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Betreft: overname van een bodemsaneringsbureau ISCO3 en groei 
NTP Groep 

NTP Groep heeft gouden troef in handen 
Met de overname van in-situ saneringsspecialist ISCO3 heeft NTP 
Groep een gouden troef in handen. De holding, gespecialiseerd in 
infra, milieu en bouw, biedt vanaf heden een compleet scala aan 
bodemsaneringstechnieken die alle bodemverontreinigingen efficiënt 
kan aanpakken. Met name de gepatenteerde Perozone techniek moet 
voor vuurwerk zorgen in landen als Duitsland, Frankrijk en Scandinavië. 
“We lopen qua saneringstechniek ver vooruit op het buitenland”, zegt 
directeur Martin Slot van NTP Groep. 

Dankzij de bedrijfsovername van het voormalige adviesbureau uit 
Veenendaal verwacht de NTP Groep te gaan groeien, met name in het 
buitenland. De Perozone techniek, waarbij ozon en waterstofperoxyde 
in de verontreinigde grond worden geïnjecteerd, biedt veel potentie 
op de Duitse en Scandinavische markt. “Daar passen aannemers nog 
veel de relatief dure en arbeidsintensieve pump & treat techniek toe 
die veel tijd in beslag neemt en relatief duur is. De Perozone techniek 
pakt heel effectief en snel de bodemverontreiniging aan, zonder dat er 
overlast plaatsvindt voor de omgeving. De verontreiniging wordt eerst 
losgemaakt en afgebroken, waarna de goedkopere biologische 
sanering kan worden ingezet. We kunnen dus een complete oplossing 
bieden en prijstechnisch concurreren met andere 
saneringstechnieken”, zeggen directeur Martin Slot van de NTP Groep 
en hoofd Milieu Hans Wiggers. 

 



Meer werkgelegenheid 
De NTP Groep biedt nu een compleet arsenaal aan insitu-saneringen 
aan die alle bodemverontreinigingen bestrijden. In Duitsland, Frankrijk 
en Scandinavië verwacht de holding veel bodemsaneringsprojecten te 
verwerven met onder anderen de Perozone techniek. “Dat levert meer 
werkgelegenheid op bij ons eigen bedrijf, maar ook de regionale 
transportbedrijven in Oost Nederland en onze toeleveranciers 
profiteren ervan. De mate van uitbreiding is nog moeilijk te 
voorspellen”, aldus Slot. NTP Groep zal op het terrein van 
bodemsaneringen behoefte hebben aan projectleiders, uitvoerders, 
bodemspecialisten en werktuigbouwkundige operators. 

Europa is nog niet zo bekend met de Perozone techniek die volledig 
in-situ zonder overlast voor omwonenden wordt uitgevoerd. “De in 
Nederland door ISCO3 uitgevoerde projecten leveren positieve 
referenties op in het buitenland. De saneringstechniek is absoluut 
milieuvriendelijk; de omgeving merkt er nagenoeg niets van. We 
monitoren constant hoe de geïnjecteerde stoffen zich gedragen en of 
ze de verontreiniging goed aanpakken.” 
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie): voor meer informatie 
contact opnemen met Martin Slot, directeur NTP Groep 053-4614411 
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