
Staalkaart van expertises

Nieuws 

België 

Met gepaste trots kijk ik naar de inhoud van dit 
Witteveen+Bos Nieuws België. Het is de sublimatie 
van meer dan vijf jaar teamwork. Onze teams zijn er in 
geslaagd om na de start van Witteveen+Bos Belgium 
in 2010 voet aan wal te krijgen op de Vlaamse markt. 
Hiervoor waren deskundigheid, doorzettingsvermo-
gen, betrokkenheid en overtuigingskracht nodig. 
Eigenschappen die wij ook graag in onze projecten 
inbrengen. Ik vind het passend om via dit forum alle 
medewerkers te bedanken voor het schouders zetten 
onder ons bedrijf. Ook betuig ik onze opdrachtgevers 
onze erkentelijkheid voor het vertrouwen dat zij ons 
hebben gegeven.

Deze editie heeft de ambitie een staalkaart te zijn van de 
expertiseterreinen die wij tot op vandaag hebben ontwik-
keld. Deze situeren zich op vlak van infrastructuur, ruimte, 
milieu en industriewater. Helemaal lopen we warm voor 
projecten waar we onze krachten bundelen en onze vak-
kennis kunnen integreren. Regelmatig voegen we ook ex-
terne deskundigheid aan onze projectteams toe. Immers, 
elk project verdient de passende expertise. En wanneer we 
deze niet in eigen huis hebben, gaan we graag een samen-
werking aan. Om de slagkracht geografisch te vergroten 
en ons dienstenpakket uit te breiden, hebben we tevens de 
krachten gebundeld met MAVA AES, waarover u uitgebreid 
kunt lezen in dit Nieuws. 

Witteveen+Bos Belgium wil zich de volgende jaren verder 
ontpoppen tot een multidisciplinair ingenieursbureau waar 
medewerkers zich thuis voelen en waaraan klanten hun 
uitdagingen met vertrouwen in handen geven. Mocht U als 
lezer geprikkeld worden door een of meerdere artikels, 
aarzel dan niet om de auteur ervan te contacteren. Ik wens 
U veel leesplezier en kijk met nieuwsgierigheid uit naar Uw 
reacties.

ir. Stefan De Roos MBA, 
gedelegeerd bestuurder Witteveen+Bos Belgium N.V.

+ stefan.de.roos@witteveenbos.com

In 2015 werd de verhoogde rotonde Haandorp in Beveren 
officieel in gebruik genomen. Daarmee worden de drukke 
verkeersstromen in de Waaslandhaven in goede banen 
geleid. Dit icoonproject omvat onder meer drie bruggen, 
twee fietstunnels en een ecotunnel.

Het Liefkenshoekspoor dat medio 2015 in gebruik werd geno-
men vormt ter plekke de ruggengraat tussen de linker- en rech-
teroever van de Schelde. Met de komst van het Logistiek Park 
zal ook meer verkeer gegenereerd worden. Er was dus nood 
aan een oplossing om het spoorverkeer en het wegverkeer 
elkaar niet te laten hinderen. De bouw van de nieuwe rotonde 
bood ook de opportuniteit om rekening te houden met het fiets-
verkeer en de natuur. 

Het verhogen van de rotonde met de bouw van drie verkeers-
bruggen was de oplossing. Witteveen+Bos heeft hiervoor de 
stabiliteitsstudie uitgevoerd. De drie bruggen werden gebouwd 
volgens verschillende ontwerpprincipes. De brug over de 
hoofdas van het Liefkenshoekspoor diende binnen een paar 
maanden gerealiseerd te worden om onderbreking zoveel 

mogelijk beperkt te houden. Anderzijds was de aanwezigheid 
van ondergrondse slibcellen een reden om te variëren in het 
funderingssysteem. Zo is een brug gebouwd met een landhoofd 
bestaande uit stalen buispalen en een andere brug volgens de 
principes van een integraalbrug, een monoliet verbonden ge-
heel van landhoofden en brugdek. 

De fietstunnels bestaan uit een uiterste dunne, gegolfde staal-
plaat. In dwarsrichting zorgt de ellipsvorm van de tunnel en de 
golfvorm voor de nodige stabiliteit. Voorafgaand werd in het 
grondmassief circa 300 kilometer aan verticale drainage aange-
bracht om de zettingen van het complex te versnellen. 

De rotonde is tevens een biotoop voor de rugstreeppad. Mid-
den in de rotonde ligt een poel die voldoet aan de leefeisen van 
deze beschermde diersoort. Verder zijn de geleidingsschermen 
en ecotunnel zo gericht dat de rugstreeppad zich verder in het 
havengebied kan verspreiden. 

+ bjorn.buysse@witteveenbos.com

Verhoogde rotonde Haandorp
Verkeersstromen in goede banen geleid
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Asset Management voor 35 bruggen in Gent
Hoog ambitieniveau werd in korte tijd waargemaakt

Begin 2014 werd Witteveen+Bos Belgium aangesteld voor 
de inspectie van 35 bruggen in Gent. De opdrachtgever 
is Farys, een maatschappij die instaat voor onder andere 
het beheer en onderhoud van de bruggen te Gent. Medio 
2014 was een groot deel van de bruggen geïnspecteerd. 
De inspecties voor de resterende bruggen vonden in het 
najaar 2014 plaats. 

De opdracht werd binnen één jaar afgerond, waarmee we er in 
geslaagd zijn de uitvoeringstermijn in te korten van drie naar 
één jaar. Vanuit haar kantoor te Antwerpen was Witteveen+Bos 
Belgium verantwoordelijk voor de projectleiding en de schema-
tische plannen. De uitvoering van de inspecties op het terrein 
gebeurde door medewerkers van de groep Instandhouding in 
Deventer. 

Het resultaat van de inspectie is een inventarisatie van de toe-
stand van de kunstwerken: schadebeelden worden aangeduid 
en in detail omschreven. Tevens wordt een eerste aanzet gege-
ven welke actie noodzakelijk is om de duurzaamheid en stabili-
teit van het kunstwerk te garanderen. 

Het merendeel van de bruggen die geïnspecteerd werden, zijn 
gelegen in het stadscentrum van Gent en maken dan ook deel 
uit van de geschiedenis van de stad. De Ketelbrug bijvoorbeeld 
dateert van de 19e eeuw en werd in zijn huidige constitutie 
gebouwd in 1911. Het is een stalen brug waar de verschillende 
onderdelen verbonden zijn met klinknagels, een techniek die 
bijna niet meer wordt toegepast.

