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Rob Vermeer en Marcel Hanraads

VAN DIJK GEO- EN MILIEUTECHNIEK:
EEN STERKE COMBINATIE
De laatste jaren neemt het werk dat van Dijk geo- en milieutechniek uit De Meern in combinatie
uitvoert sterk toe. Steeds meer opdrachtgevers zien in dat het onderbrengen van noodzakelijke
onderzoeken, die nodig zijn voor hun sloop- en/of nieuwbouwprojecten, bij één adviesbureau
met alle disciplines in huis grote voordelen biedt. Zo komen zij tijdens de voorbereiding en
realisatie niet voor verrassingen te staan.
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sche en geohydrologische merites.’

‘Regelmatig moeten we slecht nieuws brengen, maar dan vertellen
we er direct bij welke oplossingen er mogelijk zijn om de voorziene
nieuwbouw toch te kunnen realiseren.’
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‘Het combineren
van zoveel mogelijk
werkzaamheden
is efficiënt en
kostenbesparend.’
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