Royal HaskoningDHV, ontstaan uit de fusie van Royal Haskoning (sinds 1881) en DHV (sinds 1917), is een onafhankelijk nietbeursgenoteerd multidisciplinair studiebureau met 7.000 werknemers. We zijn in alle werelddelen actief en bieden de meest
gevarieerde, geïntegreerde diensten aan voor Oil, Gas & Mijnbouw, Infrastructuur, Maritiem en Waterwegen, Havens, Rivieren,
Delta’s & Kusten, Water, Gebouwen, Industrie, Energie…
Vanuit een brede technische achtergrond bestrijken we de interactie tussen de mens en zijn omgeving in de meest ruime zin:
stedenbouw, milieuzorg, waterbeheersing en waterhuishouding, mobiliteitsvraagstukken, geluidbeheersing & akoestiek en
infrastructuur van wegen en kunstwerken. We hebben een uitgebreid portfolio als ontwerper van onze huidige en toekomstige
leefomgeving. ROYAL HASKONINGDHV streeft ernaar wereldwijd duurzaamheidsambities te ontwikkelen, zowel voor klanten in de
publieke sector, als voor bedrijven over de hele wereld.
Als opdrachtgever verwacht u, volkomen terecht, praktisch advies, gebaseerd op doorgedreven vakkennis, expertise en strategisch
inzicht, met een gedetailleerde kennis van de regelgeving. De betrokkenheid van ROYAL HASKONINGDHV met de opdrachtgever, in
een gezamenlijk streven naar duurzame oplossingen, resulteert dan ook veelal tot langdurige relaties, partnerships gebaseerd op
wederzijds vertrouwen en respect.
HaskoningDHV Belgium NV/SA opereert vanuit Mechelen en Namen en biedt een ruim spectrum van diensten aan in verschillende
domeinen: bodem- en watertechnologie en compliance, milieu & veiligheid, wegenis & bouw, industriële installaties en
gebouwinstallaties. De ruim 85 enthousiaste, hooggekwalificeerde experten stellen alles in het werk om voor elk project
ruimschoots te voldoen aan uw verwachtingen als opdrachtgever. We zijn ISO 9001 gecertificeerd.
Wij streven naar integrale zorg voor onze klanten waarbij we de ganse keten vanaf het ontwikkelen van strategieën, initiëren van
projecten, ontwerpen en realisatie beheersen. Voor alle disciplines en fases van de levenscyclus van een project beschikken we
over de juiste mensen. Klanten krijgen van ons het vertrouwen door het aanstellen van één specifiek klantcontact dat hen begeleidt en waakt over dienstverlening en inlossing van de verwachtingen. We verrassen onze klanten graag door net dat iets meer te
doen.

Onze opdrachten bestrijken volgende werkvelden:

Permit engineering

Biobased economy

Bio-Gis en haalbaarheidsstudies, opzetten
nieuwe businessmodellen , engineering,
pilots

Veiligheid

effecten en adaptatiemaatregelen

Infrastructuur

Energie

Mobiliteitsvraagstukken

Waterhuishouding

Duurzame zorgsystemen

Duurzaamheidsstudies

Bodem en grondverzet

Project- & procesmanagement

Emissies

Circulaire economie

Afval en materialen

Stortplaatsen

projectbegeleiding en sturing met het
oog op vergunbaarheid

ontwerp en realisatie van wegen,
bruggen, tunnels, fietsvoorzieningen,
rioleringen, ...

meetinstrumenten voor een duurzaamheidsmeter, implementatie,
doorlichting, ...

geluid, water, lucht en compliance

Ecologie

beoordelen en mitigeren van effecten

Klimaat

van concept en haalbaarheidsstudies tot
detailontwerp en realisatie van hernieuwbare energiemaatregelen/transities

uitwerken eco-effectieve oplossingen,
carbon-free logistics, CO2 footprint
reductie, ...

TABACHEM (take back chemicals)

Duurzame gebiedsontwikkeling
masterplanning, visieontwikkeling,
smart city, ...

HaskoningDHV Belgium N.V./S.A.
Campus Mechelen Noord
Schaliënhoevedreef 20 D
2800 Mechelen
Tel +32 15 40 56 56

strategisch advies en modellering

slim omgaan met grondstromen,
duurzaam gebruik van de ondergrond

LCA’s, sluiten van kringlopen, Reach,
Tabachem, DuMat - Duurzame materialen
tool, ...

Plan- en projectMER
erkende deskundigen

veiligheidscoördinatie ontwerp en realisatie, procesveiligheid, ATEX, veiligheid
op de werkplaats ...

Opp. en grondwatermodellering, optimalisatie watermanagement, waterzuivering,
waterfootprint, duurzaam watergebruik, ...

stakeholderanalyse en -management,
systeemanalyse

inrichting en beheer, landfillmining

