
Oosterhof Holman neemt verantwoordelijkheid 
voor duurzame toekomst

Duurzaamheid, kwaliteit, innovatie en veiligheid zijn 
de belangijkste kernwaarden van Oosterhof Holman 
Milieutechniek. Het is dan ook geen toeval dat het 
bedrijf samenwerkt met opdrachtgevers die hetzelfde 
pretenderen; zowel grote industriële organisaties en 
overheden in Nederland en Duitsland, als veehouderij-
en en particuliere partijen. Het bedrijf zet haar exper-
tise en inzichten krachtig in op het gebied van biover-
gisting, duurzame energie, staal conservering en 
bodemsanering. 

Biovergisting
Vergisting is een biologisch proces waarbij organische 
stof wordt omgezet in onder andere methaangas. Dit 
zogenaamde biogas kan na reiniging in een gasmotor 
worden omgezet in warmte en groene energie. 
Oosterhof Holman heeft al een dertigtal co-vergis-
tingssystemen mogen realiseren bij diverse veehoude-
rijen. 

Na de oplevering van de vergistingsinstallatie geldt 
een begeleidingsperiode van circa 6 maanden, waarin 
wij samen met onze klant de installatie bedrijven. Ook 
na deze begeleidingsperiode blijven wij onze klanten 
van advies voorzien over het gebruik van de installatie. 
Bovendien kunnen we een totaalpakket aanbieden 
door ook erfverharding en bijvoorbeeld sleufsilo’s te 

Asfalteren kun je leren.

realiseren. Door de goede kennis van de agrarische sector 
worden er altijd hoogwaardige installaties op maat 
geleverd. 

Duurzame energie 
Duurzame energie vertaalt zich bij Oosterhof Holman 
niet alleen naar biovergisting, maar ook naar 
zonne-energie. Deze expertise is ondergebracht bij 
dochteronderneming Elize Energie. Het bedrijf installeert 
vakkundig en met eigen gecertificeerd personeel duurza-

me installaties: zonnepanelen (eventueel in combinatie 
met sedumdaken), zonneboilers, waterpompen, elektri-
sche laadpalen, carports met zonnepanelen en zonnewei-
des. 
Kijk voor meer informatie op www.elize.nl.

Staal conservering
Ondergrondse stalen constructies staan voortdurend 
bloot aan invloeden van buitenaf. Wanneer het gaat om 
het verhogen van de bedrijfszekerheid en levensduur van 
stalen leidingen, is Oosterhof Holman al jarenlang een 
veelgevraagde partner. Met onze expertise op het gebied 
van conservering bieden wij optimale bescherming voor 
diverse stalen constructies.

Bodemsanering
Oosterhof Holman beschikt over diverse methodieken om 
droge en natte bodemverontreiniging te saneren. Traditi-
oneel en in-situ. We saneren onder meer industrielocaties, 
waterbodems, vuilstorten en bedrijventerreinen. Vaak 
maken we hierbij gebruik van innovatieve technieken, 
zoals bij de sanering en verwerking van zwaar verontrei-
nigde grond en baggerspecie. Sanering kan worden 
vertaald naar grond- en grondwatersanering, tanksane-
ring en bodembescherming. Door onze jarenlange 
ervaring met deze specifieke situaties, bent u verzekerd 
van een kundige partner in bodemsanering. 
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Op de Dairy Campus in Leeuwarden wordt een vernieuwende Amerikaanse technologie beproefd met vergisting


