BK Bouw-

BK ingenieurs

& Milieuadvies
ziet de ruimte

Is actief op het technisch en juridisch speelveld van milieu, ruimte en bouwen.
Wij adviseren bij bouw- en ruimtelijke projecten, begeleiden vergunningprocedures
en ondersteunen bij bestuursrechtelijke en strafrechtelijk procedures. Ook voeren
wij expertise onderzoeken uit op het gebied van onder andere geluid en trillingen,
externe veiligheid, bouwfysica en luchtkwaliteit.

Oog voor
de omgeving
BK Bouw & Milieuadvies is een professioneel
en dynamisch adviesbureau, dat deel uitmaakt
van BK ingenieurs. Wij zijn actief op het
technische en juridische speelveld van milieu,
ruimte en bouw(fysica). Wij onderscheiden
ons door juridische, technische en praktische
kennis te combineren. Wij zijn zowel
theoretisch als praktisch goed onderlegd.
Wij ondersteunen u bij het realiseren van uw
plannen vanuit drie specialismen.

Milieuadvies
Door onze ervaring met zowel initiatiefnemers
als overheid zijn wij in staat een soepele
samenwerking tussen partijen te creëren,
gebaseerd op vertrouwen en transparantie.
Dit voorkomt interventies vanuit de overheid en
vertragingen in processen. Een greep uit onze
diensten:
•
Aanvragen van vergunningen (milieu,
bouwen, ruimte, ontgrondingen)
•
Externe veiligheid (QRA’s, plasbrand- en
groepsrisicoberekening)
•
Bouwkundig toezicht bij projecten
•
Juridische en tactische ondersteuning
bij bestuurs en strafrechtelijke
handhavingstrajecten
•
Toezicht en vergunningverlening (milieu,
bouwen, ruimte)
•
Mediation
•
KAM en compliance management
•
Interne (KAM) audit
•
Omgevingsmanagement (bereikbaarheid,
veiligheid, leefbaarheid e.d.)
•
Ruimtelijke onderbouwingen
•
Flora en faunaonderzoeken
•
Luchtkwaliteitsonderzoeken

Geluid & Trillingen
Ieder (bouw)project heeft invloed op de
omgeving. Wij houden rekening met alle
omgevingsaspecten bij het in kaart brengen
van de mogelijke overlast door geluid en/of
trillingen.

BK ingenieurs is een landelijk werkend
en onafhankelijk ingenieursbureau.
Wij werken nauw samen met u voor
het realiseren van concrete plannen.
Van de eerste planvorming

Een greep uit onze diensten:
•
Geluidmetingen en berekeningen
(industrie, wegverkeer, spoorwegen)
•
Trillingsmetingen en berekeningen
•
Verhuur geluid- en trillingsmeters

tot en met het civieltechnisch
bouw- en woonrijp maken van
(her)- ontwikkellocaties.
Wij stellen ons pro-actief op, zijn open

Bouwfysica
De wetgeving op het gebied van bouwfysica
wordt complexer en strenger bij het realiseren
van bouwprojecten en de inrichting
van de openbare ruimte. Bouwfysica en
duurzaamheid spelen steeds vaker een
bepalende rol.

en transparant en altijd op zoek naar
de meest optimale oplossing.
Waarbij wij innovaties, nieuwe
technieken en duurzame oplossingen
koppelen aan een no-nonsense
mentaliteit voor het tijdig realiseren
van uw ambitie.

Wij bieden de volgende diensten aan:
•
Ventilatie(balans) en daglichtberekening
•
Koudebrugberekeningen
•
Energieprestatiebepaling van gebouwen
•
Energiebesparingsonderzoek
•
Advies brandveiligheid en
vuurlastberekening
•
Geluidwering gevels

Vandaar ons motto: BK ingenieurs,
samen werken aan morgen.

Cursussen
BK Bouw & Milieuadvies biedt opleidingen en
cursussen aan zoals:
•
Geluid & trillingen
•
Bouwkunde
•
Handhavers over de vloer

Afspraak maken?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Wij staan u graag te woord. Bel 088 321 25 00 of stuur een
e-mail naar info@bkbouwenmilieuadvies.nl.

www.bkingenieurs.nl

