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Beheer van verontreinigde bodems  

Tweetalig seminarie (met simultaanvertaling) 

Brussel, 28 april 2017 

Auditorium van de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel  

Thurn & Taxis - Havenlaan 86c/3000 - 1000 Brussel 

Wanneer men beslist te bouwen of te renoveren in Brussel is het van essentieel belang 
vóór de ontwerpfase rekening te houden met de bodemtoestand. Een verontreinigde 
bodem vereist een sanering die vertragingen en meerkosten kan veroorzaken en soms 
zelfs de leefbaarheid van het project in gevaar kan brengen. 

• Hoe kan men zich correct informeren over de kwaliteit van de bodem vóór het 

ontwerp van een project? 

• Wat zijn de processen voor de studie en sanering van een verontreinigde bodem? 

• Hoe kunnen de werkzaamheden worden gecombineerd met de bodemsanering? Wat 

is een innoverende sanering? 

• Welke financiële steun kan worden toegekend voor de studie en sanering van een 

verontreinigde bodem? 

 

Dit seminarie biedt architecten en bouwheren de mogelijkheid het probleem van het 
beheer van verontreinigde bodems te beheersen om het in een vroeg stadium van hun 
projecten te integreren. 

 

Deelname:  40 €. Dit seminarie komt overeen met 6 uren opleiding  voor de vastgoedmakelaars en de 
syndici. Het kan ook worden gevaloriseerd in het kader van de permanente opleiding voor de 
architecten die ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.  
 

Informatie over de seminaries Duurzaam Bouwen:   

http://www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo  

 
Inschrijvingen : 

klik hier 
http://efficy.ibgebim.be/EFFICY.DLL/guest?app=ibge&page=registrationFormation/startFormation.htm&kpubl=802&lang=nl 
 

Contact : 

opleidingendubo@leefmilieu.brussels 
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08h30 -  Onthaal  

09h00 – Inleiding 

Saïd El Fadili, Leefmilieu Brussel 

09h30 – De bodemwetgeving in het BHG 

Wat moet worden nageleefd en wat zijn de recente wijzigingen van de bodemordonnantie?  

Bernard Lemaire, Leefmilieu Brussel 

10h00 – Informatietools over de toestand van de Bru sselse bodem 

De belangrijkste informatiebronnen voor het publiek: de bodemattesten en de kaart van de bodemtoestand  

Sofie Buckens, Leefmilieu Brussel 

10h30 – Studieprocedure en sanering van verontreini gde bodems  

Van het verkennend bodemonderzoek tot de saneringswerken 

Ann Dedeyne, Leefmilieu Brussel 

11h00 – Koffiepauze en dialoog met de sprekers  

11h30 – Innovatieve bodemsaneringstool  

Koen Enkels, Arcadis 

12h15 – Financiële steun in het BHG voor het beheer  van verontreinigde bodems 

Grégory Van Roy, Leefmilieu Brussel 

12h45 – Lunch  

13h45 – Praktische workshops over de uitvoering van  studies en werken 

Workshop 1 : Bodemstudies 

Didier Jacques, Universoil 

Aymerick Devaux, SGS 

Workshop 2 : Saneringswerken 

Jean-Marc Lambert, ABV 

Abdelhamid El Katari, ABEcoglobe 

15h30 – Synthese van de workshops en conclusie 

 

Saïd El Fadili, Leefmilieu Brussel 

16h30 – Einde  

 

 


