
A+E Consult is een studiebureau met 7 ingenieurs en 
1 administratief bediende en is gevestigd in Lauwe (Zuid-
West-Vlaanderen). 

A+E Consult ziet het als haar missie te zorgen voor een 
bodem waarop het gezond leven en werken is, en dit voor 
generaties ver.

Dit doen zij door grondig bodemadvies te geven, bodemonder-
zoeken uit te voeren en saneringen te begeleiden. 

A+E Consult is door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen-
maatschappij) en DSD (Waalse tegenhanger van OVAM) 
erkend als bodemsaneringsdeskundige type II. Deze hoogste 
graad van erkenning laat hen toe om, naast alle taken van een 
type I, ook beschrijvende bodemonderzoeken uit te voeren,
bodemsaneringen te ontwerpen en deze te begeleiden.

De meeste van hun opdrachten starten wanneer een 
bedrijf zich voorneemt om zijn grond te verkopen 
(intern of extern). Als er ooit VLAREBO-activiteiten 
(potentieel bodemvervuilende activiteiten, terug te 
vinden in de milieuvergunning) plaatsvonden of nog 
steeds plaatsvinden, dan is er bij overdracht een 
oriënterend bodemonderzoek nodig. Afhankelijk van 
het type exploitatie moet een onderneming ook om de 
10 of 20 jaar een oriënterend bodemonderzoek laten 
uitvoeren.

Pas als er ernstige verontreiniging vastgesteld wordt, 
gaat A+E Consult over tot een beschrijvend bodem-
onderzoek. Hierbij onderzoeken zij hoe ver en hoe 
diep de verontreiniging zich verspreid heeft. Voor een 
historische verontreiniging wordt ook een uitgebreide 
risico-evaluatie gemaakt.

Als in het beschrijvend bodemonderzoek besloten wordt dat 
een sanering noodzakelijk is, wordt een bodemsanerings-
project opgemaakt. In dit rapport worden verschillende 
technieken afgewogen en de techniek die het meest voldoet 
aan het BATNEEC-principe (Best Available Techniques Not
Entailing Excessive Costs) wordt weerhouden.

Op verzoek van de klant gaat A+E Consult, via opmaak van 
bestek en onderhandeling, op zoek naar een aannemer met 
goede reputatie die dergelijke saneringswerken uitvoert.

Zoals een architect bij een bouwproject, staat A+E Consult 
in voor het ontwerp, de controle en begeleiding van de 
bodemsaneringswerken. Bijkomend wordt op de vereiste
momenten gerapporteerd aan de bevoegde overheid.

A+E Consult is opgericht door Hilde Decuyper op 28 april 
2008. Dit jaar viert het bedrijf haar 10-jarig bestaan. A+E 
Consult beschikt over een jong en dynamisch team dat in 
staat is om in te spelen op de verschillende eisen van de 
markt. Anderzijds kunnen zij borgen op meer dan 25 jaar 
ervaring in de sector.

A+E Consult wenst het accent op gespecialiseerd bodem-
advies te leggen. Zij trachten bijvoorbeeld om de projecten
die bij de klant niet willen vlotten uit het slop te halen, 

saneringen efficiënt en kostenbewust aan te pakken en bij
te sturen, opportuniteiten voor de vraag tot statuut 
onschuldig bezit tot op het bot uit te spitten ...

Hierbij staat een nauw contact met de klant centraal. A+E 
Consult vindt een persoonlijke aanpak essentieel. Hierbij 
wordt de nodige tijd uitgetrokken om de moeilijke materie 
in verstaanbare taal uit te leggen. Hoofddoel daarbij is om 
te luisteren naar de reële noden van de klant en hierop de 
wettelijke verplichtingen af te stemmen. Om een persoonlijke 
aanpak te garanderen krijgt elke klant zijn vaste dossier-
verantwoordelijke toegewezen. Technisch en/of juridisch 
moeilijke problemen worden in team uitgewerkt.

Tevens wenst A+E Consult prijsbewust te anticiperen op de 
meest uiteenlopende bodemproblemen.

Bodemonderzoek en –sanering is een zaak van vertrouwen. 
De klant moet zich goed voelen bij en vertrouwen hebben in 
wat A+E Consult doet. 

A+E Consult is ervan overtuigd dat ze met een goede team-
spirit bergen werk kan verzetten en dat een vlotte interne 
samenwerking aan de basis ligt van een kwaliteitsvolle 
dienstverlening.

Al meermaals heeft A+E Consult substantieel het verschil 
kunnen maken. Zo konden ze door kort op de bal te spelen 
snel een bodemattest bekomen bij verschillende dringende 
overdrachten. Op vlak van sanering konden ze de origineel 
geraamde saneringskost halveren door onder meer een 
goede interpretatie van de biologische afbraakparameters en 
het toepassen van een kernsanering.
 
A+E Consult werkt graag mee aan innovatieve technieken. 
Zo werden subsidieprojecten bekomen voor:

• soilmixen van micro-ijzer en koolstofbron voor de 
  versnelde afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen in 
    een slecht doorlatende grond te Tielt - i.s.m. VITO (Vlaams  
    Instituut voor Technologisch Onderzoek)
• fytoremediatie - inzet van bomen en planten voor de sane-
   ring van een verontreiniging met benzine en gechloreerde  
    koolwaterstoffen – i.s.m. OVAM
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• Oriënterende en beschrijvende 
bodemonderzoeken

• Bodemsaneringsprojecten

• Begeleiding van saneringen

• Technisch advies in gerechtsdossiers 

Voor meer info check  www.apluse.be 
 of bel ons op 056 42 48 41
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Koning Boudewijnstraat 180, 8930 Lauwe-Menen   •   info@apluse.be

Erkend bodemsanerings-
deskundige type II voor 
Vlaanderen en Wallonië.