Witteveen+Bos heeft veel ervaring met Asset Management. In 
Nederland hebben we voor Rijkswaterstaat gewerkt aan het  
gigantische project ‘Advisering instandhouding 1.000 kunstwer-
ken’. Deze expertise was van groot belang om de opdracht in 
Gent te verwerven. 

Het Gentse project wordt beschouwd als een pilootproject, 
waarbij de verwachtingen van de klant hoog zijn. Uit de feed-
back blijkt dat wij dit hoge ambitieniveau kunnen invullen en 
ons daarmee als een belangrijke speler op de Belgische markt 
positioneren. De kans op vervolgopdrachten op het gebied van 
Asset Management schatten wij dan ook hoog in. 

+ bart.jansen@witteveenbos.com

Witteveen+Bos en Grontmij voeren 
sinds juni 2015 in opdracht van de 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mo-
biel (BAM NV) aanvullende studies uit 
voor de Oosterweelverbinding. Eerder 
verwierven ze al de studieopdracht 
voor de werken op Rechteroever. Door 
de combinatie van beide opdrachten 
staan de ingenieurs nu in voor de vol-
ledige studie van de sluiting van de 
Antwerpse Ring. 

De opdracht voor de Linkeroever en 
Scheldetunnel omvat drie deelopdrachten 
die bijdragen aan het sluiten van de Ant-
werpse Ring (R1): ten eerste de realisatie 
van de infrastructuurprojecten op de 
Linkeroever. Deze omvatten onder meer 
de aanpassing van de noordelijke en 
zuidelijke knoop in de aansluiting tussen 
de E34 en E17. De tweede deelopdracht 

behelst het ontwerp van een nieuwe 
Scheldetunnel, die als afgezonken tun-
nel wordt gebouwd. De tunnel wordt 1,8 
kilometer lang, met drie rijstroken in elke 
richting en een aparte koker voor fietsers. 
Het derde deelproject is de inrichting 
van een tijdelijk bouwdok in Zeebrugge, 
waar de afzonderlijke tunnelelementen 
geprefabriceerd worden. Volgens planning 
moeten de voorontwerpen voor de werken 
op de Linkeroever en de Scheldetunnel in 
2015 afgerond zijn. 

Witteveen+Bos en Grontmij koppelen in 
deze samenwerking lokale kennis en er-
varing met complexe integrale infrastruc-
tuurprojecten aan wereldwijde expertise 
in het ontwerpen en bouwen van afzink-
tunnels. Een breed scala aan expertises 
wordt daarbij ingezet, zoals ontwerp van 
weginfrastructuur, geotechniek en geo-

hydrologie, afzinktunnels, landschap-
pelijke inpassing en ecologie, tunnelvei-
ligheid, waterbouwkundige werken en 
verkeers- en tunnelinstallaties. Zwarts 
& Jansma Architects is verantwoordelijk 
voor de vormgeving in het project. 

In 2012 verwierven Witteveen+Bos en 
Grontmij al de studieopdracht voor het 
ontwerp van de Oosterweelverbinding op 
Rechteroever. De Oosterweelverbinding 
is een belangrijk onderdeel van het Mas-
terplan 2020 voor de Antwerpse Ring, dat 
onder meer voorziet in bijkomende wegin-
frastructuur, openbaar vervoerprojecten, 
extra fietspaden en watergebonden infra-
structuurwerken. De totale Oosterweelver-
binding is één van de grootste Europese 
infrastructuurprojecten.

+ stefan.de.roos@witteveenbos.com

Oosterweelverbinding Linkeroever
Studie naar volledige sluiting Ring Antwerpen



Witteveen+Bos Nieuws België april 2016

Milieuadviesbureau MAVA AES N.V. gaat een volgen-
de fase in. Het bedrijf is per 27 mei 2015 onderdeel 
van Witteveen+Bos N.V. Door de krachten te bun-
delen verwachten beide partijen de marktkansen in 
België en daarbuiten nog beter te benutten. De aan-
delen van MAVA AES zijn voor 100 % in handen van 
de Witteveen+Bos-groep. Wel blijft MAVA AES onder 
de huidige merknaam opereren. 

MAVA AES (47 medewerkers) werd in 1990 opgericht 
als milieuadviesbureau. In de loop der tijd breidde het 
bureau zijn activiteiten uit op de werkvelden bodem, ver-
gunningen, ruimtelijke ordening, en ontwikkelde de eigen 
meettechnologie (EnISSA). Om nieuwe opportuniteiten 
voor de toekomst te creëren, is aansluiting gezocht met 
Witteveen+Bos. Witteveen+Bos timmert sinds 2009 flink 
aan de weg in België en het kantoor in Antwerpen telt 
inmiddels 19 medewerkers. Het management van beide 
bureaus stuurt aan op een organisch samengaan, waarbij 
de nieuwe situatie ook interessante opportuniteiten biedt 
voor verdere groei en ontwikkeling van de medewerkers. 
Het huidige management van MAVA blijft actief. 

Voor MAVA was de aandelenoverdracht een strategische 
keuze met als thema ‘MAVA+ towards the next level’. 
Witteveen+Bos week af van haar strategie van autonome 
groei. Ook dat had zijn redenen. Mark Van Straaten, afge-
vaardigd bestuurder van MAVA en Stefan De Roos, gede-
legeerd bestuurder van Witteveen+Bos Belgium N.V en 
tevens lid van de Raad van Bestuur van MAVA, vertellen 
over het hoe en waarom.

‘Toen MAVA 25 jaar bestond waren we op het punt ge-
komen een strategische keuze te maken voor de ontwik-
keling van ons bedrijf op lange termijn’, aldus Mark Van 
Straaten. ‘Daarbij stel je je dan steeds de vraag of je 
verder gaat op eigen kracht dan wel aansluiting zoekt 
bij een partner. MAVA heeft steeds strategische partner-
ships nagestreefd met collega-bureaus wat een verdere 
ontwikkeling van ons bedrijf faciliteerde. Voor ons spelen 
concurrentiepositie, markt- en productvisie en internatio-
nale mogelijkheden een essentiële rol bij een succesvolle 
partnership. Niet minder belangrijk was de voorwaarde 
dat er een culturele en organisatorische klik moet zijn. We 
zochten dus een bureau met vooral dezelfde mentaliteit 
en waarden.’ 

