
SLIBONTWATERING 
met mobiele installaties

Kurstjens BV is dé specialist in het verhuren van mobiele 

mechanische ontwateringinstallaties zoals centrifuges (decanter), 

zeefbandpersen, kamerfilterpersen en ontwateringtafels 

(turbodrains)

Ons omvangrijke en moderne machinepark onderscheidt 

zich in deze specialistische markt door een bewuste keuze in 

installaties met de hoogste capaciteiten en duurzaamheid die 

mobiel beschikbaar zijn.

Wij verhuren met bediening:

- centrifuges met een capaciteit tot 120 m3 slib per uur

- zeefbandpersen met een capaciteit tot 60 m3 slib per uur

- ontwateringtafels met een capaciteit tot 200 m3 slib per uur

-  vele typen slibbuffers, pompen, mixers, zeven, versnijders 

etcetera

Wij voeren onze projecten uit in heel West-Europa met 

gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers. Ons hoofd-

kantoor is gevestigd in Hedel in Nederland. Wij hebben 

nevenvestigingen in Verlinghem (F), Mechelen (B) en Kaposvár 

(HU). Wij zijn gecertificeerd volgens de ISO 9001:2000, ISO 

14001:2004 en VCA**.

Onze ontwateringinstallaties worden ingezet voor:

- het ontwateren van communaal en industrieel zuiveringsslib

-  het ontwateren van drinkwaterslib, coagulatieslib en 

spoelwaterslib

- het ontwateren van boorspecies en papierslib

- het ontwateren van baggerspecie

De inzet kan zowel tijdelijk als permanent zijn, bij calamiteiten 

of als extra ontwateringcapaciteit naast de normale bedrijfs-

voering. De ontwateringinstallaties worden ook ingezet in 

combinatie met onze snijkopzuigers en extractieve grond-

reiniginginstallaties. 

HydRAuLIScH BAGGEREN

Kurstjens BV is specialist in het uitvoeren van hydraulische 
baggerwerken met snijkop - en wormwielzuigers.

Bij hydraulisch baggeren snijdt de cutterkop de baggerlaag 
mechanisch los. Vervolgens zuigt de pomp het baggermengsel
op. Via een stelsel van baggerleidingen wordt dit mengsel 
getransporteerd naar een baggerdepot of ontwatering-
installatie. Het baggerwerk wordt volledig vanaf het water 
uitgevoerd.

Hydraulisch baggeren met snijkopzuigers is de meest 
vriendelijke baggertechniek voor de aanwezige flora en fauna. 
Schade aan taluds en aanliggende percelen wordt tot het 
uiterste minimum beperkt en omwonenden merken nauwelijks 
iets van de in uitvoering zijnde werkzaamheden. Mors is 
nagenoeg uitgesloten en vertroebeling van de waterpartij 
treedt nauwelijks op. Bovendien kan met een snijkopzuiger 
zéér nauwkeurig gebaggerd worden, zowel in landelijk als 
stedelijk gebied. Snijkopzuigers worden zowel bij onderhouds- 
als saneringsbaggerwerken toegepast.

Wij beschikken over modern baggermaterieel dat onder andere 
bestaat uit:
-   snijkopzuigers variërend van klein (6-inch) tot grotere (10-

inch)
-   hydraulische graafmachines voorzien van baggerpompen
-   boosterstations voor het verplaatsen van baggermengsels 

over langere afstanden
-  vele kilometers baggerleidingen van verschillende 

diameters

Wij voeren onze projecten uit in heel West-Europa met gemoti-
veerde en goed opgeleide medewerkers. Ons hoofdkantoor is 
gevestigd in Hedel in Nederland. Wij hebben nevenvestigingen 
in Verlinghem (F), Mechelen (B) en Kaposvár (HU). Wij zijn 
gecertificeerd volgens de ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 en VCA**.

Ons baggermaterieel wordt ingezet:
-   bij het uitbaggeren van kanalen, havens, grachten en overige 

waterpartijen
-   bij het uitbaggeren van slibbassins op communale en industriële 

waterzuiveringen en drinkwaterproductie-bedrijven.
-   bij het uitbaggeren van beluchtingbassins van waterzuivering-

installaties
-   in combinatie met onze mechanische ontwateringinstallaties.
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Voor meer info:
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Tel. 06-51987708 | Tel. 073-5996608

www.kurstjens.nl | werner.tiemissen@kurstjens.nl

Kurstjens is gecertificeerd op basis van de SIKB BRL 7000,  

protocol 7003 voor het uitvoeren van waterbodemsaneringen. 

Kurstjens  is lid van de Vereniging van Waterbouwers in Bagger-,  

Kust- en Oeverwerken (VBKO)
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