
Studie- en adviesbureau ESHER is een vaste waarde in Vlaanderen voor de 
organisatie, de technische uitvoering en de toepassing van uw milieuonderzoeken.

Het onderzoeksteam van ESHER werkt zowel voor bedrijven, overheden als voor 
particulieren en bedenkt pasklare oplossingen voor elke klant.

We hebben expertise in zowel bodemonderzoeken, waterstudies als in 
interdisciplinaire onderzoeken.

uw team voor advies  en onderzoek
een overzicht van ons werk veld in bodemonderzoek

■ Een indicatief bodemonderzoek heeft een specifieke 
doelstelling, bijv. concessies van gronden, verhuring 
van installaties of controle van gronden in het kader 
van een ontwikkelingsplan. Het onderzoek is niet 
wettelijk verplicht.

■ Een oriënterend bodemonderzoek screent de kwali-
teit van de bodem. Het resultaat van dat onderzoek 
bepaalt of een beschrijvend bodemonderzoek nodig 
is. Het beschrijvend bodemonderzoek bakent de ver-
ontreiniging af en schat de risico’s in. Op basis van het 
beschrijvend bodemonderzoek kan een sanerings-
project starten. ESHER is door de Vlaamse overheid 
erkend als bodemsaneringdeskundige type 2. Al onze 
onderzoeken worden uitgevoerd volgens de stan-
daardprocedures van de OVAM. De onderzoeken en 
rapporten voldoen aan alle wettelijke vereisten en u, 
als opdrachtgever, kan ze zonder verdere toevoegin-
gen bij de OVAM indienen.

■ Voor de sanering van gronden stellen we een bodem-
saneringsproject op. Dat project beschrijft en evalu-
eert de verschillende saneringstechnieken en kiest 
dan de beste techniek op uw maat. Onze experts heb-
ben ruime ervaring in milieukundige begeleiding van 
het volledige saneringstraject. Ze volgen, controleren 
en begeleiden de uitvoering van uw saneringswerken, 
zowel ex-situ als in-situ. Bij complexe verontreiniging 
kan een pilootproef de gekozen saneringstechniek 
eerst uittesten op een deel van de verontreinigde site. 
De zogeheten ‘brownfields’, die vooral voorkomen in 
plaatsen met oude industriële activiteiten, vormen 
kansen voor nieuwe projectontwikkeling. Een brown-
fieldproject laat toe via structurele maatregelen deze 
mogelijkheden te ontwikkelen. Dit vereist een geïnte-
greerde aanpak waarbij ESHER u graag tot een goed 
einde begeleidt.

■ Grondverzetwerken doet u al lang niet meer zomaar. 
De grondverzetregeling bepaalt de verschillende 
mogelijkheden voor het uitgraven, het transport en 
de bestemming van de bodem. Daarvoor stellen we 
zowel het technisch verslag op als de studie ontvan-
gende grond, wat u een beter zicht geeft op de kosten 
en gevolgen ervan.

■ Ook voor monitoring van grondwater, risicobeheers-
plannen, bodempreventie- en bodembeheersplan-
nen kunt u bij ESHER terecht.

■ Wanneer u twijfelt aan het oordeel van uw experts, 
kunt u een ‘second opinion’ vragen aan ons team, 
zowel over de gebruikte techniek als over de kostprijs.

■ ESHER gebruikt bij alle bodemonderzoeken het kwa-
liteitssysteem dat voldoet aan de VEB-norm voor 
het toepassingsgebied van Erkende Bodemsanerings-
deskundige. De VEB-norm gaat nog enkele stappen 
verder dan de reguliere OVAM. Dit betekent niet dat 
we duurder zijn, wel dat we u meer garanties kunnen 
bieden op het vlak van integriteit, kwaliteit en veilig-
heid. Het KIWA-certificaat heeft specifieke aandacht 
voor het ethisch gedrag, de competentie en de kennis 
van onze werknemers. Opnieuw normen die verder 
gaan dan de gangbare voorschriften. Beide certifica-
ten zorgen ervoor dat u op uw beide oren kan slapen 
inzake het door ons behandelde probleem.

■ Door de toenemende complexiteit van de milieuwet-
geving zijn juridisch advies en administratieve 
ondersteuning onontbeerlijk. Dergelijke problema-
tiek intern afhandelen is niet evident. ESHER kan u 
een hoop rompslomp, tijd en geld doen besparen 
door de expertise die wij op dat vlak bezitten. Wij 
spelen heel kort op de bal en onze adviseurs worden 



een overzicht van ons werk veld in wateronderzoek

■ De erkende MER-deskundigen van ESHER kunnen 
voor u de watertoets en het milieueffectenrapport 
opstellen.

■ ESHER heeft ruime ervaring in het opstellen van haal-
baarheidsstudies voor de preventie van afvalwater 
en koelwater, afkoppeling en infiltratie van regen-
water, behandeling van afvalwater, begeleiding bij 
de installatie of optimalisatie van waterzuiverings-
installaties.

■ Om u de kost van de afvalwaterheffing te besparen, 
kunnen wij voor u de mogelijkheid onderzoeken om 
bedrijfsafvalwater te voorkomen. Vervolgens wordt 
het rapport nullozer statuut opgesteld en ingediend 
bij de overheid.

■ Met een goede projectcoördinatie en werfopvol-
ging garanderen we de haalbaarheid en realisatie 
van waterbeheersprojecten. De experts van ESHER 
begeleiden het volledige dossier van A tot Z.

Meer weten over onze dienstverlening?  
Neem dan contact op met het onderzoeksteam van ESHER (onderzoek@esher.be).  
Op www.esher.be vindt u ook informatie over onze andere diensten.

voortdurend bijgeschoold zodat u als klant zich kan 
toespitsen op uw kerntaak: het voeren van uw zaak.

■ Meten is weten. ESHER gebruikt professionele appa-
ratuur van topkwaliteit zowel voor de opmeting 
en de cartografische weergave van inventarisatie-
studies van terreinen als bij onderzoeken naar de 
kwaliteit van bodem, grond- en oppervlaktewater. 
ESHER werkt ook samen met gerenommeerde en 
gespecialiseerde onderaannemers voor onder meer 
debietsmetingen, debietsproportionele monster-
names, cameraonderzoek, gedetailleerde bouwkun-
dige opmetingen en stabiliteitsstudies.

■ Voor bepaalde onderzoeken zet ESHER interdisci-
plinaire teams aan het werk van ingenieurs, milieu-
kundigen, biologen, geologen en juristen. Onze 
interdisciplinaire teams zorgen voor energiestudies, 
ecohydrologische studies, monitoringsprojecten en 
beleidsondersteunende studies.
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