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Introductie SIKB

Bijdragen aan kwaliteit in bodembeheer door:

• kennis te delen & over te dragen via websites, 

publicaties en (platform)bijeenkomsten;

• afspraken op transparante wijze vast te leggen in 

richtlijnen en protocollen.



Tijdelijke bemalingen

• Bemalingen van bouwputten of sleuven/leidingtracés

• Duurzame en goedkope techniek

• Vanaf jaren ‘50 grootschalig toegepast
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Praktijkvoorbeelden
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Risico’s
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Risico’s

A4: aansluiting

Delft – Schiedam



Risico’s

Centrale As 

(Friesland): 

afschuiven talud



Risico’s

• Voor het project én voor de omgeving

• Onvoldoende verlaging grondwaterstand

• Funderingsproblematiek

• Erfgoed ondergronds en bovengronds

• Grondwatervervuiling

• Verdroging landbouwgrond of natuurgebied

• Kwaliteit bronwater i.r.t. lozing

 Faalkosten ondergrond 600 miljoen per jaar (in NL)



Project

Aanleiding – in gehele keten behoefte om:

• Risico’s en faalkosten te verminderen

• Kwaliteit aantoonbaar te maken

Rol van SIKB:

• Verschillende schakels in de keten met elkaar verbinden

• Platform Bronbemalen faciliteren en organiseren

• Beoordelingsrichtlijn + protocollen opstellen en beheren



Beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 12000

Protocollen:

• 12010: Voorbereiden melding of vergunning

 adviseur bemalingsadvies

• 12020: Voorbereiden technische uitvoering

 deskundige technisch bemalingsplan

• 12030: Uitvoeren bemaling

 kwaliteitsverantwoordelijke uitvoering

• 12040: Aansturen bemaling

 coördinator aansturen bemaling



Beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 12000

Toepassing niet wettelijk verplicht

Certificering op vrijwillige basis

Mogelijkheden:

•Bemaler/adviseur kiest ervoor onder certificaat te werken

•Opdrachtgever / verzekeraar / bevoegd gezag eist het



Kwetsbare bebouwing & monitoring

•Expliciete aandacht voor in documenten

•Richtlijn benoemt hoofdlijnen: opstellen 

monitoringsplan, bijsturen ‘als resultaten monitoring 

daar aanleiding toe geven’

•Protocollen benoemen specifieke acties:

•belang monitoringsadvies

•type metingen (afhankelijk van soort risico’s)

•grenswaarden (‘stoplicht’-model)



Kwetsbare bebouwing & monitoring

•In de praktijk: toelichting door Roel Bruijn (Wareco)


