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0. Inleiding 

 

 

Dank u voor de keuze van de SMART van Back2B6. De SMART is de Sample Managment And 

Registration Tool voor diverse vormen van registratie van (milieukundige) monsterneming. In versie 

SMART-Office 2.3 (juni 2013, in combinatie met SMART-Field 1.5) is de SMART geschikt voor 

veldwerkregistratie van:  

- partijkeuringen grond (protocol 1001) 

- partijkeuringen Niet Vormgegeven Bouwstoffen (protocol 1002) 

- partijkeuringen Vormgegeven bouwtsoffen (protocol 1003) 

- partijkeuringen te storten korrelvormige afvalstoffen (1004) 

- bodemonderzoek, nemen van grondmonsters en beschrijven (protocol 2001, NEN5104/5706; 

meerdere invoer-mogelijkheden: met NEN-codes of procenten en voor beginners of gevorderden, 

printmogelijkheden in het Frans) 

- nemen van grondwatermonsters (protocol 2002) 

- waterbodemonderzoek (protocol 2003) 

- asbest in bodem en verhardingen (protocol 2018, NEN5707 en NEN5897) 

- registratie van monstergegevens van talloze matrices als losse monsters (afvalwater, weefsel, 

compost, etc). 

- GPS-metingen met zowel in interne als een externe GPS, ijkprocedure, voor het vastleggen van 

contouren en meet- of monsterpunten 

- SIKB-9.1.0 import/export 

 

Analoog waterpassen is in testfase en nog niet beschikbaar. 

 

De SMART bestaat uit drie applicaties: 

1. Veldmodule (SMART-field) 

2. Officemodule (SMART-office) 

3. Web-module (SMART-web) 

 

De modules 1 en 2 zijn gratis te downloaden van www.back2b6.net. Regelmatig verschijnen er 

nieuwe versies met nieuwe functionaliteiten en verbeterde oude functionaliteiten (de oude 

databestanden blijven gewoon werken). Check dus regelmatig onze website om te kijken of er 

nieuwe versies zijn. Voor het verbeteren van onze software maken we graag gebruik van input van 

gebruikers via het forum op www.back2b6.net. Het forum is bedoeld om te communiceren met 

Back2B6 –medewerkers en medegebruikers. Er worden vragen, tips en trucs gepost en antwoord 

gegeven op vragen. Back2B6 kiest uit dit forum onderwerpen voor verbeteringen voor volgende 

versies. Persoonlijke assistentie en hulp wordt geboden via heldpdesk@back2b6.com. Via dit 

mailadres kunnen bestanden worden verzonden. Het is niet toegestaan om via het forum bestanden 

te versturen; immers bevat elk databestand vertrouwelijke informatie. Back2B6 laat zich graag 

aansturen door de gebruikers om gebruikers beter te bedienen.  

 

Door de gratis software te downloaden, gaat de gebruiker akkoord met de gebruikersovereenkomst 

die te vinden is op de Downloadpagina van www.back2b6.net.  

 

Met SMART-field en SMART-office kan survey-data worden opgenomen en allerlei gegevens van 

monsters worden geregistreerd. De software is bedoeld om heldere verslagen van velddata te maken 
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en om digitaal te kunnen communiceren met laboratoria. SMART-field en SMART-office zijn 

gebaseerd op barcodetechnologie en Windows Mobile (5 of 6). 

 

Voor het gebruik van SMART-web, dient een incasso-overeenkomst met Back2B6 BV te worden 

gesloten.  

 

 

1. Samenvatting 

 

SMART-field is een digitaal formulier voor Windows (PC) en een op Windows Mobile 5 of 6 

gebaseerde veldcomputer. Hiermee worden veldgegevens verzameld van milieukundig onderzoek, 

zoals bodemonderzoek, partijkeuringen, onderzoek naar asbest in bodems en puinlagen, 

waterbodemonderzoek, etc. De gratis software is gebaseerd op de volgende Nederlandse normen en 

besluiten: NEN5104, NEN5740, NEN5706, NEN5707, NEN5720, NEN5897, Besluit Bodemkwaliteit. 

 

De velddata wordt elektronisch naar de projectleider van het onderzoek verstuurd en kunnen met 

SMART-office worden bewerkt. Verzenden van bestanden gaat via Outlook. Voorwaarde is dat de 

veldcomputer een SIM-kaart en een emailadres heeft. Uiteraard kan data ook via Activsync, 

bluetooth of SD-card worden overgebracht. 

 

In SMART-office kunnen ook door de projectleider onderzoeken voorbereid worden die vervolgens 

elektronisch naar  SMART-field gestuurd kunnen worden. Met SMART-field kunnen ontvangen 

bestanden worden aangevuld met velddata en vervolgens weer terugestuurd worden naar de 

projectleider. Hiermee is de SMART tevens een instructiemethode waardoor papieren formulieren 

overbodig zijn. 

