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“Samen dragen we bij tot een betere  
woon-, werk- en leefomgeving”

Wie we zijn
Grontmij is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau voor duurzame infrastructuur & mobiliteit; industrie, water & 
energie en planning & ontwerp. Vanuit een toekomstgerichte visie geven wij kwalitatief advies en realiseren we creatieve 
ontwerpen en projecten. Samen met en dicht bij onze klanten uit het bedrijfsleven en de overheid, willen we waarde creëren 
en werken we aan totaaloplossingen. Wij doen dat met respect voor onze klanten, onze omgeving en het milieu.

Onze visie
Grontmij creëert waarde voor haar klanten, haar medewerkers en haar aandeelhouders. Wij realiseren projecten met bijzondere 
aandacht voor economische aspecten, innovatie en duurzaamheid. 

Onze missie
We willen het beste duurzame advies- en ingenieursbureau zijn in Europa. We plannen een duurzame toekomst voor en met onze 
klanten. 

Onze waarden
Openheid en respect staan voorop. Integriteit in zaken doen en uitmunten in dienstverlening zijn sleutelbegrippen waar 
elke medewerker van Grontmij van doordrongen is. Veiligheid en de beheersing van risico’s voor onze klanten, omgeving en 
medewerkers zijn essentieel tijdens onze ontwerpprocessen en de begeleiding van de uitvoering van projecten.

Onze businesslijnen
Grontmij opereert binnen vier businesslijnen: Transportation & Mobility; Industry, Water & Energy; Planning & Design en Monitoring 
& Testing. Deze businesslijnen zijn een logisch antwoord op de lange termijn vraag naar diensten voor klimaatverandering, 
bevolkingsgroei en verstedelijking, de uitbreiding van de Europese Unie en grootstedelijke gebieden in de hele wereld.

Ons Belgisch netwerk
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.

Ons Europees netwerk
Grontmij is het derde grootste advies- en ingenieursbureau in Europa. We zijn decentraal georganiseerd, met ongeveer 9.000 
professionals in onder meer Nederland, Frankrijk, Denemarken, Zweden, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Hongarije, Polen 
en Turkije. Grontmij is ook actief in Rusland, China en Vietnam en werkt wereldwijd mee aan donorgefinancierde projecten.
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“One-stop-shop voor al uw projecten”
Wat we doen
Grontmij wil het beste duurzame advies-en ingenieursbureau zijn en waarde toevoegen in elke fase van uw project.  
We adviseren, bedenken concepten en ontwerpen creatieve en duurzame oplossingen. We zorgen voor een gedetailleerd 
technisch dossier, begeleiden de uitvoering en zijn uw partner in project- en contractmanagement. Wij engageren ons ook in 
PPS-projecten en nemen graag de realisatie voor u uit handen. Wij bieden een breed multidisciplinair dienstenpakket doorheen 
de volledige projectketen, zodat u voor alle vragen bij Grontmij als integrerende dienstverlener terecht kunt.

Advies & consulting: 
goed begonnen, is half gewonnen 

Vraag in een vroeg stadium kwalitatief advies aan uw Grontmij 
expert. Uw probleem wordt sneller en beter opgelost. 
Innovatieve en economisch interessante scenario’s worden 
zo realiteit in uw projecten. Grontmij geeft u strategisch 
en multidisciplinair advies: gaande van audits en beleids- 
en haalbaarheidsstudies, over ontwikkelingsplannen, 
conceptstudies en scenario-analyses tot energiestudies en 
financieringsmogelijkheden. 

Ontwerp & engineering 

Grontmij ontwerpt stedenbouwkundige, architecturale en 
technische projecten. Kennis is daarbij onze kracht. Aandacht 
voor kwaliteit, innovatie en duurzaamheid is ons credo. De 
nationale en internationale regelgeving is onze leidraad. Ons 
Europees kennisnetwerk in milieu, water, energie, industrie, 
ruimte, gebouwen, mobiliteit en infrastructuur is er in de 
eerste plaats voor u. Ideeën, concepten en ontwerpen 
vertalen onze vakspecialisten en technici naar gedetailleerde 
uitvoeringsdossiers die haalbaar zijn op de werf. Integratie van 
disciplines in een totaal concept, maar ook veiligheid en milieu 
zijn een permanente zorg. We zorgen voor de nodige bouw- en 
milieuvergunningen, een juiste materiaalkeuze, realistische 
kostenramingen en heldere bestekken.

