
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wegenbouw en terreininrichting  
* Waterbouw * Grondwerk en 
leidingen * Landschapsinrichting    



AHCO Weg- en Waterbouw b.v. is een civiel-technisch aannemingsbedrijf 
dat is gespecialiseerd in het ontwerpen en uitvoeren van projecten op het 
gebied van wegenbouw en terreininrichting, grondwerk, kabels en 
leidingen, waterbouwkundige werken en landschapsinrichting. 
 

Wegenbouw en terreininrichting 

           www.ahco.nl 

AHCO verzorgt aanleg, reconstructie en onderhoud van wegen en terreinen:  
* wegen, fietspaden, voetgangersgebied 
* betonplaten, asfalt, klinkerbestrating 
* bedrijfsterreinen, parkeerterreinen, schoolpleinen, speelterreinen 
* straatverlichting, straatmeubilair 
 

  



AHCO Weg- en Waterbouw b.v. is een civiel-technisch aannemingsbedrijf 
dat is gespecialiseerd in het ontwerpen en uitvoeren van projecten op het 
gebied van wegenbouw en terreininrichting, grondwerk, kabels en 
leidingen, waterbouwkundige werken en landschapsinrichting. 
 

Grondwerk, kabels en leidingen 
           www.ahco.nl 

 

AHCO verzorgt de basis voor elke weg, terrein of gebouw:  
* bouwrijp maken, damwanden slaan 
* uitgraven bouwputten en funderingen 
* aanleg kabels en leidingen 
* aanleg riolering en hemelwaterafvoer 
 

 
    
 

 

 
 

Vakkundig          Veelzijdig          Vindingrijk 
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Waterbouw 
           www.ahco.nl 

AHCO verzorgt de aanleg en renovatie van waterbouwkundige werken: 
* damwanden, beschoeiingen, oevers 
* bruggen en duikers 
* gemalen en stuwen 
* waterpartijen, aanlegsteigers 
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Landschapsinrichting 
           www.ahco.nl 
AHCO verzorgt inrichting en onderhoud van landschappen: 
* onderhoud aan landgoederen, natuurterreinen en agrarische landschappen 
* aanleg van duurzame recreatievoorzieningen, bruggen, steigers, opstapjes, trekpontjes 
* aanleg en onderhoud wandelnetwerk, onderhoud routes, bewegwijzering 
* groenvoorziening, aanleg beplanting 
 

 

 
  



AHCO Weg- en Waterbouw 
 
AHCO Weg- en Waterbouw b.v. is opgericht in 1988.  
Wij zijn al bijna 30 jaar actief in het ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van 
projecten op het gebied van weg- en waterbouw. 
Ons team bestaat uit vakkundige en goed opgeleide medewerkers. 
Daarnaast hebben wij een uitgebreid netwerk van vaste leveranciers en 
onderaannemers op het gebied van asfalt, bestrating en groenvoorziening.  
 
Onze opdrachtgevers 
Overheid: gemeenten en waterschappen 
Instellingen: ziekenhuizen, verpleeghuizen, woningcorporaties, scholen, 
sportverenigingen 
Bedrijven: bouwbedrijven, transport- en exportbedrijven, agrarische sector, 
recreatiebedrijven 
Landschap: landgoederen, landschapsorganisaties, terreinbeheerders. 
 
Vakkundig, veelzijdig, vindingrijk 
AHCO combineert vakkennis met jarenlange ervaring en vindingrijkheid. Wij 
kennen de bodem én de technische mogelijkheden en werken graag mee 
aan technische vernieuwingen. 
Ook voor Design & Construct-projecten kunt u bij ons terecht. 
 
De beste oplossing voor uw wensen 
AHCO organiseert en coördineert het totale project:  
van het ontwerp en de vergunningen tot een kant en klaar opgeleverd 
terrein. Wij zijn flexibel en leveren maatwerk.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
* AHCO levert kwaliteit (gecertificeerd ISO 9001) 
* veiligheid staat voorop (VCA**) 
* duurzaam en milieubewust (CO2-Prestatieladder niveau 3) 
* erkend opleidingsbedrijf (stages en leerlingstelsel) 
* AHCO is lid van Bouwend Nederland en MKB Infra 
 
 

AHCO Weg- en Waterbouw b.v.    www.ahco.nl 
Heereweg 1a 
2161 AB Lisse  
Telefoon: 0252-41 77 88 
E-mail: info@ahco.nl 
KvK no. 280.46875 
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