte doeners. We maken graag kennis door te vertellen 

wie we zijn maar voornamelijk door te laten zien wat we doen. We zijn namelijk écht trots 

op wat onze mannen en vrouwen bedenken en maken. Dat komt voort uit onze liefde voor 

mens en techniek. Het liefst vertel ik u verder persoonlijk meer over ons prachtige bedrijf.

Met vriendelijk groet, 

Ad Wijnhout
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Inhoud

Onze Toekomst
Een groep jonge medewerkers van AW Groep 
komt vaak samen onder de naam Future AW. 
Samen denken ze na over de toekomst en adviseren 
ze gevraagd en ongevraagd het Beleidsteam.
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Locaties
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Uithoorn
Mijdrecht

Sliedrecht

Hillegom
Lisse

Diemen

Rotterdam

Den Haag

Amsterdam

Haarlem

Leiden
Utrecht

AW Groep
AW Infrabouw
AW Kenniscentrum
Achter de watertoren 2 

2182 DV  Hillegom

AW Groen & Natuur
Leidsevaart 25 

2161 KL  Lisse 

AW Grondstoffen
Achter de watertoren 9

2182 DV  Hillegom

AW Infrabouw
AW Verheij
Kubus 9

3364 DJ  Sliedrecht

AW Onderhoud
A.C. Verhoefweg 4A

3641 PC  Mijdrecht

AW Depot Diemen
Spoorpad 6 

1111 PD  Diemen

AW Depot Uithoorn
Noorddammerweg 49 

1424 NW  De Kwakel (Uithoorn)

Project: 
Watertoren Bollenstreek, Hillegom

Bouw en ontwikkeling
2021-2022

Onze projecten reiken van Alkmaar in het Noorden 
tot Cadzand in het zuiden. Eenvoudig gezegd zijn 
wij in de gehele Randstad actief. In Hillegom staat 
ons hoofdkantoor: De Watertoren Bollenstreek en 
kantoorgebouw ‘de plint’, geheel in eigen beheer 
ontwikkeld en gebouwd. 
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Over AW Groep
Onze visie 
AW Groep richt zich op het ontwerpen, inrichten en onderhouden 
van infrastructuur en groen. Wij ondernemen met lef, aandacht 
voor de mens en draagkracht van de aarde. Een no-nonsens 
familiebedrijf met focus op kwaliteit en tevredenheid. We spelen 
steeds in op uitdagingen met creatieve en verrassende oplossingen. 

Onze missie 
Gedreven door passie en liefde voor mens en techniek bouwt 
AW Groep aan een leefbare samenleving, waarin iedereen mee 
mag doen. Wij willen van betekenis zijn en elke dag de wereld een 
stukje mooier en blijer maken.

Ontwerp en engineering Realisatie van infra, GWW en 
betonbouw

Realisatie en onderhoud van 
groenprojecten en natuurwerk

Leverancier van primaire en 
secundaire grondstoffen

Periodiek onderhoud van de 
buitenruimte

Verheij Infra

Verheij Milieu

Onze divisies
AW Groep bestaat uit een zestal gespecialiseerde divisies:
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Milieu kundige begeleiding, 
saneringen en infra

https://www.awgroep.nl/divisies/kenniscentrum
https://www.awgroep.nl/divisies/infrabouw
https://www.awgroep.nl/divisies/groen-natuur
https://www.awgroep.nl/divisies/grondstoffen
https://www.awgroep.nl/divisies/onderhoud
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AW staat voor aandacht voor de mens en de draagkracht 
van de aarde. Heeft de ambitie om de beste te zijn maar 
niet ten koste van alles. AW is ...anders? 

Onze drie kernwaarden roepen nog al eens vragen op, 
de eerste twee zijn goed te verklaren maar de derde? 
Want is AW Groep wel zo anders en is anders wel altijd 
goed? 

Anders betekent voor ons dat we het anders willen 
doen dan dat men gewend is ‘omdat het altijd zo gaat’. 
Wij geloven dat je nooit uitgeleerd bent en dat je moet 
blijven vernieuwen en blijven verrassen. Daarnaast zit 
duurzaamheid en de wil om bij te dragen aan een sociale 
en gezonde leefomgeving diepgeworteld in ons DNA. 
AW Groep heeft zich geconformeerd aan de ‘Social 
Development Goals’ (SDG’s). Het doel is de negatieve 
impact verkleinen en de positieve impact vergroten. 
Dit doen we op persoonlijk, lokaal en globaal niveau.

Aandacht, 
ambitie, 
...anders?

Duurzame partnerships

Mensgericht

Super gezonde MKB’er

Familiebedrijf

Ontwerp, aanleg, onderhoud

Eigen materieel en monteurs

Eigen werkplaatsen

Totaaloplosser

...anders?

