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1. Welkom + inleiding

2. Algemene zaken

3. Publieke consultatie Geotechnisch Booronderzoek / Bodemkundig Wandonderzoek

A. Wanneer / Waar / Wat 

4. Scope IMBRO/A Geotechnisch booronderzoek

5. Workshop Geotechnisch Booronderzoek / Bodemkundig Wandonderzoek

Pauze

6. Vervolg workshop Geotechnisch Booronderzoek / Bodemkundig Wandonderzoek

7. Vooruitblik volgende sprint en doorkijk naar 2019

A. Oproep deelname ketentest

8. Rondvraag en afsluiting
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Stand van zaken BRO
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Acties en opmerkingen voorgaande sessies

Geen openstaande issues
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20 december 2018



Publieke consultatie

1. Wat

A. Bodemkundig wandonderzoek

B. Geotechnisch booronderzoek

2. Wanneer: 24 december tot 11 februari

3. Waar

Via Github: https://github.com/BROprogramma

A. Bodemkundig wandonderzoek: SFR 

B. Geotechnisch booronderzoek BHR-GT 

20 december 2018

https://github.com/BROprogramma
https://github.com/BROprogramma/SFR
https://github.com/BROprogramma/BHR-GT


Publieke consultatie Bodemkundig Wandonderzoek

20 december 2018

Onderdeel IMBRO IMBRO/A

wandonderzoek algemeen ⱱ ⱱ

wandbeschrijving ⱱ ⱱ

Wandmonsteranalyse / 
veldproeven

x x

Wandfoto x x

ⱱ = Ter consultatie 

x = Buiten scope



Aanpak booronderzoek in de BRO

1. Bodemkundig booronderzoek

2. Geotechnisch booronderzoek

3. Geologisch booronderzoek

4. Cultuurtechnisch booronderzoek

23 november 2018

Consolidatie 
Booronderzoek



Publieke consultatie Geotechnisch booronderzoek

20 december 2018

Onderdeel IMBRO IMBRO/A

Booronderzoek algemeen ⱱ ⱱ

Boormonsterbeschrijving ⱱ ⱱ

Boormonsteranalyse (deel 1) ⱱ x

Boormonsteranalyse (deel 2) x x

Boormonsterfoto x x

Boorlogging x x

ⱱ = Reeds geconsulteerd

ⱱ = Ter consultatie

x = Buiten scope



Wat vind u in de catalogus?
• Domeinmodel = overzicht van entiteiten en attributen

20 december 2018

Booronderzoek

+ kader aanlevering: KaderAanlevering

+ kader inwinning: KaderInwinning

+ vakgebied: Vakgebied

+ kaderstellende procedure: KaderstellendeProcedure

+ rapportagedatum onderzoek: Datum

- uitvoerder onderzoek: Organisatie [0..1]

+ terreintoestand bepaald: IndicatieJaNee [0..1]

+ boorgat bemeten: IndicatieJaNee

+ boormonsters beschreven: IndicatieJaNee

+ boormonsters geanalyseerd: IndicatieJaNee

+ boormonsters gefotografeerd: IndicatieJaNee

Terreintoestand

+ bodemgebruik: Bodemgebruik [0..1]

+ ligging op grondlichaam: LiggingOpGrondlichaam [0..1]

+ tijdelijke verandering: TijdelijkeVerandering [0..1]

Aangeleverde locatie

+ coördinaten: Coördinatenpaar

+ referentiestelsel: Referentiestelsel

+ datum locatiebepaling: Datum

+ methode locatiebepaling: MethodeLocatiebepaling

- uitvoerder locatiebepaling: Organisatie [0..1]

Gestandaardiseerde locatie

+ coördinaten: Coördinatenpaar

+ referentiestelsel: Referentiestelsel = ETRS89

+ coördinaattransformatie: Coördinaattransformatie

Aangeleverde verticale positie

+ lokaal verticaal referentiepunt: LokaalVerticaalReferentiepunt

+ verschuiving: Meetwaarde

+ waterdiepte: Meetwaarde [0..1]

+ verticaal referentievlak: VerticaalReferentievlak

+ datum verticale positiebepaling: Datum

+ methode verticale positiebepaling: MethodeVerticalePositiebepaling

- uitvoerder verticale positiebepaling: Organisatie [0..1]

Sliblaag

+ dikte: Meetwaarde

+ kleur: Kleur

+ methode positiebepaling bovenkant: MethodePositiebepalingSliblaag

+ methode positiebepaling onderkant: MethodePositiebepalingSliblaag

Boring

+ startdatum boring: Datum

+ einddatum boring: Datum

- uitvoerder boring: Organisatie [0..1]

+ voorbereiding: Voorbereiding

+ einddiepte voorbereiding: Meetwaarde [0..1]

+ traject weggegraven: IndicatieJaNee

+ einddiepte graven: Meetwaarde [0..1]

+ gesteente doorboord: IndicatieJaNee

+ boorprocedure: Boorprocedure

+ einddiepte boren: Meetwaarde

+ stopcriterium: Stopcriterium

+ tijdelijke verbuizing aangebracht: IndicatieJaNee [0..1]

+ einddiepte tijdelijke verbuizing: Meetwaarde [0..1]

+ spoeling gebruikt: IndicatieJaNee [0..1]

+ spoelingtoeslag: Spoelingtoeslag [0..1]

+ grondwaterstand: Meetwaarde [0..1]

+ bemonsteringsprocedure: Bemonsteringsprocedure

+ einddiepte bemonstering: Meetwaarde

+ ondergrond verontreinigd: IndicatieJaNee

+ gat afgewerkt: IndicatieJaNee

Weggegraven laag

+ bovengrens: Meetwaarde

+ ondergrens: Meetwaarde

+ weggegraven materiaal: WeggegravenMateriaal

Geboord interval

+ begindiepte: Meetwaarde

+ einddiepte: Meetwaarde

+ boortechniek: Boortechniek

+ geboorde diameter: Meetwaarde

Bemonsterd interval

+ begindiepte: Meetwaarde

+ einddiepte: Meetwaarde

+ voorbehandeling: Voorbehandeling

+ bemonsteringsmethode: Bemonsteringsmethode

+ bemonsteringskwaliteit: Bemonsteringskwaliteit

+ georienteerd gestoken: IndicatieJaNee [0..1]

Afgewerkt interval

+ begindiepte: Meetwaarde

+ einddiepte: Meetwaarde

+ permanente verbuizing aanwezig: IndicatieJaNee

+ diameter permanente verbuizing: Meetwaarde [0..1]

