
Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren of bent u er wettelijk toe                

verplicht? Heeft er zich een calamiteit voorgedaan op uw terrein? Tauw 

loodst u probleemloos door de verschillende bodemonderzoeken.

Tauw België nv

Is uw bodem verontreinigd? Dat is 
de vraag waarop een oriënterend                 
bodemonderzoek het antwoord levert. 
Een van onze projectadviseurs doet de                
administratieve en wetenschappelijke 
voorstudie. Daarna zoeken we binnen 
het wettelijk kader op een analytische 
en creatieve manier samen met u naar 
een optimale onderzoeksstrategie. Veld-
medewerkers van Tauw nemen bodem-
stalen, die we laten analyseren door  
gerenommeerde en erkende laboratoria. 
De projectadviseur interpreteert en  rap-
porteert de resultaten conform de regel-
geving. Hij of zij is uw contact en coördi-
neert de technische, administratieve en/
of juridische afhandeling.

Blijkt uw bodem niet verontreinigd te 
zijn? Dan is dat goed nieuws: we sluiten 
het dossier af. Stellen we een veront-  
reiniging vast? Dan is de volgende stap 
een beschrijvend bodemonderzoek. Met 
dit onderzoek komt u te weten of het 
nodig is de bodem te laten saneren. We 
gaan na hoe groot de verontreiniging is, 
om welke concentratie verontreinigende 
stoffen het gaat en in welke mate 
ze verspreid zijn in de grond en het 
grondwater.

Hoe gaat dit in zijn werk? Onze project-
adviseur bestudeert de resultaten van 
de voorgaande studies en selecteert 
de beste plaatsen voor staalname. 

Een grondig onderzoek
•	 Erkend	in	de	3	
     gewesten

•	 Oriënterend	en	
     beschrijvend bodem-
     onderzoek

•	 Risicoanalyse

•	 Grondwater-
     modellering

•	 VCA	gecertificeerd	en
					VEB-kwaliteitsnorm



Tauw beschikt over heel wat troeven. 
Zo hanteren wij een politiek van speci-
alisatie en onderlinge communicatie om 
onze kennis te verbreden en te delen. 
Dit heeft zelfs een internationaal karak-
ter. Via interne opleidingen en semina-
ries verspreidt Tauw Groep de ervaring 
en kennis die onze medewerkers tijdens 
de uitvoering van vele projecten hebben 
verworven.

Door de aanwezigheid van meerdere 
projectleiders en projectadviseurs met 
meer dan 5 jaar ervaring is het mogelijk 
om voor elk specifiek project een team 
samen te stellen dat efficiënt en kwa-
litatief instaat voor de opvolging. Zij 
worden bijgestaan door gedreven jonge 
projectmedewerkers die zich op hun 
beurt willen verdiepen en specialiseren. 
Zo bijten wij ons vast in uw dossier. Wij 
laten het pas los als u tevreden bent met 
het geleverde resultaat.

Onze grootste troef? Een lange lijst      
referenties van onderzoeken die we 
uitvoerden in opdracht van lokale en re-
gionale overheden, van multinationals 
tot kmo’s, van projectontwikkelaars tot 
private personen. Steeds met dezelfde 
inzet en van hoge kwaliteit.

Hij interpreteert de resultaten, gaat 
na of er risico’s voor mens en milieu 
zijn, en bekijkt de verspreiding van de 
verontreiniging. Als resultaat leggen 
wij u in een rapport een gedetailleerd 
verslag met duidelijke besluiten voor. 
Samen met u verdedigen we onze keuzes 
indien nodig bij de bevoegde instanties.

Is een sanering van de bodem niet no-
dig? Dan blijft het hierbij. Is een bodem-
sanering wel nodig? Dan is de volgende 
stap een bodemsaneringsplan.

Tauw is als erkend bodemsanerings- 
deskundige actief in België sinds 1994. 
Van bij het begin was het een bewuste 
keuze om het veldwerk door eigen men-
sen te laten uitvoeren. Inzet van eigen 
mensen betekent meer flexibiliteit en 
een extra kwaliteitsgarantie. Ons er-
varen veldwerkteam staat dagelijks 
in voor het nemen van de bodem- en 
grondwaterstalen. Daarnaast kan Tauw 
ook machinale boringen uitvoeren tot 
35 m diep. Hierdoor kunnen wij snel en 
efficiënt reageren in het geval van een 
calamiteit of als u snel over een aankoop 
moet beslissen. Wij werken volgens de 
VEB-kwaliteitsnorm en zijn VCA ge-   
certificeerd.
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