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Inhoud workshop

• Wat verstaan we onder booronderzoek in de 
BRO en welke diversiteit herkennen we?

• Wat behoord er niet toe?

• Hoe vertaald zich de diversiteit aan informatie 
zich tot het aanleverproces? 
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Domein bodem- en grondonderzoek
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1. Geotechnisch sondeeronderzoek 

2. Booronderzoek 

3. Wandonderzoek 

4. Geo-elektrisch onderzoek 

5. Seismisch onderzoek 



Booronderzoek in de BRO
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Booronderzoek en vakgebied
Bodemkunde: Gericht op de samenstelling, opbouw en vorming van bodem en de wijze 

waarop deze, met name landbouwkundig, gebruikt kan worden. 

Geotechniek: gericht op de stevigheid van de grond en het gedrag wat die grond zal gaan vertonen  
bij het aanbrengen van bepaalde belastingen of het (tijdelijk) veranderen van de 
grondwatersituatie of belasting.

Geologie: gericht op de opbouw van de ondergrond in relatie tot de wijze waarop deze is 
ontstaan/afgezet en de eigenschappen die daaruit voortvloeien.

Cultuurtechniek: gericht op het in cultuur brengen of houden van landoppervlakten en is meestal in 
relatie tot het aanbrengen van aanpassingen daaromtrent. Het vakgebied 
heeft een nauwe verwantschap met bodemkunde en geotechniek. 

Mijnbouw: Dit valt onder een ander domein met bijbehorende registratieobjecten

Milieukunde / Archeologie: Voorlopig niet in scope BRO (kan op vrijwillige basis geborgd worden in DINO)
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Booronderzoek
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Bodemkunde Geotechniek

Geologisch Cultuurtechniek



Aanpak booronderzoek in de BRO

1. Bodemkundig booronderzoek

2. Geotechnisch booronderzoek

3. Geologisch booronderzoek

4. Cultuurtechnisch booronderzoek
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Consolidatie 
Booronderzoek



Wat betekent booronderzoek in de BRO

Betreft onderzoek wat 

gerelateerd is aan:

- 1 opdracht

- 1 boring

- 1 locatie
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Bodemkundig booronderzoek 
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Booronderzoek in relatie tot vakgebied en deelonderzoek 
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* Dec. 2018:
Besluit Tweede Kamer 

onderzoek naar de 
mogelijkheden voor 

opnamen 
bodemverontreiniging 

in de BRO



- Heden en Verleden IMBRO/A
- Wat zijn we nu gewend?
- Wat is er uit het verleden?
- Wat is nog bruikbaar in de toekomst?
- Wat is nog BRO-waardig?

- Toekomst IMBRO
- Wat zou je eigenlijk willen hebben?

Kwaliteitsregime

De BRO bouwt voort op bestaande registraties 
van ondergrondgegevens, zoals 
DINO van TNO-GDN, en BIS Nederland dat 
wordt beheerd door WEnR. 

Tevens hebben bronhouders de mogelijkheid 
om gegevens met terugwerkende kracht aan te 
leveren

Tevens overgangstermijn.
Dit in relatie tot het aanpassen van bestaande contracten. 
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Vakgebied en classificatie boormonsterbeschrijving
• Bodemkunde: Technisch document 19A, 1995 (Bakker en Schelling)

• Geotechniek: NEN 5104 → NEN-EN-ISO 14688

• Geologie: NEN 5104 / SBB

• Cultuurtechniek: NEN 5104 / Bakker en Schelling

• Milieukunde: NEN 5104

• Archeologie: NEN 5104 / ASB

NEN 5104 vervangen door NEN-EN-ISO 14688: Vanuit het vakgebied geotechniek inmiddels opgepakt. 

Overheid/opdrachtgever bepalen zelf of en wanneer men overstapt. De markt kan NEN 5104 tot die tijd nog steeds toepassen 
(de wetgeving of het contract met de opdrachtgever is leidend, niet de status van de norm bij NEN).

Nieuwe versie SIKB protocol 2101 mechanisch boren verwijzing naar NEN-EN-ISO 14688
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Booronderzoek



Opgeboord materiaal boormonsterprofielen Overig 
booronderzoek

Authentiek gegeven Basisregistratie / soorten profielen
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Overig 
onderzoek



• Hard gegeven geen synthese/interpretaties
• Eenduidig vastleggen gegevens

– Gebruik van aannames leveren syntheses op
– Werkwijze is helder en overal identiek 

• Volgens standaard werkwijze of protocollen 
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Authentiek gegeven Basisregistratie / Analyse resultaten

Sluit de informatie aan bij de werkwijze en behoefte van de gebruiker?

Zandmediaan is een 
synthese of interpretatie 
en zit niet in de BRO 



BRO
Basisregistratie Ondergrond

Aanleverproces voor 
Booronderzoek

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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• Wie bent u?
– Wat voor soort organisatie?
– Vanuit welke rol handelt u?
– Welke kennis hebt u daarvoor nodig?
– Wat hebt u nodig aan faciliteiten?
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Bronhouder Aannemer Boormeester Laborant AdviesbureauOpdrachtgever

?

Aanleverproces booronderzoek
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Proces Booronderzoek
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Op welk niveau is wie 
actief en in welke rol?

Waar is tooling 
(software) beschikbaar?

Hoe verloopt 
overdracht?

Workshop aanleverproces



Wie wat en op welke wijze 
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Brondocumenten booronderzoek in de BRO



Overdrachtsmomenten 
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Leverancier Bronhouderportaal LV BRO

LV

BHR

CPT

SFR

Moment 1 Moment 2
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Scenario 1: Het booronderzoek wordt in zijn geheel aangeleverd aan het BHP
Uitwerking Geotechnisch booronderzoek met boormonsterbeschrijving en/of -analyse 
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Het booronderzoek wordt in delen geleverd waarbij 
als eerste moment het deelonderzoeken 

boormonsterbeschrijving met de algemene informatie 
van het booronderzoek wordt geleverd en op een 
ander de informatie van de boormonsteranalyse 

Scenario 2: Het booronderzoek wordt in delen aangeleverd aan het BHP
Uitwerking Geotechnisch booronderzoek met boormonsterbeschrijving en -analyse 
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Het booronderzoek wordt in delen geleverd waarbij 
als eerste moment het deelonderzoeken 

boormonsteranalyse met de algemene informatie van 
het booronderzoek wordt geleverd en op een ander 

de informatie van de boormonsterbeschrijving 



Wat betekent booronderzoek voor U?

1. Met wat voor type booronderzoek heeft u 
te maken?

2. Met welke deelonderzoeken heeft u te 
maken?

3. Welke rol(len) heeft u bij het aanleveren 
van booronderzoek?

4. Hoe gaan we elkaar helpen en wat zijn de 
acties? 
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Rollen binnen het bronhouderportaal
Bronhouder

Is verantwoordelijk voor 
hetgeen wat wordt 

aangeleverd aan de LV en 
kent anderen rollen toe in 

het BHP. 
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Gegevens-
leverancier

Heeft rechten van de 
bronhouder om gegevens 
aan te leveren in het BHP

Kwaliteits-
controleur

Heeft rechten van de 
bronhouder gekregen om 
voor hem aangeleverde 
gegevens te beoordelen 

Vaststeller

Heeft rechten van de 
bronhouder gekregen om de 

gecontroleerde gegevens 
door te leveren aan de LV

Bronhouder heeft de keuze om alles zelf te doen of om 
taken door andere uit te laten voeren. Hij blijft echter wel 
verantwoordelijk voor het geheel.

Hoe verhoud zich de taken
tot de brondocumenten?


