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DE MACHINALE KRACHT VOOR ADVIESBUREAUS

Bij Daemen Milieutechniek hanteren wij de gouden 
regel: afspraak is afspraak. Wij zijn de gevestigde 
machinale boorspecialist voor milieuadviesbureaus, 
explosieven opsporing en archeologische 
onderzoeksbureaus. En we groeien nog steeds 
mede dankzij deze regel: we komen een gemaakte 
afspraak altijd na.

Wij staan bekend om onze snelle en flexibele 
aanpak. Wat houdt deze aanpak in? We reageren 
bliksemsnel op spoedaanvragen, denken altijd met 
u mee en lossen onverwachte situaties adequaat 
voor u op.

» Afspraak is afspraak » Snelle en flexibele service
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Door onze jarenlange ervaring en goed 
onderhouden machinepark, kunnen wij voordelig 
en efficiënt werken. U kunt er dan ook altijd op 
rekenen dat de door ons geadviseerde methode de 
voordeligste en zorgvuldigste is.

» Voordelig en efficiënt

Wij zijn doeners. Wij houden van aanpakken; dat 
betekent goed nadenken en dan doen. Daemen 
Milieutechniek kenmerkt zich door het vinden 
van praktische oplossingen voor complexe 
problemen.

» Praktijk- en oplossingsgericht



» Contact

Bij sonisch boren wordt in de boorkop een hoog 
frequente slagkracht gecreëerd. De trillingen die 
hieruit voortvloeien worden overgezet op de boorbuis, 
waardoor de grond hieronder ‘vloeibaar’ wordt. Het 
gewicht van de machine duwt vervolgens de buizen 
de grond in. Het feit dat deze techniek geen roering in 
de bodem veroorzaakt, maakt sonisch boren geschikt 
voor onderzoek in verontreinigde bodem. Tevens 
kunnen er met behulp van het aqualock systeem 
grondmonsters gestoken worden tot 25 m-mv.

» Sonisch boren

De holle avegaarboor bestaat uit een spiraalboor 
met een holle binnenkant. Hiermee kunnen diverse 
diameters peilbuizen worden geplaatst tot een 
maximale diepte van 35 m-mv. Het is mogelijk om 
meerdere peilbuizen in één boorgat te plaatsen. 
Deze boor is daarmee geschikt voor het betaalbaar 
plaatsen van diepe peilbuizen en casings t.b.v. het 
opsporen en detecteren van explosieven.

De volle avegaarboor bestaat uit een 
ronddraaiende spiraal die wordt aangestuurd 
door een boormotor. Door de beperkte diameter 
en de vorm van de boor wordt tijdens de 
boring de bodem beperkt geroerd. Dit maakt 
deze techniek geschikt voor het nemen van 
bodemmonsters ten behoeve van archeologisch- 
en milieukundig bodemonderzoek en het uitvoeren 
van partijkeuringen. Daemen Milieutechniek 
beschikt over twee volle avegaar boormachines die 
beschikken over een mast van 7 én 9 meter. Met 
behulp van koppelstukken kunnen de machines 
een einddiepte bereiken van respectievelijk 14 én 
18 m-mv.

Wilt u voor uw onderzoek gebruikmaken van 
een van onze boorstellingen? Vraag dan via onze 
website snel en eenvoudig online een offerte op. 

Heeft u een vraag over onze boorstellingen of krijgt 
u graag advies over de passende boorstelling voor 
uw onderzoek? Bel ons of stuur ons uw vraag per 
mail, onze boorspecialisten helpen u graag verder.

» Volle avegaar

Daemen milieutechniek B.V. is zowel VCA als ISO 
9001:2015 gecertificeerd. Wij werken volgens 
de richtlijnen van de BRL SIKB 2100. Al onze 
medewerkers zijn erkend voor het protocol 2101.

» Certificering

Voert u een archeologisch- of milieukundig 
bodemonderzoek uit, spoort u explosieven op of 
adviseert u bij partijkeuringen? Dan weet u: een 
gedegen advies begint bij een goed uitgevoerd 
onderzoek. En dat begint met de juiste kennis en het 
juiste materiaal. Als specialist in mechanisch boren is 
Daemen Milieutechniek dé samenwerkingspartner waar 
u voor het plaatsen van peilbuizen, het doorboren van 
puin- of asfaltverhardingen of boringen ten behoeve van 
het uitvoeren van partijkeuringen op kunt vertrouwen.

Samen leggen we de juiste basis voor uw onderzoek, 
met behulp van het beste materiaal en vakkundige 
mensen. Omdat we beschikken over eigen 
transportmiddelen, kunnen we onze holle en volle 
avegaarboren of sonische boren, snel en flexibel 
inzetten. Bovendien zijn onze rups aangedreven 
boorstellingen geschikt voor ieder soort terrein, 
ook wanneer dit ruw en hellend is. Goed onderzoek 
begint bij Daemen Milieutechniek!

» Holle avegaar

Meer weten over Daemen milieutechniek?
Kijk dan snel op www.daemenmilieutechniek.nl
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» DAEMEN MILIEUTECHNIEK: SPECIALIST IN MECHANISCH BOREN
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Afspraak is afspraak

Snelle service & flexibele inzetbaarheid

Praktijk- en oplossingsgericht werken

Geen onnodige kosten


