
Zoekt u extra versterking voor een project?
Maar wilt u wel flexibel blijven?
Dan kunt u veldwerkers inhuren via het Tritium
veldwerkbureau.

» Direct een veldwerker 

Tritium is gecertificeerd voor: NEN-EN ISO 9001, 
VCA en voor de BRL richtlijnen van het SIKB.

» Onze veldwerkers zijn gecertificeerd

TRITIUM VELDWERKBUREAU | VAKKUNDIG VELDWERK

TRITIUM VELDWERKBUREAU
»  VESTIGING NUENEN 
»  VESTIGING PRINSENBEEK
»  VESTIGING NEER
»  VESTIGING ARKEL
»  VESTIGING RIJKEVOORT 

Onze medewerkers zijn onze grootste troef 
als het gaat om de kwaliteit van ons werk. We 
investeren daarom doorlopend in goede begeleiding 
en opleidingsmogelijkheden. Zo blijven onze 
specialisten groeien in hun vak en kunt u altijd 
rekenen op de beste mensen.

Wilt u meer informatie over de rol die het Tritium 
veldwerkbureau kan spelen bij uw projecten of wilt 
u een vrijblijvende offerte aanvragen, neem dan 
contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

» Onze experts » Neem contact op

Tritium Advies B.V                 T: 088.44 02 900                E: info@tritium.nl                 W: https://www.tritium.nl/



» (R) DlP’ers inhuren

Heeft u regelmatig (of eenmalig) extra veldwerkers 
nodig? Tritium veldwerkbureau is gecertificeerd en 
biedt ervaren veldwerkers, die per dag of dagdeel 
in te plannen zijn. In de meeste gevallen zijn onze 
veldwerkers snel beschikbaar. Onze veldwerkers 
beschikken over erkenningen voor het werken volgens 
de protocollen 1001, 1002, 1003, 2001, 2002, 2003 en 
2018.

» Veldwerkers inhuren

Een milieukundig begeleider is verantwoordelijk 
voor de juiste verwerking van de verontreinigde 
grond. De milieukundig begeleider zorgt ervoor dat 
de contouren worden uitgezet en de schone grond 
van de verontreinigde grond wordt gescheiden. De 
milieukundig begeleiders van Tritium beschikken 
over de erkenning voor het werken volgens protocol 
6001.De milieukundige begeleider heeft een 
toezichthoudende en adviserende functie richting 
de opdrachtgever en/of de directie.

Van pulsen, avegaren en sonisch boren tot 
het plaatsen van peilbuizen en het nemen van 
monsters. Het Tritium veldwerkbureau staat ook 
met machinaal werk voor u klaar. Voert u een 
archeologisch- of milieukundig bodemonderzoek 
uit, spoort u explosieven op of voert u partij-
keuringen uit? Dan weet u: een gedegen onderzoek 
begint bij het aanstellen van de juiste specialisten. 
Onze boormeesters beschikken over alle nood-
zakelijke BRLcertificaten en zijn professionals op 
het gebied van bodem, boren en milieu.

» BOORMEESTERS INHUREN

Het inhuren van een (R)-DLP-er is nodig, wanneer 
na een gedegen bodemonderzoek op uw locatie is 
gebleken dat er sprake is van bodemverontreiniging. 
Alle (Geregistreerd) Deskundig Leidingevende 
Projecten zorgen tijdens de gehele duur van de 
bodemsanering ervoor, dat er veilig en geheel 
conform alle voorschriften gewerkt wordt. De (R)-
DLP-ers van Trtiium zijn bevoegd te werken in of 
met verontreinigde grond conform CROW 400. Zij 
beschikken over uitermate goede leidinggevende 
kwaliteiten.

» Materiaal

Onze veiligheidsdeskundige zorgt ervoor dat de 
werkomgeving zo veilig mogelijk wordt gemaakt. 
Bij het werken in de bodem speelt veiligheid een 
belangrijke rol. Blijkt de bodem licht of zwaar 
verontreinigd, dan moeten de juiste procedures 
en het juiste personeel worden ingezet. Onze 
veiligheidsdeskundigen hebben de juiste kennis in 
huis om dit proces in goede banen te leiden.

» Veiligheidsdeskundigen inhuren

Het Tritium veldwerkbureau is dé flexibele schil
voor onderzoek- en adviesbureau’s. Bij het Tritium
veldwerkbureau kunnen bedrijven, ervaren en
gekwalificeerde bodemprofessionals inhuren
voor de uitvoering van bodemonderzoeken en
partijkeuringen, het begeleiden van bodemsaneringen
en het waarborgen van veiligheid. 

Of het nu gaat om veldwerkers, veiligheidsdeskundigen, 
boormeesters of milieukundig begeleiders, voor elke 
klus vindt u bij Tritium Advies de juiste professional. 
Ieder uiteraard met de juiste opleidingen, kennis en 
certificeringen. Bij Tritium Advies vindt u de juiste 
professional(s) voor uw klus.

Tritium Advies levert deskundig personeel voor 
veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken in en met 
verontreinigde bodem. Dit conform de CROW 400 
(werken in en met verontreinigde bodem) en de BRL 
7000 (uitvoering van (water) bodem saneringen en 
ingrepen in de waterbodem). Daarnaast leveren wij 
milieukundige begeleiding ten
behoeve van de BRL 6000 (milieu kundige 
begeleiding van (water) bodemsaneringen en 
nazorg). Het Tritium veldwerkbureau verricht 
veldwerkzaamheden voor alle soorten onderzoeken 
in heel Nederland. Van milieuvraagstukken tot 
machinale werkzaamheden. Wij hebben de mensen, 
machines, technieken en know-how om ieder project 
tot een succes te maken.

» MKB’ers inhuren

Meer weten over Tritium?
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» TRITIUM VELDWERKBUREAU, GRONDIG 
    ONDERZOEK, DOOR VAKKUNDIG VELDWERK

Kijk op https://www.tritium.nl of blijf op de 
hoogte via onze nieuwsbrief. 

Voor alle projecten, hebben wij het juiste gereedschap. 
Het Tritium veldwerkbureau beschikt o.a. over het 
volgend materieel:
• Mechanische asbestzeef
• Boot waterbodemonderzoek
• Avegaar & Sonische boorstellingen
• Wegverkeersbord met aanhangwagen
• XRF meter