Project- en contractbeheer, 
management van A tot Z in één hand 

Investeringsprojecten zijn complex en multidisciplinair. Er 
zijn diverse betrokken partijen en vele randvoorwaarden. 
Daarom is projectmanagement vanaf het eerste concept tot 
de definitieve oplevering van groot belang. Grontmij kiest 
voor een geïntegreerde aanpak, een continue en coherente 
sturing doorheen alle projectfases. Ervaren projectmanagers, 
bijgestaan door een multidisciplinair expertteam, begeleiden 
u van begin tot einde. We houden het project op koers en 
hebben voortdurend het resultaat en uw belangen voor 
ogen. Geavanceerde methodieken, managementsystemen en 
software zijn hiervoor ontwikkeld.

Publiek Private Samenwerking (PPS)

Grontmij begeleidt overheden, financiële instellingen en 
aannemersconsortia bij projecten, die tot stand komen in 
PPS. Onze dienstverlening omvat ondermeer procesvoering, 
audits, bestekken en uitvoering der werken. Vanuit onze 
brede expertise zijn we de ideale partner om de kwaliteit en 
de coherentie van elk aspect van de steeds multidisciplinaire 
DBFM-dossiers (Design, Build, Finance, Maintain) te bewaken. 
Grontmij staat daarnaast garant voor professionele begeleiding 
en advies tijdens de volledige DBFM-procedure: offerte- en 
onderhandelingsfase, BAFO- en gunningsfase, coördineren van 
de voorbereidende werken, opvolgen en opleveren van de 
werken en opvolgen van het contract.



Lightrail 
Sneltram vanuit Hasselt

Vervoer voor een nieuwe generatie

© THV Varinia
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“Het juiste spoor in infrastructuur-  
en mobiliteitsdossiers”

Infrastructuur, van concept tot analyse 

Voor het ontwerp, de engineering en de realisatie van lokale 
en bovenlokale infrastructuren is Grontmij uw partner bij 
uitstek. Wij bestrijken het gehele proces, van eerste concept 
tot levenscyclusanalyse. Leefbaarheid en veiligheid van onze 
woon-, werk- en leefomgeving zijn daarbij het uitgangspunt. 
Net zoals een kwaliteitsvolle landschappelijke inpassing en 
aandacht voor het voorkomen van barrières in ecologische 
relaties. Voor Grontmij is infrastructuur immers een integraal 
project dat benaderd wordt vanuit een multidisciplinaire 
aanpak.

Grontmij is zowel actief in grootschalige projecten als 
in kleinschalige verbeteringen. Steeds worden optimale 
oplossingen gezocht. Beproefde en nieuwe technologieën 
en inzichten worden gecombineerd tot een oplossing die is 
aangepast aan de verschillende plaatselijke omstandigheden. 
Samen met onze opdrachtgever, de gebruikers en alle andere 
betrokken partijen werken we aan mooie, maar haalbare 
projecten voor de toekomst: wegen, kunstwerken, havens en 
waterwegen, rail- en sportinfrastructuur.

Mobiliteit = mensen verbinden 

Dat onze maatschappij mobiliteitsproblemen heeft, is bij 
iedereen bekend. De files halen dagelijks het nieuws. Alle 
betrokken partijen erkennen dat congestie economisch een 
zware financiële impact heeft en ook belastend is voor mens 
en milieu. Met een breed scala aan beleidsinitiatieven en 
infrastructurele maatregelen wordt voortdurend gewerkt aan de 
verbetering van de bereikbaarheid van stedelijke gebieden en 
economische centra. 

Het oplossen van de mobiliteitsproblematiek is ook voor 
Grontmij de uitdaging van deze eeuw. Dankzij onze ervaren 
verkeerskundigen zijn wij één van de belangrijkste spelers in 
het vakgebied verkeer en vervoer. Onze kennis strekt zich uit 
over de verschillende domeinen van de verkeerskunde en 
gaat van verkeersplanologie over verkeerstechnisch ontwerp 
tot verkeersmanagement. Dit resulteert in een waaier van 
producten en diensten: mobiliteitsplannen, streefbeeldstudies, 
mobiliteitseffectenrapporten, tracéstudies, parkeerstudies, 
ontwerp van wegvakken en kruispunten, ontwerp van 
verkeersregelinstallaties en de opbouw van dynamische 
verkeersmodellen.

