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Duurzaam instandhouden

Catalogus Drinkwatervoorziening
in historische dorps- en stadspompen.
De verbindende waarde van cultureel historisch erfgoed word vaak onderschat. Wij van “Erfgoed beleving”
denken vaak na over hoe we historisch erfgoed toegankelijk en aantrekkelijk kunnen maken voor bewoners en
toeristen. Daarom passen we steeds vaker elektronica en moderne technologie toe in monumenten om ze weer
functioneel maar ook veilig te maken.
De eisen van bijvoorbeeld drinkwater liggen nu zoveel hoger dan in de vorige eeuw en ook aan de toegepaste
materialen worden specificaties gesteld die vroeger onbekend waren. Neemt niet weg dat een monument zoveel
meerwaarde heeft wanneer het weer functioneel is en mensen het verhaal van de historische functie tastbaar
kunnen ervaren.
Onze werkwijze
Wanneer een gemeente aangeeft dat hun historische dorpspomp weer functioneel gemaakt dient te worden als
drinkwater tappunt gaan we eerst inventariseren op welke manier dit het best gedaan kan worden. Voor
Rijksmonumenten gelden andere regels dan voor gemeentelijke monumenten. Na deze inspectie wordt er een
voorstel gemaakt. De kosten zijn afhankelijk van de conditie en toegankelijkheid van het monument, de
aanwezige infra-structuur en natuurlijk de eisen en wensen van de eigenaar.
Wij passen alleen materialen toe met KIWA keur en alle onderdelen die gebruikt worden zijn beproefde delen die
in saniatire ruimtes toegepast mogen worden. Na oplevering doen we ook 2x per jaar een inspectie en wordt er
door een onafhankelijk bureau een watersample genomen wat in het laboratorium wordt onderzocht op
bacteriologische vervuiling.
Spoelfunctie
Iedere pomp met de moderne technologie heeft een automatische spoelfunctie die instelbaar is in tijd en
hoeveelheid water die er gespoeld kan worden afhankelijk van het gebruik. Zo weten we zeker dat aan alle eisen
van drinkwater is voldaan en kan de gebruiker gerust een flesje tappen.
Watergarantie
Wanneer we een pomp aan het water hebben gebracht willen we dat graag zo houden. Onze klanten kunnen bij
ons de z.g. watergarantie afsluiten in combinatie met het preventieve onderhoud. Wij zorgen dan dat de pomp
gegarandeerd altijd drinkwater geeft voor een vast bedrag per jaar all-in (m.u.v. vandalisme)
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