Uw partner voor
alle infrastructuur projecten

Sinds 1975 is Lareco Bornem actief op het gebied
van wegenbouw, waterbouw, milieu-techniek,
grondwerken en betonwerken.
Wij zijn gespecialiseerd in de aanleg van haven- en
industrieterreinen en grotere infrastructuurwerken.

Diepdrainage
is een systeem om tijdelijk of permanent de
grondwaterstand te verlagen. De voordelen van
een dergelijk drainagesysteem zijn:
• Betere toegankelijkheid van het terrein.
• Versnelde zetting van het terrein.
• Verticale bemalingen zijn overbodig.
• Een droge grondlaag geeft een betere stabiliteit.

Grondwerken
Droge grondwerken van groot grondverzet tot
grondverbetering. Dit wordt uitgevoerd met
een zeer modern eigen machinepark. Tevens
beschikt Lareco Bornem over de technische
kennis om betonietafdichtingen te plaatsen en
grondverbeteringen met kalk uit te voeren.

Riolering
Rioleringen in gewapend en ongewapend beton,
PVC, PE en GRES in alle mogelijke diameters.
Met behulp van rioollasers waarborgen we een
goede ligging en een perfecte aanleghoogte.

Betonwerken
Uitvoering in beton van funderingen, keermuren,
skimmers, waterbouwkundige constructies en
weegbruggen. Voor deze werken beschikken wij
over een eigen systeembekisting.

Verharding
Verhardingen in betonstraatstenen, zowel
handmatig als machinaal geplaatst, en asfalt
of beton. Dit zowel op gebonden funderingen
(onze specialiteit zand-cementstabilisatie)
als ongebonden funderingen (steenslag,
gebroken beton, etc.). We beschikken over 6
machines voor de machinale plaatsing van
betonstraatstenen.

Bodemsanering
Lareco-Bornem heeft de specialistische
apparatuur en de ervaring die noodzakelijk
is voor het begeleiden van milieutechnische
projecten.

Onderhoud en infrastructuur
Overal en altijd biedt Lareco Bornem de service
om allerhande reparatiewerken uit te voeren.

Elektromechanica
Renovatie van pompstations, waterzuiveringsinstallaties, vijzels en persrioleringen.

Stabilisatietechnieken
Zand-cementstabilisatie is een fundering die
gemaakt wordt door ter plaatse het zand met
cement te vermengen. De voordelen van deze
techniek zijn:
• Grotere draagkracht dan traditionele ongebonden

funderingen.
• Langere levensduur.
• Milieuvriendelijk.
• Uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding.

• Diepdrainage
• Grondwerken
• Riolering
Waterzuiveringsinstallaties
Wij bouwen rioolwaterzuiveringsinstallaties
met inbegrip van alle electromechanische
uitrustingen.
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