Founder Circulair West

Eerste ‘bouw’ partner SDG NL

‘All electric’ projecten

Duurzaam
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Onze divisies
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Het ontwerpen, plannen en realiseren is vaak een complex en 
tijdrovend proces. Daarom vinden wij het van groot belang dat 
wij al in een zo vroeg mogelijk stadium werken aan een creatieve 
maar ook realistische oplossing met aandacht voor de omgeving 
en duurzaamheid.

Expertises: 
Civil engineering, Design & Construct, Bouwteam, 
Duurzaam onwikkelen, Projectmanagement.

Samen naar het 
beste resultaat

Project: 
De Heemtuinen, Vlaardingen
Engineering, Bouwteam
2021-2024

Project:
Landgoed BOSS, Almere
Engineering, realisatie in bouwteam
2020-2023

Uw contactpersoon
Jan Willem van Arkel
06 53 59 93 17 
jvanarkel@awgroep.nl

Projecten om 
trots op te zijn!

https://www.awgroep.nl/projecten?division=kenniscentrum
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Overal waar mensen wonen, werken en hun vrije tijd besteden 
moet de buitenruimte worden ingericht. Mensen willen namelijk 
bereikbaar zijn, voorzieningen gebruiken, comfortabel wonen, 
veilig werken en zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Dat 
vraagt om een doordachte inrichting van de buitenruimte en 
om alle werkzaamheden die daarvoor nodig zijn.

Expertises: 
Infra, sloop, BRM/WRM, groot grondverzet, betonwerken, 
oeverwerken.

Een doordachte 
inrichting van de 
buitenruimte

Project: 
Holland Park, Diemen

BRM/WRM
2016-2022

Project: 
Verbetering boezemkade Wheredijk, 

Purmerend
Kade en oeverwerkzaamheden, Bouwteam

2020-2022

Uw contactpersoon
Jan van der Knijff
06 13 74 03 30
jvanderknijff@awgroep.nl

Projecten om 
trots op te zijn!
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https://www.awgroep.nl/projecten?division=infrabouw


10De totaaloplosser voor buiten

Van de voorbereiding, het kundig uitvoeren en afvoeren tot
het aanleveren van een opleverdossier. Onze specialisten 
werken op basis van gedegen bodemonderzoek met als doel de
bodem schoon te maken met zo min mogelijk hinder voor de
omgeving.

Expertises: 
Bodemonderzoek, Advies, Infra, Straatwerk, 
Bodemsanering.

Steeds groter 
en complexer

Verheij Infra

Verheij Milieu

Project: 
Centrum West, Diemen
Straatwerk
2020-2021

Project:
IJzergieterij, Hardinxveld-Giessendam
Sanering, BRM/WRM 
2019-2022

Uw contactpersoon
Jan de Ruiter
06 23 01 10 83
jderuiter@awgroep.nl

Projecten om 
trots op te zijn!

Milieu

https://www.awgroep.nl/projecten?division=verheij-infra
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Mensen worden gelukkig van groen om zich heen. En dat 
geldt niet alleen voor mensen, de hele wereld is er beter aan 
toe als we vergroenen. We werken aan het vergroenen van 
steden maar creëren ook natuur en zorgen voor ecologische 
meerwaarde.

Expertises: 
Groen aanleg, Natuurbouw, Daktuinen.

De wereld 
beetje bij beetje 
groener maken

Project: 
Daktuinen Hurks, Diemen

Aanleg daktuin
2021-2022

Project: 
Aanleg ecoogische zones AWD, de Zilk

Natuurbouw
2022

Projecten om 
trots op te zijn!
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Uw contactpersoon
Mark van den Heuvel
06 44 64 28 70
mvandenheuvel@awgroep.nl

https://www.awgroep.nl/projecten?division=groen-natuur
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In bijna al onze projecten zijn wel één of meerdere grondstoffen 
verwerkt. Wij oogsten en leveren primaire en secundaire 
grondstoffen. In dit proces proberen we zoveel mogelijk 
circulariteit aan te brengen. 

Expertises: 
Verhandeling grondstoffen, transport, keuringen, breken 
van beton, zeven van grond, depotbeheer en wegingen.

Het product van 
vandaag, de 
bouwstof voor 
morgen

Project: 
AWD, De Zilk
Zeefwerkzaamheden
2021-2022

Project:
Bloemistenlaan, Leiden
Betonpuin breken en recycling
2022

Uw contactpersoon
Dirk Lange
06 55 71 40 28
dlange@awgroep.nl

Projecten om 
trots op te zijn!

https://www.awgroep.nl/projecten?division=grondstoffen
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Alles wat mensen kunnen maken, kan ook weer kapot en 
alles wat in topconditie moet blijven zal je moeten 
onderhouden. We richten ons op het ‘grijs, groen en blauw’
van de buitenruimte en zien onderhoud eerder als een 
duurzame investering in de toekomst dan een noodzakelijk 
kwaad.

