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Geohydrologische kerndiensten
RSK Netherlands is een innovatief milieutechnisch 
adviesbureau dat zijn diensten continue optimaliseert 
om direct te kunnen reageren en anticiperen op 
nieuwe maatschappelijke inzichten en wijzigingen in 
Milieuwet- en regelgeving. Wij leveren voor diverse 
klanten geohydrologische kerndiensten waaronder 
bemalingsadviezen, meetnetten, doorlatendheid- 
en infiltratieonderzoek, en monitoring van 
grondwaterverontreinigingen en grondwatermodellering. 
Omdat wij over specialistische kennis en ruime ervaring 
beschikken, zijn wij in staat maatwerk te leveren dat 
adviserend, kostenbesparend en oplossingsgericht is. 

We leveren concreet advies dat voor aanvang van de 
uitvoering van een hydrologisch project als leidraad 
kan dienen. RSK Netherlands kan u daarnaast ook 
ondersteunen bij geotechnische of milieukundige 
vraagstukken in samenhang met geohydrologie.  

Hiermee voorkomt u vervelende verassingen bij de 
aanbesteding of problemen in de planning tijdens  
de uitvoering.
 

RSK Netherlands Geohydrologie

Bemalingsadviezen
Onze geohydrologen leveren ISO gecertificeerd advies 
met inachtneming van essentiële locatie specifieke 
omstandigheden en vereisten. Dit zorgt ervoor dat 
voor aanvang van het project alle aspecten en effecten 
van een bemaling op de omgeving bepaald zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan zetting van de bodem, het opbarsten 
van onderliggende watervoerende lagen, het verplaatsen 
van verontreinigingen of advies over onttrekkingsdebiet 
en lozingsvergunning. Door de korte communicatielijnen 
met zowel het eigen veldwerkteam als laboratoria, 
bent u verzekerd van een snel, duidelijk en compleet 
bemalingsadvies voor uw werkzaamheden.

Doorlatendheids- en infiltratieadviezen
Met het oog op de huidige vraag naar duurzaamheid en 
klimaatadaptatie zijn de doorlatendheids- en infiltratie- 
adviezen actueler dan ooit. Doorlatendheid- en infiltratie- 
onderzoek is essentieel bij het ontwikkelen van nieuwe of 
bestaande woonwijken en gebieden die te maken hebben, 
of te maken kunnen krijgen met wateroverlast.

De doorlatendheid en infiltratiecapaciteit van de (on)diepe 
bodem worden bepaald door middel van verschillende 
veld en laboratoriumproeven waarvan de soort en 
hoeveelheid per locatie specifiek worden geselecteerd. 



Monitoren grondwaterverontreiningen
RSK heeft langdurige ervaring met sanering van 
verontreinigingen zoals minerale olie, BTEX, VOCl, 
MTBE, ETBE en PFAS. Dit in combinatie met onze 
geohydrologische ervaring en expertise maakt dat wij 
in staat zijn om het effect van een onttrekking op een 
naburige grondwaterverontreiniging te bepalen en 
risico’s vooraf kunnen berekenen. Vervolgens kunnen wij 
maatregelen aangeven om de verspreiding te voorkomen 
of juist te optimaliseren indien er een noodzaak tot 
gelijktijdige sanering is.

RSK kan adviseren over de vorm van onttrekking (c.q. welk 
debiet nodig is en wat de mogelijke verplaatsing is), de 
lozing, eventuele zuivering, inzet van een schermbemaling 
om verplaatsing tegen te gaan en u informeren over 
bepalingen in de wet- en regelgeving waar u aan dient 
te voldoen (meldingen/vergunningen). Naast de effecten 
van onttrekkingen en bemalingen heeft RSK ruime 
ervaring in de uitvoering van en advisering bij eventuele 
noodzakelijke saneringen, het stimuleren van de natuurlijke 
afbraak of calculatie van de verspreidingsrisico’s van een 
verontreiniging. Wij zijn hiervoor BRL6002 gecertificeerd en 
hebben ook eigen milieukundig begeleiders die hiervoor 
gecertificeerd zijn.

Geohydrologische kerndiensten:
• Bemalingsadvies (t.b.v. boven- en ondergrondse 

infrastructuur)

• Doorlatendheidsonderzoek

• Infiltratieonderzoek

• Grondwatermeetnetten

• Monitoring grondwaterverontreinigingen

• Grondwatermodellering

Ook hier onderscheidt RSK zich door de samenwerking met 
eigen veldwerkers die het onderzoek uitvoeren en onze 
geohydrologen die de gegevens zelf verwerken en zorgen 
voor een gedetailleerd en betrouwbaar advies. Hierbij 
wordt ervoor gewaakt dat er wordt gewerkt en gehandeld 
in overeenstemming met de geldende BRL-voorschriften 
en dat de uitvoering voldoet aan wettelijk bepaalde milieu 
kwaliteitseisen. Dit voorkomt dat u mogelijk achteraf 
geconfronteerd wordt met onnodige kosten. 

Grondwatermeetnetten
Met het oog op het oplossen of voorkomen van 
wateroverlast, het opstellen van bestemmingsplannen 
voor een bepaald gebied, bemalingen of andere 
gevallen waarbij een (langdurige) monitoring van 
de grondwaterstanden gewenst is, zijn grondwater-
meetnetten een uitkomst. 

Doordat de metingen meerdere keren per dag 
volautomatisch worden uitgevoerd, verkrijgt u met een 
grondwatermeetnet van RSK een digitaal overzicht van de 
grondwaterstanden gedurende een bepaalde periode in 
een bepaald gebied. Door deze gegevens naast lokale 
neerslaggegevens te leggen is het mogelijk op voorhand 
bergingscapaciteit van neerslag in de bodem te bepalen.
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