BM BodemManagement is een uitvoerend bodemsaneringsbedrijf dat haar opdrachtgevers
klantspecifieke oplossingen biedt, op het moment dat deze geconfronteerd worden met
bodemproblemen of bodemverontreiniging.

BM BodemManagement heeft hiertoe een voor de markt uniek uitvoeringsconcept ontwikkeld, waarbij
risicomanagement en duidelijke afspraken ten aanzien van communicatie en coördinatie centraal
staan. Dit bewezen concept resulteert in een efficiënte en kosteneffectieve uitvoering van
saneringsprojecten, waarbij het door de opdrachtgever gewenste projectresultaat wordt gerealiseerd
op basis van vertrouwen en de synergie van gezamenlijke doelstellingen binnen een vooraf bepaald
budget. BM heeft zich gespecialiseerd in de uitvoering van multidisciplinaire bodemprojecten.
Projecten waar naast de aanwezige bodemverontreiniging ook andere disciplines aan de orde zijn
zoals bijvoorbeeld (asbest)sloop, archeologie en opsporing van conventionele explosieven.
BM voert haar werkzaamheden uit als een op zichzelf staande bodemsaneerder in een door de
opdrachtgever geformeerd projectteam, of als hoofdaannemer van een integrale bodemprobleemoplossing.

Inleiding
De mogelijkheid bestaat dat u bij het realiseren van uw toekomstplannen vroeg of laat geconfronteerd
wordt met bodemproblemen of bodemverontreiniging. Vaak heeft dit voor u verregaande
consequenties.
Wat nu te doen?
De bodem is een complex systeem bestaande uit een immense hoeveelheid variabelen. De
chemische en fysische samenstelling verschilt van locatie tot locatie en van bodemlaag tot
bodemlaag. Bodemverontreiniging lijkt zich hierdoor vaak, ondanks gedegen vooronderzoek,
onvoorspelbaar te gedragen. Daarnaast is de wet- en regelgeving ten aanzien van bodemverontreiniging complex en omvangrijk. Projecten waarbij sprake is van een verontreinigde bodem zijn
hierdoor vaak lastig beheersbaar en kostbaar.
De noodzaak voor u om te kiezen voor een samenwerking met een betrouwbare probleemoplosser.
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BM BodemManagement is een uitvoerend bodemsaneringsbedrijf dat haar opdrachtgevers
klantspecifieke oplossingen biedt, wanneer deze geconfronteerd worden met bodemproblemen of
bodemverontreiniging.
De kernactiviteit van BM is het uitvoeren van werken in een verontreinigde bodem.
Samen met een netwerk van specialisten is BM in staat als hoofdaannemer integraal multidisciplinaire
werken in de verontreinigde bodem uit te voeren.

Tabel: Multidisciplinaire bodemsaneringen

BM neemt hierbij een pro-actieve houding aan en coördineert en voert de werkzaamheden uit met als
doel deze zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk te laten verlopen, in een prettige werksfeer, binnen
een vooraf bepaald budget.
Complexiteit van de uit te voeren werkzaamheden is geen voorwaarde. Zowel grote als kleine
projecten dagen ons uit om voor u een zo optimaal mogelijk projectresultaat te realiseren.
BM BodemManagement is een door het Ministerie erkende bodemintermediair en is voor de uitvoering
van haar werkzaamheden gecertificeerd conform de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000, ISO 9001 en
VCA**.
BM voert haar werkzaamheden uit als een op zichzelf staande bodemspecialist in een door u
geformeerd projectteam, of als een hoofdaannemer van een integrale multidisciplinaire
probleemoplossing.