+ materiaal permanente verbuizing: Buismateriaal [0..1]

+ aanvulmateriaal: Aanvulmateriaal

+ aanvulmateriaal gewassen: IndicatieJaNee [0..1]

+ aanvulmateriaal met certificaat: IndicatieJaNee [0..1] Bemonsteringsapparaat

+ apparaattype: Apparaattype

+ containerdiameter: Meetwaarde [0..1]

+ containerlengte: Meetwaarde [0..1]

+ doorgangsdiameter: Meetwaarde [0..1]

+ kous gebruikt: IndicatieJaNee [0..1]

+ haakse steekmond: IndicatieJaNee [0..1]

+ steekmondapex: Meetwaarde [0..1]

+ steekmonddiameter: Meetwaarde [0..1]

+ steunvloeistof gebruikt: IndicatieJaNee [0..1]

+ voorzien van vanger: IndicatieJaNee [0..1]

+ voorzien van zuiger: IndicatieJaNee [0..1]

Boormonsterbeschrijving
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3
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5

6.0 6.1

6.2

6.4

6.5

6.8

7

8

9.0

Boormonsteranalyse

Verontreinigd interval

+ begindiepte: Meetwaarde

+ einddiepte: Meetwaarde

6.7

Kernopbrengst

+ totale opbrengst: Meetwaarde

+ intacte opbrengst: Meetwaarde

+ gesteentekwaliteitsindex: Meetwaarde

+ in het veld vastgesteld: IndicatieJaNee

6.6

Boorsnelheid

+ verlopen tijd: Meetwaarde [1..*]

+ diepte: Meetwaarde [1..*]

6.3

Registratieobject

+ BRO-ID: Registratieobjectcode

+ bronhouder: Organisatie

- object-ID bronhouder: Tekst200

- dataleverancier: Organisatie

+ kwaliteitsregime: Kwaliteitsregime

Registratiegeschiedenis

+ tijdstip registratie object: DatumTijd

+ registratiestatus: Registratiestatus

+ tijdstip laatste aanvulling: DatumTijd [0..1]

+ tijdstip voltooiing registratie: DatumTijd [0..1]

+ gecorrigeerd: IndicatieJaNee

+ tijdstip laatste correctie: DatumTijd [0..1]

+ in onderzoek: IndicatieJaNee

+ in onderzoek sinds: DatumTijd [0..1]

+ uit registratie genomen: IndicatieJaNee

+ tijdstip uit registratie genomen: DatumTijd [0..1]

+ weer in registratie genomen: IndicatieJaNee

+ tijdstip weer in registratie genomen: DatumTijd [0..1]
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10.0

heeft

1

heeft

1

heeft

0..*

heeft

0..1

heeft

0..1

heeft

0..1

heeft

0..1

heeft

1

uitgevoerd op

1

leidt tot

1..*

heeft

1..*

aan ondergrond ontsloten door

1

heeft

0..1

bemonsterd met

0..1

heeft

0..*

heeft

0..1

heeft

0..*

Boormonsterbeschrijving

+ datum voltooiing beschrijving: Datum

+ beschrijfprocedure: Beschrijfprocedure [1..2]

- uitvoerder beschrijving: Organisatie [0..1]

Boorprofiel

+ beschrijfkwaliteit: Beschrijfkwaliteit

+ continu bemonsterd: IndicatieJaNee

+ beschrijflocatie: Beschrijflocatie

+ beschreven materiaal: BeschrevenMateriaal

+ monstervochtigheid: Monstervochtigheid [0..1]

+ profiel gecontroleerd: IndicatieJaNee [0..1]

+ gemiddeld hoogste grondwaterstand: Meetwaarde [0..1]

+ gemiddeld laagste grondwaterstand: Meetwaarde [0..1]

Laag

+ bovengrens: Meetwaarde

+ bepaling bovengrens: Grensbepaling

+ ondergrens: Meetwaarde

+ bepaling ondergrens: Grensbepaling

+ antropogeen: IndicatieJaNee

+ type ingreep: TypeIngreep [0..1]

+ bijzonder materiaal: BijzonderMateriaal [0..1]

+ scheefstaand: IndicatieJaNee [0..1]

+ interne structuur intact: IndicatieJaNee [0..1]

+ gelaagd: IndicatieJaNee [0..1]

+ samengesteld: IndicatieJaNee [0..1]

+ gelaagdheid: Gelaagdheid [0..1]

Grond

+ geotechnische grondsoort: GeotechnischeGrondsoort

# grondsoort NEN5104: GrondsoortNEN5104 [0..1]

# grindgehalteklasse NEN5104: GrindgehalteklasseNEN5104 [0..1]

# organische stof gehalteklasse NEN5104: OrganischeStofGehalteklasseNEN5104 [0..1]

+ bijzonder bestanddeel: BijzonderBestanddeel [0..*]

+ kleur: Kleur

+ met vlekken: IndicatieJaNee [0..1]

+ gelaagde inhomogeniteit: GelaagdeInhomogeniteit [0..1]

+ disperse inhomogeniteit: DisperseInhomogeniteit [0..3]

+ kalkgehalteklasse: Kalkgehalteklasse [0..1]

+ organische stof gehalteklasse: OrganischeStofGehalteklasse [0..1]

+ doorworteld: IndicatieJaNee

+ scheve gradering: IndicatieJaNee [0..1]

+ verticale gradering: IndicatieJaNee [0..1]

+ vermengd: IndicatieJaNee [0..1]

+ type vermenging: TypeVermenging [0..1]

+ grindmediaanklasse: Grindmediaanklasse [0..1]

# fijn grind gehalteklasse: FijnGrindGehalteklasse [0..1]

# matig grof grind gehalteklasse: MatigGrofGrindGehalteklasse [0..1]

# zeer grof grind gehalteklasse: ZeerGrofGrindGehalteklasse [0..1]

+ zandmediaanklasse: Zandmediaanklasse [0..1]

# zandspreiding NEN5104: ZandspreidingNEN5104 [0..1]

+ veensoort: Veensoort [0..1]

+ textuur organische grond: TextuurOrganischeGrond [0..1]

+ consistentie fijne grond: ConsistentieFijneGrond [0..1]

+ consistentie organische grond: ConsistentieOrganischeGrond [0..1]

+ treksterkte veen: TreksterkteVeen [0..1]

+ geotechnische afzettingskarakteristiek: GeotechnischeAfzettingskarakteristiek [0..1]