Dat de kwaliteitskenmerken van Witteveen+Bos - deskun-
dig, betrouwbaar, betrokken - goed aansluiten bij die laat-
ste voorwaarde, bleek tijdens de gesprekken tussen  
beide bureaus. De klik was er, niet alleen op persoon-
lijk vlak, maar ook in de visie op de toekomst. Die is 
niet alleen gebaseerd op de milieumarkt, maar ook op 
de toenemende vraag naar integrale oplossingen. Ste-
fan De Roos: ‘Wat dat betreft zijn we complementair. 

Witteveen+Bos werkt in België veel op de inframarkt en 
voor de overheid. MAVA werkt met haar milieuadvisering 
vooral voor de private markt. Opdrachtgevers vragen 
steeds meer om een integrale aanpak. Met de combinatie 
van onze expertises kunnen we beter inspelen op deze 
marktontwikkeling.’

De bureaus werkten al samen, bijvoorbeeld voor milieu- 
en geluidstudies voor klanten van MAVA. De samenwer-
king is nu geïntensiveerd. Daarbij zijn er zeker ook mo-
gelijkheden bij de door Witteveen+Bos en Grontmij ver-
kregen opdracht voor de Oosterweel-verbinding in Ant-
werpen. Ook is de integratie op organisatorisch gebied in 
gang gezet. Een organisch proces, waarvoor voldoende 
tijd wordt uitgetrokken. Van Straaten: ‘Van groot belang is 
dat dit proces ook de individuele medewerker voldoende 
mogelijkheden biedt voor groei en ontwikkeling. It’s all 
about the people, of zoals ze bij Witteveen+Bos zeggen 
ingenieurswerk is mensenwerk.’

Witteveen+Bos hecht aan autonome groei. Op deze 
wijze is het aantal medewerkers gegroeid naar bijna 
1.100. Voor het eerst is er sprake van een proportionele 
overname. Stefan De Roos licht toe: ‘Samen met MAVA 
kunnen we meer impuls geven aan internationale milieu-
advisering, nemen de kansen toe om jonge talenten aan 
te nemen en nieuwe producten te ontwikkelen.  

Het MAVA-kantoor in Steenokkerzeel is daarvoor een 
prima locatie. Het ligt dicht bij zenuwcentrum Brussel en 
is een goede uitvalsbasis voor de Waalse markt. Essen-
tieel zijn de goede reputatie en positie van MAVA, dat met 
de gespecialiseerde bodemonderzoektechniek EnISSA 
ook veel industriële opdrachtgevers bedient. Samen kun-
nen we milieuadvisering beter op de internationale kaart 
zetten en een stap maken naar de grote industrie.’
 
Mark Van Straaten: ‘Er zijn al diverse aanbiedingen sa-
men uitgewerkt, zoals een due diligence onderzoek voor 
een grote industriële klant in Vietnam. Een noemens-
waardig succes is de gunning van het OVAM-raamcon-
tract Aanpak verontreiniging gasfabrieken aan MAVA/
Witteveen+Bos. Daarnaast is ook de Franstaligheid van 
een aantal van onze medewerkers een pluspunt. Zeker 
als je kijkt naar het bruggenhoofd dat we naar Wallonië en 
Frankrijk willen slaan. Er zijn inmiddels ook al veel goede 
contacten met mensen van de ondersteuning. Bij alle 
ontmoetingen met Witteveen+Bos’ers heb ik nog nooit 
gedacht: ‘de culturele klik is er niet’. Dat geeft vertrouwen 
in de toekomst. En natuurlijk zijn we er nog lang niet, we 
gaan er allemaal veel effort in steken om deze samenwer-
king tot een succes te maken!’ 

+ communicatie@witteveenbos.com

Krachtenbundeling MAVA-Witteveen+Bos 
Strategische keuze en culturele klik essentieel voor succesvolle samenwerking
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PROGNOSEBEREKENING 
GELUIDSBELASTING

De emissies van scheepvaart hebben een belangrijke 
invloed op de luchtkwaliteit. De kans is groot dat in 2020 
de SO2- en NOx-emissies van zeescheepvaart de emis-
sies van alle andere bronnen in Europa zal overstijgen. Dit 
geldt ook voor de tweede haven van Europa: Antwerpen. 
Ook hier zal de invloed van scheepsemissies toenemen. 
De havenautoriteiten kunnen echter invloed uitoefenen op 
de internationale zeevaart en dus op de emissies daarvan. 

Witteveen+Bos Belgium N.V. heeft voor het Gemeentelijk Ha-
venbedrijf Antwerpen de IT-applicatie EMPORT-ANT (Emission 
Model PORT of ANTwerp) ontwikkeld. Deze applicatie geeft 
inzicht in de mate van verontreiniging en de impact van toe-
komstige trends en keuzes hierop. De aangeleverde gegevens 
over scheepvaartactiviteiten en scheepskarakteristieken zijn 
te beschouwen als big data. Na een uitgebreide data-analyse 
is deze geconverteerd naar consistente data en opgeslagen 

in een centrale database. Vervolgens zijn per activiteit en per 
schip scenario´s met emissiereducerende maatregelen door-
gerekend. Op basis hiervan worden obstakels voor de groeimo-
gelijkheden van de Antwerpse haven vroegtijdig geadresseerd 
en kunnen de meest efficiënte maatregelen worden getroffen. 
De applicatie is op slimme wijze opgezet om snel in te kunnen 
spelen op nieuwe vragen en scenario´s en om grip te houden 
op de performance.

Het project is geïntegreerd in het Interreg-project Clean North 
Sea Shipping (CNSS). Een van de doelstellingen van CNSS 
is om scheepsemissies te berekenen in de Noordzee en de 
Noordzeehavens. In het kader hiervan is het Antwerpse model 
gepresenteerd op het eindcongres van CNSS dat plaatsvond in 
het Noorse Bergen.

+ peter.van.den.bossche@witteveenbos.com

Emissiemodel haven Antwerpen
Slimme applicatie om grip te houden op toekomst

Ecopassages Zoniënwoud
Van versnippering naar ontsnippering: ecologische hotspots verbinden

Het Zoniënwoud ligt ten zuidoosten van Brussel en is een 
beschermd landschap dat zeldzame planten en dieren her-
bergt en waardevolle habitats vrijwaart. Eén van de be-
langrijkste uitdagingen is de defragmentatie van het woud, 
dat wordt verdeeld door drie voorname verkeersassen: de 
Brusselse Ring, de E411 en de spoorweg tussen Brussel 
en Luxemburg. De versnippering door deze transportas-
sen is een belangrijk probleem voor de ecologie in dit bos.