 



BACK TO BASICS
surveysoftware

BACK2

B6
 

 

5 

Tip: met Google Earth kunnen boorplannen worden gemaakt die, opgeslagen als JPG, in het veld 

kunnen worden geopend. Ook kunnen tiff-bestanden worden gelezen met een veldcomputer. Niet 

alle veldcomputers kunnen PDF-bestanden lezen. Er is op internet wel gratis software beschikbaar 

(Adobe Reader 2.0 voor Windows Mobile).  Op internet is veel handige en gratis software 

beschikbaar, o.a. een AutCAD-achtige variant “ShortCAD lite”, waarmee DXF bestanden kunnen 

worden gelezen en gewijzigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van een Google Earth boorplan. 

 

Met SMART-office worden analysemonsters aangemaakt voor export naar laboratoriumsoftware. 

Het exportbestand (de labopdracht) kan worden geopend met de programmatuur van het lab. Met 

de lab-programmatuur wordt de analyseopdracht voorzien van de gewenste analysepakketten. De 

lab-opdracht bevat gegevens van monsters, zoals projectinformatie, datum en tijd van de 

monsterneming, de barcodes van monsters en een verdenking van verontreiniging. Dit laatste is 

uniek. Geen ander systeem doet dat. Met deze verdenking (vlaggetjes of tags) kan het laboratorium 

bij onverwachte analyseresultaten controleren of het resultaat door de monsternemer al is 

aangekondigd door het aanvinken van afwijkende bodemmaterialen. In SMART-field zijn immers 

geuren, afwijkende materialen, olie/waterreacties en eventueel meetresultaten van een Foto 

Ionisatie Detector (PID) of een vergelijkbaar apparaat, opgenomen per genomen monster. Het 

systeem herkent de afwijkingen in de bodem en vertaalt de waarneming naar een mogelijke 

verontreiniging in het specifieke bodemmonster.  

 

Met SMART-office kan bodeminformatie worden toegevoegd aan het velddatabestand en er kunnen 

teksten volgens de systematiek van SIKB0100, zoals hypothese en conclusies van het 

bodemonderzoek worden toegevoegd. De verkregen bestanden (B2S-bestanden) kunnen worden 

aangevuld met de analyseresultaten die het lab u digitaal ter beschikking stelt. Deze resultaten 

worden onderdeel van het B2B bestand waarmee in één bestand een complete verzameling van 
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veld- en laboratoriumdata is gerealiseerd. Indien later het onderzoek een vervolg krijgt, kan het oude 

bestand worden geopend en kan er een nieuw project aan worden toegevoegd.  

 

Bestanden kunnen worden samengevoegd op diverse levels, tot één projectdossier. Een soort 

digitaal patiëntendossier van een bodem. Een project kan worden geëxporteerd naar SIKB- 9.1.0. Ook 

kan een bestaand SIKB <9.1.0 bestand worden geïmporteerd. 

 

Via SMART-Office kunnen diverse CSV-exports worden gegenereerd, zoals monsterlijsten, gegevens 

van boringen, gegevens van peilbuizen en grondwater, gegevens van individuele monsters. Bij het 

samenstellen van analysemonsters voor een labopdracht kan worden gesorteerd op laagdiepte, 

geuren, olie/waterreacties, PID-resultaten, afwijkende bodemmaterialen en natuurlijk de datum van 

monsterneming. Per selectie kunnen monsterlijsten worden geëxporteerd als CSV. 

 

Om de velddata te presenteren met boorstaten, bodeminspectie verslagen van asbestonderzoek en 

dwarsprofielen van waterbodems, worden met SMART-web PDF-prints gemaakt en CSV-

exportbestanden gegenereerd. Voor deze services wordt een vergoeding gerekend volgens de 

prijsopgave die is te vinden op www.back2b6.com. Met deze werkwijze wordt alleen voor het 

gebruik van de software betaald. De ervaring leert dat kleine adviesbureaus met een laag 

bezettingspercentage van veldwerkautomatisering van bodemonderzoek meer dan 75% kunnen 

besparen op de kosten van veldwerkautomatisering bij bodemonderzoek, en grote bedrijven met 

optimale bezetting van veldwerksoftware gemiddeld circa 50% besparen op veldwerkautomatisering 

van bodemonderzoek. De Nederlands/Vlaamse versie print boorstaten volgens NEN5104 en 

NEN5706. Boorstaten kunnen ook in het Frans worden geprint. Er wordt gewerkt aan een vertaling 

die niet alleen de boorstaten-teksten vertaalt, maar ook de grondcode. Zo hebben veel landen een 

eigen grondclassificatiesysteem. Het meest gebruikte internationale systeem is de  USDA soil 

taxonamy.  

