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CO2-Bewust certificaat, niveau 3 
Type: Middelgroot bedrijf 
 
Kiwa heeft vastgesteld dat het managementsysteem voor het CO2-bewust handelen van 

Holding L'Ortye B.V.  
voldoet aan niveau 3 van het handboek CO2-Prestatieladder versie 3.1 van 22 juni 2020  

voor het toepassingsgebied: 

 

Het leveren van diensten- en producten op het gebied van transport van bouwgrondstoffen en  

afvalstoffen en het beheren en/of uitvoeren van Value Added Logistics-activiteiten op afvalstoffen  

en losgestorte bulk- en stukgoederen, en op- en overslag via water, rail en weg.   

Het winnen (uitvoeren van ingrepen in de waterbodem), veredelen en leveren van  

zand en grind voor diverse toepassingen en het afwerken van de winlocatie. 

  

 
Ron Scheepers 

Kiwa 

 

Dit certificaat bestaat uit 3 pagina's.  

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

Onderneming 

Holding L'Ortye B.V.  

Parkstad 8602, De Koumen 72 

6433 KE  HOENSBROEK 

Postbus 94 

6430 AB  HOENSBROEK 

Tel. 088-3741111 

info@lortye.eu 

www.lortye-hoensbroek.nl 

KVK 14044763 

 

 Organisational Boundary  

 

 

 

 

 

 

 

De Organisational Boundary, adressen en toepassingsgebieden van de gecertificeerde 

werkmaatschappijen en vestigingen staan op pagina 2 en 3 van dit certificaat 

 

 

 

 

 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

NL.Kiwa.info@Kiwa.com 

www.kiwa.nl 
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Organisational Boundary, werkmaatschappijen en toepassingsgebieden 

 

L'Ortye Transportbedrijf B.V.  

De Koumen 72 

6433 KE  HOENSBROEK 

info@lortye.eu 

KVK 14025427 NACE 4941, 3811, 4673 

Het leveren van diensten- en producten op het gebied van transport van bouwgrondstoffen en afvalstoffen en het beheren en/of 

uitvoeren van Value Added Logistics-activiteiten op afvalstoffen en losgestorte bulk- en stukgoederen en op- en overslag via 

water, rail en weg. 

 

 

Houtrecycling Limburg B.V.  

De Koumen 72 

6433 KE  HOENSBROEK 

info@lortye.eu 

KVK 67461646 NACE 5210, 3832, 4613 

Het leveren van diensten- en producten op het gebied van transport van bouwgrondstoffen en afvalstoffen en het beheren en/of 

uitvoeren van Value Added Logistics-activiteiten op afvalstoffen en losgestorte bulk- en stukgoederen en op- en overslag via 

water, rail en weg. 

 

 

Exploitatiemaatschappij L'Ortye B.V.  

De Koumen 72 

6433 KE  HOENSBROEK 

info@lortye.eu 

KVK 14033022 NACE 0812 

Het leveren van diensten- en producten op het gebied van transport van bouwgrondstoffen en afvalstoffen en het beheren en/of 

uitvoeren van Value Added Logistics-activiteiten op afvalstoffen en losgestorte bulk- en stukgoederen en op- en overslag via 

water, rail en weg. 

Het winnen (uitvoeren van ingrepen in de waterbodem), veredelen en leveren van zand en grind voor diverse toepassingen en 

het afwerken van de winlocatie. 

 

 

Haven Stein B.V.  

Gemeente Haven 6 a 

6171 EG  STEIN LB 

haven@lortye.eu 

KVK 14039634 NACE 5224, 5210 

Het leveren van diensten- en producten op het gebied van transport van bouwgrondstoffen en afvalstoffen en het beheren en/of 

uitvoeren van Value Added Logistics-activiteiten op afvalstoffen en losgestorte bulk- en stukgoederen en op- en overslag via 

water, rail en weg. 

 

 

Regionaal Overslag Centrum (R.O.C.) Stein B.V.  

Veestraat 20 

6171 CM  STEIN LB 

haven@lortye.eu 

KVK 14057436 NACE 5210 

Het leveren van diensten- en producten op het gebied van transport van bouwgrondstoffen en afvalstoffen en het beheren en/of 

uitvoeren van Value Added Logistics-activiteiten op afvalstoffen en losgestorte bulk- en stukgoederen en op- en overslag via 

water, rail en weg. 
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Steiner Zand- en Grindhandel Driessen B.V.  

Gemeente Haven 6 a 

6171 EG  STEIN LB 

haven@lortye.eu 

KVK 14040955 NACE 0812, 4673 

Het leveren van diensten- en producten op het gebied van transport van bouwgrondstoffen en afvalstoffen en het beheren en/of 

uitvoeren van Value Added Logistics-activiteiten op afvalstoffen en losgestorte bulk- en stukgoederen en op- en overslag via 

water, rail en weg. 

 

 

Exploitatiemaatschappij L'Ortye Stein B.V.  

Veldschuurdijk 9 

6181 PD  ELSLOO LB (Zand en Grind winning) 

groeve-meers@lortye.eu 

KVK 14051945 NACE 0812 

Het winnen (uitvoeren van ingrepen in de waterbodem), veredelen en leveren van zand en grind voor diverse toepassingen en 

het afwerken van de winlocatie. 

 

 

L'Ortye Milieu B.V.  

De Koumen 72 

6433 KE  HOENSBROEK 

info@lortye.eu 

KVK 14070109 NACE 4941 

Het leveren van diensten- en producten op het gebied van transport van bouwgrondstoffen en afvalstoffen en het beheren en/of 

uitvoeren van Value Added Logistics-activiteiten op afvalstoffen en losgestorte bulk- en stukgoederen en op- en overslag via 

water, rail en weg. 

 

 

Exploitatiemaatschappij L'Ortye Hommert B.V.  

De Koumen 72 

6433 KE  HOENSBROEK 

info@lortye.eu 

KVK 14070734 NACE 0812, 4673 

Het winnen (uitvoeren van ingrepen in de waterbodem), veredelen en leveren van zand en grind voor diverse toepassingen en 

het afwerken van de winlocatie. 

 

 

Haven Maastricht B.V.  

Ankerkade 80 

6222 NM  MAASTRICHT 

havenmaastricht@lortye.eu 

KVK 14033021 NACE 5224 

Het leveren van diensten- en producten op het gebied van transport van bouwgrondstoffen en afvalstoffen en het beheren en/of 

uitvoeren van Value Added Logistics-activiteiten op afvalstoffen en losgestorte bulk- en stukgoederen en op- en overslag via 

water, rail en weg. 


