
Rimeco Milieu is een jong, dynamisch en onafhan-
kelijk adviesbureau met reeds 10 jaar ervaring in 
bodemonderzoeken en aanverwante diensten.  

Een eenvoudige basisregel zorgt voor ons succes: 
een grondige technische kennis  en een persoon-
lijke dienstverlening.

De uitvoering, interpretatie en evaluatie van deze 
onderzoeken vergen het werk van een team van 
specialisten gezien het complexe medium “bo-
dem”. 

Zo wint Rimeco het vertrouwen van klanten: 
door hen absolute kwaliteit te garanderen en te 
leveren.

Rimeco Milieu is door de OVAM erkend als bodem-
saneringsdeskundige type II en beschikt eveneens 
over een erkenning in Wallonië.

Wie zijn wij?

Bodemonderzoeken 

Rimeco Milieu voert verschillende bodemonder-
zoeken uit: zowel decretaal verplichte onder-
zoeken (overdracht van gronden, stopzetting van 
activiteiten, periodieke verplichting) als vrijwillige 
onderzoeken. 

Wat doen wij?

Vlaanderen
•	 Oriënterend bodemonderzoek
•	 Beschrijvend bodemonderzoek
•	 Bodemsaneringsproject 

Brussels Gewest
•	 Verkennend bodemonderzoek
•	 Gedetailleerd bodemonderzoek
•	 Risico-onderzoek
•	 Saneringsvoorstel

voor een 
grondig 

onderzoek

voor  een g r o n d i g  onder zoek



  v o o r  e e n  g r o n d i g  o n d e r z o e k

•	infiltratieproeven
•	sonderingen
•	waterbodemonderzoek
•	asbestonderzoek
•	energie	(EAP	-	EPC	-	EPB)
•	terreinopmetingen	
•	bouwfysische	kwaliteit	van	de	grond	(TB250)
•	expertises		(verzekeringen	of		gerechtelijk)
•	selectieve	sloopbestekken
•	afkoppelingsdeskundige	privé-rioleringen
•	juridisch	advies

Wat kunnen wij nog  
     voor u verzorgen?

Gilainstraat	71		-		B-3300	Tienen
Tel. 016 81 94 10
Fax 016 81 09 98    

Paalsteenstraat	166		-		B-3500	Hasselt																					
Tel.	011	72	64	49
Fax 016 81 09 98

Nijverheidsstraat	3		-		B-2260	Oevel
Tel.	014	58	75	71
Fax	014	58	14	22

Rue	d’Autre-Église	33		-		B-1367	Ramillies																					
Tel.	010	24	83	13
Fax 016 81 09 98
 
e-mail: info@rimeco.be
www.rimeco.be 

Bank					IBAN:	BE04	0012	9791	1631						BIC:	GEBABEBB
BTW					BE	0461.683.871		

•	persoonlijke	dienstverlening
•	snelle	uitvoering
•	onafhankelijk	advies
•	eigen	veldwerkers
•	ISO	9001	kwaliteitssysteem
•	klantvriendelijk
•	expertise

Contact

Onze troeven?

Opmaak en opvolging bodemsaneringsproject

Indien de aanwezige bodemverontreiniging van 
die aard is dat bodemsaneringsmaatregelen zich 
opdringen, dient een grondige studie te worden 
uitgevoerd naar de technische haalbaarheid, ge-
combineerd	met	het	financieel	plaatje	dat	hieraan	
vast hangt.

Milieukundige begeleiding

Milieukundige begeleiding tijdens bodemsaner-
ingswerken  (afgravingen, in-situ grondwater-
saneringen, ...)

Technische verslagen - grondverzet

Indien gronden worden uitgegraven dient een 
bodemonderzoek    te    gebeuren      om      de 
milieuhygiënische kwaliteit te bepalen.