Tegen 2017 voorziet het Agentschap voor Natuur en Bos meer 
dan tien faunapassages over en onder de verkeersassen door 
het woud. Het doel van dergelijke ontsnipperende maatregelen 
is ecologische hotspots en leefgebieden van beschermde soor-
ten opnieuw te verbinden. Belangrijk is dat de faunapassages 
optimaal afgestemd zijn op de doelsoorten en volledig geïnte-
greerd worden in het landschap. Witteveen+Bos realiseert voor 
het Agentschap voor Natuur en Bos de technische uitwerking 
van de beeldbepaling van diverse ontsnipperende maatregelen 
zoals een ecoduct, boombruggen en ecotunnels. 

In een eerste fase van dit project hebben wij een zestig meter 
breed ecoduct ontworpen dat doorgang biedt aan soorten als 
vleermuizen, marterachtigen, amfibieën, reptielen en reeën. Het 
ecoduct zet het natuurlijke karakter van het Zoniënwoud, een 
eiken-beukenbos, in de verf. Zo komen er niet alleen groene 
wallen met struiken aan beide zijden van het ecoduct, maar ook 
bomen die het middendeel sieren en zo een overgang van open 
gebied naar bos zullen voorzien.

Bovendien moet het ecoduct als kunstwerk zo natuurlijk moge-
lijk geïntegreerd worden in het landschap. Witteveen+Bos heeft 
in samenwerking met Cluster een T-model met zachte wanden 
en een flauwe helling in één natuurlijk materiaal ontworpen. Het 
betonmengsel zal een kleurtje krijgen als verwijzing naar de 
voormalige ontginning van ijzerzandsteen in het Zoniënwoud. 
Met dit ontwerp is een belangrijke stap gezet naar het realiseren 
van de defragmentatie van het Zoniënwoud.

+ lize.tegenbos@witteveenbos.com

Om de impact van geluidsbronnen en bedrijfs-
activiteiten op de omgeving te bepalen, ver-
trouwt men in Vlaanderen bij voorkeur op het 
uitvoeren van immissiemetingen. Er zijn echter 
situaties waarin dat niet mogelijk is, bijvoor-
beeld bij de beoordeling van de inpasbaarheid 
van toekomstige ontwikkelingen.

Een afvalverwerker is gevestigd in een aan-
gewezen industriezone, maar op minder dan 
500 meter afstand zijn in diverse richtingen 
woningen gelegen. Dit stelt beperkingen aan 
de activiteiten die op het terrein mogelijk 
zijn. Bovendien zijn in de omgeving diverse 
belanghebbende comités actief, die alert zijn 
op potentiële, al dan niet wettelijk toegestane  
geluidsoverlast.

Momenteel sorteert het afvalverwerkingsbedrijf 
de afvalstromen in verschillende fracties in een 
hal, maar ook deels op het buitenterrein. Bo-
vendien staat de vergunning de inzet van een 
puinbreker toe. Met name die laatste kan voor 
hoge geluidniveaus in de omgeving zorgen. 
Het speelt voor de wettelijke toetsing geen rol 
of de puinbreker 1 dag per jaar of 1 dag per 
week actief is. Door een tweede sorteerhal te 
realiseren wil men twee vliegen in één klap 
slaan. Luidruchtige activiteiten op het buiten-
terrein worden inpandig gebracht en daarnaast 
zal de hal de emissie van de puinbreker deels 
afschermen.

Aan de hand van een overdrachtsmodel, 
opgebouwd uit informatie uit bouwtekenin-
gen, algemeen aanvaarde emissiekentallen 
en meetgegevens uit eerdere studies heeft 
Witteveen+Bos de geluidsbelasting op de om-
geving na realisatie van de nieuwe sorteerhal 
zichtbaar gemaakt door middel van contou-
ren. Uit de berekeningen volgt inderdaad een 
gunstig effect, al zijn aanvullend milderende 
maatregelen noodzakelijk om aan de streef-
waarden uit het Vlaams Reglement betreffende 
de Milieuvergunning (VLAREM) te kunnen 
voldoen. 

Door onze jarenlange ervaring met het model-
leren van vaak complexe situaties zijn wij in 
staat om in een vroeg stadium de impact van 
activiteiten op de leefomgeving inzichtelijk te 
maken. Bovendien maakt deze manier van 
werken het mogelijk om de bijdrage van indivi-
duele geluidsbronnen te bepalen en doelge-
richt maatregelen te treffen indien noodzakelijk. 

+ peter.van.den.bossche@witteveenbos.com
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Witteveen+Bos Belgium N.V. voert voor de 
Vlaamse Overheid geurstudies uit met als 
doel het bepalen van de geurimpact op de 
omgeving. De onderzoeken worden uitge-
voerd bij verschillende bedrijven en indus-
trieën. 

Met de uitkomsten kan worden geanticipeerd op 
het overheidsbeleid. De aard, omvang en intensiteit 
van de geur worden bepaald door snuffelmetingen, 
die door een geurpanel worden uitgevoerd. Deze 
metingen worden uitgevoerd conform de Vlaamse 
Code van goede praktijk en zijn bijzonder nuttig bij 
het vaststellen van de geurnormen. 

Aansluitend worden omwonenden ingeschakeld en 
toetsen wij de aanvaardbaarheid van de geurhinder 

door telefonische enquêtes en geurdagboeken. 
De enquêtes geven inzicht in de algemene geurbe-
leving over een langere periode. De geurdagboeken 
- waarin hindermetingen worden bijhouden - leveren 
belangrijke informatie over de beoordeling van de 
geursituatie. Op basis van de onderzoeksresultaten 
berekenen wij de geurbelasting op lange termijn. 
Ook worden het lokaal aanvaardbaarheidscriterium 
en de geurnormen vastgesteld. 

Tot slot wordt berekend wat de reductie van geure-
missie moet zijn om te voldoen aan de norm. Om 
dit te bereiken stellen wij duidelijke voorstellen op, 
waarbij voorkeur wordt gegeven aan procesgeïnte-
greerde en brongerichte maatregelen. 