Ons concept
Om uw projecten in verontreinigde bodem tot een goed einde te brengen heeft BM op basis van de
aanwezige kennis en ervaring een voor de markt uniek concept ontwikkeld, waarbij risicomanagement
en duidelijke afspraken ten aanzien van communicatie en coördinatie centraal staan.
Bij de meeste projecten blijven projectrisico’s vaak onderbelicht en openbaren zich op de meest
onverwachte momenten. BM benoemt de door haar gesignaleerde risico’s zo vroeg mogelijk in het
proces en maakt deze transparant. Na de benoeming van de risico’s en eliminatie van de obstakels
worden duidelijke afspraken met u gemaakt ten aanzien van de risicoverdeling.

Indien gewenst en als voldaan wordt aan enkele randvoorwaarden nemen wij het risico volledig van u
over. Uw projectrisico’s worden hiermee beperkt, beheersbaar gemaakt of volledig weggenomen.
Om uw project voorspoedig te laten verlopen is een goede communicatie essentieel. Afhankelijk van
uw behoefte en de mate van complexiteit van een project, wordt door BM een communicatieplan
opgesteld. BM’s uitgangspunten zijn hierbij: transparantie, eerlijkheid en uitgebalanceerde
omgevingsinteractie. We doen wat we zeggen, door te zeggen wat we doen.
Vaak treden afstemming- en coördinatieproblemen op tussen de verschillende bij een project
betrokken partijen. Zeker als sprake is van in elkaar grijpende activiteiten met hun eigen wet- en
regelgeving. BM biedt u in dit soort gevallen de mogelijkheid om in samenwerking met haar netwerk
van vaste partnerbedrijven tot integrale uitvoering te komen en deze problemen te elimineren.
Het begrip duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Iedere ontwikkeling wordt
beoordeeld op duurzaamheidaspecten. Het is in uw belang om met partijen samen te werken die een
onbeschreven reputatie hebben op het gebied van milieu en duurzaamheid. BM BodemManagement
streeft ernaar op het gebied van milieuaspecten en duurzaamheid een voortrekkersrol te hebben. Een
observatie, inventarisatie en inspectie van milieuaspecten en -effecten maakt derhalve deel uit van
BM’s beproefde projectaanpak.
BM voert haar werken graag uit op een manier die toegesneden is op uw specifieke wensen. Wij
streven naar maatwerk en een efficiënt en kosteneffectief verlopende uitvoering . BM praat dan ook
graag met u mee over de optimalisatie van het ontwerp. Door BM vroegtijdig te betrekken bij uw
projecten ontstaat een uitgebalanceerd plan, wordt het onderlinge begrip vergroot en worden
afstemmingsproblemen opgelost.

In Situ saneringen
BM BodemManagement is nog niet in het bezit van het saneringscertificaat voor in situ saneringen
(protocol 7002). Vooralsnog heeft BM BodemManagement hier geen aanleiding voor gezien. De pump
and treat saneringen zijn tot op heden uitgevoerd onder het protocol 7001 en zijn behandeld als
normale grondwatersaneringen (protocol 7001)
De kennis en ervaring ten aanzien van het toepassen van on site biologische reiniging van grond door
middel van het toepassen van biobedden en van grondwater door gebruik te maken van biorotoren
zijn beschikbaar.
Indien de wens tot certificering zich vanuit een project voordoet, zullen wij ons op dat project
certificeren voor de BRL SIKB 7002.

Onze partners
Om onze belofte naar u waar te maken, daar waar het integrale multidisciplinaire
maatwerkoplossingen betreft, kunnen wij putten uit een ruime ervaring en een eigen netwerk van
specialisten. Het betreft specialisten op het gebied van archeologie, bouwhistorie, conventionele
explosieven, sloop en flora en fauna. BM werkt alleen met projectpartners welke het concept van BM
overnemen en excelleren binnen hun specialismen.

Het resultaat
Dit bewezen concept resulteert in een efficiënte en kosteneffectieve uitvoering van saneringsprojecten
op basis van vertrouwen en de synergie van gezamenlijke doelstellingen binnen een vooraf bepaald
budget.
Een uitvoeringsresultaat dat optimaal invulling geeft aan uw wensen als opdrachtgever en op het
toekomstige gebruik van de locatie.
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