+ ouderdom afzetting: OuderdomAfzetting [0..1]

Korrelvorm

+ groottefractie: Groottefractie

+ hoekigheid: Hoekigheid

+ sfericiteit: Sfericiteit

+ ruwheid: Ruwheid [0..1]

9.0

9.1

9.2

9.3

9.4

Niet beschreven interval

+ begindiepte: Meetwaarde

+ einddiepte: Meetwaarde

+ reden niet beschreven: RedenNietBeschreven

9.7

Post-sedimentaire discontinuïteit

+ begindiepte: Meetwaarde

+ einddiepte: Meetwaarde

+ in gesteente: IndicatieJaNee

+ type discontinuïteit: TypeDiscontinuïteit [0..1]

+ samengesteld: IndicatieJaNee [0..1]

+ onderlinge afstand: Meetwaarde [0..1]

+ glad: IndicatieJaNee [0..1]

+ breedteklasse: Breedteklasse [0..1]

+ opvulmateriaal: Opvulmateriaal [0..1]

9.8

Geotechnisch booronderzoek

deel boormonsterbeschrijving

versie 11 december 2018

Gesteente

+ gesteentesoort: Gesteentesoort

+ cementsoort: Cementsoort

+ bijzonder gesteentebestanddeel: BijzonderGesteentebestanddeel [1..*]

+ kleur: Kleur

+ gelaagde inhomogeniteit: GelaagdeInhomogeniteit [0..1]

+ disperse inhomogeniteit: DisperseInhomogeniteit [0..2]

+ kalkgehalteklasse: Kalkgehalteklasse

+ scheve gradering: IndicatieJaNee [0..1]

+ verticale gradering: IndicatieJaNee [0..1]

+ holtes aanwezig: IndicatieJaNee [0..1]

+ holteverdeling: Holteverdeling [0..1]

+ stabiliteit: Stabiliteit [0..1]

+ sterkteklasse: Sterkteklasse

+ verweerd: IndicatieJaNee [0..1]

Verweringsgraad

+ verkleuring: Verkleuring

+ desintegratie: Desintegratie

+ omzetting: Omzetting

9.5

9.6

beschreven als

0..1

resulteert in

1..3

beschreven als

0..1

omvat

1..*

heeft

0..*

heeft

0..*

heeft

0..1

heeft

0..2

Boormonsteranalyse

+ datum voltooiing analyse: Datum

+ praktijkrichtlijn monsteranalyse: PraktijkrichtlijnMonsteranalyse

+ omvang volledig: IndicatieJaNee

- uitvoerder analyse: Organisatie [0..1]

Bepaling geotechnisch watergehalte

+ bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure

+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode

+ monstervochtigheid: Monstervochtigheid [0..1]

+ verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*]

+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..1]

Onderzocht interval

+ begindiepte: Meetwaarde

+ einddiepte: Meetwaarde

+ monsterkwaliteit: Monsterkwaliteit

+ type analyse: TypeAnalyse

+ geotechnisch watergehalte bepaald: IndicatieJaNee

+ organische stof gehalte bepaald: IndicatieJaNee

+ kalkgehalte bepaald: IndicatieJaNee

+ volumieke massa bepaald: IndicatieJaNee

+ volumieke massa vaste delen bepaald: IndicatieJaNee

+ beschreven: IndicatieJaNee

Bepaling korrelgrootteverdeling

+ bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure

+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode

+ fractieverdeling: Fractieverdeling

+ dispersiemethode: Dispersiemethode [0..1]

+ verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*]

+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..1]

+ bijzonderheid materiaal: BijzonderheidMateriaal [0..2]

+ bepalingsmethode equivalente massa: bepalingsmethodeEquivalenteMassa [0..1]

+ equivalente massa: Meetwaarde [0..1]

+ toegepast lichtverstrooiingsmodel: ToegepastLichtverstrooiingsmodel [0..1]

Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um

+ fractie 0tot2um: Meetwaarde

+ fractie 2tot4um: Meetwaarde

+ fractie 4tot8um: Meetwaarde

+ fractie 8tot16um: Meetwaarde

+ fractie 16tot32um: Meetwaarde

+ fractie 32tot50um: Meetwaarde

+ fractie 50tot63um: Meetwaarde

Basis korrelgrootteverdeling

+ fractie kleiner63um: Meetwaarde

+ fractie groter63um: Meetwaarde

Standaardverdeling fractie kleiner63um

+ fractie 0tot2um: Meetwaarde

+ fractie 2tot32um: Meetwaarde

+ fractie 32tot50um: Meetwaarde

+ fractie 50tot63um: Meetwaarde

Standaardverdeling fractie groter63um

+ fractie 63tot90um: Meetwaarde

+ fractie 90tot125um: Meetwaarde

+ fractie 125tot180um: Meetwaarde

+ fractie 180tot250um: Meetwaarde

+ fractie 250tot355um: Meetwaarde

+ fractie 355tot500um: Meetwaarde

+ fractie 500tot710um: Meetwaarde

+ fractie 710tot1000um: Meetwaarde

+ fractie 1000tot1400um: Meetwaarde

+ fractie 1400umtot2mm: Meetwaarde

+ fractie 2tot4mm: Meetwaarde

+ fractie 4tot8mm: Meetwaarde

+ fractie 8tot16mm: Meetwaarde

+ fractie 16tot31.5mm: Meetwaarde

+ fractie 31.5tot63mm: Meetwaarde

+ fractie groter63mm: Meetwaarde

Uitgebreide verdeling fractie groter63um

+ fractie 63tot90um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 63tot75um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 75tot90um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 90tot125um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 90tot106um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 106tot125um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 125tot180um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 125tot150um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 150tot180um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 180tot250um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 180tot212um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 212tot250um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 250tot355um: Meetwaarde

+ fractie 355tot500um: Meetwaarde

+ fractie 500tot710um: Meetwaarde

+ fractie 710tot1000um: Meetwaarde

+ fractie 1000tot1400um: Meetwaarde

+ fractie 1400umtot2mm: Meetwaarde

+ fractie 2tot4mm: Meetwaarde

+ fractie 4tot8mm: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 4tot5.6mm: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 5.6tot8mm: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 8tot16mm: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 8tot11.2mm: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 11.2tot16mm: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 16tot31.5mm: Meetwaarde

+ fractie 31.5tot63mm: Meetwaarde

+ fractie groter63mm: Meetwaarde

Bepaling organische stof gehalte

+ bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure

+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode

+ verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*]

