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Environment inspires...
over de Search-bedrijven met één visie
Inspiratie, creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap. Afspraak is
afspraak, oog voor maatwerk en een no-nonsense aanpak. Dat is wat de
Search-bedrijven bindt. Ieder zelfstandig opererend, dragen ze hun
gezamenlijke motto uit: ‘environment inspires...’ Een gezonde
leefomgeving wereldwijd, daar maakt Search zich sterk voor!
Search is een internationaal opererend ingenieursbureau, laboratorium en
opleidingsinstituut. Tot onze opdrachtgevers behoren woningcorporaties,
industrie, vastgoedondernemingen, aannemers en overheden. Wij zijn hen
24 uur per dag, 7 dagen in de week van dienst. Onafhankelijk, efficiënt en
pragmatisch.
Tot de uitgesproken specialismen van Search behoort de complete
directievoering over complexe bouw-, sloop- en saneringsprojecten.
Maar ook voor bouwkundige inspecties, asbest-, bodem- en luchtkwaliteitonderzoek weten opdrachtgevers ons te vinden. Als kennisinstituut verzorgen we daarnaast een breed scala aan praktische trainingen
op het gebied van asbest, milieu, VCA en BHV. Klassikaal én digitaal.

Heeswijk (hoofdkantoor)
Meerstraat 7, Postbus 83
5473 ZH Heeswijk (N.Br.)
Tel. (0413) 29 29 82
Fax (0413) 29 29 83
search@searchbv.nl

BRL 1000/1001

BRL 2001/2002/2018

BRL 2000

BRL 6000/6001/6002

U eist geborgde kwaliteit? Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd als
testlaboratorium en inspectie-instelling. Search Ingenieursbureau B.V.
is ISO 9001:2000 gecertificeerd en beschikt over de certificaten EPA,
Kwalibo, BRL1000, BRL2000, BRL6000 en BRL5052/SCA540.
Search Opleidingen B.V. is ISO 9001:2000 gecertificeerd voor het
verzorgen en ontwikkelen van trainingen. Search Q-Services B.V. voert
haar kwaliteitszorgadviezen eveneens uit conform ISO 9001:2000.
Bij al ons doen en laten zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen en
duurzame ontwikkeling in hoge mate richtinggevend. Wij geven daar graag
invulling aan, met inzet van alle denk- en menskracht binnen de Searchbedrijven.

Search Ingenieursbureau B.V.
Meerstraat 2, 5473 AA
Heeswijk (N.Br.)
Tel. (0413) 24 16 66
Fax (0413) 24 16 67
search@searchbv.nl
Amsterdam
Petroleumhavenweg 8
1041 AC Amsterdam
Tel. (020) 506 16 16
Fax (020) 506 16 17
search@searchbv.nl
Groningen
Stavangerweg 21-23
9723 JC Groningen
Tel. (050) 571 24 90
Fax (050) 311 66 46
search@searchbv.nl
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Asbest in grond,
puin en baggerspecie

7*24 uur operationeel

0413 29 29 82

dé specialist van Nederland
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Onderzoek asbest in grond, puin en baggerspecie
Projectbegeleiding / directievoering
Advies en begrotingen
Analyses asbest in grond, puin en baggerspecie
Contra-expertises
Asbesttrainingen

Asbest in grond, puin en baggerspecie
in vogelvlucht

‘Maar de boer hij ploegde voort’. Het is een bekende regel uit ‘De ballade van den boer’.
Het omploegen van de bovenlaag houdt de grond luchtig en vruchtbaar. Bewerken van de
bovenlaag kan ook verrassingen aan het licht brengen. Asbest is daar een voorbeeld van.

• onderzoek op locatie met mobiele laboratoria;
• projectbegeleiding / directievoering;
• advies en begrotingen;
• analyses en contra-expertises;
• heldere en praktische rapportages;
• trainingen;
• betrouwbaar, onafhankelijk en deskundig;
• korte responsetijden.

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is al jarenlang dé specialiteit van Search.
Deze onafhankelijke dienstverlening is voor veel opdrachtgevers vruchtbaar geweest.
Daarnaast is deze tak van sport ook aanvullend op bodemonderzoek en milieukundig onderzoek.