Expertises: 
Onderhoud van grijs, groen en blauw, inspectiedienst,
calamiteitendienst, herontwerp.

Wij lossen 
problemen graag 
op voordat ze 
ontstaan

Project: 
Onderhoud, 

gemeente De Ronde Venen
Onderhoud elementenverhardingen

2021-2022

Project: 
Onderhoud, gemeente Hillegom

Onderhoud gemeentelijk groen
2021-2022

Uw contactpersoon
Hans Koppenol
06 55 71 40 21
hkoppenol@awgroep.nl

Projecten om 
trots op te zijn!
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https://www.awgroep.nl/projecten?division=onderhoud
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Y1-Q1 Y1-Q2 Y1-Q3 Y1-Q4 Y2-Q1 Y3-Q2 Y3-Q3 Y3-Q4

Onderhoud

Databeheer

Monitoring

Sportvelden

Groenaanleg

Levering beton

Sloop

Bouwrijpmaken

Rioleren

Betonwerk

WRM

Bodemsanering

Aan en afvoer grondstoffen

Recycling

Onderzoek en advies

Haalbaarheid en risicoanalyse

Programma van eisen

Contractvorming

Ontwerp en engineering

Bodemonderzoek

Landschapsarchitectuur

Een project met AW Groep, 
hoe ziet dat er in de praktijk uit?
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Verheij Milieu
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AW Groep partnerships
Met onderstaande bedrijven heeft AW Groep een directe connectie en een 
verbintenis voor het leven.

Vanuit Hillegom verzorgt Bollenbeton al uw betonmortel en andere cementgebonden 
species. Bollenbeton heeft de ambitie om voor elke opdracht de best mogelijke 
samenstelling te produceren en deze tijdig bij u te leveren. Persoonlijke aandacht, 
kwaliteit van werken en transparantie staan hierbij centraal.

Copijn is een unieke organisatie met verschillende bedrijven onder één dak. Onze 
landschapsarchitecten richten zich op de herontwikkeling van groen erfgoed en de 
stedelijke groene leefomgeving. Met de aanleg en beheer van innovatieve daktuinen, 
interieurbeplanting en groene gevelwanden behoort Copijn tot de voorlopers in de 
branche. Wij weten esthetiek en haalbaarheid uitstekend te combineren.

Zes toonaangevende bedrijven, AW Groep, de Beelen- groep, HOEK, Meerlanden, 
Ouwehand Bouw en Timpaan, waren in 2020 op zoek naar mogelijkheden om 
hun circulaire ambities te versnellen. Ze besloten de handen ineen te slaan door 
de stichting Circulair West op te richten. Want juist door te verbinden en nauw de 
samenwerking te zoeken kunnen snel circulaire resultaten geboekt worden.

Watertoren Bollenstreek is een herkenbaar en krachtig gebouw in de Bollenstreek. 
Na 96 jaar heeft dit monumentale gebouw een nieuwe functie gekregen. Het is nu 
een inspirerende plek die voor iedereen toegankelijk is. Ons doel? Mensen, bedrijven 
en start-ups inspiratie en energie geven om ontwikkeling tot bloei te laten komen.
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AW Groep
AW Infrabouw
AW Kenniscentrum

Bezoekadres:

Achter de Watertoren 2
2182 DV Hillegom

t 0252 - 41 29 46
e info@awgroep.nl

Postadres:

AW Groep
Postbus 109
2160 AC Lisse

AW Groen & Natuur

Bezoekadres: 
Leidsevaart 25
2161 AS Lisse

t 0252 - 41 29 46

Postadres:

AW Groen & Natuur
Postbus 109
2160 AC Lisse

AW Grondstoffen

Bezoekadres:

Achter de Watertoren 9
2182 DV Hillegom

t 0252 - 78 41 10

Depot:

AW Grondstoffen Uithoorn
Noorddammerweg 49
1424 NW  De Kwakel (Uithoorn)

Depot:

AW Grondstoffen Diemen
Spoorpad 6
1111 PD Diemen

AW Onderhoud

Bezoekadres:

A.C. Verhoefweg 4a
3641 PC Mijdrecht

t 0252 - 41 29 46

AW Verheij

Bezoekadres:

Kubus 9
3364 DJ Sliedrecht

t 0184 - 43 30 95

E-mail:

info@awgroep.nl

administratie@awgroep.nl

bedrijfsbureau@awgroep.nl

TeamMCO@awgroep.nl

weegbrug@awgroep.nl

Overige contactinformatie
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Dit is waar we 
het voor doen

awgroep.nl
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