Grondig geregeld met Grondboorbedrijf Haitjema

Boren, saneren en beheren
Compleet pakket producten en diensten
voor uw watermanagement

Water is overal. Water is onontbeerlijk
voor het leven op aarde. Een mens kan
60 dagen zonder voedsel, maar nog
geen 60 uur zonder water. Schoon water is de belangrijkste voorwaarde voor
een goede volksgezondheid. Van al het
water op aarde is slechts drie procent
zoet, maar lang niet allemaal direct
bruikbaar.

BøPPQ WBO EF CPPSXFSL[BBNIFEFO  FO
het plaatsen van filters, wordt het boorgat
met vergelijkbaar materiaal aangevuld,
[PEBU EF CPEFNPQCPVX OJFU XPSEU WFS
stoord. Dat is uw garantie voor langdurige, continue levering van een blijvend
[VJWFSXBUFSQSPEVDU

Niet voor niets is de winning van
‘het blauwe goud’ aan strenge regels
gebonden.
Water kent een oneindig aantal toepassingen:
t ESJOLXBUFS
t [XFNXBUFS
t CPEFNFOFSHJF
t UIFSNBBMXBUFS
t HSPOEXBUFSTBOFSJOH
t HSPOEXBUFSCFIFFSTJOH
Haitjema ontwerpt, installeert en onderhoudt de complete installatie die nodig is
voor waterwinning, -sanering of -behandeling. Elke opdracht kent andere aandachtspunten: de juiste boordiameter,
de gewenste diepte, de beoogde toepasTJOH8BBS[JUIFUXBUFS )PFEJFQ[JUIFU
XBUFS  8BU JT EF TBNFOTUFMMJOH WBO IFU
XBUFS  )PF [JKO EF CPEFNMBHFO PQHF
CPVXE 8FMLFSFHFMT[JKOWBOUPFQBTTJOH
Alles onder controle
Waterkwaliteitsbewaking, betrouwbare
apparatuur en een goede harmonie met
EF PNHFWJOH [JKO WBO FTTFOUJFFM CFMBOH
Grondboorbedrijf Haitjema beschikt over
up-to-date materieel om tot op grote
diepte te boren en betrouwbare bodemmonsters te nemen. Daarmee wordt onder andere de opbouw van de bodem
en de scheidende lagen vastgesteld. Na

)BJUKFNB [PSHU WPPS HSPOEXBUFSXJOOJOH
of -sanering:
t 1PNQFO CSPOCFNBMJOHFO
energieopslag
t 0OEFSIPVEFOCFIFFSWBO
waterwinningsmiddelen
t 3FJOJHFOFOSFHFOFSFSFOWBO
waterwinputten
t 'MPXNFUJOHFOFODBQBDJUFJUTUFTUFO
t #FXBLFOWBOHSPOEFOHSPOEXBUFS
kwaliteit
Haitjema ontwerpt, bouwt en onderhoudt de complete inrichting van de
complete waterwinput:
betonput, constructie- en leidingwerk,
montage van meet- en regeltechniek en
elektromechanische onderdelen als pomQFO LMFQQFO FO[
Een onderhoudscontract met een hoog
service level agreement en een uitstekenEFQSJKTLXBMJUFJUTWFSIPVEJOH[PSHFOWPPS
een langdurig en compleet, betrouwbaar
en stabiel functionerend pakket van producten en diensten.