Specialist pur sang
Onderzoek naar asbest is een vak apart. Onze adviseurs hebben in de
loop der jaren hun sporen verdiend met een deskundige en onafhankelijke aanpak. Niet alleen met onderzoeken, analyses, begeleiding
van saneringen en controlebemonstering na saneringen. Maar ook
door een bijdrage te leveren aan de huidige normering en regelgeving
rondom asbest. Onze specialisten beschikken dus niet alleen over
normkennis, maar vooral ook over een zeer ruime praktijkervaring.

Asbest in grond,
puin en baggerspecie
dé specialist van Nederland

Eén aanspreekpunt

Deskundigheid geeft vertrouwen

Search is al jarenlang de marktleider in onderzoek naar asbest in

Alle Search-bedrijven zijn in het bezit van de wettelijk vereiste

grond, puin en baggerspecie. Daarnaast hebben onze adviseurs een

certificaten en erkenningen. Dat betekent dat u als opdrachtgever

uitstekende naam opgebouwd met saneringsbegeleiding en

kunt vertrouwen op een hoog kwaliteitsniveau van onze service en

controlebemonsteringen na saneringen. Ook het opstellen van

dienstverlening. In het kader van de onderzoeken naar asbest in grond,

saneringsplannen, BUS-meldingen en bijbehorende begrotingen is

puin en baggerspecie kunnen wij u alle verantwoordelijkheden uit

bij hen in vertrouwde handen. Door geheel Nederland kunt u rekenen

handen nemen. En voor alle projecten die uit deze onderzoeken

op een flexibele en professionele inzet van onze veldwerkploegen.

voortvloeien geldt dat we ook die taakstellend voor onze rekening
nemen.

Alle diensten onder één dak
Het is de kracht van Search

Het gezegde ‘1 + 1 = 3’ geldt absoluut voor de integrale dienst-

dat alle disciplines onder één

Heldere communicatie
Search Ingenieursbureau B.V.

De communicatie met het bevoegd gezag en andere betrokkenen

staan wij voor u klaar. Onze adviseurs voeren het gehele traject van

is met betrekking tot asbest in

in het wegnemen van eventuele onrust bij pers, omwonenden en

onderzoek en advies in eigen beheer uit. Deskundig, onafhankelijk,

grond specifiek gecertificeerd

gebruikers. Door zich te concentreren op de feiten en door snel te

controlebemonsteringen en contra-expertises werken zij intensief

voor het VKB-protocol 2018

om alles efficiënt af te handelen.

maar ook bodemonderzoek,

samen met ons eigen RvA-geaccrediteerd laboratorium.

(onderzoek) en het

sloopmanagement en

Deze bundeling van kracht voorkomt informatieverlies tussen het

VKB-protocol 6001

onderzoeksbureau en het laboratorium. Deze unieke combinatie

(milieukundige begeleiding

naar asbest in grond, puin en baggerspecie (opnieuw) onder de

adviseurs de onderzoeksresultaten in een heldere rapportage.

van saneringen). Analyses

onderzoeken vast in een overzichtelijke rapportage. In de loop der

Dankzij hun praktische adviezen, aanbevelingen en oplossingen

zijn daarnaast bij Search

jaren is zo een uigebreide database ontstaan met onderzoeks-

sanering. Ook voor de trainingen Asbest in grond en Asbest-

Laboratorium B.V. Sterlab

in risico’s. Niet voor niets maken veel opdrachtgevers voor een

herkennen bent u bij Search aan het juiste adres.

gecertificeerd.

dak vertegenwoordigd zijn.
Niet alleen asbestonderzoek,

bouwkundige inspecties.

verlening van Search. 24 uur per dag en zeven dagen in de week

flexibel en snel. Voor de analyses, luchtmetingen tijdens saneringen,

Bij 80% van de analyses zetten we zelfs mobiele laboratoria in.

bespaart u veel tijd, geld en energie. Bovendien vertalen onze

heeft u snel inzicht in de noodzaak, urgentie en aanpak van de

is in veilige handen. Onze onafhankelijke adviseurs zijn ervaren

handelen voorkomen zij loos alarm. En scheppen zo een klimaat

Overzichtelijke rapportages
Het is vaak niet noodzakelijk om alle onderdelen van een onderzoek
loep te nemen. Onze adviseurs leggen alle gegevens van eerdere

uitkomsten. Een analyse van deze uitkomsten geeft vaak snel inzicht
second opinion dankbaar gebruik van deze database.

