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Advies,	projectmanagement	en	 
multi	disciplinaire	engineering	voor:

Beleidsadvies	en	 
consulting	voor:



Grontmij | Industry, Water & Energy Services

De	missie	van	de	businesslijn	Industry,	Water	&	Energy	 
van	Grontmij	is	blijvend	erkend	worden	als	een	sterke	partner	 
in	engineering	en	consulting	voor	industriële,	water-	en	 
energiebedrijven.

Uw industriële, energie- en waterprojecten in ervaren handen

We bieden bedrijven oplossingen aan  
voor alle industriële, energie- en water-
projecten op hun site. We realiseren dit 
dankzij onze expertise in advies, project-
management, engineering, procurement  
en constructiemanagement. Het zijn uw 
doelstellingen en behoeften die onze  
dienstverlening, manier van werken en  
organisatie bepalen. Duurzaam onder-
nemen, kostenefficiëntie, veiligheid  
en kwaliteit komen daarbij op de  
eerste plaats.

Grontmij Belgium NV is onderdeel van 
Grontmij, een toonaangevend multi-
disciplinair advies- en ingenieursbureau 
voor duurzame infrastructuur & mobiliteit; 
industrie, water & energie en planning & 
ontwerp. Vanuit een toekomstgerichte  
visie geeft Grontmij kwalitatief advies  
en realiseert het creatieve ontwerpen en 
innovatieve projecten. Wij dragen zo bij tot 
een betere woon-, werk- en leefomgeving. 

Grontmij is met ongeveer 10.000 mede-
werkers, het op drie na grootste advies-  
en ingenieurs bureau in Europa met 300  
kantoren verspreid in de regio en nog eens 
50 elders in de wereld.

Met een uitgebreid netwerk van vestigingen 
in België is Grontmij uw partner voor een 
brede waaier van producten en diensten. 
Door onze regionale, decentrale organisatie 
hebben wij daarenboven een goede kennis 
van de markt en de lokale context.

Grontmij opereert ook in België binnen vier 
businesslijnen: Transportation & Mobility; 
Industry, Water & Energy, Planning & Design 
en Monitoring & Testing. 

Nieuwbouw | Uitbreiding | Optimalisatie | Revamp | Debottlenecking | Reïnstrumentatie |
Herlocatie | Saneringen | Biotechnologie | Chemie & Petrochemie | Energieproductie,  
-transmissie & -distributie | Farmaceutische industrie | Ferro- & Non-Ferro | Manufacturing |  
Olie & Gas | Voeding | Bedrijfsgebouwen & bedrijfsuitrusting | Waterbedrijven



Eén	aanspreekpunt	voor	uw	 
industriële,	water-	en	energie-
projecten.	Met	focus	op	de	realisatie	
van	uw	doelstellingen	en	behoeften:
o Kostenefficiënte, duurzame  
 en energiebewuste investering 
o Onderhoudbaarheid van uw  
 installaties 
o Korte doorlooptijd van uw opdrachten  
 en projecten 
o Kwaliteit, bedrijfszekerheid  
 en veiligheid

Customer	intimacy	door:
o Kwalitatieve lange termijn relatie
o Inzicht in uw infrastructuur, installaties  
 en werkwijze
o Eenduidig account management 
o Fysieke nabijheid dankzij regionale  
 kantoren en site teams

Value	improvement	en	innovatie	door:
o Gebruik van nieuwe technologieën  
 voor design, engineering en project- 
 management
o Inzet van Value Engineering Technieken  
 en Lean Project Management
o Optimalisatie tussen investerings-,  
 operationele en onderhoudskosten
o Optimalisatie van het energieverbruik  
 in bestaande of nieuwe installaties
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Kennis,	expertise	en	ervaring	dankzij:
o Alle engineeringdisciplines in huis
o Meer dan 35 jaar ervaring in  
 industriële projecten
o Kennis- en expertiseverbreding  
 vanuit Grontmij Group
o Sterke partnerships voor projecten  
 in specifieke sectoren
o Doorgedreven opleidingen en  
 coaching zorgen voor gemotiveerde  
 en flexibele medewerkers 