 

Doordat er veel extra applicaties zijn, zoals digitale registratie volgens de protocollen 1001 t/m 1004, 

2003 en 2018, is SMART veel breder inzetbaar dan alternatieve systemen. 

 

Met de export-optie naar SIKB-formaat, kan worden aangesloten op GIS-systemen die dit formaat 

ondersteunen.  

 

Systeemeisen: 

Om SMART-field op een veldcomputer te kunnen gebruiken moet de veldcomputer aan o.a. de 

volgende eisen voldoen: 

Vereist: 

• Schermresolutie van 240 x 320 of beter (met dezelfde lengte-breedte verhouding) 

• Windows Mobile 5 of 6 

• Microsoft .Net Compact Framework 3.5 of hoger (op onze site is een hyperlink te vinden om 

dit bestand te downloaden; bij in de installatieroutine vanaf de desktop wordt .Net Compact 

Framework 3.5 automatisch geïnstalleerd) 

• Mogelijkheid om bestanden van de veldcomputer op een PC te krijgen en visa versa 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: e-mail functionaliteit (verreweg het handigst), SD-kaartje, 

Bluetooth, docking station met ActiveSync of Windows Mobile Device Center  

• Pas op met Active Sync; dit vraagt om een goede routine; Wij geven de voorkeur aan 

Windows Mobile Device Center indien gebruik wordt gemaakt van een docking station. Het 

automatisch synchroniseren wil wel eens leiden tot vervangen van het bestand op de 
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veldcomputer, terwijl dat andersom moet zijn.  Dit kan gebeuren als het bestand op beide 

systemen door iemand is veranderd. 

 

Geadviseerd: 

• GPS ontvanger 

• Barcode Laserscanner 

• GSM/GPRS (t.b.v. verzenden en ontvangen van e-mails met Smart databestanden) 

 

Optioneel: 

• Slot voor SD-kaartje 

• Bluetooth 

• Docking station 

• Camera, in combinatie met UMTS 

 

Rechten: 

• Registry Lezen/Schrijven/Verwijderen: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Back2B6  

 

Om SMART-office op een PC te kunnen gebruiken moet de PC aan o.a. de volgende eisen voldoen: 

Vereist: 

• Windows XP of hoger  

• Microsoft .Net Framework 2.0 of hoger 

• Mogelijkheid om bestanden van de veldcomputer op een PC te krijgen en visa versa 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: e-mail functionaliteit, SD-kaartje, Bluetooth, docking station 

met ActiveSync of Windows Mobile Device Center 

• Internettoegang 

• Webbrowser zoals MS InternetExplorer, FireFox etc.. 

 

Geadviseerd: 

• Email functionaliteit: Lokaal op de PC (bv. Outlook) of Webmail (bv. GMail)   

• Applicatie om .csv bestanden te openen zoals bijvoorbeeld MS-Excel 

• Optioneel (In geval de PC gebruikt gaat worden als vervanging van de veldcomputer) 

o GPS ontvanger 

o Barcode Laserscanner (bijvoorbeeld via USB) 

 

Rechten: 

• Directory Lezen/Schrijven/Verwijderen: Mijn Documenten 

Bijvoorbeeld: *:\Mijn Documenten dan wel *:\My Documents dan wel *:\Users\<naam 

gebruiker>\Documents 

 

Het Microsoft .Net Framework kan worden meegeleverd met de veldcomputer en PC applicatie zodat 

het installeerbaar is door een gebruiker die de rechten daarvoor heeft. Voor gebruikers die geen 

rechten hebben om iets te installeren zal de systeembeheerder zorg moeten dragen voor de juiste 

omgeving. 

Op een PC wordt automatisch het meest recente MS Framework geïnstalleerd als de PC de 

automatische Microsoft updates krijgt. 
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Tip 

Als er een nieuwe versie van SMART-Office is, zal SMART Office u hiervan berichten. Door de 

instructie te volgen wordt de nieuwe versie geïnstalleerd op uw PC indien u hiervoor rechten heeft. 

Sommige virusprogramma’s staan echter niet toe dat software wordt geïnstalleerd vanuit draaiende 

software. In dat geval zal er een melding verschijnen en mislukt de update. U kunt dan de software in 

plaats van te installeren, downloaden en op uw bureaublad plaatsen. Door het gedownloade msi-

bestand te starten wordt de update geïnstalleerd over de vorige versie. Indien de virusscanner ook 

dit niet toestaat, dient u de update zelf op te halen via www.back2b6.net. 

