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Iedereen die een pizza wil maken begint
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Om problemen te voorkomen is het

Indien voor het bouwen rekening wordt

belangrijk om het onderwerp bodem mee

gehouden met o.a. de draagkracht kunnen

te nemen als randvoorwaarde bij de plan-

later geen problemen ontstaan die hoge

ontwikkeling. Dat betekent tijdig zicht

beheerskosten met zich meebrengen.

Als ontwikkelaar heeft u uw oog laten vallen
op een verpauperde of vergeten locatie
binnen een vitaal gebied van een stad of dorp.
Voordat er gebouwd kan worden, moet er
onderzoek en monitoring plaatsvinden.
Uit een historisch vooronderzoek kan blijken
dat er verontreiniging is ontstaan in de
bodem. De monitoring voor en tijdens de
bouw bestaat uit het uitvoeren van o.a. vooropnamen, trillingsmetingen, scheurmetingen
en grondwatermonitoring en voorkomt
schade en hinder.

Na de sloop van het verpauperde pand zal
een milieukundig bodemonderzoek worden
verricht om de kwaliteit van de bodem te
bepalen. Hiermee kan de omvang en ernst
van een eventueel aanwezige verontreiniging
worden vastgesteld. Tevens zal er een geotechnisch onderzoek worden uitgevoerd door
onze experts op het gebied van geotechniek.
Kennis omtrent de grondeigenschappen is
onder andere noodzakelijk bij de bepaling van
het te kiezen funderingstype bij nieuwbouwprojecten.

Na het vaststellen van de omvang van de
verontreiniging, het overleg hierover met het
bevoegd gezag en het bepalen van de wijze
van fundering kan worden aangevangen met
de grondwerkzaamheden. Wij kunnen u in
deze fase van dienst zijn door het begeleiden
bij saneringen, het uitvoeren van speciale
metingen zoals het akoestisch doormeten
van funderingspalen en het verzorgen van
oplossingen voor wateroverlast. Onze ervaren
medewerkers zijn u graag van dienst.

Na samenwerking met multidisciplinair
adviesbureau Wiertsema & Partners heeft u
als ontwikkelaar bijgedragen om een kwalitatief hoogwaardige omgeving te realiseren.
Een vergeten gedeelte van een stad of dorp
is weer klaar voor de toekomst. Op deze
vernieuwde locatie willen mensen graag
wonen, werken en recreëren.
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