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De Vlaamse overheid wil de kwaliteit van het 
leefmilieu continu verbeteren. Advies- en 
studiebureau BOVA ENVIRO+ heeft de knowhow 

om overheden en grote en kleine bedrijven daarbij 
te ondersteunen. Geert Bogaert, gedelegeerd 
bestuurder van BOVA ENVIRO+: “Al meer dan twintig 
jaar bieden wij advies en oplossingen op maat op het 
vlak van milieuzorg, veiligheid, bodem, ruimtelijke 
ordening, natuur en energie. We zijn erkend 
bodemsaneringsdeskundige in Vlaanderen, Wallonië 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beschikken nog 
over talrijke andere milieuspecifieke erkenningen en 
zijn ISO 9001-gecertificeerd. Bedrijven uit alle sectoren, 
overheidsinstellingen, kmo’s en particulieren doen een 
beroep op ons. We staan onze klanten bij vanuit onze vijf 
vestigingen in Vlaanderen en Wallonië.” 

MEE MET WETGEVING EN TECHNOLOGIE
Een team van vijftig experts volgt de ontwikkelingen in 
hun sector op de voet. Ook rond waterbodemonderzoek, 
een relatief nieuwe materie, heeft BOVA ENVIRO+ 
al heel wat expertise opgebouwd. Geert Bogaert: 
“Waterbodemonderzoek is sinds 2006 opgenomen in 
het Bodemdecreet en wij zijn er van bij het begin nauw 
bij betrokken. We zijn volledig mee met de wetgeving 
en technologie. Zo voerden we al in 2007 een studie 
uit die resulteerde in de standaardprocedures voor 
waterbodemonderzoek, en werken we samen met 
de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM) aan een studie naar potentiële hotspots 
van waterbodemverontreiniging. Aan de hand van 
staalnames in waterlopen wil de OVAM onderzoeken of 
verontreiniging in een waterbodem toegeschreven kan 
worden aan (voormalige) activiteiten of exploitaties. 
Bedrijven die vragen hebben over de mogelijke impact 
van een waterbodemonderzoek op hun bedrijfsvoering, 
kunnen wij dus nu al met raad en daad bijstaan.”

Waterbodemonderzoek is een onderwerp dat leeft 
bij de overheid, maar ook binnen de bedrijfswereld. 
“Waterbodemverontreiniging is dan ook een relatief 
onbekend domein in Vlaanderen. Er is nood aan 
een duurzame oplossing. Enerzijds om een betere 
kwaliteit van onze oppervlaktewateren te bereiken, 
anderzijds om de bevaarbaarheid van onze kanalen, 
oppervlaktewateren en havens te verzekeren. De 
bagger- en ruimingsspecie die daarbij vrijkomt, wordt 
afhankelijk van de aard en de mate van de eventuele 
verontreiniging immers niet altijd op dezelfde wijze 
verwerkt of hergebruikt.”

BOOST IN BODEMONDERZOEK EN -SANERING
BOVA ENVIRO+ speelt ook in op de evoluties op het 
vlak van bodemonderzoek. Geert Bogaert: “Tegen 
2036 wil de OVAM gestart zijn met de sanering van 
alle historisch verontreinigde gronden in Vlaanderen. 
De gemeentes zijn de terreinen met historische 
verontreiniging nu aan het inventariseren. Meer dan 
de helft daarvan moet nog onderzocht worden. Onze 
sector krijgt de komende jaren dus een boost. Wij zijn 
daar klaar voor.”
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Van bodemonderzoek over 
milieuzorg en milieueffectenstudies, 
vergunningsaanvragen en veiligheid 
tot managementsystemen: advies- 
en studiebureau BOVA ENVIRO+ 
biedt ondernemingen en overheden 
een volledige dienstverlening en 
maatwerk om de kwaliteit van hun 
milieuverplichtingen te onderzoeken 
én hen te begeleiden.


