
Geothermie (aardwarmte) wordt steeds vaker gebruikt voor 

het verwarmen van huizen, kassen en industrie. Het is een 

duurzaam en schoon alternatief voor aardgas en draagt bij 

aan onze energie-onafhankelijkheid en een schoner milieu. 

REYM biedt verschillende ondersteunende diensten tijdens 

de booractiviteiten maar ook daarna, als de geothermische 

put in bedrijf is. Denk daarbij aan het aanmaken en opslaan 

van boorspoelingen, het reinigen van leidingen en installa-

ties en het decontamineren van NORM-vervuiling (Naturally 

Occurring Radioactive Material).

Geothermie boringen

De diensten van REYM in beeld: 

Integrale aanpak

REYM heeft een strategisch netwerk van vestigingen 

met een breed dienstenpakket. Hierdoor kunnen wij 

24/7 in het hele proces ondersteunen. Van het produ-

ceren van de boorspoeling en het transporteren ervan 

tot en met het reinigen van de boorinstallatie, vaten, 

leidingen en installaties, REYM ontzorgt u tijdens de 

boorfase én de productiefase.

Boorspoelingen

Op de Centrale Mudplant in Emmen produceert REYM, 

geheel onafhankelijk, alle denkbare soorten boor-

spoelingen en productievloeistoffen. Afgestemd op de 

wensen van onze opdrachtgevers maken wij boorspoe-

ling op maat. 

Bijvoorbeeld voor geothermie boringen en voor de  

aardolie- en gaswinningindustrie.

REYM is een industrieel dienstverlener. Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van 
industriële reiniging, transport en afvalmanagement, altijd handelend vanuit onze 
missie ‘Industrial Services our concern’ en gedreven door onze kernwaarden.



Productiefase 

REYM biedt tijdens de productiefase verschillende  

diensten met behulp van vacuüm, hogedruk en  

chemische reiniging.

• Industriële reiniging van:

Tanks

Locaties

Procesinstallatie onderdelen

Pijpleidingen, slibvangers

Regenwater bekkens

Putkelders

Locatie riolerings- en regenwater systemen

• Vervangen katalysator gasdroger

•  Assistentie bij calamiteiten

•  Vervoer en behandeling gevaarlijk afval en klein  

gevaarlijk afval

• Afvalbeheer en administratie

•  Verhuur, installatie en onderhoud (specifieke  

pomp- en opslagsystemen)

• NORM decontaminatie

Boorfase

Tijdens de boorfase biedt REYM diensten op het gebied 

van logistiek, afvalstoffen, verhuur en reinigingscoördi-

natie (LWRCC):

•  Installatie en onderhoud van vuilwater en regenwater 

scheidingssystemen

•  Handling en scheiding (klein) gevaarlijk- en  

huishoudelijk afval

• Reiniging (rigsite, mudsystems, transferlines, rigs)

• Mud en cutting opslag

• Productie van WBM, OBM, Brines, mudpushes

• Transport (WBM en OBM mud)

• Vervoer en behandeling (cement vervuild water)

• Afvalbeheer en -administratie

• Afvalverwerking

• Opslag, vervoer en behandeling van:

OBM/WBM vervuild water

Vuil water, WBM cutting

Huishoudelijk en industrieel afval

Gevaarlijk en klein gevaarlijk afval

• Recycling en verwerking van OBM en WBM cuttings

• Algemene assistentie gedurende het boren

• Logistiek beheer en documentatie van

•  Alle binnenkomende en uitgaande goederen,  

vloeistoffen en afval

Mocht u nadere informatie 
wensen, dan kunt u contact 
opnemen met één van de 
REYM-vestigingen in uw 
regio.
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