Transportation & Mobility
De businesslijn Transportation & Mobility verzamelt diensten als mobiliteitsmanagement, wegen, spoorwegen, tunnels, 
waterwegen en verkeersmanagementsystemen. Stuk voor stuk diensten die mobiliteit en verplaatsing mogelijk maken.

Ring rond Brussel



Energie uit afvalverwerking 
Biostoomcentrale Bionerga

Maximale energierecuperatie
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“Uw industriële, energie -en waterprojecten  
in ervaren handen” De businesslijn Industry, Water & Energy biedt bedrijven oplossingen aan voor alle industriële, water- en energieprojecten op hun 

site. We realiseren dit dankzij onze expertise in (beleids)advies, consulting, projectmanagement, engineering, procurement en 
constructiemanagement. Het zijn de doelstellingen en behoeften van onze klanten die onze dienstverlening, manier van werken 
en organisatie bepalen. Duurzaam ondernemen, kostenefficiëntie, veiligheid en kwaliteit komen daarbij op de eerste plaats.

Duurzaamheid in de industrie 

Grontmij heeft tientallen jaren ervaring, kennis en expertise 
in huis voor industriële en bouwprojecten. We ontwerpen 
productie- en procesinstallaties voor chemie & petrochemie, 
ferro- & non-ferro, energieproductie, -transmissie & -distributie, 
farmaceutische industrie, biotechnologie, manufacturing, 
olie & gas, voeding, bedrijfsgebouwen & -uitrustingen en 
waterbedrijven. Industriële klanten genieten van de nabijheid 
van Grontmij door de vestigingen in industriële regio’s, de 
veelvuldige contacten en de site based engineering teams. Een 
kwalitatieve lange termijn relatie is het uiteindelijke streefdoel.

Water, een kostbaar goed 
 
Het duurzaam omspringen met water is van prioritair belang. 
Te veel, te weinig of te vuil water? Uitdagingen te over! De 
totale waterimpact en kostenreductie is een combinatie van 
optimalisatie langs verbruikzijde, de zuivering van afvalwater 
en de maximale inzet van duurzame waterbronnen zoals 
hemelwater of effluent na zuivering. Dit realiseren we onder 
het motto ‘de juiste kwaliteit op de juiste plaats’. Onze diensten 
omvatten wateraudits, advies en engineering van drink- en 
proceswaterbehandeling en afvalwaterzuivering.

Energie voor nu en later 
 
Energie is brandend actueel. De aarde warmt op, fossiele 
voorraden slinken en worden steeds duurder. Hoe we met 
energie omspringen, is essentieel voor het verzekeren van 
onze toekomst, van het milieu, het klimaat en de economie.  

Grontmij werkt als erkend energieadviseur en ontwerper 
mee aan het evenwicht tussen ‘rationeel’ (zuinig en efficiënt) 
energiegebruik en de inzet van duurzame technieken en 
hernieuwbare energiebronnen. Onze expertise is zeer breed 
en wordt ondersteund door jarenlange internationale ervaring. 
Grontmij levert energieadvies en zorgt voor de realisatie van 
uw energieprojecten. We ontwerpen energieinstallaties en zijn 
betrokken bij projecten rond biofuels en waterstof.

Duurzaam milieuadvies op maat 

Grontmij geeft milieuadvies op maat, rekening houdend met 
de actuele wet- en regelgeving en op basis van een degelijke 
engineering en praktijkervaring. Onze milieumanagers 
slaan tevens de brug naar energiemanagement en een 
duurzame beleidsvoering. Voor milieuadvies zorgen we voor 
milieucoördinatie, milieuvergunningen en -administratie, 
duurzaamheid in investeringen en beleid, milieuaudits, 
milieuzorgsystemen en milieusubsidiedossiers.

Voedingsbodem en drager 

Grontmij is een Erkende Bodemsaneringsdeskundige. We 
zijn uw ideale partner voor bodemonderzoek en bodem- 
en grondwatersanering. We voeren oriënterende en 
beschrijvende bodemonderzoeken uit, maken technische 
verslagen en verzorgen de opmaak en uitvoering van 
bodemsaneringsprojecten. We geven onafhankelijk advies, 
evalueren alternatieven en laten daarbij zowel financiële als 
milieutechnische aspecten aan bod komen. We geven u ook 
inzichten voor de mogelijke nabestemming van de bodem.

