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Aan de slag met de BRL SIKB 12000

Wat doet SIKB?
 Netwerkorganisatie voor kwaliteitsverbetering
 Thema’s: bodem, water, archeologie, data-uitwisseling
 Kerntaak 1: ontwikkelen & beheren richtlijnen
 Uniformiteit en juistheid
 Duidelijke werkafspraken, efficiënter proces
 Kerntaak 2: communicatie/bevorderen gebruik
 Website, helpdesk
 Brochures
 Platforms
 Voor overheden en voor bedrijven

Historie bemalingen
 Bouwend Nederland (2008)
 SIKB-Platform Tijdelijke grondwaterbemalingen (2009)
 Producten:
 Brochure: Hoe voorkom ik problemen…
 Overzicht opleidingen op www.bodembreedacademie.nl
 Ontwikkelen certificeringssysteem BRL 12000 (begin 2010)
 Bemalingsadvies 12010
 Ontwerp bemaling 12020
 Uitvoeren bemaling 12030
 Aansturen bemaling 12040
 BUM: Beoordeling aanvraag watervergunning en melding
 Website: kennis delen/best practices…?
 Platformbijeenkomsten/workshops
 Zie www.sikb.nl voor meer info over het project

Doel van vandaag
 Kennis delen over werken met BRL
12000
 Twee richtingen

Programma
12.30 uur

Inloop met lunch

13.00 uur:

Inleiding (Guido Ritskes, SIKB)

13.05 uur:

Waarom risicobeheersing in bouwputten? (Peter
Nelemans, Fugro)

13.40 uur:

Hoe verzekerbaar zijn bouwprojecten met
bronbemaling? (Nico van Nus, Meeùs Assurantiën)

14.15 uur:

Pauze

14.50 uur:

Newsflash: Implementatie protocol 12010 bij
MWH. (Don Lindenburg, MWH)

14.55 uur:

De eerste ervaringen met BRL 12000. (Vincent
van Houwelingen, Tjaden)

15.25 uur:

BUM bemalingen; de reacties op het ontwerp.
(Leon Brouwer, Royal Haskoning)

15.45 uur:

Discussie

16.10 uur:

Afsluiting

Voorstellen

Stellingen
 Een technisch bemalingsplan kan niet vroeg genoeg worden
aangeleverd aan het bevoegd gezag

Stellingen
Is het streven naar een hogere kwaliteit haalbaar in de
huidige markt, als de laagste prijs veelal maatgevend is ?

Stellingen
 Certificatie zal leiden tot meer controle, met minder schade en
verbetering van kwaliteit (Don)

Stellingen
 BRL 12000 verhoogt de waakzaamheid bij:
• Spiegelen van adviezen en vergunningen ten opzichte van
de uitvoering
• Monitoring ter voorkoming van schade aan de bouw en
omgeving

Stellingen
Kan in de BUM – bemalingen worden opgenomen dat
vergunning- onderbouwende bemalingsadviezen alleen door
gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd ?

Nog even dit…








Nabranders?
Fugro bedankt!
Pao cursus flyer
Andere flyers
Waaier bronbemalingen
Website best practices; vragenlijst
20 juni Groningen, 30 oktober Zeist