+ roeland.van.muylder@witteveenbos.com 

Geurstudies Vlaanderen
Bepalen van geurimpact op omgeving

De beoordeling van de kwaliteit van een gezuiverd 
effluent blijft een kritisch onderdeel bij de bescherming 
van het oppervlaktewater. Doorgaans wordt hierbij 
beroep gedaan analysetechnieken die afzonderlijke 
stoffen of groepen van stoffen meten. Toch is het nooit 
mogelijk om alle stoffen in water te analyseren. Ook de 
impact van de geloosde stoffen op het milieu is via een 
klassieke analyse niet goed in te schatten.

Een rechtstreekse meting van de impact op het milieu 
kan wel gebeuren door het gebruik van ecotoxiciteits-
analyses. Hierbij worden verschillende organismen 
blootgesteld aan een effluent waarbij de effecten 
opgevolgd worden. Een nadeel van deze methodes 
is echter dat ze arbeidsintensief en duur zijn. Ook de 
interpretatie van de resultaten kan ingewikkeld zijn 

waardoor deze testen nog maar beperkt zijn opgeno-
men in milieuvergunningen.

Witteveen+Bos werkt mee in een expertgroep over 
ecotoxicologie waarbij nagegaan wordt op welke 
manier de metingen kunnen vereenvoudigd worden. 
Hierbij wordt ook een strategie uitgewerkt voor de 
beoordeling van meetresultaten, zodat deze ook in 
vergunningen kunnen toegepast worden.

Deze werkgroep adviseert de bevoegde overheids-
instanties zoals de afdeling milieuvergunningen en 
milieu-inspectie van LNE over hoe ecotoxicologie in 
hun beleid toe te passen.

+ hugo.desmet@witteveenbos.com

ECOTOXICOLOGISCHE TESTEN BIJ LOZING AFVALWATER

Bodemenergie 
Kansenkaart voor Antwerpen

De stad Antwerpen heeft de ambi-
tieuze doelstelling om in 2050 een 
klimaatneutrale stad te zijn. Duur-
zame energiebronnen en warmte-
netwerken vormen voor de stad één 
van de hoekstenen van de transitie 
naar een duurzame stad. De stad 
onderzoekt de mogelijkheden en 
promoot actief de implementatie van 
duurzame energie.

De stad Antwerpen wil zijn burgers 
praktische informatie geven over de 
mogelijkheden om hun huis te voorzien 
van duurzame energie. Zonnepanelen 
zijn een optie, maar bodemenergie 
eveneens. Bodemenergie is een tech-
niek, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de warmte die in de aarde aanwe-
zig is, om daarmee onder meer wonin-
gen te verwarmen. De stad Antwerpen 
wenst inzicht te verwerven aangaande 
het potentieel aan bodemenergie in 
de vorm van Boorgat Energie Opslag 
(BEO) en Koude Warmte Opslag 
(KWO).

Beide technieken doen beroep op de 
warmte en koude die in de bodem aan-
wezig is. Bij Boorgat Energie Opslag 
wordt een lus in de bodem geïnstalleerd 
waardoor een vloeistof wordt gepompt 
die warmte met de bodem uitwisselt. 
Deze warmte kan vervolgens worden 

gebruikt voor verwarming van de wo-
ning. Voor grotere gebouwen, zoals 
kantoren, ziekenhuizen of winkelcentra 
wordt vaak de techniek van koude- 
warmteopslag gebruikt. Hierbij wordt de 
seizoenswarmte en -koude opgeslagen 
in het grondwater en in het daarop 
volgende seizoen weer aan de bodem 
onttrokken. Met deze technieken kan al 
snel een besparing tot vijftig procent op 
de energiefactuur worden behaald.

De stad Antwerpen ziet graag dat deze 
technieken daar waar mogelijk worden 
toegepast. Om het aanbod aan bodem-
energie binnen de stad Antwerpen te 
bepalen, is aan Witteveen+Bos Belgium 
gevraagd om het bodempotentieel te 
onderzoeken en dit te rapporteren in 
potentieelkaarten. Deze kansenkaar-
ten hebben voor de stad inzichtelijk 
gemaakt hoeveel energie de bodem 
kan leveren en op welke locaties zich 
de beste mogelijkheden bevinden voor 
bodemenergieprojecten. 

Er wordt onderzocht hoe deze informa-
tie door middel van een online-platform 
ontsloten kan worden naar de burgers. 
Iedere Antwerpenaar kan dan nagaan 
hoeveel energie hij/zij zelf uit de bodem 
kan halen.

+ roeland.van.muylder@witteveenbos.com

!(
!(

!(
!(

!(
!(
!(

!(!(!(!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

##

#

#

#

#

#

#

D:\Projects\BELA486-1\BELA486-1_II-3-1-3_WVP3_realistisch_potentieel_WKO.mxd  23-12-2014  12:25:00

W
itt

ev
ee

n+
B

os
W

itt
ev

ee
n+

B
os

Districtsgrenzen

Gemeente Antwerpen

Oppervlaktewater

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

ondergrondse beperkingen

bovengrondse beperkingen

Gemiddeld energieaanbod per
oppervlakte-eenheid (kWh/m²)

8 - 16

16 - 24

24 - 31

31 - 39

39 - 47

Realistisch potentieel WKO - WVP3

1:120000

definitief 1
23-12-2014

ing. G.H. Heuver
ir. R. van Muylder
ir. R. van Muylder

161

0 1 2 3 4 km

A4 staand

Gemiddeld energieaanbod bodem
getekend:

formaat:

gecontroleerd:
goedgekeurd:

versie:
datum:

tekeningnr:

schaal:

Stad Antwerpen
Opmaken van een aanbodkaart bodemenergie - perceel 2
BELA486-1

opdrachtgever:
projectnaam:
projectcode:

per oppervlakte-eenheid op jaarbasis (kWh/m²)

´

Service Layer Credits: Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS,
NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo,

MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

"Bron: HCOV Kartering - Vlaamse Milieumaatschappij (2006) - Opgevraagd 02-09-2014
Overig: Esri BeLux, Stad Antwerpen, DOV, VMM"



Witteveen+Bos Nieuws België april 2016

Industriële lozing afvalwater
Evenwichtsoefening tussen milieu en rechtszekerheid

De lozing van bedrijfsafvalwater is gebonden aan 
algemene en sectorale lozingsvoorwaarden. In de 
praktijk wordt de lozing vooral via de milieuver-
gunning gereguleerd. Hierbij is de laatste jaren de 
aandacht voornamelijk verschoven van algemene 
parameters - zoals CZV, BZV, zwevende stoffen, 
stikstof en fosfor - naar gevaarlijke stoffen. Dat 
maakt dat normen vaker verschuiven van mg/L 
naar µg/L. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de 
procesvoering en controle van waterzuiverings-
systemen.