Zorg	voor	duurzaam	ondernemen,	
kwaliteit	en	veiligheid:
o Consultancy voor een strategisch  
 beleid inzake milieu, energie  
 en duurzaamheid
o Veiligheid, milieubewustzijn en  
 energie bewustzijn in ontwerp  
 en uitvoering
o Leren uit Best Practices  
 en Lessons Learned
o Werken met de meest recente  
 middelen en technologieën



Onze dienstverlening

U	krijgt	alle	diensten	voor	uw	industriële,	energie-	en	waterprojecten	
onder	één	dak	aangeboden.	We	bieden	u	een	sterk	projectmanagement,	
met	duidelijke	verantwoordelijkheden	en	een	focus	op	kostenbeheersing 
en duurzaamheid.

Studie	en	advies
Heldere en onderbouwde 
studies en strategische adviezen 
stellen u in staat om uw beleid 
inzake duurzaamheid en 
veiligheid te ondersteunen,  
en uw projecten doordacht  
op te starten. Topics zijn:
o Milieuadvies  
 en -vergunningen 
o Energieaudits en -studies
o Brandbeveiliging  
 en -preventie
o Explosieveiligheid  
 en zoneringstudies

Projectmanagement	 
en	Project	Control
Een sterk projectmanagement 
is onmisbaar voor industriële 
projecten. Elke opdracht valt 
onder de verantwoordelijkheid 
van een projectmanager.  
Hij zorgt ervoor dat timing 
en budget gerespecteerd 
blijven. Hij staat in voor budget 
estimation en cost control.

Engineering:	 
conceptueel	design,	basis	 
en	detailengineering
U vindt alle engineering-
disciplines bij ons terug:
o Procestechnologie  
 en procesequipment
o Architectuur en bouw
o Piping engineering
o Technische installaties  
 en HVAC
o Elektrotechniek  
 en instrumentatie
o Werktuigbouw en  
 Mechanical engineering

Procurement	en	Cost	Control
U krijgt advies over de aankoop-
strategie voor het verwerven 
van equipment, instrumentatie 
en constructie contracten.  
Op het einde van het prijsvraag-
proces formuleren we een 
gefundeerde aanbeveling.  
We volgen de bestelopdracht  
en het financiële aspect op,  
en zorgen voor de uitvoering 
van de constructiecontracten.

Studie en Advies Conceptueel design Projectmanagement

Engineering, Procurement, 
Constructiemanagement, 

Constructability & 
Commissioning

Projectmanagement

De	dienstverlening	 
van	onze	businesslijn	 

Industry,	Water	&	Energy	
is	opgebouwd	rondom	 

vier	pijlers:



Commissioning	 
en	Qualification
In overleg met onze klanten 
leveren wij de gepaste pre- 
commissioning en commis-
sioning ondersteuning, startend 
bij het opstellen van commis-
sioning draaiboeken tot en met 
het beheren en uitvoeren van 
het volledige commissioning 
traject. Specifiek voor onze  
life science klanten bieden wij 
gelijkaardige diensten voor GMP 
en Qualification, vanaf Validatie 
Master Plan en Risicoanalyse  
tot en met het opstellen  
en opvolgen van de uitvoering 
van testprotocols.

Site	based	engineering
Voor klanten met permanente 
opdrachten kunnen we  
een team van medewerkers  
op locatie installeren. Zij voeren 
ter plaatse (on site) projecten 
uit. Deze site based engineering 
teams zijn door hun lokale 
verankering erg vertrouwd  
met de verwachtingen  
en de manier van werken  
van de plantowners. 

Constructiemanagement
Vanaf de engineeringfase 
bekijken we de ontwerpen 
vanuit constructieoogpunt.  
Zo optimaliseren we  
de veilig heid, kosten, timing  
en kwaliteit (Constructability)  
én zorgen we ervoor dat u  
de nieuwe installatie ergo-
nomisch, veilig en kosten-
efficiënt kunt onderhouden  
en uitbaten (Maintainability  
& Operability). 