+ lutumcorrectie toegepast: IndicatieJaNee [0..1]

+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..1]

+ organische stof gehalte: Meetwaarde

Bepaling kalkgehalte

+ bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure

+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode

+ verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*]

+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..1]

+ kalkgehalte: Meetwaarde

Onderzocht materiaal

+ bijzonder materiaal: BijzonderMateriaal [0..1]

+ geotechnische grondsoort: GeotechnischeGrondsoort [0..1]

+ bijzonder bestanddeel: BijzonderBestanddeel [0..*]

+ kleur: Kleur [0..1]

+ kalkgehalteklasse: Kalkgehalteklasse [0..1]

+ organische stof gehalteklasse: OrganischeStofGehalteklasse [0..1]

+ doorworteld: IndicatieJaNee [0..1]

+ grindmediaanklasse: Grindmediaanklasse [0..1]

+ zandmediaanklasse: Zandmediaanklasse [0..1]

Bepaling volumieke massa

+ bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure

+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode

+ monstervochtigheid: Monstervochtigheid

+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..1]

+ volumieke massa: Meetwaarde

Bepaling volumieke massa vaste delen

+ bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure

+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode

+ gebruikt medium: GebruiktMedium

+ inhoud monsterhouder: InhoudMonsterhouder

+ verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*]

+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..1]

+ volumieke massa vaste delen: Meetwaarde

Bepaling verticale vervorming

+ bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure

+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode

+ ringdiameter: Ringdiameter

+ filterpapier gebruikt: IndicatieJaNee

+ temperatuur: Meetwaarde

+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..1]

+ bijzonderheid materiaal: BijzonderheidMateriaal [0..2]

+ wandwrijvingcorrectiemethode: Wandwrijvingcorrectiemethode

+ apparaatrekcorrectie toegepast: IndicatieJaNee

+ lagerwrijvingcorrectie toegepast: IndicatieJaNee [0..1]

+ bijzonderheid resultaat: BijzonderheidResultaat [0..1]

Bepalingsstap

+ stapnummer: Nummer2

+ opgelegde drukspanning: Meetwaarde

+ nat uitgevoerd: IndicatieJaNee

+ zwel geconstateerd: IndicatieJaNee [0..1]

+ 24uurspunt: Meetwaarde [0..1]

Verticale vervorming

+ verlopen tijd: Meetwaarde

+ verticale rek: Meetwaarde

Resultaat bepaling

+ geotechnisch watergehalte: Meetwaarde

+ droogtemperatuur: Droogtemperatuur

+ droogtijd: Droogtijd

+ zoutcorrectiemethode: Zoutcorrectiemethode

10.0

Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte

+ bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure

+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode

+ bepalingsdiameter: Bepalingsdiameter

+ verticaal bepaald: IndicatieJaNee

+ monstervochtigheid: Monstervochtigheid

+ maximale ongedraineerde schuifsterkte: Meetwaarde [0..1]

+ laagste maximale ongedraineerde schuifsterkte: Meetwaarde [0..1]

+ hoogste maximale ongedraineerde schuifsterkte: Meetwaarde [0..1]
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Wat vind u in de catalogus? Domeinmodel

20 december 2018

Leeswijzer

Attribuut

+       wordt uitgeleverd aan alle afnemers

-        wordt alleen uitgeleverd aan 

         bronhouder/dataleverancier

#       mag niet bestaan onder kwaliteitsregime IMBRO  

         en wordt uitgeleverd aan alle afnemers.

Kardinaliteit

[1]     komt 1 keer voor

[1..*] komt 1 of meer keer voor

[0..1] komt 1 keer of niet voor

[0..*] komt 1 keer, meer keer of niet voor

Uitlevering alleen specifiek 
gerelateerd aan uitgifte-webservice

Alleen mogelijk voor IMBRO/AGeeft aan of en hoeveel keer het 
voor kan komen.



20 december 2018

Wat vind u in de catalogus?
1.10 rapportagedatum onderzoek

Naam attribuut rapportagedatum 
onderzoek 

Definitie De datum waarop de 
uitvoerder van het 
booronderzoek alle 
gegevens van het 
booronderzoek heeft 
vastgelegd en het 
resultaat aan de 
opdrachtgever kan 
worden aangeboden, dan 
wel de feitelijk datum van 
rapportage.

Kardinaliteit 1

Authentiek Ja

Domein Datum

Domein IMBRO/A OnvolledigeDatum

Waardebereik 1 januari 1980 tot heden

Regels De datum ligt niet na het 
tijdstip registratie object.

9.3.1 geotechnische grondsoort

Naam attribuut geotechnische grondsoort

Definitie De naam van de grondsoort 

vanuit geotechnisch 

perspectief.

Kardinaliteit 1

Authentiek Ja

Domein GeotechnischeGrondsoort

Type Codelijst

Regels IMBRO/A Wanneer de waarde van het 

attribuut beschrijfprocedure 

van de entiteit 

Boormonsterbeschrijving 

gelijk is aan 

NEN5104Synthetisch, 

heeft het gegeven geen 

waarde.

Toelichting De namen van grondsoorten 

zijn het resultaat van de 

afspraken die zijn 

vastgelegd in de 

beschrijfprocedure. Algemene regels

Specifieke domeinen

Specifieke regels

Waardebeperkingen



BRO
Basisregistratie Ondergrond

Standaardisatie 
booronderzoek

Robert Jan van Leeuwen: 
Geotechnisch booronderzoek IMBRO/A

20 dec 2018

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 



Geotechnisch booronderzoek 

• Bestaat uit drie onderdelen:

– Algemeen deel (boren, bemonsteren)

– Boormonsterbeschrijving

– Boormonsteranalyse

14 20 dec 2018Ministerie van BZK

IMBRO/A



Combinaties en IMBRO/A 

Geotechnisch booronderzoek

• Algemeen deel

• Boormonsterbeschrijving

• Boormonsteranalyse

15 20 dec 2018Ministerie van BZK

IMBRO/AIMBRO IMBRO/A

IMBRO

14688

IMBRO

14688

IMBRO

IMBRO

5104

IMBRO/A

IMBRO



Algemeen deel booronderzoek 

• Niet het doel van het onderzoek, maar het resultaat bepaalt het 
vakgebied.

• Veel van de IMBRO-gegevens mogen ontbreken.

• Voor boortechniek worden combinaties toegestaan.