Op de lijst van gevaarlijke stoffen staan meer dan 200 
stoffen waarvan de lozing verboden is, tenzij deze 
specifiek vergund is. Dit grote aantal maakt dat een 
volledige analyse op alle stoffen onmogelijk is zonder 
torenhoge analysekosten. Daartegenover staat dat 
wanneer bepaalde stoffen wel aanwezig zijn maar niet 
vergund, er een belangrijk punt van rechtsonzeker-
heid ontstaat. Dit maakt dat een goede risicoanalyse 
noodzakelijk is bij het aanvragen van lozingsnormen. 
Witteveen+Bos helpt haar klanten hierbij om zo een 
evenwicht te vinden tussen kosten voor kwaliteits-
controle van het geloosde water en een sluitend nor-
menkader voor de lozing. Naast de selectie van de 

te normeren parameters is ook het definiëren van de 
aan te vragen norm belangrijk. Er dient een evenwicht 
gevonden te worden tussen de technisch economische 
haalbaarheid en de bescherming van het leefmilieu. 
Om tot een gemotiveerd voorstel te komen biedt 
Witteveen+Bos een integrale aanpak. Hierbij wordt 
een beoordeling gemaakt van de toepassing van bron-
sanering in de productie volgens best beschikbare 
technieken. Vervolgens wordt de end-of-pipe-zuivering 
beoordeeld, waarbij wordt nagegaan of de juiste zuive-
ringstechnieken toegepast worden en de zuiveringsin-
stallaties correct bedreven worden. Daar waar mogelijk 
worden aanbevelingen geformuleerd ter verbetering en 
wordt de impact van de verwachte lozing op het ont-
vangend milieu beoordeeld. 

Op basis van deze integrale aanpak wordt een haal-
bare lozingsnorm gemotiveerd, die na overleg met de 
bevoegde instanties opgenomen wordt in de vergun-
ningsaanvraag. Deze werkwijze biedt voordelen voor 
zowel de bedrijven die realistische lozingsnormen 
bekomen als de overheid die de garantie krijgt op het 
toepassen van correcte technologie en goede praktijk.

+ wouter.de.vos@witteveenbos.com 

NIEUW ZUIVERINGSSTATION 
DUVEL MOORTGAT

Witteveen+Bos maakt het ontwerp voor het 
nieuwe zuiveringsstation van Brouwerij Du-
vel Moortgat. Bij deze brouwerij maakt de 
verhoging van de productie een uitbreiding 
en herlocalisatie van de afvalwaterzuiverings-
installatie noodzakelijk. De ingenieurs van 
Witteveen+Bos maakten een procesontwerp 
en een bestek voor de aanbesteding van de 
bouw van het station. 

Bij het ontwerp werd gekozen voor een ef-
ficiënte anaerobe zuivering als eerste zuive-
ringsstap. Hierbij worden de afvalstoffen uit 
het afvalwater omgezet naar biogas dat in de 
stoomketels zal gebruikt worden. Op deze 
manier wordt afval omgezet in energie. De vol-
gende aerobe zuivering laat toe het afvalwater 
te zuiveren tot een kwaliteit die geschikt is voor 
het terugvoeren van het water in het milieu. 
Daarnaast is de mogelijkheid voorzien om het 
water in een volgende fase verder op te zuive-
ren zodat het kan ingezet worden in bepaalde 
productieprocessen.

+ hugo.desmet@witteveenbos.com

OPTIMALE WERKING 
ZUIVERINGSSTATION

Bij de N.V. Top Bronnen worden bronwaters 
gebotteld en frisdranken geproduceerd. Om 
te komen tot de optimalisatie van de afval-
waterzuiveringsinstallatie doet Top Bronnen 
beroep op Witteveen+Bos. Allereerst is door 
onze specialisten een evaluatie gemaakt van 
de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Hierbij zijn 
zowel de technologie, de werking en de op-
volging bekeken. Op basis van deze evaluatie 
werden een aantal optimalisaties voorgesteld 
en ten uitvoer gebracht met als resultaat een 
grotere milieuperformantie en een daling van 
de operationele kosten. Vervolgens werden 
operatoren intensief begeleid en opgeleid om 
de verdere optimale werking van het zuive-
ringsstation te waarborgen. Hierdoor wordt een 
grote mate van bedrijfszekerheid gerealiseerd.

+ hugo.desmet@witteveenbos.com

Beheersen biologische 
waterzuiveringssystemen

Biologische zuiveringsstations worden gebruikt 
voor het zuiveren van huishoudelijk en industri-
eel afvalwater. Een goede proceskennis is van 
uitermate groot belang voor het correct sturen en 
controleren van dergelijke installaties. Gebruik-
makend van de uitgebreide expertise op vlak van 
procesvoering en ontwerp levert Witteveen+Bos 
praktijkgerichte training.

De zuivering van afvalwater is een belangrijke kosten-
factor, voornamelijk door energiegebruik, onderhoud, 
chemicaliënverbruik en de verwerking van reststoffen. 
Daarnaast worden bedrijven ook geconfronteerd met 
steeds strengere eisen op vlak van lozing. Via onze 
praktijkopleidingen helpen we onze klanten om de 
juiste maatregelen te nemen bij het aansturen van het 
zuiveringsproces om zowel kostenefficiëntie te verho-
gen als milieudruk te verminderen. Wij bieden zowel 

open als bedrijfsspecifieke opleidingen aan. De open 
training is bedoeld voor iedereen die professioneel 
betrokken is bij het beheer van zuiveringsinstallaties. 
De bedrijfsspecifieke trainingen worden op maat 
verzorgd in functie van de specifieke opleidingsdoel-
stellingen. Zowel fysico-chemische als biologische 
zuiveringstechnieken komen hierbij aan bod. Een 
goed voorbeeld is de training bij Brouwerij Duvel 
Moortgat, die voornamelijk is gericht op biologische 
zuiveringsprocessen. Tijdens deze opleiding leert de 
deelnemer hoe data correct te gebruiken om biologi-
sche zuiveringssystemen op te volgen en te sturen. 
Onze opleiders zijn experts op vlak van waterzuivering 
en zijn professionele trainers. Ze putten uit jarenlange 
praktijkervaring. Bedrijfsspecifieke opleidingen worden 
aangeboden in het Nederlands, Frans en Engels.