Industrieel	Landmeten
We beschikken over een team 
van industriële landmeters,  
die met hun moderne 
apparatuur de meetkundige 
bijdrage leveren aan uw 
projecten. Zij brengen de 
actuele situatie van installaties 
en plants in kaart en verwerken 
de gegevens in databases. 
Doordat ze samenwerken met 
onze ingenieurs en designers, 
kunnen ze vlot communiceren, 
informatie uitwisselen én 
rekening houden met ieders 
wensen en vereisten.  

Engineering, Procurement, 
Constructiemanagement, 

Constructability & 
Commissioning

Asset Information 
Management

Industrieel LandmetenSite based engineering

Multi	disciplinaire	
EPCm-projecten

Wij realiseren uw nieuwe 
installaties en gebouwen, 
incl. gebouwuitrusting: 
Engineering, Procurement 
en Constructiemanagement. 
Vanaf de studie- en advies-
fase en het conceptuele 
denken, over het beheren 
van het investerings traject 
voor engineering  
en aankoop, tot en met  
het begeleiden van  
de constructie.

Asset	Information	
Management

Industriële bedrijven zijn 
ervan overtuigd – door 
wetgeving, veilig heid, 
rentabiliteit en operationele 
efficiëntie – dat vitale 
documenten van, én 
informatie over, installaties 
en hele plants erg belangrijk 
zijn. Wij geven advies  
en zorgen ervoor dat  
de essentiële documenten 
en informatie van uw 
installaties en hele plant 
up-to-date zijn en volgens 
duidelijke, wettelijke  
regels beheerd worden  
en toegankelijk zijn.

Consulting	voor	
Milieu,	Energie	 
en	Duurzaamheid
We geven u milieuadvies 
op maat, rekening houdend 
met de actuele wet- en 
regelgeving en op basis van 
een uitgebreide engineering 
en praktijkervaring. 
Onze milieumanagers 
slaan de brug naar 
energiemanagement en  
een duurzame beleids-
voering. We begeleiden 
uw investeringsprojecten 
met een creatieve en 
kritische blik op alle 
duurzaamheidsaspecten.  
We helpen u keuzes te maken 
die passen binnen uw budget 
en beleidsdoelstellingen.

Plant	Life	Cycle	
Services

Wij verhogen de bedrijfs-
zekerheid, efficiënte 
werking en levensduur 
van uw productie- en 
procesinstallaties: 
onderhoud- en 
optimalisatie projecten, 
plant changes (MOC), 
aanpassingen van 
installaties aan de 
veiligheids-, milieu- en 
energiereglementeringen, 
opzetten van leiding-
inspecties, …

1 2 3 4



Grontmij	realiseert	jaarlijks	een	groot	aantal	projecten	voor	industriële,	
water-	en	energiebedrijven.	We	bieden	u	de	beste	oplossing	aan	voor	 
uw	industriële	vragen.	Onze	Unit-structuur	met	aan	het	hoofd	telkens	 
een	Unit	Manager	zorgt	voor	een	eenduidig	account	management.

Vertrouwelijkheid	
Het is voor ons niet altijd eenvoudig om  
te communiceren over voorbije, lopende 
of toekomstige projecten. In de industriële 
wereld geldt immers het principe van  
de vertrouwelijkheid van informatie,  
omdat vele bedrijf- en productieprocessen 

een innovatief karakter hebben. Aan de hand 
van een selectie van projecten kunt u zich 
toch een beeld vormen van onze activiteiten. 

Meer uitleg en informatie op  
www.grontmij.be. 