• Voor bemonsteringsmethode worden combinaties toegestaan.

16 20 dec 2018Ministerie van BZK



Boormonsterbeschrijving NEN 5104

• Gesteente is buiten scope geplaatst.

• De procedure van beschrijven is minder strikt: 

– geen scheiding tussen beschrijven en analyse

– geen scheiding tussen beschrijven en interpreteren

– geen scheiding tussen geroerde en ongeroerde monsters.

• Er is altijd maar een boorprofiel.

17 20 dec 2018Ministerie van BZK



NEN 5104: de essentie/het minimum

• Procedure gebaseerd op de NEN5104-classsificatie, en dat betekent
voor de gegevensdefinitie:

– grondsoort NEN5104

– grindgehalteklasse NEN5104

– organische stof gehalteklasse NEN5104

18 20 dec 2018Ministerie van BZK



Laag en Grond (1)

• sommige gegeven kunnen er niet wezen, bijv.

– interne structuur intact

– treksterkte veen

• de meeste andere gegevens mogen er wezen,

– maar niet alle, bijv.

• geotechnische grondsoort

• organische stof gehalteklasse

19 20 dec 2018Ministerie van BZK



Laag en Grond (2)

• enkele andere nieuwe gegevens:

– fijn grind gehalteklasse

– matig grof grind gehalte

– zeer grof grindgehalteklasse

– zandspreiding

20 20 dec 2018Ministerie van BZK



BRO
Basisregistratie Ondergrond

Workshop 

Geotechnisch Booronderzoek  

Bodemkundig Wandonderzoek

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

20 december 2018



Workshop Geotechnisch Booronderzoek  & 
Bodemkundig Wandonderzoek

20 december 2018

Booronderzoek

+ kader aanlevering: KaderAanlevering

+ kader inwinning: KaderInwinning

+ vakgebied: Vakgebied

+ kaderstellende procedure: KaderstellendeProcedure

+ rapportagedatum onderzoek: Datum

- uitvoerder onderzoek: Organisatie [0..1]

+ terreintoestand bepaald: IndicatieJaNee [0..1]

+ boorgat bemeten: IndicatieJaNee

+ boormonsters beschreven: IndicatieJaNee

+ boormonsters geanalyseerd: IndicatieJaNee

+ boormonsters gefotografeerd: IndicatieJaNee

Terreintoestand

+ bodemgebruik: Bodemgebruik [0..1]

+ ligging op grondlichaam: LiggingOpGrondlichaam [0..1]

+ tijdelijke verandering: TijdelijkeVerandering [0..1]

Aangeleverde locatie

+ coördinaten: Coördinatenpaar

+ referentiestelsel: Referentiestelsel

+ datum locatiebepaling: Datum

+ methode locatiebepaling: MethodeLocatiebepaling

- uitvoerder locatiebepaling: Organisatie [0..1]

Gestandaardiseerde locatie

+ coördinaten: Coördinatenpaar

+ referentiestelsel: Referentiestelsel = ETRS89

+ coördinaattransformatie: Coördinaattransformatie

Aangeleverde verticale positie

+ lokaal verticaal referentiepunt: LokaalVerticaalReferentiepunt

+ verschuiving: Meetwaarde

+ waterdiepte: Meetwaarde [0..1]

+ verticaal referentievlak: VerticaalReferentievlak

+ datum verticale positiebepaling: Datum

+ methode verticale positiebepaling: MethodeVerticalePositiebepaling

- uitvoerder verticale positiebepaling: Organisatie [0..1]

Sliblaag

+ dikte: Meetwaarde

+ kleur: Kleur

+ methode positiebepaling bovenkant: MethodePositiebepalingSliblaag

+ methode positiebepaling onderkant: MethodePositiebepalingSliblaag

Boring

+ startdatum boring: Datum

+ einddatum boring: Datum

- uitvoerder boring: Organisatie [0..1]

+ voorbereiding: Voorbereiding

+ einddiepte voorbereiding: Meetwaarde [0..1]

+ traject weggegraven: IndicatieJaNee

+ einddiepte graven: Meetwaarde [0..1]

+ gesteente doorboord: IndicatieJaNee

+ boorprocedure: Boorprocedure

+ einddiepte boren: Meetwaarde

+ stopcriterium: Stopcriterium

+ tijdelijke verbuizing aangebracht: IndicatieJaNee [0..1]

+ einddiepte tijdelijke verbuizing: Meetwaarde [0..1]

+ spoeling gebruikt: IndicatieJaNee [0..1]

+ spoelingtoeslag: Spoelingtoeslag [0..1]

+ grondwaterstand: Meetwaarde [0..1]

+ bemonsteringsprocedure: Bemonsteringsprocedure

+ einddiepte bemonstering: Meetwaarde

+ ondergrond verontreinigd: IndicatieJaNee

+ gat afgewerkt: IndicatieJaNee

Weggegraven laag

+ bovengrens: Meetwaarde

+ ondergrens: Meetwaarde

+ weggegraven materiaal: WeggegravenMateriaal

Geboord interval

+ begindiepte: Meetwaarde

+ einddiepte: Meetwaarde

+ boortechniek: Boortechniek

+ geboorde diameter: Meetwaarde

Bemonsterd interval

+ begindiepte: Meetwaarde

+ einddiepte: Meetwaarde

+ voorbehandeling: Voorbehandeling

+ bemonsteringsmethode: Bemonsteringsmethode

+ bemonsteringskwaliteit: Bemonsteringskwaliteit

+ georienteerd gestoken: IndicatieJaNee [0..1]

Afgewerkt interval

+ begindiepte: Meetwaarde

+ einddiepte: Meetwaarde

+ permanente verbuizing aanwezig: IndicatieJaNee

+ diameter permanente verbuizing: Meetwaarde [0..1]

+ materiaal permanente verbuizing: Buismateriaal [0..1]

+ aanvulmateriaal: Aanvulmateriaal

+ aanvulmateriaal gewassen: IndicatieJaNee [0..1]

+ aanvulmateriaal met certificaat: IndicatieJaNee [0..1] Bemonsteringsapparaat

+ apparaattype: Apparaattype

+ containerdiameter: Meetwaarde [0..1]

+ containerlengte: Meetwaarde [0..1]

+ doorgangsdiameter: Meetwaarde [0..1]

+ kous gebruikt: IndicatieJaNee [0..1]

+ haakse steekmond: IndicatieJaNee [0..1]

+ steekmondapex: Meetwaarde [0..1]

