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Advies, vooronderzoek, detectie, opsporing en verwijderen van explosieven 

in heel Nederland. Berging van vliegtuig- en scheepswrakken.



2 Brochure Explosievenonderzoek      Tavela B.V. | Baileystraat 2a | 8013 RV te Zwolle

Veilig, vakkundig 
en voortvarend

De drie hoofdfasen van een 
onderzoek:

1Vooronderzoek CE
Als er voor een gebied plannen 

ontwikkeld worden, moet er 
duidelijkheid zijn over de aan- of 
afwezigheid van explosieven in de 
bodem vóórdat de schop in de grond 
gaat. Als overheidsdienst, semi-
overheid, gemeente, opdrachtgever 
of opdrachtnemer kunt u ons 
inschakelen voor het uitbrengen van 
advies en/of het uitvoeren van een 
Vooronderzoek CE.

2Veldonderzoek Detectie
Aansluitend aan een 

Vooronderzoek CE waarbij sprake 
is van een “verdacht gebied” kan 
direct de werkvoorbereiding worden 
gestart om een Projectplan Detectie 
op te stellen en een projectplanning 
ten aanzien van een uit te voeren 
veldonderzoek.

Met onze modernste 
opsporingsapparatuur, voorzien van 
de nieuwste software van Vallon, 
met een Trimble R2 GPS systeem, 
brengen wij grote en kleine gebieden 
relatief snel in kaart. Metaalhoudende 
voorwerpen in de bodem sporen wij 
op tot een diepte van ongeveer 4 á 5 
meter vanaf het maaiveld. Voor dieper 
onderzoek zetten we, afhankelijk 
van de grondsoort en lokale 

Tavela B.V. is onder dit motto, dagelijks actief met het verminderen van 
risico’s en ontzorgt u volledig, als er binnen uw project explosievenonderzoek 
noodzakelijk is. U blijft altijd zelf aan zet. We nemen uw project niet over, 
maar we assisteren u waar u dat wenst!  

omstandigheden, andere apparatuur 
in voor dieptedetectie. Als dat nodig 
is, passen we ook handmatige 
detectie toe.

3Benaderen van de verdachte 
objecten

Blijkt uit het veldonderzoek dat er 
verdachte objecten in de bodem 
zitten? Dan stellen wij een Projectplan 
Opsporing op. Hierbinnen worden 
de werkwijze, de planning en 
alle verdere communicatie en 
omgevingsaspecten uitgewerkt.

Daarna gaan we de verdachte 
objecten benaderen. Het meeste 
graafwerk verrichten we met een 

beveiligde graafmachine. Het laatste 
gedeelte doen we altijd handmatig. 
Onze Senior OCE-deskundige 
ontgraaft hierbij het verdachte object 
en identifi ceert het.

Is het object inderdaad een explosief? 
Dan nemen we eventueel aanvullende 
veiligheidsmaatregelen. De Senior 
OCE-deskundige beslist of het 
object verplaatst kan worden. Is dat 
het geval, dan wordt het explosief 
opgeslagen in een beveiligde 
munitiecontainer. Een VTVS. Is 
verplaatsing niet mogelijk? Dan 
dekken we het explosief af en 
schakelen we de EOD in.
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De gevonden explosieven dragen wij over aan de 
Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van het ministerie 
van Defensie. De EOD maakt het op een veilige manier 
onschadelijk.

Ten slotte ontvangt u van ons een Proces-Verbaal van 
Oplevering (Verklaring Vrij van Explosieven).
Als u dat wilt, kunnen wij het project samen met u 
evalueren.

Kwalitatief hoogstaand
Tavela B.V. heeft deskundig personeel in huis. Voor alle drie 
de genoemde fasen van het onderzoek. Wij beschikken 
over gekwalifi ceerde OCE-deskundigen, deze deskundigen 
zijn  in alle fasen actief. 
Indien er beveiligd materieel nodig is werkt Tavela samen 
met TD&R.