 

Tip 

Rust elke veldcomputer uit met een SIM-kaart (GPRS) en gebruik Outlook voor datacommunicatie en 

een car craddle om de veldcomputer te laden. Geef elke veldwerkcomputer een eigen Gmail-adres, 

bijvoorbeeld veldwerkPPC1@gmail.com, veldwerkPPC2@gmail.com, etc. Elke adviseur kan dan 

digitaal instructies naar de veldploeg sturen en ingevulde bestanden retour ontvangen. Dit scheelt 

veel reistijd. Ook kan er gemakkelijk tussendoor gegevens worden verzonden vanuit het veld naar de 

adviseur. Een windows mobile apparaat heeft ook een voicerecorder. Monsternemers kunnen met 

de voicerecorder opmerkingen inspreken en meesturen met de velddata. De opmerking kan worden 

gearchiveerd. 

  

 

2. Installatie 

 

SMART-field kan worden geïnstalleerd op veldcomputers met Windows mobile 5 of 6. Het 

programma is ongeveer 3 MB groot en past hiermee gemakkelijk op het apparaat. Door ons geteste 

apparaten zijn: 

- Opticon H19* 

- M3 Sky* en M3 Orange (aanbevolen) 

- Psion Workabout* 

- HP iPaq (PDA) 

 

De geteste apparaten met een * zijn uitgerust met een interne GPS-ontvanger, GSM, bluetooth, WiFi, 

Outlook, SD-card, barcode laserscanner en soms een USB-poort om aan te sluiten op een PC of op 

een externe nauwkeurige GPS. Hanteer hierbij de handleiding van de hardware en leer werken en 

navigeren met Windows Mobile (niet ingewikkeld).  

 

Realiseer een connectie tussen de veldcomputer en een PC of netwerk via  

a. Active sync (geleverd bij uw hardware), Windows Mobiele Apparaten Centrum, of 

b. gebruik de SD-card en een cardreader aan de PC of Netwerk, of 

c. gebruik bluetooth, of 

d. gebruik Outlook. 

SMART-field bevat programmatuur voor het registreren van velddata en barcodes en voor het 

vastleggen van GPS-coördinaten in meer dan 25 grids, waaronder Lambert (België) en RD 

(Nederland), maar ook standaard Lat/Long (handig voor Google Earth-presentaties). 
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Er zijn twee manieren om SMART-Field op een veldcomputer te installeren: 

1. direct vanaf internet op de verbonden veldcomputer; 

2. indiret door het installatiebestand eerst iop te slaan op de veldcomputer, bijvoorbeeld de SD-

card of in het flashgeugen. 

Voordeel van optie 1 is dat de installatie geheel automatisch verloopt. 

Voordeel van optie 2 is dat de installatiesoftware altijd op het apparaat 

aanwezig is en er in geval van een serieuze storing de software in het veld 

opnieuw geïnstalleerd kan worden/ 

 

 Ga naar www.back2b6.net, download SMART-field en volg de instructies. 

Kies de Desktop-installer voor automatische installatie. Of kies de 

Handheld-installer om eerst op te slaan op de veldcomputer. Deze 

installaties installeren SMART-field in de programdirectory van de 

veldcomputer.  

 

 

 

 

Fig. 1 Scherm “start” SMART-field 
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Tip 

Met het bewaren van een softwarebackup op de SD-card, kan altijd en overal de software opnieuw 

worden geïnstalleerd. Alleen in geval van een harde reset wordt alles op de veldcomputer opnieuw 

geïnstalleerd en de fabriekssettings hersteld. Met een softreset (door met een paperclip op het reset 

knopje drukken) worden alle programma’s gesloten en opnieuw opgestart. Hier wordt geen software 

en installatie gereset.  

  

Na installatie en instemming met de voorwaarden, kan via het menu start SMART-Field worden 

gekozen. Een vergelijkbare routine is er voor SMART-Office. SMART-Office werkt op PC’s en servers 

met Windows XP of hoger, mits .NET Framework 2.0 of hoger is geïnstalleerd (standaard geleverd 

met Windows updates).   

  

Fig. 2  Scherm “Start” SMART-office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een uitgebreide installatiehandleiding voor zowel SMART-field als SMART-office  is te vinden op de 

download pagina van www.back2b6.net. 
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3. Gebruikershandleiding SMART-field 

 

 

Zie het openingsscherm. Met Menu > Taal kan de taal worden 

ingesteld. Nu is alleen Vlaams/Nederlands beschikbaar. Met 

Menu > GPS-settings kan het grid worden gekozen voor de 

GPS, ook als er een externe 

GPS is gekoppeld. Op de M3 

Sky (figuur links) en M3 

Orange wordt de interne GPS 

op COM2 bij Baudrate 9600 

geplaatst. Op een Opticon 

H19 zit de interne GPS op 

COM4 met 57600 baudrate.  

