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Er waait een frisse wind door de wereld van de
milieukundige ingenieursburo's. In Noorder-
breedte-2 heeft u kennis kunnen nemen van de
poging die het voormalige AAgrunol-laborato-
rium doet zich op deze markt te werpen; in dit
nummer krijgt een andere konkurrent van de
Heidemij en dergelijke grote jongens het woord.
Het gaat om Milieukundig Ingenieursburo AR-
GUS, opgezet door een drietal vennoten, allen
afgestudeerd ingenieur van de Hogere Land-
bouwschool. Noorderbreedte ging op onderzoek
uit.

Nlou, zo'n vaart loopt het nog niet hoor.'
Bart van Limborgh, één van de vennoten,

lover het bekonkurreren van de Heidemij.
'Argus draait nu bijna een jaar, en dan kan je
nog niet verwachten even grootschalig bezig te
zijn op dit gebied als dergelijke grote en geves-
tigde buro's.' Overigens ligt dat ook helemaal
niet in de bedoeling: 'Wij streven er vooral naar
een goedkoop, betrouwbaar en objektief alter-
natief te worden voor die grote instellingen. Die
kunnen goed analyseren, maar ook uitstekend
rekeningen schrijven.'
Een klein jaar geleden, als gezegd, ontstond Ar-
gus op een voorkamertje in de Groningse Oos-
terpoortwijk. Een tien jaar oude Opel Kadett
van ƒ 25 en veel bruisende ideeën vormden de
basis van wat nu al een volwaardig draaiend
milieu-onderzoeksburo is. Op een breed terrein
van milieukundige disciplines (van planologie
t/m biologie) proberen de ingenieurs hun be-
loften uit de wijd en zijd verspreide folders
waar te maken. Veel gemeentelijke ambtenaren
uit de regio hebben Argus' geluidshinderkursus
gevolgd, de Groningse Provinciale Waterstaat
heeft al drie opdrachten door hen laten uitvoe-
ren op het gebied van monstername en analyse
van mogelijk verontreinigde terreinen, en diver-
se oriënterende onderzoekingen zijn in volle
gang. Vooral die laatste zijn spannend voor Ar-
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gus, want een aantal nadere onderzoeken die
volgen op zo'n oriëntering, dat zijn echt grote en
dus aantrekkelijke klussen. En die kunnen ze
maar al te goed gebruiken.
Hoe kan een klein ingenieursburo zonder veel
beginkapitaal nu eigenlijk dergelijke gekompli-
ceerde onderzoeken uitvoeren? Argus heeft zelf
geen laboratorium, maar het waterleidingbe-
drijf in de Punt doet voor hen de chemische
analyses. Tezamen met de milieukundige en
technische brede kennis van de initiatiefnemers
'ontstaat zo de garantie dat rapporten aan op-
drachtgevers objektief en bruikbaar zijn'. Bart
van Limborgh op zijn praatstoel. 'Geen zuiver
wetenschappelijke beschouwingen, maar prak-
tische rapporten met bruikbare adviezen leve-
ren wij af.' De technische milieuaspekten zijn
overigens niet de enige troeven van de venno-
ten: ook kan je er (tegen betaling) aankloppen
voor adviezen inzake milieuvraagstukken. Er
staat bijvoorbeeld een doortimmerd juridisch
rapport op stapel over de kwestie van het ver-

halen van de kosten van een bodemsanering.
Hoe de kosten van zo'n kostbare reiniging bij
de schuldigen bijvoorbeeld op te eisen zijn, en
hoe niet (want het ligt allemaal lang niet zo
eenvoudig als men zou vermoeden), wordt door
de juridische medewerker tot op de bodem uit-
geplozen. Ter kompletering van het team is kort
geleden dan ook nog een geo-hydroloog aange-
trokken. Deze grondwater-expert vormt een
nuttige aanwinst gezien de aktualiteit.
Het blijkt wel, bij Argus doen ze allemaal zwaar
hun best zo stevig mogelijk een poot aan de
grond te krijgen in de milieukunde-wereld. Aan
de gemeente Groningen werd ter kennismaking
een gratis onderzoek aangeboden, waarna de
resultaten kritisch werden bekeken door de
ambtenaren. Hierop volgden enkele andere
projekten. Wout Veldstra van het buro Milieu-
toezicht over het werk van Argus: 'Wij zijn re-
delijk tevreden. Zeker als je bedenkt dat ze nog
maar net op deze manier bezig zijn is hun pres-
tatie niet gek.' Men heeft dan ook voor '83 weer
een verzoek van de gemeente gekregen offertes
voor een aantal projekten in te dienen. Er is
echtereen 'maar'. Veldstra: 'De gemeente Gro-
ningen heeft zelf een goed geoutilleerde milieu-
dienst voor kleine opdrachten, en voor de grote-
re zaken is hun kapaciteit voorlopig nog niet ge-
noeg. Maar kleinere gemeentes, en bedrijven,
zonder eigen milieudienst kunnen bij Argus
heel goed terecht.'

Positieve geluiden, die de vennoten van harte
aanhoren. De goodwill is er, en of er de be-
snoeiingen links en rechts ten spijt (of juist
dankzij?) een grote stroom van aanvragen om
adviezen, onderzoekingen en analyses gaat bin-
nenkomen, dat wordt in het kantoortje aan het
Damsterdiep met argusogen afgewacht. Om de
voor de hand liggende woordspeling dan toch
maar even te gebruiken.
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