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Profiel van Kiwa Technology
Kiwa Technology staat voor een veilige, duurzame en betrouwbare energie- en 
watervoorziening.
 
Onze klanten voorzien van relevante inzichten en informatie, gebaseerd op 
Kiwa’s jarenlange kennis & ervaring, dat is de basis voor zowel zich bewezen als 
toekomstgerichte oplossingen.
 
Kwaliteitsbeoordelingen van uw producten, processen, organisatie en mensen 
in combinatie met adviezen en consultancy op het gebied van energie- en water 
oplossingen. Zowel op het gebied van levering, systemen, opslag en infrastructuur van 
energie en water. Dat is wie wij zijn en wat we doen, en altijd in nauwe samenwerking 
met onze klanten.
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Expertisegebieden
 } Asset Management
 } Energiesystemen en -opslag
 } Gaskwaliteit
 } Gasmeetsystemen
 } Gastechnologie
 } Industriële veiligheid
 } Materiaalonderzoek
 } Ongevalsonderzoeken

 } Ontwikkeling van gasapplicaties
 } Vloeibare gassen
 } Veiligheid gasdistributie 
 } Veiligheid gasinstallaties 
 } Warmte en koude infrastructuur
 } Waterstof 
 } Watersystemen
 } ...en nog veel meer
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Productontwikkeling

Ontwerp

Aanleg

Beheer

Vraag / behoefte

 } Is mijn materiaal of product geschikt voor de 
beoogde toepassing?

 } Welk materiaal of product is het meest 
geschikt voor een toepassing?

 } Ik wil een productspecificatie gaan opstellen. 
Hoe kan Kiwa mij helpen?

 } Hoe ziet de markt voor mijn beoogde 
product eruit?

 } Ik wil mijn product getest hebben.

Aanbod

 } Marktonderzoek
 } Marktintroductie
 } Advies productontwikkeling
 } Ontwerp- en materiaalselectie
 } Chemische, fysische en mechanische 
materiaalbeproevingen

 } Testen van prototypes
 } Ontwikkeling testmethoden.

Vraag / behoefte

 } Welke leidingdiameters zijn nodig voor het te ontwerpen 
(bio)gasnet?

 } Welke impact heeft een beoogde netuitbreiding?
 } Aan welke norm- en regelgeving moet het netontwerp of 
de installatie voldoen?

 } Wat zijn de risico’s bij de verschillende alternatieven en 
hoe beheers ik die? 

 } Hoe borg ik de kwaliteit bij aanleg en beheer?

Vraag / behoefte

 } Hoe wordt de kwaliteit van aanleg geborgd?
 } Hoe laat ik mijn project met verstand van zaken 
begeleiden?

 } Wie voert onafhankelijke kwaliteitscontroles uit 
tijdens aanleg?

 } Hoe weet ik zeker dat de aanleg volgens 
specificaties is gebeurd?

 } Hoe kan ik de installatie of het net zorgeloos  
in gebruik nemen?

Vraag / behoefte

 } Hoe maak ik mijn net ‘smart’?
 } Hoe ziet de optimale vervangingsstrategie er uit?
 } Hoe betrouwbaar is mijn leidingnet of installatie?
 } Hoe kan ik mijn processen en organisatie verbeteren?
 } Wat is de oorzaak van een schade of incident?
 } Welke inspectiemethodiek is het meest effectief?
 } Welke onderhoudstrategie kan ik het beste toepassen?
 } Hoe implementeer ik (Risk Based) Asset Management?
 } Welke nieuwe inspectie- en reparatietechnieken zijn er?
 } Hoeveel groen gas of waterstof kan ik invoeden?
 } Welke invloed heeft het medium op mijn leiding?

Aanbod

 } Netdimensionering
 } Risicoanalyse
 } Engineering
 } IRENE Pro
 } Impactanalyses
 } Advisering norm- en regelgeving
 } Second opinion net- of 
installatieontwerp

 } Haalbaarheidsonderzoek.

Aanbod

 } Kwaliteitsbeoordeling
 } Kwaliteitsborging
 } Instructie en opleiding
 } Supervisie 
 } Projectmanagement
 } In bedrijfname test (‘commissioning’)
 } Advisering aanleg en beheer.

Aanbod

 } Schade- en incidentenonderzoek
 } Calamiteitenoefeningen
 } Consultancy Asset Management
 } Consultancy Veiligheid
 } Consultancy Gasdistributietechniek
 } Gasnetanalyses (IRENE Pro)
 } Benchmarking en bepaling ‘best practises’
 } Innovatieve technieken
 } Advisering invoedingsvraagstukken
 } Restlevensduur bepaling.

Het beschikbaar zijn van energie 
en water zal in de toekomst steeds 
belangrijker worden. Niet alleen is 
het een wereldwijde uitdaging om 
voldoende energie en water te produ-
ceren, maar ook om het vervolgens 
bij de eindgebruiker te krijgen. De 
leverings-zekerheid van energie en 
water, maar ook van andere gasvor-
mige of vloeibare media door leidin-
gen kan alleen gegarandeerd worden 
wanneer de veiligheid en integriteit 
van de distributie gewaarborgd zijn.

Een greep uit de vragen die hierbij 
beant-woord moeten worden zijn: 
Wanneer moet ik een leidingnet 
vervangen? Welke materialen kan ik het 
beste toepassen en wat is de kwaliteit 
ervan in relatie tot de toepassing? Hoe 
borg ik de kwaliteit en veiligheid van 
een net bij de aanleg? Wat kan Asset 
Management voor mijn organisatie 
betekenen? Hoe bepaal ik de oorzaak 
van een storing of schade en hoe 
voorkom ik deze in de toekomst?

Zoekt u antwoord op één of meer van 
dit type vragen, dan is Kiwa Technology 
uw partner.Wij zijn een groep ervaren 
professionals die waarde creëert voor 
de beheerders van infrastructurele 
netwerken en installaties in onder 
andere de gas-, water- en warmte-
sector, en voor hun toeleveranciers en 
toezichthouders. Dit doen wij door de 
inzet van de krachtige combinatie van 
onze technische en bedrijfskundige 
kennis over het installeren en beheren 
van deze netwerken en installaties en 
over de hierin toegepaste materialen 
en producten. Daarnaast bieden wij 
de unieke meerwaarde dat wij onze 
adviezen en innovatieve oplossingen 
kunnen onderbouwen met onderzoeken 
en tests die wij in onze eigen moderne 
en volledig uitgeruste laboratoria kunnen 
uitvoeren.
Op deze manier hebben wij al decennia 
lang relaties met onze nationale en 
internationale klanten opgebouwd, die 
zijn gebaseerd op professionaliteit, 
duurzaamheid, onafhankelijkheid en 
vertrouwen.