 

Een externe bluetooth GPS 

wordt doorgaans op COM0 

bij baudrate 115200 

geplaatst. Met Bluetooth 

instellingen (maken van een 

connectie) wordt de COM-

port en de baudrate vermeld.  

 

De meest gangbare grids zijn 

in het systeem beschikbaar. De Veldcomputer meet en registreert in Lat Long.  

 

Via Menu> “gebruikers” worden de namen toegevoegd aan het apparaat en kunnen gebruikers 

worden geslecteerd uit de beschikbare en eerder ingevoerde personen. Voor elke persoon dienen de 

SIKB-erkenningen te worden aangevinkt. Hiermee is later, bijvoorbeeld bij audits, aan te tonen dat de 

monsternemer erkend is voor de verrichting. Er zijn twee monsternemers te selecteren per project. 

Onder Menu > info is het versienummer gegeven. 

 

Klik op de START-pijl in het openingsscherm van SMART-field op de veldcomputer (zie startscherm) 

om de applicatie te starten. Met afsluiten wordt de applicatie verlaten. 

De schermen van SMART-field zijn intuïtief en gebaseerd op de 

bekende Windows look and feel. Met ok  rechtsboven sluit u elk 

venster en komt u weer terug op het vorige scherm. 

 

Schermen Projectinfo 

Onder “Bestand”  zijn de gebruikelijke items “bestand openen, opslaan, 

opslaan als, en afsluiten” geplaatst. Sla het bestand op met een logische 

naam (een voorstel met het projectnummer is al ingevuld, zodra een 

projectnummer is ingevoerd). 

Met “Menu” kan projectinformatie worden gewijzigd of toegevoegd. 

Ook worden de erkenningen en namen van de monsternemers via 

“Menu” ingevoerd of gewijzigd. Er kunnen twee monsternemers 

worden ingevoerd. Let op: Er moet minimaal één monsternemer in de 

SMART-field zijn ingevoerd, om velddata te kunnen opslaan. De 

monsternemers worden door de veldcomputer onthouden en bij elk 
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project als defaultwaarde al ingevuld. Zodra de gegevens van de 

monsternemer worden gewijzigd, of er wordt een andere 

monsternemer geselecteerd, wordt dat de nieuwe instelling voor dat 

apparaat.  

 

Voor elke in te voeren monsternemer kan worden geregistreerd 

welke erkenningen de monsternemer heeft en voor welk bedrijf de 

monsternemer werkt waar zijn of haar erkenning op van toepassing 

is.   

 

Menu>Monsternemers: 

Bewerken, invoeren of wijzigen van de monsternemers en diens 

erkenningen. De instellingen worden in de veldcomputer onthouden. 

 

 

 

 

 

 

 

Schermen voor toevoegen/wijzigen projectinfo vanuit het scherm Projectinfo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu>Project> 

Bewerken>Opdrachtgever 

Invoeren/wijzigen opdrachtgever info. 

 

Menu>Project> Bewerken>Locatie 

Invoeren/wijzigen Locatie gegevens 

en veiligheidsniveau  

 

Met ok  keert u weer terug naar de projectinfo. Nadat de projectinfo en de monsternemer(s) zijn 

ingevoerd/gewijzigd, kies “Naar de Toolbox” onder tabblad “Algemeen”. De ingevoerde 

monsternemers en de protocollen waarvoor zij erkend zijn, worden opgeslagen in de veldcomputer. 
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Menu>Project>Samenvatting - geeft een overzicht van het gehele 

project zoals het in de applicatie is opgeslagen. Hiermee is snelle 

controle mogelijk of het werk volledig is uitgevoerd en of het 

aantal monsters volgens de opgave klopt met het aantal 

monsters dat in de kratten van de monsternemers aanwezig is. 

 

ok  > terug naar scherm 

Projectinfo. Kies “Naar de 

Toolbox”.  Kies uit de 

beschikbare tools. In versie 1.5 

zijn dat  

. Individuele monsters,  

. partijkeuringen 

. SIKB2000 bodemonderzoek 

. Waterbodemprofielen 

. GPS tools 

Kies “Individuele monsters” in 

de Toolbox.  

 

 

3.1. Individuele monsters met SMART Field 

 

In de schermen “Individuele  

monsters” en “Barcode individuele monsters” kunnen gegevens 

worden opgeslagen zoals type, naam, omstandigheden tijdens 

monsterneming, resultaten van veldmetingen, barcodes en 

labkeuze. Elk monster heeft een ID nummer dat automatisch 

wordt gegenereerd. Hierbij dient ook een monsternaam te 

worden opgegeven. Het is aan te bevelen het ID-nummer in de 

monsternaam te verwerken, bijvoorbeeld “Lucht1” bij monster ID 

1. 