Grote variatie in projecten en klanten

Chemie	&	Petrochemie	
Solutia, Nieuwe productielijn  

voor Saflex®

Olie	&	gas	 
Gassco, Residual Lifetime Assessment

Farmaceutische	industrie	 
Genzyme, Uitbreiding capaciteit  
Cell Culture & Purification 

Biotechnologie	 
Bio	Base	Europe, Pilootinstallatie voor 

biogebaseerde producten en processen



Energietransmissie	
Elia, Aansluiting centrale Ham

Ferro-	en	Non-Ferro
Umicore, Nieuwe recyclage-installatie

Manufacturing
DuPont, Inventieve verdeelinstallatie

Bedrijfsgebouwen
Volvo	Group	Belgium,

Passiefkantoor- en overslaggebouw

Plant	Life	Cycle	Services
Eval, Site Based Engineering Team

Asset	Information	Management
Vopak, Quickscan
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Meewerken aan een duurzame industrie

Energie
Energieadvies en projectrealisatie
Grontmij is door de overheid erkend  
als energieadviseur en kan uw bedrijf 
doorlichten op energie verbruik,  
een energieplan uitwerken in concrete 
maatregelen en instaan voor de op-
volging en actualisering ervan.  
Onze proceskennis, multidisciplinaire 
projectaanpak en ervaring staan daaren-
boven borg voor het realiseren van uw 
vooropgestelde ROI. Daarbij besteden we 
systematisch aandacht aan energie-
efficiënte en energiezuinige ontwerpen 
voor nieuwe installaties of uitbreidingen. 
We ontwerpen ook zero-energie en 
passiefgebouwen.

Energieproductie en -distributie
We beschikken over een mooi track record 
in het ontwerpen van energie-installaties, 
met klassieke opwekking, warmtekracht-
koppeling (WKK) of hernieuwbare energie 
(o.a. uit biomassa). We zijn eveneens 
betrokken bij projecten rond biofuels  
en waterstof. Ons lidmaatschap van GBEV 
(Ghent Bio-Energy Valley) en het VSWB 
(Vlaams Samenwerkingsverband 
Waterstof en Brandstofcellen) onder-
steunen deze aanpak.

Economische	groei,	een	gezonde	leefomgeving	en	het	behoud	 
van	onze	welvaart.	Uitdagingen	waar	we	allemaal	hard	aan	werken.	 
In	onze	projectmethodiek	koppelen	we	consequent	het	aspect	duur-
zaamheid	aan	value	engineering.	Life	cycle	kost	is	daarbij	een	centraal	
begrip.	We	zoeken	samen	met	onze	klanten	naar	een	kosten	efficiënt	
optimum	tussen	investeringskost,	operatiekost	en	maat	schappe	lijke	
duurzaamheid.	We	stellen	u	gekwantificeerde	alternatieven	voor,	zodat	
u	met	correcte	informatie	economisch	en	maatschappelijk	verantwoorde	
keuzes	kunt	maken.

Bionerga
Energiecentrale 



Milieu
Milieuadvies en -engineering
Onze milieuconsultants reiken u 
adviezen en oplossingen op maat aan, 
rekening houdend met de strenge  
wet- en regelgeving. We doen dit vanuit 
een uitgebreide engineering en praktijk-
ervaring inzake water, afval, lucht, 
gevaarlijke stoffen (REACH), bodem, 
biosafety, ... We staan in voor de milieu-
coördinatie en het inschatten van 
milieurisico’s, helpen u bij uw 
vergunnings aanvraag en het integreren  
van milieu- en energiezorgsystemen.  
Ook voor het ontwerp en de realisatie 
van uw concrete projecten beschikken 
we over een jarenlange ervaring.

Bodem
Grontmij is Erkende Bodemsanerings-
deskundige en is uw ideale partner voor 
bodemonderzoek en bodem- en grond-
watersanering. We hebben alle multi-
disciplinaire kennis in huis om elk bodem-
probleem op te lossen. We voeren 
oriënterende en beschrijvende bodem-
onderzoeken uit, maken technische 
verslagen (regelgeving grondverzet)  
en verzorgen de opmaak en uitvoering  
van bodemsaneringsprojecten. We geven u 
onafhankelijk advies, evalueren alter-
natieven en laten daarbij zowel financiële 
als milieutechnische aspecten zoals 
geologie, hydrologie en bodemstabiliteit 
aan bod komen. We geven u ook inzicht  
in de randvoorwaarden voor de mogelijke 
nabestemming van de bodem.

Water
Onze industriële klanten kunnen voor  
een duurzaam waterbeleid rekenen  
op onze uitgebreide dienstverlening.  
We denken daarbij onder meer aan 
water audits, advies en engineering  
van drink- en proceswaterbehandeling  
en afvalwaterzuivering. 

