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Toepassingen

Massastabilisatie maakt
de aanlevering van wegen,
fietspaden, spoorlijnen en
pijpleidingen makkelijker.
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Duurzaamheid, CO2

Het gebruik va bestaande
grond zorgt voor een
enorme reductie van transportbewegingen en CO2.
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Waarom stabiliseren?

Kostenbesparingen is één
van de grote voordelen van
stabiliseren
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Massastabilisatie
Met massastabilisatie, oftewel grondverbetering, versterken we zachte ondergronden door het toevoegen van organische bindmiddelen.
Zo wordt de grond gereed gemaakt voor de benodigde applicatie. Dit is
mogelijk bij grondsoorten als veen, slappe klei, leem en baggerspecie.
Toepassingen
Massastabilisatie maakt de aanleg
van wegen, fietspaden, spoorlijnen
en pijpleidingen makkelijker.
Daarnaast is zij ook uitermate
geschikt voor het bouwrijp maken van gronden bestemd voor
havens, industrieterreinen of woonomgevingen. Een ander voorbeeld is bodemerosie. Benieuwd naar meer toepassingen? Neem dan contact met ons op.
Cradle-to-cradle
Met massastabilisatie wordt bestaande
grond gebruikt. Dat maakt het afgraven en aanbrengen van nieuwe grond
overbodig. In de praktijk betekent dit
een enorme reductie van transportbewegingen en dus ook een vermindering
van CO2-uitstoot. Als gevolg worden
natuurlijke bronnen zoveel mogelijk
ontzien. Massastabilisatie past daarom
perfect in de cradle-to-cradle gedachte.

Wereldwijd toegepast
Massastabilisatie wordt wereldwijd ingezet, onder meer in Amerika, Brazilië,
Ierland, Turkije, Rusland, Scandinavië
en diverse landen in Oost-Europa.
Waarom stabiliseren?
Kostenbesparing is een van de grote
voordelen van stabiliseren. Bij wegenbouwprojecten wordt veel grond verzet. Deze is daarna vaak onbruikbaar,
omdat hij geen draagkracht of binding
meer heeft. Het afvoeren en storten
van deze grond, net als de aanvoer van
nieuwe, kost veel geld. Bovendien gelden er milieunormen voor het storten
van overtollige grond. Dit betekent dus
nog meer kosten. Wie grond via massastabilisatie weer bruikbaar maakt,
bespaart veel geld.

Specialist tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
Massa Stabilisatie International BV is de specialist tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer. Wij kennen het fenomeen massastabilisatie, weten
wat er in de markt speelt en vertalen dit naar concrete projecten.
Onze specialiteit?
We nemen u het complete projectmanagement voor stabilisatie of civiele
projecten uit handen. Inclusief haalbaarheidsstudies en kostenramingen,
maar ook het selecteren en controleren
van aannemers.
Wij ondersteunen en faciliteren
Tijdens het gehele proces van massastabilisatie verzorgen wij de benodigde
onderzoeken en de technische ondersteuning. Daarnaast faciliteren wij,
naast begeleiding van het complete
projectmanagement, eveneens de in
houdelijke technische onderbouwing
en onderzoeken.

Gecertificeerd
Massa Stabilisatie International BV
werkt alleen met door ons gecertificeerde aannemers en leveranciers.
Zij kunnen rechtstreeks voor de opdrachtgever werken, maar wij houden
de benodigde grip op de essentiële en
benodigde processen. Werken met een
gecertificeerde aannemer speelt een
belangrijke rol bij massastabilisatie,
doordat het technisch proces gevoelig
is voor ongecontroleerde wijzigingen.
Wij houden met onze eigen certificering controle over deze processen.

Massa Stabilisatie International B.V. - Realiseert massastabilisatieprojecten binnen de randvoorwaarden van de opdrachtgever.