 

De GPS-coördinaten worden 

opgenomen in Lat-Long RSW84. 

SMART-Office kan dat omrekenen 

naar ruim 20 verschillende lokale 

grids, waaronder Lambert 1972 en 

RD/Amersfoort. 

 

Door te klikken op de blokjes waarin tekst is weergegeven (N, E, 

µS/cm, Redox+, T+), veranderen die van inhoud. Zo wordt Redox+ 

gewijzigd in Redox- en µS/cm wijzigt in mS/cm en vervolgens door nog 

een keer te klikken in mS/m. N van Noorderbreedte, wordt S van 

zuiderbreedte, etc. 

 

Door op GPS te klikken wordt de positie vastgelegd waar u het monster 

heeft genomen. De nauwkeurigheid is 2 tot 15 meter. In veel  gevallen 

is dat onvoldoende en dient een externe GPS te worden gebruikt of 

wordt ingemeten met wiel of lint ten opzichte van herkenningspunten. 
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In hoofdstuk 5 is GPS toegelicht en is een routine opgenomen om ook met een interne GPS 

nauwkeurige metingen te verrichten. 

 

Het systeem is ontworpen om vrij te kunnen kiezen of de monstergegevens in het veld worden 

ingevuld tijdens monsterneming of dat het systeem ook als instructieformulier gebruikt wordt door 

met SMART-office de velden op kantoor alvast in te vullen voor zover dat mogelijk is. De 

projectleider kan vooraf alle monsternamen, -typen en omschrijvingen invullen, waarmee de 

monsternemer exact weet wat hij moet doen, inclusief locatiegegevens en een veiligheidsniveau. 

Hierbij is de samenvatting via scherm Projectinfo >menu>project>samenvatting ook erg handig om 

het veldwerk voor te bereiden. Klik op ok  om terug te gaan naar het scherm “Toolbox”.    

 

 

3.2.  Partijkeuringen met SMART-Field 

 

Met partijkeuringen wordt scherm 5 geopend. Het is gebruikelijk 

dat de projectleider met SMART Office een monsternameplan 

heeft opgesteld en dat naar de veldcomputer heeft gestuurd. De 

veldwerker kan het monsternameplan in het veld aanpassen via 

Menu>”Monsternameplan”>”Bewerk Monsternameplan”. Ook 

onder Menu>Monsternameplan zijn de wijzigingen t.o.v. het 

originele plan te zien en is de status opvraagbaar. Hier wordt 

geverifieerd of het plan volledig is. Een monsternameplan kan ook 

volledig in het veld worden gemaakt. 

 

Bij wijzigen monsternameplan wordt scherm 5101 geopend. Deze 

start met tabblad Info2. Op Info1 staan gegevens over de 

opdrachtgever, het veiligheidsniveau en de locatie. Deze gegevens 

kunnen niet worden gewijzigd in 5101. Bij Info2 worden gegevens 

van het materiaal ingevuld en worden de protocollen en 

methoden gekozen. 

 

 

 

Er is ruime keuze uit materialen, 

ligging (bijvoorbeeld bodem, 

depot, continue aanvoer, etc) 

en methoden (systematisch 

raster, gestratificeerd aselect, 

vanaf transportband, …. ; op … 

kan een eigen tekst worden 

ingevoerd).  

 

Als protocollen zijn beschikbaar: 

. 1001 (2x50, grond/bagger) 

. 1001 (2x6, grond/bagger) 

. 1002 (niet vormgegeven) 

. 1003 (vormgegeven) 

. 1004 (te storten afval) 
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Door het plan scherm voor scherm te doorlopen, wordt een plan 

volgens de BRL SIKB 1000 opgemaakt. In tabblad Info3 worden 

overige gegevens ingevoerd. 

 

Het type opdrachtgever wordt gekozen uit de pulldown, of op de “ . . 

. . . “ zelf ingevoerd. De projectleider kiest een uitvoerdatum. Zowel 

de projectleider als Monsternemer 1 kiezen hier een “tekendatum”. 

Dat is de datum die op het formulier komt te staan als het moment 

dat de projectleider en de (erkende) monsternemer akkoord gaan 

met het plan. Het kiezen van een tekendatum kan als digitaal 

akkoord worden beschouwd, mits dat op die manier in het 

kwaliteitshandboek wordt opgenomen. Op deze wijze kan het 

papieren formulier achterwege blijven. Via SMART-Web kunnen de 

papieren formulieren netjes en volledig ingevuld met zeefkromme 

worden afgedrukt voor in het rapport. 

