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Interpomp in vogelvlucht 

Interpomp 

Interpomp BV is een klein bedrijf maar groot in flexibiliteit. Heeft circa 10 eigen medewerkers en huren 5 

medewerkers in. Tijdens projecten werkt Interpomp BV in combinatie met de klant en/of hoofdaannemer 

en/of onderaannemers. De aansturing gaat vanuit het hoofdkantoor aan de A.H. de Kockstraat 2 te 

Neerrijnen. Aan het hoofdkantoor is de werkplaats, magazijn en opslagterrein gevestigd waar we de 

volgende werkzaamheden uitvoeren zoals calculatie, werkvoorbereiding, planning, opbouwen, repareren 

van machines en installaties, uitwerken van plannen, tekeningen en GPS data. Onze opdrachtgevers zijn: 

particulieren, fruittelers, hoveniers, boomkwekers, aannemers met name in de GWW en de overheid: 

gemeentes, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen is binnen Interpomp BV een belangrijk aspect. Dit komt bij 

elk project terug tijdens het afwegen van beslissingen op het gebied van maatschappelijke en economische 

effecten. Deze effecten hebben invloed op onze bedrijfsvoering en belanghebbende, zoals opdrachtgever 

maar ook omwonende van een project. 

Interpomp BV is erg actief in de Betuwe en doet daarom ook wat terug aan de omgeving zoals sponsoring 

aan de lokale activiteiten bijvoorbeeld de corsoclubs, fruitcorso, Appelpop, Oranjeverenigingen, het 

dorpshuis in Meteren, peuterspeelzaalwerk, diverse dorpsfeesten en de trekke trek te Erichem. 

Duurzaam ondernemen 

Interpomp BV werkt en doet inkopen in het kader van de ISO 9001 en werken met hout met een FSC 

keurmerk. We rijden bewust dus euro6, TIER4, of start-stop. We zijn in bezit van een milieu gekeurde/-

vriendelijke pompenvloot. We maken gebruik van LED verlichting op het buitenterrein we scheiden het 

afval zowel op ons eigen terrein als op de werklocatie van de klant. We houden rekening met duurzaamheid 

en milieu in het begin proces van een werk, tijdens ontwerp en advies 
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Hoofdrichtingen onder Interpomp BV 

Pompenverhuur 

Interpomp BV beschikt over een moderne en milieu gekeurde pompenvloot en over een uitgebreid 

assortiment aan toebehoren zoals waterbakken, debietmeters, olie,- waterafscheiders, tijdelijk leidingwerk 

etc. Dit alles kan door de klant opgehaald worden op ons hoofdkantoor, maar kan ook door ons op locatie 

geleverd, aangesloten en inbedrijf gesteld worden door eigen transport en gemotiveerde medewerkers.  

 

Interpomp plaatst eigen pompen voor 1 dag om een sloot en/of riool tijdelijk droog te pompen tot het 

plaatsen van pompen voor klanten met eigen materieel zoals waterschappen ten behoeve van een tijdelijk 

gemaal voor 2 jaar. Ofwel Interpomp is specialist in op maat gerichte oplossingen voor tijdelijke en 

blijvende pompinstallaties. Deze oplossingen kunnen wij voor u compleet verzorgen (turnkey). 
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Advies, verkoop, levering en onderhoud! 

Interpomp BV heeft vele jaren ervaring op het gebied van pompinstallaties voor onder andere 

beregeningsinstallaties in tuinen en boomgaarden tot tijdelijke ompompvoorzieningen van rioolsystemen of 

gemalen. Vanwege de seizoensgebonden werkzaamheden hebben we ons ook gespecialiseerd op civiele 

werken, zoals het realiseren van beschoeiing, fiets/wandel bruggen, vlonders, tot vistrappen. We zijn ook 

erg actief op het Amsterdam - Rijn kanaal. Met de ervaring en connecties die we enkele jaren hebben 

opgebouwd en onze flexibiliteit kan Interpomp BV u van dienst zijn op de hierboven aangegeven gebieden. 

Interpomp BV houdt van een uitdaging dus ook bij andere vragen en/of problemen kan Interpomp BV u 

van dienst zijn. Vanuit ons magazijn met meer dan 9.000 verschillende artikelen uit voorraad leverbaar op 

het gebied van beregening- fertigatie-installaties kunnen we snel u van dienst zijn, maar ons totale 

leveringspakket is nog vele malen groter.  
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Beregeningsinstallaties 

De meest effectieve manier om nachtvorst te bestrijden is beregening. Door de teelt te beregenen, kan men 

de temperatuur kunstmatig boven het vriespunt houden, zodat de bloemen niet bevriezen. 

Interpomp BV is leverancier van beregeningsinstallaties en kan u adviseren over het zo efficiënt mogelijk 

indelen van uw systeem. Tevens kunnen wij de complete aanleg voor u verzorgen.  

 

Fertigatie systemen 

Fertigatie heeft als voordeel dat de watergift in combinatie met voedingstoffen, voor de meest 

uiteenlopende gewassen, erg gericht bij het gewas komt. Dit systeem bespaart water, voedingsstoffen en 

energie. De systemen die Interpomp BV aanleggen maken gebruik van de meest uiteenlopende meng- en 

doseerunits.  
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Sportveld beregening 

Sportvelden met natuurgras willen we optimaal bespelen. Dit komt mede door de grasmat goed te 

onderhouden onder andere met een beregening installatie. Interpomp BV is al enkele jaren hierin actief. Bij 

advies, enginering, aanleg en onderhoud van uw sportveld beregeninginstallatie kun u bij ons terecht. 

 

Tuin- beregeningsinstallaties 

Slepen met slangen en gieters is voorgoed verleden tijd. Met een professionele beregeningsinstallatie kunt u 

onbezorgd genieten van uw buitenomgeving. Interpomp BV kan u adviseren bij uw losse aankopen en kan 

desgewenst de volledige aanleg voor u verzorgen. Uiteraard kunnen we ook de onderhoudswerkzaamheden 

van uw beregeningsinstallatie verzorgen.  
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Diepte boringen 

Interpomp BV beschikt over verschillende boorstellingen voor diepteboringen en is gecertificeerd voor de 

BRL 2100 Mechanisch boren. Onze opdrachten zijn divers, bijvoorbeeld het bemonsteren en beoordelen 

van het bodemprofiel tot bronboringen voor het onttrekken van grondwater voor bijvoorbeeld 

beregeningsinstallaties, brandbronnen, ect. Ook het inrichten en afwerken van de bron met de bijkomende 

installatie behoord tot onze werkzaamheden. 

Drainage/sleuvenvrees 

Het aanleggen van een drainagesysteem is een intensieve klus die bovendien secuur moet worden 

uitgevoerd. Interpomp BV beschikt onder andere over een Fendt met sleuvenvrees die zowel in open veld 

als in bestaande boomgaarden kan worden ingezet. Doormiddel van de sleuvenvrees leggen we ook de 

kabels en leidingen voor de beregening en fertigatie systemen. Dit kan door GPSdata ingemeten worden, 

zodat u exact weet waar de drainage,  kabels en leidingen in de grond heeft zitten.  
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Centraal in de Betuwe 

Interpomp BV is gevestigd met zijn hoofdkantoor in Neerijnen aan de A.H. de Kockstraat 2. Dit is centraal 

gelegen in de Betuwe en in het rivieren gebied van de Maas, de Waal en de Rijn. Wij willen u graag van 

dienst zijn. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer: 0418-654880 of per E-mail: info@interpomp.nl.  

 


