Wij houden uw
water zuiver in
de glastuinbouw!

Verhoeve Milieu & Water is een technisch bedrijf met
meer dan 30 jaar ervaring in het bedenken en vooral
realiseren van oplossingen voor waterzuivering. De
tuinbouwsector in Nederland en Vlaanderen moet
uitdagingen omtrent de waterkwaliteit aangaan om te
voldoen aan de wet- en regelgeving.

Al 30 jaar uw
partner voor de
complete oplossing!
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gewasbeschermingsmiddelen (GBM) en/of meststoffen zijn
grote uitdagingen in de kassen. De glastuinbouwsector
onderzoekt welke investeringen nodig zijn. Door het toepassen
van nieuwe technieken en het optimaliseren van bestaande
processen zijn er mogelijkheden tot kostenbesparing.

Individueel of collectief?
Wij kunnen u helpen bij het nemen van uw
keuze. Het is een feit dat collectief veel
voordelen biedt, op voorwaarde dat er
wordt gezorgd voor de volledige aanpak,
dus gewasbeschermingsmiddelen (GBM),
meststoffen, maar ook schimmels etc.,
zodat hergebruik van de waterstroom
mogelijk wordt. Vanzelfsprekend zijn de
nadelen de infrastructuur, het proces en de
kostenverdeling.

Verhoeve Milieu & Water
Aventurijn 600|3316 LB

Geeft u de voorkeur aan
collectief?
Doe de quick scan op
verhoevemw.com!

Dordrecht (Hoofdkantoor)

Of toch een tijdelijke oplossing?

Postbus 3073|3301 DB Dordrecht

Verhoeve Milieu & Water beschikt over een
(gecertificeerde) behandelingsunit voor uw
afvalwater. Bovendien beschikken wij over
verschillende
buffertanks
om
uw
buffercapaciteit te vergroten. We verhuren
installaties en buffertanks. Indien gewenst
met bediening en ondersteuning. Voert u
het afvalwater periodiek af? Vraag ons om
een abonnement op een tijdelijke
behandeling.

T +31(0)78 652 00 70
E info@verhoevemw.com

Verhoeve Groep Belgium bvba
Noorderlaan 133|BUS 33
|
T +32(0) 354 00 310
E info@verhoevemw.com

www.verhoevemw.com

Ontzorging en exploitatie van
complete oplossingen
Verhoeve zorgt voor de oplossing. We
streven naar langdurige samenwerking met onze klanten. We bieden
volledige exploitatie en financiering
adviezen met betrekking tot water
oplossingen. We hebben ervaring met
diverse contractvormen.

Zoek naar duurzame
combinaties!
Wij beschikken over kennis en
materiaal
van
alle
bekende
technieken en we kunnen deze goed
toepassen. Verhoeve heeft een eigen
laboratorium
om
de
(afval)
waterstroom te testen. Als je
ontwerpvragen hebt, kunnen we het
water testen en een oplossing bieden
die we zelf kunnen realiseren.
Reversed osmose, ozon, UV,
waterstofperoxide, filtratie
Advanced oxidation,
coagulatie, floccuatie
Terugwinning van nutriënten
Terugwinning van warmte
Hergebruik van water