+ steekmonddiameter: Meetwaarde [0..1]

+ steunvloeistof gebruikt: IndicatieJaNee [0..1]

+ voorzien van vanger: IndicatieJaNee [0..1]

+ voorzien van zuiger: IndicatieJaNee [0..1]

Boormonsterbeschrijving

1

3

4

5

6.0 6.1

6.2

6.4

6.5

6.8

7

8

9.0

Boormonsteranalyse

Verontreinigd interval

+ begindiepte: Meetwaarde

+ einddiepte: Meetwaarde

6.7

Kernopbrengst

+ totale opbrengst: Meetwaarde

+ intacte opbrengst: Meetwaarde

+ gesteentekwaliteitsindex: Meetwaarde

+ in het veld vastgesteld: IndicatieJaNee

6.6

Boorsnelheid

+ verlopen tijd: Meetwaarde [1..*]

+ diepte: Meetwaarde [1..*]

6.3

Registratieobject

+ BRO-ID: Registratieobjectcode

+ bronhouder: Organisatie

- object-ID bronhouder: Tekst200

- dataleverancier: Organisatie

+ kwaliteitsregime: Kwaliteitsregime

Registratiegeschiedenis

+ tijdstip registratie object: DatumTijd

+ registratiestatus: Registratiestatus

+ tijdstip laatste aanvulling: DatumTijd [0..1]

+ tijdstip voltooiing registratie: DatumTijd [0..1]

+ gecorrigeerd: IndicatieJaNee

+ tijdstip laatste correctie: DatumTijd [0..1]

+ in onderzoek: IndicatieJaNee

+ in onderzoek sinds: DatumTijd [0..1]

+ uit registratie genomen: IndicatieJaNee

+ tijdstip uit registratie genomen: DatumTijd [0..1]

+ weer in registratie genomen: IndicatieJaNee

+ tijdstip weer in registratie genomen: DatumTijd [0..1]

2

10.0

heeft

1

heeft

1

heeft

0..*

heeft

0..1

heeft

0..1

heeft

0..1

heeft

0..1

heeft

1

uitgevoerd op

1

leidt tot

1..*

heeft

1..*

aan ondergrond ontsloten door

1

heeft

0..1

bemonsterd met

0..1

heeft

0..*

heeft

0..1

heeft

0..*

Boormonsterbeschrijving

+ datum voltooiing beschrijving: Datum

+ beschrijfprocedure: Beschrijfprocedure [1..2]

- uitvoerder beschrijving: Organisatie [0..1]

Boorprofiel

+ beschrijfkwaliteit: Beschrijfkwaliteit

+ continu bemonsterd: IndicatieJaNee

+ beschrijflocatie: Beschrijflocatie

+ beschreven materiaal: BeschrevenMateriaal

+ monstervochtigheid: Monstervochtigheid [0..1]

+ profiel gecontroleerd: IndicatieJaNee [0..1]

+ gemiddeld hoogste grondwaterstand: Meetwaarde [0..1]

+ gemiddeld laagste grondwaterstand: Meetwaarde [0..1]

Laag

+ bovengrens: Meetwaarde

+ bepaling bovengrens: Grensbepaling

+ ondergrens: Meetwaarde

+ bepaling ondergrens: Grensbepaling

+ antropogeen: IndicatieJaNee

+ type ingreep: TypeIngreep [0..1]

+ bijzonder materiaal: BijzonderMateriaal [0..1]

+ scheefstaand: IndicatieJaNee [0..1]

+ interne structuur intact: IndicatieJaNee [0..1]

+ gelaagd: IndicatieJaNee [0..1]

+ samengesteld: IndicatieJaNee [0..1]

+ gelaagdheid: Gelaagdheid [0..1]

Grond

+ geotechnische grondsoort: GeotechnischeGrondsoort

# grondsoort NEN5104: GrondsoortNEN5104 [0..1]

# grindgehalteklasse NEN5104: GrindgehalteklasseNEN5104 [0..1]

# organische stof gehalteklasse NEN5104: OrganischeStofGehalteklasseNEN5104 [0..1]

+ bijzonder bestanddeel: BijzonderBestanddeel [0..*]

+ kleur: Kleur

+ met vlekken: IndicatieJaNee [0..1]

+ gelaagde inhomogeniteit: GelaagdeInhomogeniteit [0..1]

+ disperse inhomogeniteit: DisperseInhomogeniteit [0..3]

+ kalkgehalteklasse: Kalkgehalteklasse [0..1]

+ organische stof gehalteklasse: OrganischeStofGehalteklasse [0..1]

+ doorworteld: IndicatieJaNee

+ scheve gradering: IndicatieJaNee [0..1]

+ verticale gradering: IndicatieJaNee [0..1]

+ vermengd: IndicatieJaNee [0..1]

+ type vermenging: TypeVermenging [0..1]

+ grindmediaanklasse: Grindmediaanklasse [0..1]

# fijn grind gehalteklasse: FijnGrindGehalteklasse [0..1]

# matig grof grind gehalteklasse: MatigGrofGrindGehalteklasse [0..1]

# zeer grof grind gehalteklasse: ZeerGrofGrindGehalteklasse [0..1]

+ zandmediaanklasse: Zandmediaanklasse [0..1]

# zandspreiding NEN5104: ZandspreidingNEN5104 [0..1]

+ veensoort: Veensoort [0..1]

+ textuur organische grond: TextuurOrganischeGrond [0..1]

+ consistentie fijne grond: ConsistentieFijneGrond [0..1]

+ consistentie organische grond: ConsistentieOrganischeGrond [0..1]

+ treksterkte veen: TreksterkteVeen [0..1]

+ geotechnische afzettingskarakteristiek: GeotechnischeAfzettingskarakteristiek [0..1]

+ ouderdom afzetting: OuderdomAfzetting [0..1]

Korrelvorm

+ groottefractie: Groottefractie

+ hoekigheid: Hoekigheid

+ sfericiteit: Sfericiteit

+ ruwheid: Ruwheid [0..1]

9.0

9.1

9.2

9.3

9.4

Niet beschreven interval

+ begindiepte: Meetwaarde

+ einddiepte: Meetwaarde

+ reden niet beschreven: RedenNietBeschreven

9.7

Post-sedimentaire discontinuïteit

+ begindiepte: Meetwaarde

+ einddiepte: Meetwaarde

+ in gesteente: IndicatieJaNee

+ type discontinuïteit: TypeDiscontinuïteit [0..1]

