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               Het Geografische BodemInformatieSysteem 

 

 

EFFECTIEVER DAN OOIT OMGAAN MET 

MILIEUGEGEVENS BODEM 

Het bodeminformatieproces is continu in beweging. Het is een proces van ontvangen en 

verstrekken, van uploaden en archiveren, van raadplegen en  wijzigen van bodeminformatie. En 

dit proces verloopt  geheel via internet. In dit proces moet bodeminformatie altijd voldoen aan 

de nieuwste normen en protocollen. Bovendien dient de informatie actueel en volledig te zijn. 

Infowolk heeft in samenwerking met overheden een bodeminformatiesysteem ontwikkeld die 

aan al deze eisen voldoet en waarmee u direct, zeer gemakkelijk én overzichtelijk mee uit de 

voeten kan!  

 

Vanuit iedere gewenste werkplek kunt u via het internet inloggen in GeoBIS en met behulp van 

een adreszoeker direct bodemgegevens van een wijk, gebied, locatie of specifiek adres 

raadplegen. GeoBIS is voorzien van een geografische kaart die u als gids dient gedurende het 

raadpleeg en mutatieproces. Op de basiskaart van GeoBIS, bijvoorbeeld uw GBKN, is het 

bovendien mogelijk om andere kaartlagen te integreren, zoals luchtfoto’s uit een externe bron of 

een bodemkwaliteitskaart. Ook is het mogelijk om andere informatie, bijvoorbeeld 

tankinformatie uit het gemeentelijk archief, te ontsluiten in GeoBIS. Als beheerder kunt u 

eenvoudig de informatie in GeoBIS inlezen, uitwisselen en desgewenst wijzigen. Op deze wijze 

krijgt u een volledig en actueel bestand aan bodeminformatie. Een bestand dat naar uw wensen 

kan worden ingericht en dat desgewenst ook voor derden beschikbaar is. De informatie die u te 

zien krijgt beperkt zich dus niet tot bodemgegevens maar kan worden verrijkt met informatie uit 

andere interne en externe bronnen.  
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Filosofie van GeoBIS 

In de filosofie van GeoBIS zijn de internetmogelijkheden geïntegreerd met het Geografische 

Informatie Systeem (GIS). Voor het gebruiksgemak is bewust gekozen voor een op 

internettechnologie gebaseerd platform, met de kracht van ‘Software as a service’ (SAAS). 

Vanuit een geografische ondergrond kan er met GeoBIS zeer overzichtelijk en snel te werk 

worden gegaan. Alle bodeminformatie wordt op deze ondergrond opgeslagen en beheerd.  

Deze sterke combinatie zorgt voor een optimale procesintegratie en processturing in én tussen 

organisaties. Hieronder leest u een overzicht van de mogelijkheden voor uw organisaties van 

zowel het werken via internet als het werken vanuit het GIS principe.  

 

 

 

 

 

 

Online raadplegen en muteren op de geografische kaart van GeoBIS 
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Het belang van het volledig via internet werken 

 Bodemgegevens muteren alsook raadplegen verloopt volledig via internet. Dit d.m.v. de 
interactieve basiskaart van GeoBIS waarop objecten zoals boorpunten en contouren 
kunnen worden ingevoerd en verrijkt met bodemgegevens. 

  

 Benaderbaar via elke webbrowser vanaf elke computer met toegang tot internet. Daarbij is 
het aan de beheerder van de gegevens tot op welk niveau andere betrokkenen binnen of 
buiten de organisatie de informatie mogen raadplegen. 

 

 Eenvoudige koppeling met andere via het internet verkrijgbare functionaliteiten en diensten 
zoals actuele kaartbestanden, leidinginformatie, adreszoekers. 

 

 Importeren en exporteren van bodemgegevens via XML; eenvoudig, snel en overzichtelijk 
voor u en alle andere betrokkenen in het bodeminformatieproces. 

 

 Geen installatie- en onderhoudsperikelen van de software. Dit wordt (op afstand) verzorgd 
door de leverancier Infowolk.  

 

 Automatische updates zijn gegarandeerd en kosteloos. 
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Het belang van het werken vanuit het GIS principe 

 Grote hoeveelheden data opslaan op de kaart. 

 Flexibele geografische kaart; uiteenlopende informatie opslaan zoals plattegronden, 

basiskaarten, luchtfoto’s, bodemkwaliteitskaarten enz. 

 De adres zoekfunctie is uw gids op de kaart. 

 Met een pop-up wordt u snel voorzien van de belangrijkste informatie over een geografisch 

object (b.v. onderzoekslocatie, boorpunt). U kunt makkelijk doorschakelen van de kaart 

naar de details en gekoppelde documenten. 