Afvalwater
Grontmij heeft een jarenlange ervaring  
in het ontwerp en de realisatie van 
performante installaties voor de zuivering 
van industrieel afvalwater. We begeleiden 
projecten vanuit een flexibele formule:  
als consultant voor de technologiekeuze 
of projectmanagement, het integraal 
ontwerp (lastenboeken), voor de 
uit voerings begeleiding (EPCm) en  
als design & build uitvoerder. 

Proces- & drinkwater
Bij de productie van drinkwater en de 
optimalisatie van proceswater verbruik 
(productiewater, koelwater, ketelvoedings-
water, …) zijn bronkeuze en kwaliteits-
vereisten essentieel. We hebben vanuit  
een veelvoud aan technieken ruime 
ervaring in het ontwerp en de realisatie van 
de juiste technologie op de juiste plaats.  
Wij zetten bedrijfszekerheid en kwaliteits-
borging centraal. Zowel investerings- als 
operationele kost worden nauwgezet 
bepaald om zo verantwoord te kiezen  
en de totale waterkost zo laag mogelijk  
te houden.

Duurzaamheid
Steeds meer industriële, water- en 
energiebedrijven willen sterk presteren 
in duurzaamheid. Onze consultants 
hebben een sterke affiniteit met en een 
grondige kennis over milieueffecten, 
(afval)waterbehandeling en energie-
beleid. Ze leggen zich toe op een 
duurzaam beleid binnen uw bedrijf 

en kiezen voor een pragmatische  
en kostenbewuste aanpak. Grontmij 
begeleidt u bij de CSR-rapportage en 
implementatie van MVO (Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen), maakt 
teven uw CO2-balans op en stelt pistes 
voor die doordacht ingrijpen in het core 
proces van uw bedrijf en organisatie.

Genzyme 
Duurzaam milieubeleid 

TMVW 
Waterproductie-eenheid  
voor proceswater 

Toyota 
CO2-footprint



Ingebakken	in	onze	cultuur
Aandacht voor veiligheid is een natuurlijke 
reflex van onze medewerkers. We leiden hen 
intensief op en brengen hen een intrinsieke 
veiligheidsattitude bij. Ze kennen  
de procedures van klanten, volgen veilig-
heidstrainingen, analyseren de risico’s, 
organiseren toolboxmeetings en voeren 
continu werkinspecties uit. Ze zijn minimaal 
in het bezit van een VVA1, als bedrijf  
zijn we volledig B-VCA en OHSAS (2011) 
gecertificeerd. 

Veiligheid	in	ontwerp
Veiligheid in het ontwerp start bij  
de kwalificatie van onze medewerkers  
en de risicoanalyse van projecten.  
We voeren samen met de opdrachtgever  
de nodige veiligheidsreviews uit.  
We beschikken over een grote ervaring in 
het voorzitten en leiden van Hazop-sessies 
en in het beoordelen van explosieveiligheid 
(ATEX) en SIL-analyses. 
Onze Veiligheidscoördinator Ontwerp zorgt 
voor de coördinatie van het veiligheids-
dossier tijdens ontwerp en het navolgen  
van de wettelijke verplichtingen.

Veiligheid	in	uitvoering
Onze constructiespecialisten zorgen vanaf 
de engineeringfases voor een optimale 
input vanuit constructieoogpunt.  
Ze denken mee na over de meest geschikte 
engineering opties. Zo optimaliseren we  
de veiligheid, kosten, timing en kwaliteit 
(Constructability) én zorgen we ervoor  
dat u de nieuwe installatie ergonomisch, 
veilig en kostenefficiënt kunt onderhouden 
en uitbaten (Maintainability & Operability). 
Onze Veiligheidscoördinator Constructie 
stelt een ESH-plan op dat hij tijdens  
constructie verder beheert. 

