Grondig geregeld met Grondboorbedrijf Haitjema

Boren, bemonsteren, analyseren
en adviseren
Compleet pakket producten en diensten
WPPSVXCPEFNPOEFS[PFL

Haitjema controleert de kwaliteit van
de bodem en het grondwater. Haitjema
levert betrouwbare bodemgegevens
met behulp van volledig ingerichte
grondwaterbemonsteringsputten. Die
gegevens vormen de basis voor zorgvuldige lange termijn besluiten en snelle,
adequate ingrepen bij veranderingen.
#PEFNPOEFS[PFL XPSEU HFCSVJLU PN EF
mogelijkheden en onmogelijkheden vast
UFTUFMMFOEJFEFCPEFNCJFEU#JKWPPSCFFME
bij:
t IFUBBOWSBHFOWBOFFOCPVXWFSHVOOJOH
t IFUBBOWSBHFOWBOFFONJMJFVWFSHVOOJOH
t IFUPOUXFSQFOWBOFFOHSPOEXBUFSJO
stallatie voor bodemenergie of winning.
0N EF CPEFNLXBMJUFJU UF CFQBMFO FO EF
kosten te beperken, voert Haitjema vooraf
grondboringen uit met een kleine boorEJBNFUFS FO QMBBUTU QFJMCVJ[FO #PEFN
POEFS[PFL NPFU WPMEPFO BBO TUSFOHF FJsen en verloopt volgens vaste procedures.
%JFFJTFO[PSHFOFSWPPSEBUSFTVMUBUFOWBO
WFSTDIJMMFOEF MPDBUJFT WFSHFMJKLCBBS [JKO
Haitjema werkt strikt volgens de afspraken.
"MPO[FBDUJWJUFJUFOWPMEPFOBBOEFHFMEFOEF/&/BGTQSBLFO [PBMT
t /&/TUSBUFHJFÑOWPPSWFSLFOOFOE
 CPEFNPOEFS[PFL
t /&/WPPSPOEFS[PFLPWFSIJTUPSJF 
actuele situatie, regionale geohydrologie
en bodemopbouw.
t /&/POEFS[PFLTTUSBUFHJFÑOWPPS
de uitvoering van (verkennend) water CPEFNPOEFS[PFL
Zorgvuldig boren en zorgvuldig aanvullen
Tijdens het boren worden continu bodemmonsters genomen. Zo ontstaat een nauwkeurig beeld van het bodemprofiel. Als
de gewenste diepte is bereikt, worden er,

indien gewenst, waarnemingsfilters op
verschillende dieptes geplaatst. Elke boring wordt aangevuld met materiaal dat
overeenkomt met de oorspronkelijke boEFNMBBH [BOE  LMFJ PG HSJOE ;P IFSTUFMU
Haitjema de originele afwisseling van de
aardlagen en voorkomt daarmee vermenging van de bodembestanddelen of
water uit de aquifers.
Boringen tot op grote diepte
Haitjema beschikt over verschillende types
boormachines die boringen uitvoeren
en waarnemingsfilters plaatsen tot een
EJFQUFWBONFUFSPOEFSIFUNBBJWFME
#PEFNNPOTUFSTLVOOFO[PXFMHFSPFSEBMT
POHFSPFSEXPSEFOWFS[BNFMEFOWFSXFSLU
4QFDJBMF [VJH  MVDIUMJGU  QVMT  DPVOUFSflush- en avegaar- boorinstallaties voeren
boringen uit tot de gewenste diepte met de
gewenste boordiameter.
Monsterverwerking
)BJUKFNB WFS[BNFMU FO JOUFSQSFUFFSU EF
SFTVMUBUFO WBO IFU CPEFNPOEFS[PFL 0Q
basis daarvan ontvangt u praktische adWJF[FO  WPPS EPFMNBUJH HFCSVJL  SFJOJHJOH
en bescherming van de ondergrond en het
grondwater.

Toepassingen:
t #PEFNEBMJOHTNFFUQVUUFOWPPSPMJFFO
gaswinning
t 4FJTNPNFUFSCPSJOHFOWPPSHBTXJOOJOH
t Kwantiteitsmeetnetten voor grondwatermonitoring
t ,XBMJUFJUTNFFUOFUUFOWPPSEFCFXBLJOH
van waterwingebieden
t 1PNQQSPFWFOFONPOJUPSJOH
t .JMJFVPOEFS[PFL LXBMJUFJUWBOEFCPEFN
t #PEFNFOFSHJF XBSNUFFOLPVEFPQTMBH
t 8JOQVUUFOWPPSUIFSNBBMXBUFS