 

 

Overzichtelijk en eenvoudig onbeperkt data opslaan op de geografische kaart  
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Gemak in uitwisseling bodemdata 

Vanuit elke gewenste werkplek kan eenvoudig bodeminformatie worden uitgewisseld. Voor een 

optimale uitwisseling is GeoBIS voorzien van XML – import en export faciliteiten. Dit betekent 

dat u “met één druk op de knop” bodeminformatie kan inlezen afkomstig van derden zoals 

Phos4es; hét bodembeheersysteem voor bodemadviesbureaus en het provinciaal 

bodeminformatieplatform (Globis). Bodemdata zijn eveneens eenvoudig in te lezen door data te 

downloaden in XML – formaat. Deze data kan afkomstig zijn van adviesbureaus of van andere 

bronnen. Op die manier kan er gestreefd worden naar een compleet dossier aan 

bodeminformatie per onderzocht gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

Met 1 druk op de knop;  het uitwisselen van uiteenlopende bodeminformatie  
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 Webservices  

GeoBIS beschikt over een open structuur. Het platform staat open voor reeds beschikbare data 

of input van andere programmatuur. Dit gebeurt via de webservices infrastructuur binnen 

GeoBIS. De informatie kan hierover uiteenlopend zijn, zoals basisregistraties en BAG en  

vergunningeninformatie. 

 

GeoBIS voor alle betrokkenen 

In GeoBIS wordt bodeminformatie van onderzoeksniveau tot aan stofanalyse opgeslagen. 
Iedereen met een internetaansluiting kan – met instemming van de beheerder (doorgaans 
gemeente) – de gegevens raadplegen. Het is aan de beheerder tot op welk niveau de gegevens 
voor derden te raadplegen zijn. Als gemeente slaat u twee vliegen in één klap. U stelt zich 
enerzijds (zeer) dienstverlenend op en anderzijds bespaart het u kosten omdat u de 
bodeminformatie in veel gevallen niet meer zelf hoeft te leveren. Makelaars, 
projectontwikkelaars en adviesbureaus kunnen zelf nagaan wat er aan bodeminformatie op een 
perceel beschikbaar is. 

 

 
 
 
 
 
 

Uiteenlopende bodeminformatie verzamelen op de kaart. Door internen en externen te raadplegen 
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Grondwatermonitoring 

GeoBIS biedt de mogelijkheid om van een bepaald monitoringsgebied alle gegevens van 

peilbuizen te exporteren in XML voor een vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld voor een nieuwe 

monitoring-ronde. Adviesbureaus kunnen zodoende deze data weer direct importeren en dus 

hergebruiken. Per monitoringsgebied rekent GeoBIS voor elke peilbuis/filter en elke 

analyseparameter het 3-jaars gemiddelde uit en signaleert indien de nieuw gemeten waarde 

een te grote afwijking heeft. 

 

Het monitoren en bewaken van grondwater  
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GeoBIS is voorzien van de laatste toetsingsnormen en protocollen 

Voor het beheer, de uitwisseling en toetsing van bodeminformatie bestaan protocollen en 

toetsingsnormen. In GeoBIS zijn altijd de laatste toetsingsnormen en protocollen aanwezig. 

Infowolk zorgt voor automatische updates wanneer normen of protocollen worden 

geactualiseerd. Het blijft daarnaast mogelijk om bodeminformatie met een ouder SIKB-model in 

te lezen of bijvoorbeeld een oud bodemonderzoek aan de toen gangbare normen te toetsen.  

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht bodemonderzoeken conform de laatste toetsingsnormen en protocollen. 
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Het vastleggen van gegevens in GeoBIS 

Onderstaande figuur illustreert de vele relevante gegevens die in GeoBIS kunnen worden 

ingevoerd of geïmporteerd uit externe bronnen. De datastructuur van Geobis voldoet volledig 

aan SIKB – datamodel (van versie 5, 6, 7, 8 en 9). Elke nieuwe SIKB - versie wordt direct na het 

vrijgeven geïmplementeerd in GeoBIS.  

Na de illustratie volgt een toelichting op de daarin opgenomen gegevens verzamelingen. 
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BIS locaties   
 

Voor elke bodemonderzoeklocatie kunnen alle relevante gegevens zoals de basis 

adresgegevens (BAG), de Landelijk Informatiebeheer Bodemdata (LIB versie 6.X) worden 

vastgelegd. Het datamodel voldoet aan SIKB- versie 5,6,7,8 en 9 en wordt vastgelegd via 

webservices STUF-XML. Behalve administratieve gegevens betreft dit ook geografische 

gegevens namelijk de locatiecontour. 

  

 

Toevoegen van alle relevante informatie aan locaties 
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Daarnaast kunnen aan locaties o.a. de navolgende gegevens worden toegevoegd: 

1. Bodemonderzoeken 

Alle onderzoeksprojecten kunnen worden vastgelegd conform SIKB 5, 6, 7,8 en  9. Er is dus 

ook aansluiting met bronnen die nog een oudere SIKB versie ondersteunen. Naast de 

algemene projectgegevens is het mogelijk om digitale databestanden met meetgegevens 

(SIKB, 5, 6, 7, 8 en 9) te importeren. Hierdoor worden met een minimale inspanning alle 

onderzoeksdata toegevoegd en ontstaat daarmee een volledig bestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle onderzoeken overzichtelijk in het systeem 

Een verzameling aan (historische) informatie per onderzocht gebied.  
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2. Meetdata 

Meetdata kunnen in detail worden vastgelegd conform het SIKB protocol (versie 5, 6, 7, 8 en 9). 

