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Waar een wil is …
De wil: bescherming van een goede
uitvoeringspraktijk
De weg: borgen van deskundigheid en goede
toepassing daarvan
De aanleg: een wettelijk verplichte combinatie
van eisen aan competentie en uitvoering
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Integer werken
verplichting: integer werken
bewijs: erkenning (vorm: beschikking)
afgegeven door: Bodem+ (RWS Waterdienst)
toezicht op naleving:

1e lijn: provincie of gemeente
2e lijn: Inspectie Leefomgeving en Transport
Borging: bevoegde gezag moet gegevens van niet-

erkende leverancier niet-ontvankelijk verklaren

Goed werken

verplichting: werken volgens eisen aan interne
kwaliteit (BRL) en uitvoering (protocol)
bewijs: certificaat
afgegeven door: certificatie-instelling (privaat)
toets op naleving: certificatie-instelling
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Wettelijk kader
EU Richtlijn Hernieuwbare Energie: eind 2012
certificatieregeling voor installateurs van
systemen voor hernieuwbare energie in elke
lidstaat
Nederland: nieuwe AMvB (1 juli 2012?) wijzigt
onder meer Bbk en Rbk
erkenningplicht ook van toepassing op werk
aan o.a. WKO-installaties
ingevoerd door toevoeging nieuwe
werkzaamheid aan art. 2.1, lid 1 Rbk

gebouwinstallaties

WKO bovengronds

WKO ondergronds
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Plaats schema
installatiedeel

beheer

gebouw-

KBI

zijdig

ISSO

ontwerp

realisatie

ond. &
beheer

verwijdering

beoordelingsrichtlijn
bestaande publicaties

-------------------------verdeler/verzamelaar water----------------boven-

KBI

gronds

ISSO
NVOE

beoordelingsrichtlijn
publicatie
cursus

cursus

-----------------------scheidingswarmtewisselaar-------------------onder-

SIKB

gronds

SIKB
NVOE

beoordelingsrichtlijn (BRL)
protocol(len)
cursussen

Uitvoering: protocol 11001 (e.v.?)
Inhoud – technische uitvoeringseisen
Auteurs – If, KWA, Terratech
Begeleidingscommissie – NVOE (groot, klein),

EGB, VOTB, VKB, Uneto/NVI, DHPA, IPO, ISSO,
SIKB (vz.)
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Opzet protocol 11001

toetsbare eisen
geen kookboek
mogelijkheden voor innovaties
kwaliteit en proces eisen
communicatie en overdracht
levensduur
verantwoordelijkheden
toetsbaarheid toetsingskaders

Opslitsing werkzaamheden
in 4 scopes (of 8 scopes…)
Project bodemenergie
Voor
studie

Ontwerp

DetailBeheer &
Realisatie
Beëindiging
engineering
onderhoud

adviesbureau
boorbedrijf
onderhoudsbedri
jf

Scopes Protocol 11001
Ontwerp

Detailengineering

Realisatie

Beheer & open
onderhoud

Ontwerp

Detailengineering

Realisatie

Beheer & gesloten
onderhoud
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Communicatie en afstemming
Wat moet er verbeteren aan de huidige
werkwijze van bodemenergiesystemen?

Communicatie en afstemming
Met bovengrondse partijen
Ontwerp
4.1 Vastlegging uitgangspunten (iteratief!)
4.4 Energieconcept
Bijlage 1 Communicatieprotocol
Detail engineering
5.1 Vastlegging uitgangspunten
Realisatie
6.1 Voorbereiding realisatie
6.2 Uitvoering
Onderhoud en beheer
7.1 Onderhoud en beheer
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Communicatie en afstemming
Tussen de projectfasen
Ontwerp
4.7 Informatieoverdracht
Detail engineering
5.1 Vastleggen uitgangspunten
5.7 Onderhoud- en beheerplan
5.8 Verslaglegging ontwerpfase
Realisatie
6.1 Voorbereiding realisatie
6.4 Onderhoud en beheer
6.5 Revisie
Beheer en onderhoud
7.1 Onderhoud en beheer
7.3.2 Correctief onderhoud (oorzakenanalyse)

Opnemen van richtlijnen?
NVOE-richtlijnen open systemen
ISSO 73 Ontwerp BWW’s
Novem kwaliteitsrichtlijn BWW’s
Afweging:
Actueel?
Beheer van aanpassingen?
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Kwaliteitsverbetering en
rendement
Hydraulisch circuit: ‘streef naar een zo laag
mogelijk energieverbruik en zo hoog mogelijk
rendement’
Overdruk tijdens bedrijf
Maximale stroomsnelheid 2,5 m/s
Maximaal drukverlies bronleiding 50 kPa
Maximaal drukverlies TSA 100 kPa
Energieverbruik bronpomp inzichtelijk
Integraal ontwerp temperaturen TSA