+ wouter.de.vos@witteveenbos.com 
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In het West-Vlaamse Oudenburg ligt het voor-
malige kleiontginningsgebied ’t Pompje. In 
het kader van de natuurcompensaties voor de 
achterhaven van Zeebrugge heeft de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) dit circa honderd 
hectare grote gebied heringericht. Om de 
natuurdoelen te realiseren is een goede water-
kwaliteit belangrijk. VLM heeft Witteveen+Bos 
ingeschakeld om hieraan mee te werken.

Het project RESTORE is een Europees IN-
TERREG IV-B project dat zich richt op het 
herstel van actieve en voormalige minerale 
winplaatsen. In dit kader hebben wij voor de 
VLM een hydrologisch onderzoek uitgevoerd 
en een zuiveringsvoorziening ontworpen. Bij 
het onderzoek zijn het Agentschap van Natuur 
en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij 
betrokken en ondersteuning vond plaats vanuit 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikke-
ling via het project RESTORE.

In ’t Pompje zijn onder andere rietmoerassen 
aangelegd en is het waterpeil verhoogd door 
water op te pompen uit het Noordgeleed. In 
droge perioden staat er alleen water in de 
watergangen en moerassen. In natte perioden 
staat een groot deel van ’t Pompje onder wa-
ter. Uit de bodem- en waterkwaliteitsmetingen 
blijkt dat het water in de watergangen en moe-
rassen nutriëntenrijk is en dat de laaggelegen 
delen door de inundatie versneld verarmen 
van nutriënten. Op basis van water- en stof-
fenbalansen is vastgesteld dat de waterinlaat 
vanuit het Noordgeleed een belangrijke nutri-
entenbron is. Daarom is aanbevolen het inlaat-
water te gaan zuiveren.

Uit onderzoek blijkt voor deze zuivering het 
toepassen van een percolatierietveld de best 
beschikbare techniek is. Witteveen+Bos heeft 
hiervoor vervolgens een ontwerp gemaakt. 
Ook hebben wij voor de tijdelijke buffering van 
het water het ontwerp uitgewerkt van de wa-
terplas achter het rietveld. Beide locaties lig-
gen in een zone waar vroeger gebouwen van 
een steenbakkerij stonden. Daarom is bij het 
ontwerp veel aandacht besteed aan het mili-
euhygiënisch aspect van de werken. Het totale 
pakket aan maatregelen zorgt er uiteindelijk 
voor dat de waterkwaliteit verbetert, zodat de 
natuurdoelen bereikt worden.

+ lize.tegenbos@witteveenbos.com

NATUURDOELEN REALISEREN

Witteveen+Bos specialiseert zicht in onderzoek en  
sanering van gassites in Vlaanderen. In het kader van 
de overeenkomst tussen de OVAM en de Gasfabrieks-
groep wenst Eandis de historische verontreinigingen 
op gasfabrieksterreinen te saneren. Door  historische 
activiteiten zijn deze terreinen verontreinigd met diver-
se parameters zoals PAK’s, cyanide, zware metalen, 
teer, minerale olie en vluchtige aromaten, zowel in het 
vaste deel van de aarde als in het grondwater.

De sanering van de gassites gebeurt volgens een priori-
teitsstelling en in functie van de herontwikkeling van de 
vaak onderbenutte terreinen. Eandis heeft hierbij een raam-
contract afgesloten met Witteveen+Bos als erkend bodem-
saneringsdeskundige. Binnen dit raamcontract zijn/worden 
vijf gassites tussen 2011 en 2017 gesaneerd. Het algemeen 
takenpakket van Witteveen+Bos omvat  het opstellen van 

bodemsaneringsprojecten, het adviseren bij de opmaak van 
technische bestekken en de begeleiding bij de uitvoering 
van de bodemsaneringswerken. 

Aansluitend voert Witteveen+Bos in samenwerking met 
MAVA binnen een raamovereenkomst met de OVAM ver-
schillende onderzoeken uit ter plaatse van voormalige gas-
sites verspreid over Vlaanderen. Naast de onderzoeken, 
dienen ook bodemsaneringsprojecten te worden opgemaakt 
en wordt de uitvoering begeleid. De verschillende opdrach-
ten hebben allen betrekking tot gasgerelateerde verontrei-
nigingen veroorzaakt door gasfabrieken, gasfabrieken als 
nevenactiviteit, gashouders en ophooglagen afkomstig van 
opbouw, exploitatie of afbraak van gasfabrieken. De raam-
overeenkomst is gesloten voor een termijn van vier jaar

+ peter.van.den.bossche@witteveenbos.com

Sanering voormalige gassites
Verontreiniging wordt op grote schaal aangepakt

Bewoners van Oostakker en Sint-Kruis-Winkel te Gent 
kampen met geluidsoverlast afkomstig van wegverkeer op 
de R4. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil om 
die reden circa drie kilometer geluidsschermen plaatsen 
langsheen deze drukke gewestweg. Belangrijke aandacht 
gaat uit naar de landschappelijke inpassing van het ge-
luidsscherm. Ook is het creëren van draagvlak voor het 
uitzicht van groot belang.

Witteveen+Bos is sinds 2013 aangesteld om het concept en het 
voorontwerp voor dit project vorm te geven. De samenwerking 
werd gezocht met onderaannemer Palmbout Urban Landscapes. 
Beide partijen werkten eerder samen aan de succesvolle inzen-
ding voor een nieuw geluidsscherm langs de E34 en E313 te 
Ranst. 

Witteveen+Bos zet haar vaardigheden in projectmanagement 
volop in om tot het niveau te komen dat noodzakelijk is om een 
realistisch, effectief en mooi geluidscherm te ontwerpen. Het 
continue samenspel tussen de geluidsdeskundigen, de bouw-

technische ingenieurs en de landschapsarchitecten zal leiden 
tot een optimaal en robuust voorontwerp. Na een grondige 
zoektocht is gekozen voor een absorberend geluidsscherm van 
houtvezelbeton met betonnen draagstructuur, gecombineerd 
met transparante, reflecterende geluidsschermen. 