Gecertifi ceerde expertise
Wij bezitten alle certifi caten en ontheffi ngen die vereist 
zijn om explosieven te mogen opsporen en veiligstellen. 
Dit is met name het WSCS-OCE (Werkveldspecifi eke 
Certifi catieschema Opsporen Conventionele Explosieven). 
Tevens beschikken we over een ontheffi ng Wet Wapens en 
Munitie.

Waarom kiest u voor Tavela B.V.
De manier waarop Tavela met u omgaat en met uw project 
is gebaseerd op respect en gelijkwaardigheid. Daar hechten 
we waarde aan!
Samen met u zal de pragmatische aanpak van Tavela 
resulteren in een aanzienlijke kosten- en tijdsreductie. 

• Een kwalitatief hoogwaardig Vooronderzoek CE verkleint het oppervlak van het verdachte gebied.

• Onze nieuwste detectieapparatuur en de nieuwste software van Vallon zorgen voor een deskundige 
 oppervlakte detectie en het verkrijgen van hoogwaardige data.

• De verkregen data wordt door ons altijd handmatig geanalyseerd. Dit in combinatie met de nieuwe software, 
 zorgt voor een reducering van de objectenlijst. Dus minder graafwerk en vooral minder kosten en tijd.

• Tavela heeft geen graafmachines en is geen aannemingsbedrijf. Wij hebben geen belang bij zoveel- en zo 
 lang mogelijk graafmachines het veld insturen. Onze uitdaging ligt in het reduceren van deze inzet.

• Dit is de reden dat Tavela alleen over het A-certifi caat beschikt. Geen dubbele petten en geen 
 verborgen agenda’s.

Deze en meer uitgebreide informatie kunt u vinden op onze website: www.tavela.nl

Veldonderzoek door Tavela B.V.
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Algemeen directeur Bert Lambers 

Heeft ruime ervaring met explosievenonderzoek. Binnen de Grond, Weg- en 
Waterbouw sector voerde hij jarenlang civieltechnische werkzaamheden uit 
voor explosievenopruiming in opdracht van de Explosieven Opruimings Dienst 
(Defensie).
Voor de EOD voerde hij ook zeer specialistische projecten uit, en hij assisteerde 
de EOD bij acute noodsituaties.  Hij was 10 jaar vestigingshoofd van een 
explosievenonderzoeksbureau en heeft daar veel ervaring opgedaan in het 
verwerven van opdrachten en het klantgericht aanbieden van diensten. Wat 
wil de klant en hoe voeren we dat het éénvoudigste uit is zijn uitgangspunt. Hij 
heeft vele vliegtuigbergingen uitgevoerd, gecalculeerd en geeft specifi ek advies 
hierover aan overheden.

Technisch directeur Bert Veenstra 
Is gepokt en gemazeld in de projectuitvoering in de Grond, Weg- en Waterbouw 
& Bouwkundige sector. Hij leidde en begeleidde talloze, veelal grote, 
infrastructurele en civiele bouwprojecten binnen Nederland en daarbuiten. Hij 
is gespecialiseerd in het ontzorgen van opdrachtgevers en hij zorgt er voor dat 
projecten verlopen zoals vooraf verwacht werd. Bert is praktisch gericht en 
doet dit nu met veel plezier en toewijding voor u en voor Tavela B.V.

Neem contact met ons op
Wilt u meer weten over onze diensten en hoe we u kunnen helpen? 
Neem dan gerust contact met ons op.

Bellen
Telefonisch is Bert Lambers bereikbaar op: 038 – 785 49 18 of 06-12 26 08 18.
Telefonisch is Bert Veenstra bereikbaar op: 06 – 11 00 66 76

E-mail
Stuur uw offerte aanvraag of bericht naar:  bertlambers@tavela.nl of info@tavela.nl.

Adres
Baileystraat 2a  Tel: 038 – 785 49 18
8013 RV Zwolle  www.tavela.nl

De grondleggers van 
Tavela B.V.


