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Thema: Aan de slag met de BRL SIKB 12000 en BUM voor 

tijdelijke bemalingen! 
 

 

 
 
 
Welkom en opening bijeenkomst 
Theo Wieleman (Gasunie) opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Ruim 50 
bemalingsprofessionals nemen deel aan de platformbijeenkomst.  Theo gaat in op hoe de 
Gasunie eisen stelt aan de kwaliteiten van haar werken, vooral het transport van gas. De 
kwaliteit wordt vooral ondergebracht binnen de peilers efficiency, duurzaamheid en veiligheid. 
De BRL 12000 past hier als kwaliteitseis prima tussen.  
 
Daarna neemt Guido Ritskes (SIKB) als dagvoorzitter het woord over en geeft een korte inleiding 
op de middag. Doel van de bijeenkomst is te informeren en ervaringen uit te wisselen over de 
BRL 12000 en BUM en het werken ermee. Guido geeft aan dat de SIKB open staat voor input ten 
aanzien van de protocollen. 
 
Kasper Hoiting (Gasunie) gaat in op de relatie tussen de Gasunie en de BRL 12000 
Kasper geeft aan dat de Gasunie door de aard van haar werkzaamheden als opdrachtgever vaak 
betrokken is bij bronbemalingen. Daardoor heeft Gasunie zelf een Gasunie Technische 
Standaard (GTS) opgesteld om de kwaliteit van deze activiteiten te waarborgen. Kasper 
verwacht dat de BRL 12000 hier zonder veel moeite ingepast kan worden.  
Het valt Gasunie op dat er grote verschillen zijn in de wijze waarop het bevoegd gezag met 
bronbebemalingen omgaat. Kasper vraagt zich af of daar meer uniformiteit en afstemming in 
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aangebracht zou kunnen worden. De BUM TM zou daar wel een belangrijke rol kunnen spelen. 
Verder geeft Kasper aan dat Gasunie in principe wil werken conform BRL 12000, maar dat de 
contracten met aannemers dan nog wel op de BRL afgestemd moeten worden. Daarnaast zou 
hij graag meer opdrachtgevers zien die gaan werken met de BRL 12000.  
 
Bernard van den Berg (Ballast Nedam) gaat in op risicobeheersing bij hoofdaannemers, in relatie 
tot verzekerbaarheid 
Resultaten uit het verleden hebben Ballast Nedam het belang laten zien van een degelijke 
risicoanalyse aangaande bronbemalingen bij bouwprojecten. Van belang hierbij is een goede 
voorbereiding en analyse van de omgeving waarbij alle mogelijke risico’s in kaart worden 
gebracht. De volgende stap is dat de aangetroffen risico’s op een verantwoorde manier tussen 
alle betrokken partijen worden verdeeld. Als optie geeft hij aan dat bij grote bouwprojecten alle 
partijen 1 verzekering nemen.  
Bernhard is tot slot van mening dat de BRL 12000 in het kader van risicobeheersing een goed 
instrument lijkt te zijn. 
 
 

   
 
 
Kevin Ooteman (MWH) gaat in op het werken met protocol 12010 (bemalingsadvies) 
Kevin geeft aan dat voordat er gewerkt werd met de BRL 12010 de bemalingsadviezen erg 
afhankelijk waren van de wensen en kundigheid van de opdrachtgever en het bevoegd gezag. 
Met de BRL 12010 wordt dit voorkomen aangezien er een vast werkpatroon met checks staat 
voorgeschreven. Daarnaast zijn er ook aandachtspunten, zoals de uitzondering voor niet 
vergunningsplichtige bemalingen met geringe risico’s. Op die gevallen is een verkortte bypass 
route van toepassing waarbij veel stappen kunnen worden overgeslagen. Kevin geeft aan dat hij 
die bypass vrijwel nooit van toepassing zal verklaren, omdat hij vindt dat de risico’s pas goed 
bepaald kunnen worden als het gehele stroomschema doorlopen wordt.  
 
 
Niels Doorten (Waterschap Noorderzijlvest) vertelt hoe het waterschap omgaan met tijdelijke 
bronbemalingen 
Niels vertelt dat er voor een bronbemaling een vergunning moet worden aangevraagd of 
melding gedaan. Voor een melding of vergunning gelden verschillende eisen ten aanzien van de 
het indienen. Beide worden geregistreerd in het Landelijk Grondwater Register. De aanvraag 
kan worden gedaan via het OLO, waarbij sinds de Waterwet de mogelijkheid bestaat om 6 
weken nadat de vergunning ter inzage ligt, te starten met het werk geven. De waterschappen 
hebben sinds juni 2012 de mogelijkheid om met een zogenaamde bestuurlijke strafbeschikking, 
zonder proces verbaal, een boete op te leggen. De aanwezige waterschappen geven wel aan dit 
vooral als stok achter de deur gebruikt zal worden ingeval van notoire overtreders. 
 
Guido sluit af door de sprekers en de zaal te bedanken voor de waardevolle bijdrage en Gasunie 
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voor de gastvrijheid. Hij geeft aan dat de input van de dag meegenomen worden in de 
definitieve versie en dat SIKB altijd open staat voor vragen en opmerkingen.  
 
Tot slot wijst hij op het SIKB jaarcongres op 27 september in Zeist en op de volgende 
platformbijeenkomst op 30 oktober, ook in Zeist. 
 
 
 
 


