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GMB Waterkwaliteit & 
installaties

GMB Waterveiligheid & 
constructies

GMB Waterkwaliteit & installaties is dé integrale 
waterkwaliteitaannemer van Nederland.  We ontwerpen, 
realiseren en renoveren waterzuiveringen, gemalen, 
persleidingen, energie- en grondstoffenfabrieken, sluizen 
en stuwen. Dit doen we met de inzet van alle disciplines die 
nodig en wenselijk zijn. Vanuit één gezamenlijke focus. 
Strak georganiseerd. Met in alle stadia de optimale 
kwaliteit- en risicobeheersing. 

   Waterzuiveringen
   Gemalen
   Persleidingen
   Drinkwaterpompstations
   Sluis- en stuwcomplexen
   Grondstoffen- en energiefabrieken

GMB Waterveiligheid & constructies is een belangrijke 
partij voor veel waterveiligheidsprojecten in  Nederland. 
We ontwerpen en realiseren waterkeringen zoals dijken, 
kades en zeeweringen. Samen met de bijbehorende 
kunstwerken zoals coupures, deksloven en dam- en 
diepwanden. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van 
de vaak complexe opgaven hebben we veel aandacht voor 
de omgeving. Voor de stad, het land én de mensen die er 
wonen en werken.  

   Primaire keringen
   Regionale keringen
   Kunstwerken

We werken voor de volgende marktgroepen: We werken voor de volgende marktgroepen:

  
Drinkwater-
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Rijkswaterstaat RijkswaterstaatIndustrieWaterschappen Waterschappen
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GMB Haven & industrie GMB BioEnergie

GMB Haven & industrie is gespecialiseerd in de aanleg en 
het onderhoud van zwaarbelaste terreinen. We bouwen 
ook bedrijfshallen, loodsen en kraanbanen en we realiseren 
de fundaties en infrawerken voor windmolenparken. 
De realisatie van dit soort havengerelateerde (en andere) 
projecten vraagt om specifieke knowhow en ervaring. 
Om voeling met het werken in de havens. Om beseffen wat 
er gevraagd wordt – en dat in één keer goed uitvoeren. 

   Zwaarbelaste terreinen
   Loodsen/funderingen
   Kraanbanen
   Windmolenfundaties

GMB BioEnergie richt zich op de duurzame en kosten-
efficiënte verwerking van organische reststromen. 
Hieruit produceren we biobrandstof,  meststoffen en 
bodem verbeteraar. Daarnaast zijn we de grootste en 
meest duurzame biologische verwerker van rioolwater-
zuiveringsslib in Nederland. Innovatie staat hoog in ons 
vaandel. We verbeteren de kwaliteit en efficiency van onze 
processen continu. Met als gevolg: betere prestaties voor 
het milieu én voor onze samenwerkingspartners.

   Inzamelen
   Ontwateren
   Vergisten
   Biologisch drogen
   Nutriëntenterugwinning
   Energie uit reststromen

We werken voor de volgende marktgroepen: We werken voor de volgende marktgroepen:

  
Industrie IndustrieWaterschappen
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GMB Rioleringstechnieken GMB Services

GMB Rioleringstechnieken renoveert, onderhoudt, reinigt 
en inspecteert leidingen en rioolsystemen. Hierbij maken 
we gebruik van de nieuwste technologieën en innovatieve 
oplossingen. We hebben alle middelen in eigen huis. En we 
voeren alle activiteiten uit in eigen beheer. Zo kunnen we 
garant staan voor een flexibele dienstverlening: naar 
gemeenten, aannemerij en industrie. En meer dan dat. 
Opdrachtgevers kunnen het beheer en onderhoud compleet 
aan ons uitbesteden.   

   Rioolrenovatie
   Rioolreparatie
   Robotfrezen
   Reiniging & inspectie
   Putrenovatie
   Professioneel rioolrenovatieadvies

GMB Services is een multitechnische specialist op het 
gebied van waterkwaliteit, drinkwaterinstallaties en 
gemalen. We onderhouden en renoveren zuiverings- en 
pompinstallaties  en desinfecteren drinkwaterinstallaties. 
Daarnaast voeren we betonreparaties en bodemsaneringen 
uit. Door onze multitechnische bezetting kunnen we deze 
projecten zowel gedeeltelijk (in teamverband) als integraal 
uitvoeren. Klant- en servicegericht. En creatief: altijd 
denkend in passende oplossingen.  

   Drinkwaterservice
   Betontechniek
   Elektrotechniek 
   Werktuigbouwkunde 
   Milieutechniek 
   Civiele techniek

We werken voor de volgende marktgroepen: We werken voor de volgende marktgroepen:

  
Gemeenten Industrie Waterschappen GemeentenIndustrieWaterschappen
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”We zetten onze kennis en kunde 
maximaal in voor meer veiligheid, een 
schonere wereld en een doelmatige 
omgang met grondstoffen en energie.”

www.gmb.eu
info@gmb.eu