 

Er is ook ruimte voor een tweede monsternemer die niet hoeft te tekenen voor akkoord. Door de 

naam in te vullen, wordt (digitaal) dossier opgebouwd t.b.v. het certificeren van monsternemer 2. 

 

 

 

In instr1 wordt voorberekend 

welke greepgrootte en 

monstergrootte noodzakelijk is 

voor een zeefproef. Ook wordt 

het aantal te nemen grepen 

berekend. Indien een machine 

wordt ingezet kan dat worden 

vermeld, evenals vermelding 

van het lab waar de monsters 

heen gaan voor keuze van het 

verpakkingsmateriaal 

In Instr2 worden additionele 

activiteiten opgegeven, zoals 

een specifieke 

inmeetinstructie, of hoe om te 

gaan bij aanwezigheid van 

asbest o.i.d. 

In Opm. kunnen algemene 

opmerkingen worden 

geplaatst, zoals bijvoorbeeld 

waar de sleutel van een hek 

kan worden opgehaald, of een 

mededeling wie de 

monsterneming komt 

bezoeken, e.d. 

Met ok wordt het scherm 

verlaten en de data in het 

geheugen geplaatst.  
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Vanuit scherm 5 kan vervolgens worden gestart met de monsterneming. Onder de knop “bekijk 

monsternameplan” staat op een rij wat de instructie is. Bij Starttijd kan met de knop “Nu” de actuele 

tijd worden toegevoegd aan de data. Zodra het werk gereed is, kan ditzelfde ook bij de Eindtijd 

worden geklikt. De monsterneming start met het inmeten van de vakken. Dit scherm wordt 

overgeslagen indien sprake is van een continue aanvoer zoals van een transportband of bij 

verplaatsen van een partij.  

 

Een partij kan in maximaal 6 delen worden verdeeld met elk een 

eigen oppervlakte en een gemiddelde hoogte. SMART rekent per 

vak uit wat de boorafstand moet zijn in geval van een raster en 

geeft aan hoeveel grepen er per vak genomen moeten worden. 

 

Onderaan de tabel staan 3 knoppen: 

3. Bereken de grepen volgens plan: hiermee wordt bedoeld: 

verdeel de grepen systematisch over de vakken volgens 

het plan en protocol. 

4. Bereken de grepen volgens totaal: hiermee wordt bedoeld 

dat er zelf in het groene vakje een totaal aantal grepen 

wordt ingevuld die systematisch worden verdeeld over de 

vakken 

5. Zelf invullen: indien de veldwerker op een andere manier 

de grepen verdeelt, kan worden aangegeven hoe dat dan 

per vak is uitgevoerd. 

 

 

Klik op volgende -> scherm 53; 

In scherm 53 worden gegevens van de partij zoals aangetroffen in 

het veld opgenomen. Er is een knop “nieuw” naast “proefboring” 

waarmee een boorstaat kan worden opgenomen (zie verderop in de 

handleiding hoe dat moet). Als er al een boring is aangemaakt in het 

project, is die met “ga naar” te vinden in SMART Field. Ook kunnen 

eerder gemaakte boorstaten via 

“menu” worden gekoppeld aan 

deze partijkeuring, mits de 

boringen in het B2S-bestand 

voorkomen. 

 

SMART berekent het aantal grepen 

dat nodig is voor een zeefproef en 

met welke diameter die grepen 

moeten worden genomen.  De massa van het zeefmonster (zonder 

emmer) en het volume van het zeefmonster worden ingevuld. 

Daarna wordt over 8, 16 en 40 mm gezeefd. 

Het is niet verplicht om alle zeven te gebruiken. De berekening van 

de D95 wordt echter aanzienlijk beter indien alle zeven worden 

gebruikt. Indien op zeef 8 mm minder dan 5% achterblijft, heeft 

verder zeven geen zin omdat de D95 dan altijd <10 mm bedraagt. 
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Verder bepaalt ook het grofste deeltje op de zeef de vorm van de zeefkromme. Meet dit op met een 

liniaal. 

 

Zeef eerst over 8 mm en weeg de fractie. Zeef vervolgens de fractie>8 mm over 16 mm en weeg de 

fractie op de zeef. Zeef vervolgens de fractie>16 mm over 40 mm en weeg de fractie. Meet tot slot 

de diameter van het grofste deeltje op dat op de zeef ligt.  

 

Met “volgende” verschijnt scherm 54: velddefinitie waar een overzicht is gegeven van de 

monsterneminginstructie o.b.v. de zeefproef en gekozen protocol.  

Met Menu kan altijd het originele plan worden ingezien. 

