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Het riool: Een verborgen wereld

Uw partner: GP Groot infra en engineering

Een goed rioolstelsel houdt ons gezond, zorgt voor droge voeten en beschermt
het milieu. In Nederland is het rioolstelsel circa 110.000 km lang met vele putten en gemalen. We zien er weinig van maar heeft elke dag aandacht nodig.
Zeker met de huidige ontwikkelingen als klimaatverandering, duurzaamheid
en circulariteit. Ze vragen om een andere manier van omgaan met water, ook
in de rioleringswereld. Hemelwater wordt steeds vaker afgekoppeld en boven
de grond opgevangen in wadi’s of raingardens. Voor de afvoer en zuivering van
vuilwater worden steeds vaker innovatieve en duurzame oplossingen bedacht.
De rioleringswereld is dan ook volop in beweging en daardoor boeiend en uitdagend.

GP Groot infra en engineering is een regionaal fullservice mkb-bedrijf die met
haar bedrijfsonderdelen GP Groot rioolservice, HB Adviesbureau en GP Groot
infra ruime kennis en ervaring heeft op het gebied van riolering.
GP Groot rioolservice brengt uw rioolstelsel volledig digitaal in beeld en door
middel van inspecties legt zij de kwaliteit en conditie van uw riool vast. Uiteraard wordt dit gedaan op basis van de nieuwe norm NEN-EN 13508-2 en met de
meest moderne apparatuur.
De adviseurs van HB Adviesbureau classificeren en beoordelen de inspectiegegevens op basis waarvan zij u kunnen adviseren met maatregelplannen, onderhoudsprogramma’s, meerjarenbegrotingen en rapportages.
De ingenieurs van HB Adviesbureau brengen hun expertise in bij het uitvoeren
van rioolreparaties, rioolvervanging of –renovatie. Zij maken hiervoor een gedegen ontwerp, berekeningen en bestek.
GP Groot infra is de specialist in de aanleg en renovatie van rioleringssystemen.
Zij weten exact wat nodig is om op een verantwoorde en veilige wijze rioleringsprojecten in uw gemeente te realiseren.

Het beheer: Best wel complex
Het beheer van rioolstelsels is een belangrijke taak van gemeenten en vraagt
om veel kennis en expertise. Van het maken van beleid tot de daadwerkelijke
uitvoering van beheer- en onderhoudstaken. Het is een continu proces van het
verzamelen, bijhouden en interpreteren van rioleringsgegevens en het maken
van juiste keuzes om de kwaliteit van het rioleringssysteem te waarborgen.
Rioolbeheer vraag dan ook om veel competenties en maakt het daarom complex
maar vooral boeiend en uitdagend.

FLEXIBILITEIT

Regionale kennis

Wij bieden u derhalve één aanspreekpunt die u van inspectie tot advies, van
ontwerp tot realisatie en van beheer tot onderhoud ontzorgt. Uiteraard maakt u
zelf de keuze. Ook voor één specifiek onderdeel willen wij graag uw partner zijn.
Uw riool, onze passie.
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