© Umicore 
Nieuwe recyclage-installatie

Industry, Water & Energy

© a2o architecten
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Planning & Design
De businesslijn Planning & Design groepeert multidisciplinaire diensten als milieumanagement en design, stedelijke 
ontwikkeling, bouw, constructie, gebiedsontwikkeling, recreatie en landschapsarchitectuur. Kortom, alles wat invloed heeft op 
de plaatsen en ruimten waar mensen leven en werken.

Een gezonde leefomgeving 

Het streven naar een gezonde leefomgeving vormt het 
speerpunt van onze milieustrategie. De klimaatverandering stelt 
onze sector voor één van de grootste uitdagingen. ‘Respecting 
the future’ voeren we hoog in het vaandel. Ons milieu verdient 
dan ook het beste pro-actieve management. Wij ontwikkelen 
geïntegreerde oplossingen voor complexe watervraagstukken. 
We hebben uitgebreide kennis over rioleringen, de kwaliteit en 
het beheer van ons oppervlaktewater en het ontwikkelen van 
oplossingen voor dreigende wateroverlast.

Ruimte voor mensen 

De opdracht van Grontmij bestaat erin om van de publieke 
ruimte een plek te maken waar mensen op een aangename 
en veilige manier verblijven en bewegen. Een aantrekkelijke 
openbare ruimte creëren, is voor ons meer dan een esthetische 
operatie. Uitgebluste wijken krijgen nieuw leven, een 
stadscentrum kan terug bruisen en parken laten bewoners 
herademen.

Visie op ruimtelijke planning
 
De inrichting van de ruimte is een belangrijke maatschappelijke 
opgave met een veelzijdige en langdurige impact op de 
leefwereld van deze en toekomstige generaties. Stedelijke 
en buitengebieden, woongebieden, bedrijventerreinen, 
winkelcentra en infrastructuurprojecten moeten zorgvuldig en 
deskundig gepland worden. In een ruimte die voortdurend aan 
verandering onderhevig is, streven we naar kwaliteitsvolle en 

duurzame oplossingen op basis van een gedegen visievorming 
en een pragmatische strategische aanpak. Grontmij staat de 
opdrachtgever bij in het overleg met de betrokken partijen 
en vervult als stedenbouwkundig expert een actieve en 
coördinerende rol. De uitwerking van de projecten gebeurt 
in team en in nauw overleg met medewerkers van andere 
disciplines zoals bouw, verkeer, infrastructuur en milieu. 

Gebiedsontwikkeling 

Bij Grontmij staat gebiedsontwikkeling voor het zoeken naar 
opportuniteiten voor terreinen en het linken van terreinen 
aan klanten op basis van hun behoeften. Dit is een complex 
proces waar we u graag bij helpen. Zo vergt het centraal stellen 
van duurzaamheid en de veelheid aan aspecten (eigendom, 
bodemverontreiniging, planologie, vastgoed, (her)ontwikkeling 
en financieel-economische aspecten) de juiste aanpak.  

Bouwen met meerwaarde  

Grontmij vertaalt het gewenst functioneren en beleven van 
een gebouw naar een logische coherente structuur, een eerlijke 
architectuur en een sterk technisch concept. Dit doen we in 
functie van het programma van eisen, van de ruimtelijke en 
maatschappelijk context, van de duurzaamheidsvereisten 
(BREEAM, EPB) en van de Total Cost of Ownership. Duurzaam 
bouwen is voor ons geïntegreerd ontwerpen. Wij denken 
creatief mee vanaf de conceptfase en slaan zo een brug tussen 
design en technologie:  architectural engineering.

Inrichting duurzaam bedrijventerrein in Genk, winnaar Prijs Publieke Ruimte

“Ruimtelijke ontwikkelingen en gebouwen  
op maat van mens en milieu”

Duurzame gebouwen 
Grontmij kantoor in Mechelen

Winnaar ‘Belgische Prijs voor Energie’ 
voor niet-residentiële gebouwen



Mobile Mapping 
Innovatieve mobile mapping op spoorweg

Europese primeur
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Monitoring & Testing
De businesslijn Monitoring & Testing omvat diensten zoals mobile mapping, landmeten, geotechnische studies, analyse van 
structuren en materialen, productaudits, certificaten, onderhoud en toezicht van complexe projecten.