Dat zijn de boorpuntdata, de bodemlaagbeschrijvingen, bodemmonster, analyses, peilbuizen en 

archeologische onderzoeksdata. De plek van boorpunten kan geografisch worden aangegeven. 

De analysegegevens kunnen worden getoetst aan het toetsingskader van de Wet 

bodembescherming (S, T, I -waarden), het Besluit bodemkwaliteit (AW2000, functie wonen, 

functie industrie), maar ook aan eigen (gebiedsspecifieke) normen. Desgewenst kunnen oudere 

bodemonderzoeken nog aan oude toetsingskaders worden getoetst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle meetdata conform toetsingsresultaat op de kaart 
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3. Activiteiten informatie (HBB) 

Alle relevante gegevens van activiteiten die binnen de onderzoekslocatie vallen kunnen worden 

vastgelegd. Naast de gebruikelijke bodeminformatie kan dat ook informatie zijn over WKO 

(warmte en koudeopslag), ondergronds gebruik bijvoorbeeld opslag en transport van afval en 

zo meer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder onderzocht gebied is uniek op de kaart 



 
 

                                                            

15

15 

 

               Het Geografische BodemInformatieSysteem 

4. Documenten 

Het is mogelijk om een onbeperkt aantal documenten op te nemen op locatie- en projectniveau. 

Hierbij kan worden gedacht aan documenten zoals de bodemonderzoeksrapporten in PDF, het 

XML bestand met de meetdata, vergunningen, besprekingsverslagen en beoordelingen in Word 

en Excel. Op deze manier kan voor elke locatie een bodemdossier worden opgebouwd en 

onderhouden.  

 

 

 

 

 

 

5. Op – en aanmerkingen van en door derden 

Middels deze functie hebben derden de mogelijkheid om bij een onderzoekslocatie op- en 

aanmerkingen te plaatsen. De beheerder - doorgaans de gemeente – krijgt deze opmerking 

teruggekoppeld en kan hierop reageren. Op deze manier kan bodeminformatie met hulp en 

kennis van anderen worden aangevuld of aangepast.  

 
 

Onbeperkt documenten opslaan bij ieder onderzocht gebied. Zoals het beoordeling bodemrapport hierboven. 
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Geen automatiseringszorgen! 

GeoBIS wordt u als Internetdienst beschikbaar gesteld waardoor gebruikers worden ontzorgt 
van alle technische aspecten. Bovendien is het beheer van software en data veel eenvoudiger 
en goedkoper dan in de traditionele omgevingen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van 
volledigheid in internetgebruik en geografie. Door te werken met GeoBIS hoeft de software niet 
meer op elke werkplek geïnstalleerd te worden. Vanuit de centrale online omgeving  profiteert 
uw gehele werkomgeving van continue automatische updates, onderhoud en de helpdesk.     
Dit scheelt u aanzienlijk veel tijd en kopzorgen!  
 

Overstappen is eenvoudig 

Overweegt u om uw huidige bodeminformatiesysteem te vernieuwen? Het omzetten van uw 

data kan snel en eenvoudig. Een groot deel van de bodemgegevens voldoet namelijk aan het 

SIKB - datamodel. Via XML worden deze bodemgegevens eenvoudig overgezet van uw oude 

bodeminformatiesysteem naar GeoBIS. 

Meer weten over GeoBIS? 

Vraag vrijblijvend een demonstratie aan. Dat kan door contact op te nemen met Infowolk op 

telefoonnummer 020 460 91 20, E-mailen kan ook naar info@infowolk.nl 
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Infowolk is de voortzetting van een samenwerking met o.a. Jess Systems. Jess Systems heeft 
sinds 1993 vele uiteenlopende hoogwaardige en innovatieve oplossingen ontwikkeld, die 
zorgdragen voor optimale procesintegratie en processturing in en tussen organisaties. 
Ongeacht de grootte en complexiteit van het bedrijfsproces. In al haar producten staat Infowolk 
garant voor efficiency,  gebruiksgemak en een uitstekende service. Op basis van het in eigen 
huis ontwikkelde “GeoXplore development en deployment platform levert Infowolk webbased 
toepassingen aan overheden o.a. op het gebied van gezondheidszorg, veiligheid, milieu en 
beheer van de openbare ruimte. Daarnaast bieden wij oplossingen aan bedrijven op het gebied 
van transport, logistiek, milieu, management enz. Zowel maatwerkoplossingen alsook 
standaardsystemen. 
 
De systemen van Infowolk worden geleverd op z.g. SaaS basis, waarbij geen dure 
investeringen in software meer nodig zijn. De klant neemt een abonnement op de functionaliteit 
van de software en kan binnen de kortste keren aan de slag, zonder zorgen over updates, 
releases, hardware, back-ups of wat dan ook. 
 
 

Contact 

Duivendrechtsekade 62 

1096 AH Amsterdam 

Tel.:  +31 (0) 20 460 91 20 

Fax.: +31 (0) 20 460 91 01 

E-mail: info@infowolk.nl 

 

 

 

 


