Geohydrologisch
onderzoek en advies
De factor grondwater / geohydrologie vormt een cruciaal onderdeel van de relatie tussen ondergrond en gebouw of ruimte.
Het krijgen van inzicht in de lokale geohydrologie is dan ook van
belang voor een grote diversiteit van werkzaamheden in de civiele
techniek.
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Geohydrologisch
onderzoek en advies

Als onderdeel van het geohydrologisch
onderzoek voeren wij de volgende werkzaamheden uit:
- grondonderzoek/boren;
- doorlatendheidsmetingen;
- bepalen ligging zoet/zout grensvlak;
- pompproeven;
- boorgatmetingen;
- opzetten en onderhouden meetnet
grondwaterstanden.
Onze kracht is dat we zowel de uitvoering als de analyse zelf in huis hebben
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