Veiligheidsstatistiek Industry, Water &  
Energy Services

Veiligheid en kostenbeheersing

De globalisering en toenemende concurrentie 
nopen vele bedrijven tot een nog strengere 
kostenbeheersing van hun investeringen.  
De oplevering van projecten binnen budget 
en timing, en de beperking van het aantal 
shutdowns tot een strikt minimum zijn de 
regel. De businesslijn Industry, Water & Energy 
van Grontmij realiseert deze doel stellingen 

dankzij een sterk project-, planning- en 
budget beheer. 

Voor raamcontracten bewaken we de 
resultaten aan de hand van een aantal KPI’s 
(Kwaliteit- en Prestatie-indicatoren) waaronder 
kostenbeheersing. Zo bouwen we een proces 
van continue verbetering in.

Kostenbeheersing	en	kostenbesparing

Veiligheid

Evolution exposion hours (1=10.000h)

Eg Industry, Water & Energy Services

Eg Belgian sector average (sector 45)

De	businesslijn	Industry,	Water	&	Energy	van	Grontmij	ontwerpt	productie-	en	proces-
installaties	en	is	verantwoordelijk	voor	het	beheer	van	complexe	werven.	We	stellen	
ons	daarbij	telkens	twee	vragen:	
o	 Kan	de	klant	de	installatie	op	een	veilige	manier	bouwen?
o	 Kan	de	klant	de	installatie	veilig	gebruiken	en	onderhouden?	

We	beschikken	over	een	uitmuntend	track	record	voor	veiligheid	en	veiligheids-
management	(zie	grafiek).



Grontmij besteedt erg veel aandacht aan  
de uitwisseling van informatie, het op-
bouwen van kennis en het door geven  
van kunde. In persoonlijke opleidings-
plannen verenigen we de behoeften aan 
training, opleiding en andere ontwikkelings-
mogelijkheden. We richten ons daarbij 
zowel op de noden van onze organisatie 
als op de wensen van onze medewerkers. 
Talentontwikkeling en de zorg voor kwaliteit 
en veiligheid staan centraal.

Onze innovatieve organisatievorm staat 
borg voor een snelle, efficiënte en een-
duidige bediening van onze klanten.  
We zijn georganiseerd in autonome teams, 
Units. Deze Units zijn ingedeeld op basis van 
de markt, de sector of een bepaalde regio. 
Alle engineeringdisciplines zijn er volgens 
de noden van de klanten in actief. 

Een sterk en performant ICT-platform  
ondersteunt en verbetert onze kennis-
intensieve activiteiten en de kwaliteit  
van onze dienstverlening. Alle mede werkers 
kunnen, onafhankelijk van plaats en tijd, 
beschikken over de nodige informatie.  
Ook klanten doen een beroep op onze 
platformen voor informatiedeling.

Onze medewerkers | Focus op onze klanten

Enthousiasme,	samenwerking	en	het	creëren	van	toegevoegde	waarde	
voor	onze	klanten.	Dat	zijn	onze	speerpunten.	Onze	medewerkers	kennen	
hun	klanten.	Zij	hebben	oog	voor	hun	zorgen,	wensen	en	gevoelig	heden.	
Ze	werken	doelgericht,	creatief	en	loyaal	aan	hun	projecten.	



Grontmij Belgium NV Kantoor Antwerpen Kantoor Gent Kantoor Hasselt
Industry, Water & Energy Services Nieuwe Weg 1 Meersstraat 138A Herkenrodesingel 101
industry-water-energy@grontmij.be B-2070 Zwijndrecht B-9000 Gent 3500 Hasselt 
www.grontmij.be T +32 3 560 11 90 T +32 9 241 59 20 T +32 11 26 08 70

Kantoor Kempen Kantoor Louvain-la-Neuve Kantoor Mechelen Kantoor Zelzate
Herenthoutseweg 236 M Avenue Athéna 6 Stationsstraat 51 M. Gillemanstraat 5
B-2200 Herentals B-1348 Louvain-la-Neuve 2800 Mechelen B-9060 Zelzate
T +32 14 28 27 20 T +32 10 81 82 00 T +32 15 45 13 00 T +32 9 345 70 67

Planning & Design

Monitoring & Testing

Transportation & Mobility

Industry, Water & Energy


