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HMVT journaal 
Het nieuwe jaar is voor HMVT goed van start gegaan! Met een aantal mooie 

milieutechnische projecten: naast onze doorlopende 

bodemsaneringsprojecten hebben we onder andere een complexe 

waterzuiveringsinstallatie in Zuid-Nederland geïnstalleerd en een nieuwe 

luchtzuiveringsinstallatie te Tholen in kaart gebracht. 

 

Daarnaast zijn we ook druk bezig geweest met onze communicatie. De 

afgelopen tijd hebben we met elkaar hard gewerkt aan een splinternieuwe 

website. De oude website had een verouderde look & feel en heeft maar 

liefst 10 jaar dienst gedaan. De nieuwe website straalt uit wie wij zijn: uw 

betrouwbare partner op het gebied van allround milieutechniek. We zijn best 

https://us13.campaign-archive.com/?e=&u=071a20bf3cdacafb672c06612&id=138a66621d
https://www.hmvt.nl/project/waterzuivering-zuid-nederland/
https://www.hmvt.nl/project/onderzoek-zuiveringsoplossing-emissiedampen-delta-glass-tholen/
https://www.hmvt.nl/
https://www.hmvt.nl/


 

trots op het eindresultaat!  

 

Op onze vernieuwde website leest u nu alles over onze innovatieve 

milieutechnische oplossingen, komt u meer te weten over onze projecten en 

stellen onze experts zich graag aan u voor. Neem een kijkje en laat ons 

weten wat u er van vindt! 

  

 

Uitnodiging CoP 

Bodemsanering 

Drink water of niet? Hoe 

zorgen we ervoor dat onze 

grondwatervoorraden ook in 

de toekomst voldoende 

schoon zijn voor winning van 

drink- of proceswater? Op 

donderdag 28 maart 

organiseert de CoP 

Bodemsanering een 

bijeenkomst in Enschede over 

onze grondwaterkwaliteitszorg. 

Hoe zetten we bedreigingen 

om in kansen? Hoe stimuleren 

we hergebruik van water? Wat 

betekent dat voor de 

 

Maak kennis met... 

Tonny Becker 

Onze nieuwe uitvoerder werkt 

sinds begin 2019 bij HMVT. 

Tonny brengt met zijn 

jarenlange werkervaring veel 

kennis op het gebied van 

waterzuivering met zich mee. 

Wij zijn ervan overtuigd dat 

praktijkkennis én ervaring 

allebei noodzakelijk zijn om 

kwaliteit te leveren. Daarom 

investeren we ieder jaar ook 

flink in de kennis van al onze 
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drinkwaterprijs? Dit belooft een 

inspirerende en leerzame dag 

te worden. Aanmelden kan al 

via onderstaande button! 

 

 

MELD U NU AAN!  
 

 

 

experts door scholing en 

training. Benieuwd wat de 

mogelijkheden zijn binnen 

HMVT? Kijk hier voor onze 

actuele vacatures. 

 

 

 

 

Regelmatig een update 

Bij HMVT verzorgen we jaarlijks prachtige projecten. De ene keer een 

bodemsaneringsproject, dan weer een waterzuivering of een dampreiniging. 

Om die projecten tot een succes te maken, is kennis van onze experts nodig. 

Samen met onze opdrachtgevers zoeken we naar de best passende en 

duurzame oplossing voor een schonere wereld. We laten u graag 

meebeleven wat wij dagelijks meemaken. Volg daarom ook onze LinkedIn 

pagina om up-to-date te blijven!  

 

  

Remediation Day 
De vorige Remediation Day was een groot succes, zo bleek na een 

bezoekersevaluatie. Daarom maken we nu alvast de datum bekend van de 

volgende editie: donderdag 6 februari 2020. 
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Houdt deze datum alvast vrij in uw agenda! In de aanloop naar het event 

hoort u via deze nieuwsbrief en via onze social media-kanalen meer over de 

thema's, de locatie enzovoort.  

 

 

 

 

Kennisspotlight: PFAS-waterzuivering 
PFAS in grond - en proceswater is een groot en actueel probleem. Heel 

vaak wordt met PFAS verontreinigd water gezuiverd door middel van actieve 

koolfiltratie. Hoe houdt u de kosten voor deze waterzuivering in de hand? 

HMVT zocht naar een praktische oplossing en vond een alternatieve 

waterzuiveringstechnologie om PFAS/PFOS-houdend water efficiënt te 

zuiveren. De eerste projecten zijn intussen met succes uitgevoerd. Lees 

meer over deze techniek of neem contact op voor meer informatie.   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

Hannover Milieu en Veiligheidstechniek 

U ontvangt deze mail als relatie van HMVT. Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, kunt 

u zich hieronder uitschrijven. 

Hannover Milieu en Veiligheidstechniek 
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