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GRONDSTABILISATIE
Zowel horizontale als verticale stabilistatie is een voordelig 
alternatief voor het afvoeren en storten van grond die 
zijn draagkracht en binding verloren heeft. Onder verticale
stabilisatie wordt verstaan ‘het verbeteren van uitgegraven 
grond’. Bij horizontale stabilisatie wordt de bodem zonder 
graafwerken gefreesd en vermengd met het gewenst bind-
middel. In beide gevallen is er een geautomatiseerde continue 
controle  van de mengverhoudingen van kalk, cement of van
een kalk/cement samenstelling.

BETONCENTRALE
De betoncentrale behoort tot de meest moderne in haar
klasse. De computergestuurde installatie zorgt ervoor dat 
het productieproces steeds onder controle blijft. Een team
van gemotiveerde medewerkers kan, dankzij permanente
vorming, iedere dag opnieuw dezelfde kwaliteitsvolle
producten afleveren zoals gestabiliseerd zand, cement-
gebonden steenslag, schraal beton …

Tijdelijke Opslagplaats voor gronden (TOP)
De klantgerichte combinatie van erkende TOP, grondreini-
ging, betoncentrale, breekwerf en partner in afvoer van teer-
houdend asfalt, steunend op een centrale en toegankelijke
ligging, zorgen voor een aangenaam ‘alles-in-één’ gevoel bij  
onze klanten.

Aannemingen Carmans BT  en Grondreinigingcentrum
Limburg blinken uit als specialist in veelzijdigheid
waarbij gemotiveerde medewerkers en toekomst-
gerichte investeringen ervoor zorgen dat de grenzen 
constant verlegd worden. Door de diversiteit binnen 
de onderneming is er een natuurlijke kruisbestuiving
binnen de verschillende specialisaties.

WEGENBOUW
De afdeling wegenbouw bestaat al sinds begin jaren 60 en 
heeft zich doorheen de jaren opgewerkt tot een gerespecteerd 
wegenbouwbedrijf met een dertigtal medewerkers en een 
erkenningsklasse 6. Vandaag de dag beheerst Carmans BT al 
de disciplines met betrekking tot de wegenbouw en mag zich 
dan ook terecht specialist in veelzijdigheid noemen.

Uitgerust met de meest moderne en goed onderhouden 
machines, wordt flexibel ingespeeld op de specifieke eisen
en noden van de klant. Tot onze klanten behoren zowel
overheden, bedrijven als privé-investeerders. 

Veiligheid wordt bij Carmans BT hoog in het vaandel gedragen.
De onderneming is dan ook VCA** gecertificeerd.

PUINRECYCLAGE
Carmans BT is pionier en bepalend in de wereld van de 
puinrecyclage. Door de monitoring vanuit het eigen labo en 
externe COPRO-controles van onze vaste en mobiele breek-
installaties, geniet de klant van een gegarandeerde product-
kwaliteit.
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GRONDREINIGINGSCENTRUM
Het merendeel van de grondreinigingscentra beperkt zich 
tot het louter reinigen van gecontamineerde gronden. 
De missie van Carmans BT is om elk eindproduct van het
reinigingsproces een verantwoorde toepassing als grondstof 
te geven. Door de engineering van de grondreinigingsinstallatie
in eigen handen te houden, slagen we in een doeltreffend
en eindproduct gericht concept waarbij ‘energie neutraal’
werken, d.m.v. alternatieve energiebronnen zoals wind- en
zonne-energie, centraal staat.

www.carmans.be

Een intensieve grindwassing met een flexibele nazeving stelt 
ons in staat om klantgericht op de markt in te spelen.

Doorgedreven stappen bij het wassen van de zandfractie geven 
ons producten die, na externe controle, als secundaire grond-
stof voor beton, stabilisé, mortel … gebruikt worden.

Een capaciteit van meer dan 250.000 ton per jaar garandeert 
onze klanten continuïteit in leveringsmogelijkheden van:

• Verontreinigde gronden
• Grachtenslib
• Rioolslib
• Kolkenslib
• Veegvuil
• …en tal van andere afvalstromen