+ samengesteld: IndicatieJaNee [0..1]

+ onderlinge afstand: Meetwaarde [0..1]

+ glad: IndicatieJaNee [0..1]

+ breedteklasse: Breedteklasse [0..1]

+ opvulmateriaal: Opvulmateriaal [0..1]

9.8

Geotechnisch booronderzoek

deel boormonsterbeschrijving

versie 11 december 2018

Gesteente

+ gesteentesoort: Gesteentesoort

+ cementsoort: Cementsoort

+ bijzonder gesteentebestanddeel: BijzonderGesteentebestanddeel [1..*]

+ kleur: Kleur

+ gelaagde inhomogeniteit: GelaagdeInhomogeniteit [0..1]

+ disperse inhomogeniteit: DisperseInhomogeniteit [0..2]

+ kalkgehalteklasse: Kalkgehalteklasse

+ scheve gradering: IndicatieJaNee [0..1]

+ verticale gradering: IndicatieJaNee [0..1]

+ holtes aanwezig: IndicatieJaNee [0..1]

+ holteverdeling: Holteverdeling [0..1]

+ stabiliteit: Stabiliteit [0..1]

+ sterkteklasse: Sterkteklasse

+ verweerd: IndicatieJaNee [0..1]

Verweringsgraad

+ verkleuring: Verkleuring

+ desintegratie: Desintegratie

+ omzetting: Omzetting

9.5

9.6

beschreven als

0..1

resulteert in

1..3

beschreven als

0..1

omvat

1..*

heeft

0..*

heeft

0..*

heeft

0..1

heeft

0..2

Boormonsteranalyse

+ datum voltooiing analyse: Datum

+ praktijkrichtlijn monsteranalyse: PraktijkrichtlijnMonsteranalyse

+ omvang volledig: IndicatieJaNee

- uitvoerder analyse: Organisatie [0..1]

Bepaling geotechnisch watergehalte

+ bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure

+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode

+ monstervochtigheid: Monstervochtigheid [0..1]

+ verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*]

+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..1]

Onderzocht interval

+ begindiepte: Meetwaarde

+ einddiepte: Meetwaarde

+ monsterkwaliteit: Monsterkwaliteit

+ type analyse: TypeAnalyse

+ geotechnisch watergehalte bepaald: IndicatieJaNee

+ organische stof gehalte bepaald: IndicatieJaNee

+ kalkgehalte bepaald: IndicatieJaNee

+ volumieke massa bepaald: IndicatieJaNee

+ volumieke massa vaste delen bepaald: IndicatieJaNee

+ beschreven: IndicatieJaNee

Bepaling korrelgrootteverdeling

+ bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure

+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode

+ fractieverdeling: Fractieverdeling

+ dispersiemethode: Dispersiemethode [0..1]

+ verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*]

+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..1]

+ bijzonderheid materiaal: BijzonderheidMateriaal [0..2]

+ bepalingsmethode equivalente massa: bepalingsmethodeEquivalenteMassa [0..1]

+ equivalente massa: Meetwaarde [0..1]

+ toegepast lichtverstrooiingsmodel: ToegepastLichtverstrooiingsmodel [0..1]

Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um

+ fractie 0tot2um: Meetwaarde

+ fractie 2tot4um: Meetwaarde

+ fractie 4tot8um: Meetwaarde

+ fractie 8tot16um: Meetwaarde

+ fractie 16tot32um: Meetwaarde

+ fractie 32tot50um: Meetwaarde

+ fractie 50tot63um: Meetwaarde

Basis korrelgrootteverdeling

+ fractie kleiner63um: Meetwaarde

+ fractie groter63um: Meetwaarde

Standaardverdeling fractie kleiner63um

+ fractie 0tot2um: Meetwaarde

+ fractie 2tot32um: Meetwaarde

+ fractie 32tot50um: Meetwaarde

+ fractie 50tot63um: Meetwaarde

Standaardverdeling fractie groter63um

+ fractie 63tot90um: Meetwaarde

+ fractie 90tot125um: Meetwaarde

+ fractie 125tot180um: Meetwaarde

+ fractie 180tot250um: Meetwaarde

+ fractie 250tot355um: Meetwaarde

+ fractie 355tot500um: Meetwaarde

+ fractie 500tot710um: Meetwaarde

+ fractie 710tot1000um: Meetwaarde

+ fractie 1000tot1400um: Meetwaarde

+ fractie 1400umtot2mm: Meetwaarde

+ fractie 2tot4mm: Meetwaarde

+ fractie 4tot8mm: Meetwaarde

+ fractie 8tot16mm: Meetwaarde

+ fractie 16tot31.5mm: Meetwaarde

+ fractie 31.5tot63mm: Meetwaarde

+ fractie groter63mm: Meetwaarde

Uitgebreide verdeling fractie groter63um

+ fractie 63tot90um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 63tot75um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 75tot90um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 90tot125um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 90tot106um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 106tot125um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 125tot180um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 125tot150um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 150tot180um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 180tot250um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 180tot212um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 212tot250um: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 250tot355um: Meetwaarde

+ fractie 355tot500um: Meetwaarde

+ fractie 500tot710um: Meetwaarde

+ fractie 710tot1000um: Meetwaarde

+ fractie 1000tot1400um: Meetwaarde

+ fractie 1400umtot2mm: Meetwaarde

+ fractie 2tot4mm: Meetwaarde

+ fractie 4tot8mm: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 4tot5.6mm: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 5.6tot8mm: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 8tot16mm: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 8tot11.2mm: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 11.2tot16mm: Meetwaarde [0..1]

+ fractie 16tot31.5mm: Meetwaarde

+ fractie 31.5tot63mm: Meetwaarde

+ fractie groter63mm: Meetwaarde

Bepaling organische stof gehalte

+ bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure

+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode

+ verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*]

+ lutumcorrectie toegepast: IndicatieJaNee [0..1]

+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..1]

+ organische stof gehalte: Meetwaarde

Bepaling kalkgehalte

+ bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure

+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode

+ verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*]

+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..1]

+ kalkgehalte: Meetwaarde

Onderzocht materiaal

+ bijzonder materiaal: BijzonderMateriaal [0..1]

+ geotechnische grondsoort: GeotechnischeGrondsoort [0..1]

+ bijzonder bestanddeel: BijzonderBestanddeel [0..*]

+ kleur: Kleur [0..1]

+ kalkgehalteklasse: Kalkgehalteklasse [0..1]

