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Het SIKB Jaarcongres om 
kennis (met elkaar) te delen 

Het CCvD Archeologie 
na een vergadering 

Inspectie van een tank 
voordat deze de grond ingaat, 
conform SIKB AS 6800 

Leden van de 
Programmaraden 
Bodembescherming 
en Bodembeheer 
gezamenlijk op 
excursie

In de videoserie De Toepassing 
aandacht voor microscopisch 
onderzoek 

https://www.sikb.nl/archeologie/ccvd-archeologie
https://www.sikb.nl/archeologie/ccvd-archeologie
https://sikb.nl/bodembescherming/richtlijnen/as-sikb-6800
https://sikb.nl/bodembescherming/richtlijnen/as-sikb-6800
https://sikb.nl/bodembescherming/richtlijnen/as-sikb-6800
https://sikb.nl/over-sikb/organisatiestructuur/programmaraad-bodembeheer
https://sikb.nl/over-sikb/organisatiestructuur/programmaraad-bodembescherming/eerdere-verslagen-pr-bodembescherming?term=programmaraad%20bodembescherming&p=1
http://www.youtube.com/watch?v=EsiRlHn7e2Q
http://www.youtube.com/watch?v=EsiRlHn7e2Q
http://www.youtube.com/watch?v=EsiRlHn7e2Q
http://www.youtube.com/watch?v=EsiRlHn7e2Q


SIKB is de netwerkorganisatie waarin overheid en bedrijfsleven 
kwaliteitsrichtlijnen opstellen voor bodem, water, archeologie, 
bodembescherming en datastandaarden. De daarvoor ontwikkelde 
kennis en kunde verspreidt SIKB als partner in de kennisinfrastructuur. 
Daarnaast bevordert SIKB ook de implementatie van innovaties in 
proces en techniek. 

www.sikb.nl 
www.sikb.nl/over-sikb/missie

Doel 

http://www.sikb.nl
https://www.sikb.nl/over-sikb/missie
https://www.sikb.nl


In de Centrale Colleges van Deskundigen (CCvD’s) worden de 
kwaliteitsrichtlijnen voor marktpartijen en voor overheden 
actueel (d.w.z. juist, duidelijk en kosten-efficiënt) gehouden. 
De Programmaraden, de ogen en oren van SIKB, reflecteren op de 
SIKB-documenten en kijken vooruit naar actuele ontwikkelingen. 
Regelmatig overleg met partners als de certificatie-instellingen en 
de inspectie-instellingen borgt dat de instellingen de richtlijnen op 
dezelfde manier toepassen. Om kennis te delen en ervaringen uit 
te wisselen faciliteert SIKB diverse platforms, in de meeste 
gevallen in samenwerking met andere partijen. 

www.sikb.nl/over-sikb/organisatie

Proces

https://www.sikb.nl/over-sikb/organisatie


Het SIKB-netwerk is: samenwerken van mensen, gericht op het 
beheren van richtlijnen en op het delen van kennis. SIKB maakt 
dankbaar gebruik van de input van veel deskundigen, werkzaam binnen 
alle mogelijke aandachtsvelden die een relatie hebben met bodem, 
ondergrond en archeologie. Hun kennis en kunde leggen de basis voor 
de kennisorganisatie die SIKB is.    

www.sikb.nl/over-sikb/organisatiestructuur

Mensen

https://www.sikb.nl/over-sikb/organisatiestructuur


•  Kennisdeling via websites, publicaties, kennis- en  
discussiemiddagen en het jaarlijkse SIKB-congres;

•  Verzorgen van opleidingen en examens  
(via de Bodembreed Academie);

•  Faciliteren van diverse platforms voor het uitwisselen van  
kennis en ervaringen;

•  Op transparante wijze vastleggen van afspraken in  
kwaliteitsrichtlijnen (klik hier voor de video)

•  Stimuleren van vernieuwing en innovatie in proces  
en techniek. 

Resultaten
Zoek

Naar het gratis
BBA Leerplatform

Welkom bij de Bodembreed Academie, een digitaal platform met kennis en kunde over bodem en 
ondergrond voor (bodem)professionals. De Bodembreed Academie is een initiatief van Bodembeheer 
Nederland, SIKB en KOBO-HO.

De Bodembreed Academie staat nog maar aan het begin. Het huidige leeraanbod zal de komende 
jaren worden uitgebreid. We nodigen je graag uit om mee te werken aan de verdere ontwikkeling 
ervan. Als je hierin interesse hebt of meer wilt weten hierover, neem dan hier contact ons op.

Introductie video Bodembreed Academie

‘Geen bovengrond zonder een 
goed verzorgde en geordende ondergrond’

Nanda Sweres, docent stedenbouw aan de Hogeschool Rotterdam en ambassadeur KOBO-HO

5

Introductie
Meer behoefte aan gebiedsdekkende bodeminformatie

De grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie en 

energietransitie, en de Omgevingswet versterken de behoefte aan 

gebiedsgericht onderzoek. Na het in werking treden van de Omge-

vingswet zal de bodem (ook) juridisch gezien deel uitmaken van de 

fysieke leefomgeving. Daardoor zullen keuzes omtrent archeologie 

en bodemgebruik steeds meer een onderdeel vormen van een 

integrale gebiedsgerichte afweging. Hiervoor is gebiedsdekkende 

informatie over de bodem essentieel.
Kansen voor niet-invasieve meettechnieken

Geofysische en andere niet-invasieve meettechnieken (technieken 

waarvoor geen boor- of graafwerk nodig is) worden binnen de werk-

velden waarop de SIKB-schema’s zich richten (nog) relatief weinig 

toegepast. Deze technieken hebben zich echter al wel bewezen. Ze 

bieden kansen voor lijn- of vlakdekkende metingen en ze kunnen 

specifieke kenmerken en kwaliteiten van de bodem vaak nauwkeuri-

ger in beeld brengen dan de klassieke meettechnieken (zoals mon-

sterneming, gevolgd door chemische analyse in een laboratorium).

Kennis maken met niet-invasieve meettechnieken

We zien bij archeologie en bodembeheer wel een geleidelijke toe-

name van de inzet van niet-invasieve meettechnieken, vaak als on-

dersteunende onderzoekstechniek. Technieken, en combinaties van 

technieken, worden steeds beter en toegankelijker. Omdat de resul-

taten van deze meettechnieken nu niet onder de voor bodembeheer 

geldende erkenningsregeling vallen, worden de uitkomsten daar 

meestal nog geverifieerd met klassieke metingen. In deze situatie 

zijn niet-invasieve technieken goed bruikbaar om alvast een beeld te 

krijgen van de kenmerken van de bodem waarnaar u op zoek bent. 

Het voor de klassieke metingen noodzakelijke boor- of graafwerk 

kan daarna dan veel gerichter worden ingezet. Dit geldt evengoed 

bij archeologie, waardoor deze technieken ook daar een waardevolle 

bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderzoek. 

Via deze waaier wil SIKB u op een toegankelijke manier 

laten kennismaken met een aantal van deze innovatieve 

veldtechnieken bij archeologie en bodembeheer ter land, 

ter zee en in de lucht en de mogelijkheden daarvan.
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Te Land, 
ter Zee en 
in de Lucht
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Onderzoekstechnieken 

voor archeologie en 

bodembeheer

https://www.bodembreedacademie.nl
https://www.youtube.com/watch?v=WqEozQ2xSfo&t=52s
https://www.bodembreedacademie.nl