Kwaliteitsverbetering en
rendement
Onderhoud en beheerplan: ‘Aandacht voor:…’
Voorraad beheer
Voorraad beheer
Energiebalans
Bodembevriezing
Bronverstopping
Lekkages
Waterverplaatsing
Debietverdeling
Temperatuurniveaus
Temperatuurniveaus
Projectevaluatie
Project evaluatie
Totaal rendement bodemenergiesysteem ligt bij
beheerder bovengrondse installatie
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Interne kwaliteit: BRL 11000
Inleiding - reikwijdte, definities
Proces – opdracht, uitvoering, rapportage
Kwaliteitsmanagementsysteem – organisatie,

personeel, interne audits, inkoop
Eisen aan toets door CI – auditteam, audits,
certificaat afgifte, sancties
Bijlagen – gebruik keurmerk
Auteurs – Kiwa en SIKB
Begeleidingscommissie – NVOE (groot, klein,
leergang), VKB, Bouwend Nederland, IPO,
VNG, Agentschap NL, KBI, SIKB (vz.)

Wat het betekent voor de
installateur
erkenning verplicht voor ontwerp, realisatie,
beheer, onderhoud en verwijdering installatie
certificaat grondslag voor erkenning
bovengronds: BRL 6000-00 + BRL 6000-21
+ ISSO Publicatie 39 (evt. andere)
ondergronds: BRL SIKB 11000 + protocol
11001
beide: communicatieregels bij uitvoering
aantonen dat personeel voldoet aan
competentie eisen door halen CITO-examen(s)
NVOE zorgt voor leergang
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Wat het betekent voor de overheid
KWALIBO-principe
alleen nog beschikkingen afgeven op basis van
informatie of ander werk van erkende
installateurs
bij informatie of ander werk van niet-erkende
installateurs aanvraag om beschikking nietontvankelijk verklaren
BUM Bodemenergie voor nemen besluiten
HUM Bodemenergie voor toezicht en
handhaving

Wat het betekent voor de
opdrachtgever
alleen nog opdracht verstrekken aan erkende
installateurs
moet kunnen rekenen op afgesproken
kwaliteitsniveau, onder meer alleen nog inzet
van gekwalificeerd personeel
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Hoe het verder gaat
Openbare reactieronde gesloten

Vaststelling CCvD Bodembeheer
BRL en protocol zijn dan definitief
Documentenonderzoek door RvA
Publicatie
Opnemen in regelgeving
praktijkervaring opdoen en verwerken in volgende

versies

Planning
tot 31 maart 2012: openbare reactieronde
april 2012: verwerken reacties en bespreken in

begeleidingscommissies BRL en protocol
21 juni 2012: (CCvD) definitief vaststellen
zomer of najaar 2012: documentenonderzoek en
publicatie
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Leergang bodemenergie
B

Basisdeel vakmanschap bodemenergie
Doelgroep: vakmensen (HBO/WO niveau)
Cursusomvang: 2,5 d + 0,5 d proefexamen

C Specialisatie
bovengrond
open/gesloten

DG Specialisatie DO Specialisatie E Specialisatie
ondergrond
gesloten

ondergrond open
systemen

Doelgroep:
Ontwerpers en
installateurs

Doelgroep:
Ontwerpers en
installateurs

Doelgroep:
Ontwerpers en
installateurs

Cursus: 3d

Cursus: 2d

Cursus: 2d

Ontwerp
Ontwerp
Detail engineering Detail engineering
Realisatie
Realisatie

exploitatie
open/gesloten
Doelgroep:
Beheer &
onderhoudbedrijven
Cursus: 2d

Beheer &
onderhoud

Stichting
Infrastructuur
Kwaliteitsborging
Bodembeheer
Groningenweg 10
Postbus 420
2800 AK Gouda
T 0182 54 06 75
F 0182 54 06 76
E info@sikb.nl
www.sikb.nl
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Afspraken maken is één, deze nakomen is twee,
dit goed doen is de kunst.
In de SIKB maken overheid en bedrijfsleven samen
praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen voor
milieuhygiënisch en archeologisch bodembeheer.
Doel is het zoveel mogelijk voorkomen van fouten
in de hele keten van onderzoek, realisatie en
besluitvorming.
Een kwaliteitsrichtlijn schept duidelijkheid voor
opdrachtgever, opdrachtnemer en toezichthouder.
SIKB biedt instrumenten voor
eenvoudiger en beter bodembeheer.
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