
Van het verkennend bodemonderzoek tot en met de conform- of slotver-

klaring: Tauw staat altijd voor een betrouwbare service, een planning ge-

knipt op úw maat en strijdbare prijzen.

Tauw België

De nieuwe bodemordonnantie in Brussel
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
heeft sinds januari 2010 een nieuwe 
bodemwetgeving. Als antwoord op de 
nieuwe eisen stelt Tauw een aangepast 
dienstenaanbod voor zodat onderzoe-
ken snel en doeltreffend uitgevoerd 
worden.

Bodemattest en begin van het onderzoek
Op basis van het door het BIM afgele-
verde bodemattest adviseren we u hoe 
u het best aan de specifieke dossierei-
sen beantwoordt. Denk maar aan de 
controle van de attestinhoud, de timing 
bepaald door het verlijden van de akte 
of de activiteiten die in het verleden op 
het terrein hebben plaatsgevonden.

Advies en een betrouwbare service
U krijgt van ons correct advies, in klare 
taal, dat al uw vragen beantwoordt. 
Hoe moet u de onderzoeksresultaten 
interpreteren? Wat gebeurt er nu? U 
weet het als eerste.

Flexibele teams en kwalitatief hoog-
staande onderzoeken
Onze eigen veldwerkploegen en al het 
boormateriaal bevinden zich in de on-
middellijke omgeving van de Brusselse 
luchthaven. Uw voordelen? De bodem-
onderzoeken verlopen snel, efficiënt, 
én tegen interessante tarieven.
De verschillende stappen binnen het 
onderzoek – bodemstalen, metingen, 
opvolging van het dossier en het uit-

Bodemonderzoeken in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Verkennend bodemonder-  
 zoek

• Gedetailleerd bodemonder- 
 zoek en risicoanalyse

• Saneringsvoorstel en opvol- 
 ging van de sanering

• Veldwerkploegen in Brussel

• Premieaanvragen



U bouwt op onze ervaring
Tauw is een erkend bodemdeskundige 
in de drie gewesten van ons land. We 
beschikken over een rijke ervaring en 
expertise. Het bewijs? Meer dan 1500 
afgewerkte projecten in België. Dat 
maakt van ons uw ideale partner in 
deze ingewikkelde, multidisciplinaire 
wereld.
Tauw is een tweetalig onderzoeksbu-
reau. Hebt u de gesprekken met uw 
Tauw-contactpersoon en de inhoud van 
de onderzoeksrapporten liever in het 
Frans of het Nederlands? Dát kiest u 
zelf.

Meer informatie, advies of een offerte? 
Neem contact op met:
Tine Hofkens
Tel.: 016 35 28 45
E-mail: tine.hofkens@tauw.be

eindelijke advies – voeren onze eigen 
mensen uit. Tauw neemt zo de volle-
dige verantwoordelijkheid op voor het 
uiteindelijke resultaat.

U krijgt begeleiding tijdens de volle-
dige onderzoeksprocedure
Onestopshopping: dat is wat u bij ons 
vindt. Van het verkennend bodemon-
derzoek tot en met de conformver-
klaring. Wij waken ook over de goed-
keuring van uw dossier binnen de 
BIM-termijnen.

Premieaanvraag? Wij doen het voor u
Wilt u een premie voor het bodemon-
derzoek aanvragen? Laat dan alle for-
maliteiten maar aan ons over. Twee 
voorwaarden: u bent zélf niet verant-
woordelijk voor de vermoedelijke of 
vastgestelde vervuiling, en u bent titu-
laris van de – huidige of voorbije – za-
kelijke rechten op het terrein, of feite-
lijke gebruiker van het terrein.
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Tauw Leuven
+ 32 16 35 28 10

Tauw Lokeren
+ 32 93 40 69 60

Tauw Gembloux
+ 32 81 20 72 00

info@tauw.be
www.tauw.be


