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Begeleiding in elke 
ontwikkelingsfase

Tauw begeleidt u in het beheer van 

de milieuaspecten in elke fase van uw 

vastgoedontwikkelingsproject:

Prospectie

Planning

Onderhandeling

Uitvoering
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Wanneer u nieuwe terreinen op het oog hebt en 

voordat u uw aankoopbod opstelt, evalueert Tauw 

de kosten en de risico’s die te maken hebben met 

de milieugerelateerde aspecten: 

• Asbestinventaris voor afbraak 

• Raming van de kosten voor asbestverwijdering 

• Inventarisering van de materialen voor afbraak 

• Inschatting mogelijke bodemverontreiniging
• Raming van de meerkosten voor het beheer van 

afgegraven/verontreinigde grond 
• Raming van de saneringskosten 

Prospectie
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Tijdens de planningsfase staat Tauw in voor uw 

dossiers inzake aanvragen van geïntegreerde/

unieke/milieuvergunning, eventueel aangevuld 

met de effectenstudie (MES: alleen Waals Gewest) 

Bovendien zorgt Tauw voor de uitvoering van de 

volgende milieuonderzoeken: 

• Hydrologisch onderzoek

• Hydrogeologisch onderzoek

• Bodemonderzoek in de drie gewesten 

• Inventaris voor afbraak (asbest, afval)

• Technisch verslag voor een valorisatie van de 

afgegraven grond als bouwstof in Vlaanderen

• Identificatie van de valorisatietrajecten en 

machtigingen

• Stapsgewijze opvolging van de kosten die 

verbonden zijn aan de milieuaspecten

Planning
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Onderhandeling

Bij de voorbereiding van uw bestek voor de 

aannemers stelt Tauw de technische clausules en 

de opmetingsstaten op. U krijgt advies over de 

wijze van inschrijven voor:

• Het bodembeheer

• De werkzaamheden rond asbestverwijdering

 

Tauw begeleidt u eveneens voor: 

• De controle en revisie van de inschrijvingen

• De begeleiding in de keuze van de inschrijvers
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Uitvoering

Tijdens de uitvoering van uw project staat 

Tauw in voor de opvolging van volgende 

werkzaamheden:

 

• Bodembeheer

• Asbestbeheer- en verwijdering

Wij zorgen eveneens voor de naleving van de 

wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het 

geval van een sanering) en de controle van 

een goede vooruitgang van de aannemers.

Een soepel verloop van het bodembeheer 

en de verschillende fases van een 

asbestverwijdering van uw werf, is voor Tauw 

een prioriteit. 
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Milieuadvies
Tauw is actief in België sinds 1994 en heeft vijf 

vestigingen: Lokeren, Leuven, Gembloux, Brussel 

en Izegem. Bij Tauw werken een tachtigtal 

consultants met werkervaring in uw specifieke 

sector. Allemaal mensen met een hart voor een 

duurzame omgevingskwaliteit en voor hun 

klanten! 

Tauw België
Lokeren

Izegem
Brussel

Wijgmaal

Gembloux

Onze troeven
• Regelmatige begeleiding van 

vastgoedprojecten  

• Bewezen ervaring in opvolging van werven 

voor grondverzet en asbestverwijdering 

• Tauw streeft ernaar de meerwaarde van de 

dienstverlening voor uw business continu te 

maximaliseren  



7

 1.100  MEDEWERKERS 
TAUW GROUP

 29 KANTOREN

 6 LANDEN

 5 KANTOREN IN BELGIË

 1 MISSIE

Tauw behoort tot de internationale 

Tauw Group met 109 miljoen euro omzet 

en meer dan 1000 medewerkers in 29 

vestigingen in 6 West-Europese landen. 

Lokeren

Izegem
Brussel

Wijgmaal

Gembloux
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Tauw België nv    

Remylaan 4C, Box 3                  

3018 Leuven (Wijgmaal)  

nele.vandemaele@tauw.com

 + 32 16 35 28 10


