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Implementatie 

geotechnisch booronderzoek



• Hoe ver bent u met de implementatie?

• Wat is moeilijk?

• Wat gaat goed?
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Booronderzoek (NEN-EN-ISO 14688)

Boormonster-

beschrijving

Boormonster-

analyse deel 1

Boormonster-

analyse deel 2

Boormonster-

analyse rest

Boormonster-

foto
Boorgatlogging

Tranche 2

Tranche 3

Niet gepland

Focus
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Booronderzoek

Boormonster-

beschrijving

Boormonster-

analyse
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Storymaps: Gaat dit helpen?
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https://gnm.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=b456c47f696641e59e5fe16fd40ce3b7
https://gnm.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=c92100f8633a4cbe91058ab5fdf6f919


Implementatie NEN-EN-ISO 14688

1. Stand van zaken

2. Opleiding

3. Contracten

4. Software

5. Discussie 
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Stand van zaken implementatie BHR-GT

• Ketentest BHR-GT

• Discrepantie tussen norm en BRO

– In overleg met de normcommissie

– Issues opgenomen in Github (https://github.com/BROprogramma/BHR-GT/issues)

– Voorlopige Workarund voor testomgeving

• Cursus / software / contractvorming (acties)

8 1 oktober 2019Ministerie BZK

https://github.com/BROprogramma/BHR-GT/issues
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Inventarisatie

Terugblik 2 juli
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Ketentest

NEN-EN-

ISO14688 issueVisualisatie

Schat aan informatie die bruikbaar is

Zijn er reeds softwareleveranciers die actief 

werken aan boorprogramma's? of wordt 

hier contact mee gezocht?

Tools voor snelle beoordelin door "interne 

controleurs" in het bronhouderportaal

Hoe ziet de visualisatie (boorprofiel) eruit 

t.o.v. de NEN5104? 

Techniek

actie

actie

Terugblik 2 juli
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Kwaliteitsverbetering onderzoek
Beter specificeren onderzoek, gerichtere 

inspanning

Relatie en verbindingen:

- Contract (€, tijd, kwaliteit)

- Bronhouder

- Opdrachtgever

- Opdrachtnemer

- Informatieleverancier

- Boorbedrijf

Proces

Opdrachtformulering in de tijd

- Oude NEN

- Nieuwe NEN

- Certificering / opleiding (benodigde tijd)

Hoe af te stemmen

Hoe verhoud zich het leveren aan de BRO en het 

opleveren van de gegevens in mijn project in de 

tijd?

- Verandering norm

- Wanneer kan ik de informatie goed keuren

- Kan ik ook in delen aanleveren

1 boring waarbij 3 bedrijven uitvoeren

- Geroerd

- Ongeroerd

- Analyseerd

Is dat mogelijk / kan dat?

Defineren opdracht comform nieuwe normen

Is inzichtelijk wat de tijdsbesteding voor 

booronderzoek volgens 14688 is ten opzichten 

van 5104 

Wanneer wil ik iets openbaar stellen en 

hoe verhoud zich dit met het 

aanleveren naar de BRO?

Houdt bij opstellen opdracht rekening met 

aanlevermoment(en) BRO
Goede descstudie basis voor onderzoek opzet

Uitgevoerde boringen / analyses 

Dienen die eerst te worden 

goedgekeurd door de opdrachtgever 

alvorens ze worden aangeleverd aan de 

BRO

Kwaliteitscontrole geautomatiseerd

Doel: 

- borging kwaliteit 

- < Handwerk

Nut en noodzaak (pijn)

Aansluiten dataleveranciers (boorders)

Aandacht voor controle stap in het 

proces. 

Leverancier kan wel 100 boringen in 1 

keer uploaden maar niet in 1 keer 

controleren. 