+ organische stof gehalteklasse: OrganischeStofGehalteklasse [0..1]

+ doorworteld: IndicatieJaNee [0..1]

+ grindmediaanklasse: Grindmediaanklasse [0..1]

+ zandmediaanklasse: Zandmediaanklasse [0..1]

Bepaling volumieke massa

+ bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure

+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode

+ monstervochtigheid: Monstervochtigheid

+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..1]

+ volumieke massa: Meetwaarde

Bepaling volumieke massa vaste delen

+ bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure

+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode

+ gebruikt medium: GebruiktMedium

+ inhoud monsterhouder: InhoudMonsterhouder

+ verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*]

+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..1]

+ volumieke massa vaste delen: Meetwaarde

Bepaling verticale vervorming

+ bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure

+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode

+ ringdiameter: Ringdiameter

+ filterpapier gebruikt: IndicatieJaNee

+ temperatuur: Meetwaarde

+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..1]

+ bijzonderheid materiaal: BijzonderheidMateriaal [0..2]

+ wandwrijvingcorrectiemethode: Wandwrijvingcorrectiemethode

+ apparaatrekcorrectie toegepast: IndicatieJaNee

+ lagerwrijvingcorrectie toegepast: IndicatieJaNee [0..1]

+ bijzonderheid resultaat: BijzonderheidResultaat [0..1]

Bepalingsstap

+ stapnummer: Nummer2

+ opgelegde drukspanning: Meetwaarde

+ nat uitgevoerd: IndicatieJaNee

+ zwel geconstateerd: IndicatieJaNee [0..1]

+ 24uurspunt: Meetwaarde [0..1]

Verticale vervorming

+ verlopen tijd: Meetwaarde

+ verticale rek: Meetwaarde

Resultaat bepaling

+ geotechnisch watergehalte: Meetwaarde

+ droogtemperatuur: Droogtemperatuur

+ droogtijd: Droogtijd

+ zoutcorrectiemethode: Zoutcorrectiemethode

10.0

Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte

+ bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure

+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode

+ bepalingsdiameter: Bepalingsdiameter

+ verticaal bepaald: IndicatieJaNee

+ monstervochtigheid: Monstervochtigheid

+ maximale ongedraineerde schuifsterkte: Meetwaarde [0..1]

+ laagste maximale ongedraineerde schuifsterkte: Meetwaarde [0..1]

+ hoogste maximale ongedraineerde schuifsterkte: Meetwaarde [0..1]
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• Werken aan de hand van voorbeelden 

• Benoemen van de relevante entiteiten

– Waar ontstaat deze informatie

• Invullen van de attributen van de entiteiten

– IMBRO of IMBRO/A

– Domeinen / domeinwaarden

– Regels

• Commentaar graag via PC aanleveren 

20 december 2018

Workshop Geotechnisch Booronderzoek  & 
Bodemkundig Wandonderzoek



BRO
Basisregistratie Ondergrond

Vooruitzicht / planning

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

20 december 2018



Bodem- & grondonderzoek
Sprintdoelen standaardisatieteam

25 7 januari 2019
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties



26 7 januari 2019
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Bodem- & grondonderzoek
Sprintdoelen standaardisatieteam 2



Geotechnische 
booronderzoek

boormonsteranalyses

20 december 2018

FASE 2 spoor 1 complexe bepalingen
A. Mechanische eigenschappen Verticale vervorming CRS-proef

A. Mechanische eigenschappen schuifsterkteverloop Triaxiaalproef Consolidated Undrained

A. Mechanische eigenschappen schuifsterkteverloop Consolidated Drained

A. Mechanische eigenschappen schuifsterkteverloop Unconsolidated Undrained

A. Mechanische eigenschappen schuifsterkteverloop Direct Simple 

Shear (DSS)

Ongedraineerd 

(= gesimuleerd)
A. Mechanische eigenschappen schuifsterkteverloop Gedraineerd

FASE 2 spoor 2 eenvoudige bepalingen
A. Mechanische eigenschappen vloeigrens Valconus

A. Mechanische eigenschappen Casagrandemethode

A. Mechanische eigenschappen uitrolgrens Rollen kleistaafje

A. Mechanische eigenschappen druksterkte Vrije prismaproef (UCS)

A. Mechanische eigenschappen schuifsterkteverloop Labvane test

A. Mechanische eigenschappen Verdichtbaarheid Proctorproef 5 punts

A. Mechanische eigenschappen 1 punts

C. fysische toestand Relatieve dichtheid min. dichtheid

C. fysische toestand max. dichtheid

C. fysische toestand Doorlatendheid doorlatendheidsproef

C. fysische toestand Thermische geleidbaarheid

Twee sporen aanpak!



BRO
Basisregistratie Ondergrond

Uitvraag deelname 
ketentest

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

20 december 2018



Ketenprocessen

12 december 2018

Opdracht-

gever

Aannemer Producent Controleur Gegevens-

beheerder

Gegevens-

gebruiker

Opdracht-

gever

Gegevens-

gebruiker



Specifieke Geotechnische keten, waterkeringen 

12 december 2018

Opdracht-

gever

Aannemer Producent controleur Gegevens-

beheerder

Gegevens-

gebruiker

Het Waterschapshuis

Waterschappen

…

Adviesbureau’s

VOTB

Wiertsema

Fugro

Mos

Inpijn

Gem. Rotterdam

…

VOTB

Wiertsema

Fugro

Mos

Inpijn

Deltares

Gem. Rotterdam

…

Het Waterschapshuis

Waterschap

…

bronhouder Het Waterschapshuis

Waterschappen

Adviesbureau’s

Deltares

…



BRO Ketenproces

12 december 2018

Opdracht-

gever

Aannemer Producent controleur Gegevens-

beheerder

Gegevens-

gebruiker

Productie

software

Bronhouder

portaal
BRO tools LV

Gebruikers 
software

Validatie 

en 

visualisatie



Software in de keten

12 december 2018

Productie

software

Bronhouder 
portaal

BRO tools LV
Gebruikers 
software

GeoWeb

D-serie

WBI

DAMO Metingen

PDOK, DINOloket

…

Validatie 

en 

visualisatie

Veldapps

TerraIndex

Eigen software

Labsoftware

DAMO Metingen

…

BRO programma



20 december 2018

Vragen Feed back



Evaluatie van deze bijeenkomst

20 december 2018

Rondje langs de aanwezigen:

Evaluatie


