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Beheer van verontreinigde bodems  

Tweetalig seminarie (met simultaanvertaling) 

Brussel, 29 november 2018 (9u - 12u30 – 16H30) 

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. 

 Welke verplichtingen vloeien voort uit de wetgeving inzake verontreinigde bodems 

(met name de  bodemordonnantie die werd herzien in juli 2017) ? 

 Welke financiële steun kan worden toegekend en welke tools zijn er beschikbaar 

voor de studie en sanering van een verontreinigde bodem ? 

Tijdens het seminarie zullen actoren van op het terrein (experts, ondernemers, …) hun 

ervaringen met bouwwerkzaamheden waar de bodemsanering optimaal kon worden 

beheerd met u delen. 

 

In de namiddag (enkel na bijkomende inschrijving) is er een workshop waarin de 

deelnemers en experts van gedachten kunnen wisselen om zeer concrete antwoorden te 

krijgen voor hun problemen, met name aangaande het beheer van inkomende en 

uitgaande grondstromen op een site 

 

Deelname:  

Seminarie (9u-12u30) :  20 € 

Seminarie + workshop (9u-16u30) :  40 € 

Dit seminarie komt overeen met 3 (of 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 

Contact : 

opleidingendubo@leefmilieu.brussels 
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9u – 12u30 - 16u30 

 
08u30 -  Onthaal 

09u00 – Inleiding 

Saïd El Fadili, Leefmilieu Brussel 

09u30 – De bodemwetgeving in het BHG 

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

Bernard Lemaire, Leefmilieu Brussel 

09u40 – Verandering van uitvoeringsbesluiten  
Wat zijn de nieuwe procedures en interventie normen ? 

Aurélie Dulière en Bernard Lemaire, Leefmilieu Brussel 

10u25 – Vragen en antwoorden 

10u35 – Koffiepauze en dialoog met de sprekers 

11u00 – Codes van goede praktijk voor behandeling van gronden 

Hoe behandelt verontreinigde gronden op een bouwwerf ? 

Wouter François, Leefmilieu Brussel 

11u00 – Getuigenis van een aannemer 

Voorbeeld van een saneringsbouwwerf in het Brusselse Gewest  

Hugues Michaux, SA Jacques Delens 

11u50 – Financiële steunen in het BHG voor het beheer van verontreinigde bodems 

Welke financiële steunen bestaan voor studies en saneringswerken ? 

Jérôme Schoonejans, Leefmilieu Brussel 

12u05 – Vragen en antwoorden 

12u30 – Lunch 

 

ENKEL NA BIJKOMENDE INSCHRIJVING : 

 

13u30 – Praktische workshop rond saneringswerven 

Aanwezigheid van vakmensen en deskundigen uit de sector  

- Met wie contact opnemen als u geconfronteerd wordt met een verontreinigde bodem ? 

- Wat schrijft Leefmilieu Brussel voor aan de aannemers ? 

- Wat is de timing waar u zich aan moet verwachten ? 

- … 

 

 

Magali Masson, DCEnvironment (FR)  

Karina Suy, Mourik NV (NL) 

 

16h30 – Eind 
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