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Implementatie NEN-EN-ISO 14688

Workshop ronde 1.

1. Inleiding
• Booronderzoek in relatie tot BRO

• Veranderingen vanuit de norm

2. Aan de slag!
• Waar worden we blij van?

• Wat vergt aandacht?

3. Discussie 
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Workshop ronde 2.

1. Inleiding
• Wat hebben we gedaan

• Wat is er opgehaald

• Wie is er betrokken

2. Aan de slag!
• Wat is exact het issue?

• Hoe kan daarop geschakeld worden?

• Wie moeten daarbij betrokken zijn?

3. Discussie 
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Diversiteit booronderzoek 1

3



Booronderzoek

Boormonster-
beschrijving

Boorgat-
logging

Boormonster-
analyse

Boormonster-
foto

Foto
Onder-
zocht

interval

bepaling

Onder-
zocht

interval

Onder-
zocht

interval

bepaling bepaling

logBoor-
monsterprofiel          

Booronderzoek

2 juli 2019

Deel 1 Deel 2

4



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)

2 juli 2019

Diversiteit booronderzoek 2
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Aanpak geotechnisch grondonderzoek met boringen

1. Definieer benodigde gegevens ondergrond voor een project en nauwkeurigheid

2. Bepaal in een desk study welke informatie al beschikbaar is en het geo-risico

3. Definieer doel aanvullend onderzoek en toepasbare normen

4. Werk op basis van doel en normen onderzoeksplan uit.

• Op basis van NEN-EN-ISO 22475-1 definieer je wat voor soort boringen en type 
monstername

• Op basis van NEN-EN-ISO 14688 aanvullend aangeven beschrijfkwaliteit (deel 1) en 
type en aantal indexproeven op basis van deel 2 van deze norm.
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NEN5104
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1. Zintuigelijke waarneming, monsteranalyses en 

syntheses (Project resultaat) zijn niet onderscheiden. 

2. Grondsoorten op basis van schattingen en 

onbekende nauwkeurigheden. 

3. Veel vrijheden in het al dan niet registreren van 

aspecten met de daaraan gekoppelde 

onduidelijkheid of er men er naar gekeken heeft. 

4. Geen relatie tussen monsterkwaliteit en te 

beschrijven aspecten.

5. Benoeming van aspecten is veelal niet uitgewerkt. 

1. Onderscheid tussen zintuigelijke identificeren (deel1) 

en analyseren (deel 2). Gaat niet over synthese.

2. Grondsoorten op basis van waarneembaar aspect 

en gedrag. (Zien en voelen)

3. Geen vrijheden bij het registreren van aspecten bij 

zintuigelijke waarnemingen. Is vastgelegd m.b.v. 

verschillende beschrijfkwaliteiten. 

4. Relatie monsterkwaliteit en te beschrijven aspecten 

is vastgelegd in de norm.

5. Hoe aspecten zintuigelijk kunnen worden 

onderscheiden is uitgewerkt.
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NEN-EN-ISO 14688
(grondsoortenindeling op basis van percentages korrelfracties) (grondsoortindeling fijne gronden op basis van grondgedrag)

Opmerking: Minder detail bij fijne gronden (silt/Kei). Indextesten 

brengen daar onderscheid in aan 



Opgeboord materiaal boormonsterprofielen Overig 

booronderzoek

Authentiek gegeven Basisregistratie / soorten profielen
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BRO standaardisatie

Uitgangspunten:

• Relevant voor hergebruik

• Eenduidig

• Betrouwbaar

Waar mogelijk volgens 

norm, richtlijn of protocol
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Proces Booronderzoek
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Gebruik 

informatie

https://arcg.is/0jvCnD
https://arcg.is/0jvCnD


BRO planning Geotechnisch booronderzoek
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Q3 2019 Q4 2019 2020

Ketentesten/optimaliseren:

aanleverfunctionaliteiten

Realiseren: 
uitgiftefunctionaliteiten

Concrete acties:

11 juli a.s.: workshop 
requirements visualisatie

Juli: eerste ketentesten 
aanlevering

Ketentesten/optimaliseren: 
aanlever- en 
aanvulfunctionaliteiten

Start migratie bestaande 
data

Wettelijke verplichting:

Aanlever- en gebruiksverplichting 

• GT boormonsterbeschrijving

• 8 boormonsteranalyses



Ketentesten Geotechnisch booronderzoek
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GT: geotechnisch, BMB: boormonsterbeschrijving, BMA: boormonsteranalyse
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Aan de slag!
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Inhoud Techniek Proces Gebruik Overig
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Implementatie NEN-EN-ISO 14688

Workshop ronde 1.

1. Inleiding
• Booronderzoek in relatie tot BRO

• Veranderingen vanuit de norm

2. Aan de slag!
• Waar worden we blij van?

• Wat vergt aandacht?

3. Discussie 
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Workshop ronde 2.

1. Inleiding
• Wat hebben we gedaan

• Wat is er opgehaald

• Wie is er betrokken

2. Aan de slag!
• Wat is exact het issue?

• Hoe kan daarop geschakeld worden?

• Wie moeten daarbij betrokken zijn?

3. Discussie 



Gekeken naar:

Geredeneerd vanuit:
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Proces Booronderzoek
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Gebruik 

informatie

https://arcg.is/0jvCnD
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Ophalen aspecten
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Inhoud Techniek Proces Gebruik Overig
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Groeperen aspecten
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Techniek Proces Gebruik OverigInhoud
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Wie zijn er betrokken in de keten?

• Opdrachtgevers

• Opdracht nemers

• Producenten van gegevens

• Gegevens leveranciers

• Gebruikers

• Software leveranciers

• Geotechnische Branche (VOTB)

• NEN

• Basisregistratieondergrond (LV+standaard)

• ………..
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Aan de slag!
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Inhoud

Per aspect

1. Wat is exact het issue?

2. Hoe kan daarop geschakeld worden?

3. Waar moet het issue belegd worden?

4. Wie moeten daarbij betrokken zijn?

Implementatie NEN-EN-ISO 14688


