Waterbodemonderzoek
in binnenwateren en zeehavens

Wiertsema & Partners en het zusterbedrijf Marine Sampling
Holland B.V. (MSH) zijn gespecialiseerd in de geotechnische en
milieukundige bemonstering van onderwaterbodems van binnenwateren en zeehavens in binnen- en buitenland. Daarnaast heeft
MSH meer dan 40 jaar wereldwijde offshore ervaring opgebouwd,
van Antarctica tot het Arctische gebied en alle zeeën en oceanen
daartussen.
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