De achterzijde van het scherm wordt voorzien van klimop om 
een groen zicht vanaf de woonzijde te realiseren. Op die manier 
worden de akoestische, stabiliteitstechnische en landschappe-
lijke eisen met elkaar verzoend. 

Met deze opdracht versterkt Witteveen+Bos haar positie op de 
Vlaamse markt. Het aantal geluidsschermen in Vlaanderen ligt 
laag in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland. Dat en de hoge 
bevolkingsdichtheid van Vlaanderen doet vermoeden dat er in 
de toekomst nog vele kilometers geluidsschermen aangelegd 
worden. Wij willen ons daarvoor graag inzetten.

+ sofie.depauw@witteveenbos.com

Succesvol samenwerken
Mooie en effectieve geluidsschermen voor Vlaanderen
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Witteveen+Bos ontwikkelt verschillende duurzaamheidsmeters 
in Vlaanderen, zoals die voor de herontwikkeling van verontrei-
nigde sites en voor economische sites en bedrijventerreinen. 
Verder is Witteveen+Bos mede-initiatiefnemer van de website 
www.dtool.be, waarop een groot aantal duurzaamheidstools zijn 
te vinden.

HERONTWIKKELING 
VERONTREINIGDE SITES

 
Voor de OVAM werken wij bijvoorbeeld aan de Duurzaamheids-
meter Herontwikkeling Verontreinigde Sites. Dit instrument kan 
flexibel en vrijwillig worden toegepast voor het beoordelen van 
de duurzaamheid van projecten voor herontwikkeling, bodem-
sanering en bodemgebruik. Deze tool bestaat uit verschillende 
thematische blokken die - in functie van het project - kunnen 
worden aan- of afgevinkt. De opdracht behelst het selecteren 
en vertalen naar de Vlaamse context van relevante nationale en 
internationale indicatoren, het samenvoegen van deze indicato-
ren in een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk instrument met 
een duidelijke toelichting. Ook het pragmatisch uitwerken van 
de specifieke aspecten, zoals het beoordelen van restverontrei-
niging, behoort tot de opdracht.

ECONOMISCHE SITES EN
BEDRIJVENTERREINEN
 
In opdracht van Agentschap Ondernemen werkt Witteveen+Bos 
aan de opmaak van de Duurzaamheidsmeter voor Economi-
sche sites en bedrijventerreinen. Dit instrument dient zich te 
alligneren met zowel de Vlaamse meters als met de ‘BREEAM 
Communities 2012’. Gebruikers kunnen zo zonder veel extra 
moeite ook in aanmerking komen voor BREEAM-certificering. 
De duurzaamheidsmeter kan vrijwillig worden toegepast voor 
het beoordelen van de duurzaamheid van economische sites en 
bedrijventerreinen. 

WWW.D-TOOL.BE
 
Witteveen+Bos is mede-initiatiefnemer van www.d-tool.be. 
D-Tool (duurzaamheidstool) probeert bij te dragen aan de ver-
duurzaming van onze aarde door een platform te bieden waarbij 
zowel particulieren, commerciële partijen als overheidsinstan-
ties duurzaamheidtools kunnen gebruiken, vergelijken en delen. 
Het platform biedt de mogelijkheid om de ervaring te delen mid-
dels een beoordeling of reactie. Tevens is het mogelijk nieuwe 
tools aan te melden. Tools kunnen breed worden ingezet en 
kunnen bijvoorbeeld bestaan uit webapplicaties, keurmerken, 
richtlijnen, excelsheets en apps voor telefoon/tablet.

+ peter.van.den.bossche@witteveenbos.com
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Duurzaamheid

Witteveen+Bos voert een studieopdracht uit naar 
de beheersing van de afvalwaterstromen in de 
afvalverwerkings- en tankcleaningsector. Het gaat 
om een evaluatie van de volledige verwerkingske-
ten van het afvalwater in deze sector in Vlaande-
ren. De studie wordt uitgevoerd samen met Vito in 
opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De studie kadert in de algemene vraag hoe ecotoxico-
logische testen kunnen helpen bij het beoordelen van 
de lozing van het afvalwater van deze sector. Hiertoe 
zal Vito testen uitvoeren die toelaten op een snellere en 
goedkopere manier een toxiciteitsbeoordeling van het 
afvalwater te maken.

De opdracht van Witteveen+Bos betreft het onder-
zoek in welke mate maatregelen mogelijk zijn om de 
afvalwaterverwerking zelf beter te sturen. Hiertoe voert 
Witteveen+Bos audits uit bij verschillende sectorleden. 
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het accep-
tatiebeleid van afvalwaterstromen en de toegepaste 
technologie van de afvalwaterbehandeling. Op basis 
daarvan worden mogelijke maatregelen geformuleerd 
om te komen tot een hogere milieuefficiëntie. 

De inzichten in deze studie worden ook meegenomen 
in de opmaak van de Europese BREF voor deze sector. 
BREF staat voor BAT Reference documents en is een 
uitwerking van de IPPC-richtlijn van de Europese Unie, 
waarbij ‘BAT’ staat voor Best Available Techniques. In 
een BREF-document staat beschreven wat de meest 
milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan 
toepassen.

+ hugo.desmet@witteveenbos.com

Verbeteren milieuefficiëntie
Afvalwaterstromen bij afvalverwerking en tank cleaning

WITTEVEEN+BOS BELGIË

In België adviseert Witteveen+Bos 
haar opdrachtgevers op de gebie-
den milieu, ruimte, infrastructuur 
en water vanuit twee kantoren: in 
Antwerpen (Berchem) en Brussel 
(Steenokkerzeel). De bedrijven ma-
ken deel uit van de Witteveen+Bos-
groep die sinds 1946 onafhankelijk 
ingenieursdiensten uitvoert.

In het Witteveen+Bos Nieuws België 
willen wij onze relaties nadere toe-
lichting geven op onze projecten en 
andere ontwikkelingen binnen ons 
bureau.
 
Het Nieuws is te downloaden op 
www.witteveenbos.be. Nadere 
informatie over ons werk en onze 
kantoren in België is te vinden op 
diezelfde website.

Witteveen+Bos Belgium N.V.
Posthoflei 5-1
2600 Antwerpen-Berchem 
België
+32 3 286 75 75
belgium@witteveenbos.com
www.witteveenbos.be

MAVA AES N.V.
Gorislaan 49
1820 Steenokkerzeel 
België
+32 2 759 59 30
info@mava.be
www.mava.be