Mobile Mapping 

Geogerefereerde datawerving op mobiele wijze of Mobile 
Mapping geeft Grontmij de nodige instrumenten en expertise 
om van op een mobiel platform aan gedetailleerde data-
inzameling te doen. De omgeving wordt hierbij niet alleen 
visueel geïnspecteerd maar daarenboven ook nauwgezet en in 
3D opgemeten en in kaart gebracht. 

Visuele inspecties en metingen gebeuren zowel van op 
de rijweg, als op de water- en spoorwegen waardoor 
elke toepassing op maat en in functie van de specifieke 
behoeften van een gebruiker worden aangepast. De Mobile 
Mapping technologie maakt gebruik van een combinatie van 
fotogrammetrie, klassieke geodesie, laserscanning en van 
GPS-technologie gecombineerd met het gebruik van Inerte 
Navigatie Systemen (INS).

(Land)meten is weten 

Een goede topografische studie van terreinen, wegen, 
waterlopen, spoorwegen, gebouwen of kunstwerken, is 
altijd het ideaal vertrekpunt voor de ingenieur, de architect, 
de milieuverantwoordelijke, de aannemer. Ze vormt de basis 
voor het uitvoeren van studies, opmaken van ontwerpen, 
inventarisatie van bestaande leidingen en systemen, het 
beheren van terreinen, correcte maatvoering op de werf. 

Grontmij vervult een leidende rol voor wat betreft de 
ontwikkeling en de toepassing van Geografische Informatie 
Systemen (GIS). We zijn reeds jaren vertrouwd met de levering 
van basismateriaal voor klassieke GIS-toepassingen. Voor de 
vervaardiging van basisgegevens en kaartmateriaal hebben we 
zelf de nodige infrastructuur en know-how in huis. Dit betekent 
dat de aanmaak van bij de start op de juiste manier aangepakt 
wordt. 

“Nauwkeurige data-inzameling op land, 
water en spoor”

Landmeten & topografie 
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“Ingenieus ontwerpen & creatief engineeren”

Kantoren 

Antwerpen 
Nieuwe Weg 1 
2070 Zwijndrecht
T +32 3 560 11 90 
F +32 3 560 11 99 
info@grontmij.be

Brugge 
Oostendse Steenweg 146 
8000 Brugge 
T +32 50 45 79 80 
F +32 50 45 79 90 
brugge@grontmij.be 

Gent 
Meersstraat 138A 
9000 Gent 
T +32 9 241 59 20 
F +32 9 241 59 30 
gent@grontmij.be 

Groot-Bijgaarden 
Gossetlaan 28-28A 
1702 Groot-Bijgaarden 
T +32 2 383 06 40 
F +32 2 380 36 08 
grootbijgaarden@grontmij.be 

Hasselt 
Herkenrodesingel 101 
3500 Hasselt 
T +32 11 26 08 70 
F +32 11 26 08 80 
hasselt@grontmij.be 

Herentals 
Herenthoutseweg 236 M 
2200 Herentals 
T +32 14 28 27 20 
F +32 14 28 27 29 
info@grontmij.be 

Kapellen 
Starrenhoflaan 44-19 
2950 Kapellen 
T +32 3 664 21 71 
F +32 3 664 00 39 
kapellen@grontmij.be
 
Leuven 
Diestsesteenweg 52, bus 0101 
3010 Kessel-Lo 
T +32 16 89 34 40 
F +32 16 89 57 83 
leuven@grontmij.be

Louvain-la-Neuve 
Avenue Athéna 6 
1348 Louvain-la-Neuve 
T +32 10 24 19 03 
F +32 10 24 20 70 
wallonie@grontmij.be

Mechelen 
Stationsstraat 51 
2800 Mechelen 
T +32 15 45 13 00 
F +32 15 45 13 10 
mechelen@grontmij.be

Zelzate 
Michel Gillemanstraat 5 
9060 Zelzate 
T +32 9 345 70 67 
F +32 9 345 53 67 
info@grontmij.be

 

Maatschappelijke zetel 

Grontmij Belgium NV 
Kunstlaan 3/4/5 
B-1210 Brussel
T +32 2 209 07 76 
F +32 2 209 07 71 
info@grontmij.be 
 

Ons Belgisch netwerk



Op zoek naar het laatste nieuws over Grontmij?
Volg onze realisaties op www.grontmij.be 