Aanvullingen aan een boring

Proces
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Afspraken opdrachtgever, 

bronhouder en 

opdrachtnemer 

Aanleverproces en 

kwaliteitscontrole

actie

Terugblik 2 juli

actie
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Boringen zijn beter van kwaliteit Duidelijkheid 5104 / 14688 Strakkere definitie data

Belangrijk dat er eenduidige cursus 

komt voor medewerkers die 

boorbeschrijvingen moeten 

vastleggen

Opleiding

- Formaat/inhoud

- Soorten

- Verplichtingen

Hoe moet er worden omgegaan 

met voorboringen voor uitvoering 

van sonderingen

Wat gebeurd er met de opleiding en 

basisregistratie huiidige personeel 

(RWS leefomgeving registratie) 

Opnieuw opleiden?

Code tabellen zijn die vast 

uitbreidbaar?

Met extra items?

Kennis bij de "inkopers" van 

overheden
Cursusen voor gebruik Validatie veldwerk certificering

Vastleggen (inmetingen boorpunt)

XYZ Gegevens

Nauwkeurigheid / Borging

Geen synthese meer, hoe zit het 

dan met ontwikkellen van 

ondergrond modellen (Regis bv.)

Wat te doen met aanvragen 

NEN5104 Door adviseurs van 

oude stempel

Relatie 14688

Bodemkundige classificatie 

onderzoek

Wat doen we met 

milieutechnische boringen 

(NEN5104/BRL2000) 

Die in het BRO formaat 

aangeleverd moeten worden

Geohydrologische 

boormonsterbeschrijving 

peilbuizen 14688

Afstemming eisen SIKB

Bij de Norm is alleen gekeken naar 

de geotechnische wereld terwijl bij 

NEN5104 ook andere werkvelden 

hebben meegekeken.

Leem zit niet meer in de norm en 

en kan dus niet benoemd worden. 

Onduidelijk of dit een probleem. 

Ontbreekt er nu wat?

Minder grondsoorten / Geen leem 

in 14688

Inhoud
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Opleiding en 

kennis

Booronderzoek en 

overige vakgebieden

actie

actie

Terugblik 2 juli

NEN-EN-ISO14688 

issue
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Hoe ga je om met de oude 

gegevens

Gebruik/Raadpleeg 

mogelijkheden 

opdrachtnemer 

- Snelle upload tijd

- 1e foutenscan bij data 

leverancier

Controle verschil in borng op 

zelfde plek:

- Wie signaleerd

- Wie neemt actie

Hoe makelijk is het om de 

14688 te gebruiken

Software voor gebruikers 

eenduidg

Onderhoud systeem

- Gepland

- Ongepland

Altijd beschikbaar

Gebruik

Klankbord / meldpunt 

implementatievragen

BRO / TNO / NEN ?

Informeren 

opdrachtgevers over 

nieuwe norm

Meertalig of alleen 

Nederlands?

Overig

Inhoudelijke en 

technische 

aspecten

Communicatie

Terugblik 2 juli
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Opleiding VOTB

• Stand van zaken

– 18 Oktober is er een try-out met een paar bedrijven.

• Voor wie

– Voor boormeesters en laboranten van de VOTB leden

– Ook niet leden (VOTB leden hebben voorrang)

• Planning

– Wordt bepaald na de try-out. Komt een schema voor. 
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Contract issues voor opdrachtgever en -nemer

• Wie zijn betrokken? 

– RWS, VOTB, BRO-programma

• Wat is de scope? 

– Inbedding in bestekken met passende aansprakelijkheden.

• Wat zijn de aandachtspunten?

– Realistische verzekerbare aansprakelijkheden voor VOTB leden.

• Hoe wordt het opgepakt? 

– Open overleg met RWS.

• Hoe is de planning? 

– Opgepakt op regulier kwartaaloverleg.
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Software



Software

• Wie zijn er aan de slag?

• Op welke wijze pakt men het op?

• Waar loopt men tegen aan?

• Wat is de planning?
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Vragen en discussie
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• Waar loopt u tegen aan?

• Wat is nog niet helder?

• Welke behoefte is er?