 

Onder Resultaten zeefproef in scherm 54, staat een blauwe knop met “maximale dichtheid”. 

Hiermee wordt de dichtheid herberekend indien wijzigingen in de massa’s van de zeefproef worden 

doorgevoerd. Indien geen zeefproef wordt uitgevoerd kan in de groene vakjes de dichtheid worden 

ingevoerd of aangepast. 

 

Met “volgende” wordt scherm 55 geopend, waar gegevens over de samenstelling van het materiaal 

kunnen worden ingevoerd. Hierbij nemen grind en schelpen tot 63 mm een aparte plaats in omdat 

die bij keuring van grond en bagger als onderdeel van de grond en bagger moeten worden 

beschouwd. Er kunnen verder 2 afwijkende materialen worden toegevoegd met een percentage. In 

een boorstaat wordt de exacte opbouw van de partij weergegeven. 

 

In scherm 55 wordt ook vermeld of asbest is aangetroffen en hoe groot de grootste scherf is. Immers 

zal bij een partijkeuring op asbest een greepgrootte moeten worden gehanteerd die gerelateerd is 

aan de diameter van het grofste asbesthoudende deel. 

 

In dit scherm wordt ook een tussenweging geregistreerd in geval van protocol 1001 en 1004. Er 

wordt  via de knop “ga naar” tussenweging berekend of het aantal grepen en het gewicht ervan (of 

volume in geval van 1004) voldoet aan de voorschriften in de protocollen. De resultaten van de 

tussenweging wordt niet onthouden in de data. Er wordt alleen vastgelegd dat de tussenweging is 

uitgevoerd of niet. Met ok komt men terug in scherm 55. Met volgende wordt scherm 56 

aangeroepen.  

 

In scherm 56 worden de monstergewichten,- volumes en barcodes 

vastgelegd. SMART gaat er van uit dat in 1002 en 1003 alle grepen 

apart worden verpakt en 

gewogen. Mengmonsters van 

doorgaans 50 grepen worden ook 

gewogen of hiervan wordt het 

volume bepaald in geval van 1004 

door schatting.  

 

Met “volgende” kan in scherm 57 

een GPS-seriemeting of een 

(binnenkort)  waterpasstaat of 

volumemeting worden 

toegevoegd aan de partijkeuring.  

Posities van boringen kunnen als 

punt worden gemeten via de 
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knop “meet vaste punten met GPS” 

 

In scherm 58 worden de gereedschappen omschreven die bij de partijkeuring zijn gebruikt. Hierbij 

dient ook de greepdiameter te worden opgegeven. Bedenk dat de greepdiameter de inwendige 

boordiameter is of de schoepbreedte van een dicht boorsysteem. 

 

Ook de additionele activiteiten worden afgevinkt of vervallen 

verklaard. Bij elke activiteit kan een opmerking worden gemaakt, 

o.a. om uit te leggen waarom een activiteit is vervallen of om 

toelichting te geven op de activiteit, bijvoorbeeld welke foto’s zijn 

genomen. 

 

Met volgende wordt scherm 59 geopend (geen figuur gegeven) 

waarin alle stappen van monsterneming is beoordeeld of deze zijn 

uitgevoerd of nog uitgevoerd moeten worden. Pas als alle 

activiteiten zijn uitgevoerd, wordt “Status veldwerk OK” 

weergegeven in scherm 5 

(overzichtsscherm). Vergeet 

de eindtijd niet indien de 

monsterneming klaar is. 

 

 

 

 

 

Via het overzichtscherm kan ook tussen de deelschermen 

worden gewisseld. 

 

Via Menu kan bestand opslaan worden gekozen. Het is aan te 

raden dit gedurende het werk een aantal keer te doen. Er wordt 

elke 2 minuten een recovery-bestand aangemaakt. In geval van 

een systeemcrash wordt de recovery behouden. Bij het opnieuw 

openen van SMART-Field zal worden gemeld dat er een 

recoverybestand is die eerst moet worden opgeslagen. 

 

Met Menu>Partijkeuringen in het overzichtscherm (scherm 5) kunnen nieuwe partijkeuringen 

worden aangemaakt of bestaande worden verwijderd. Met Menu Monsternameplan kan het 

monsternameplan worden bewerkt, de status worden bekeken (is het plan volledig) en kunnen 

wijzigingen van het monsternameplan worden bekeken indien een eerder aangemaakt plan wordt 

veranderd. 

 

Via Menu>Start en eindtijd kunnen de start- en eindtijd worden aangepast of alsnog aan het 

formulier worden toegevoegd. 

 

Via Menu>Koppel aan deze partijkeuring - kunnen boorstaten, waterpasstaten (volgende versie), 

volumemetingen (volgende versie) en GPS seriemetingen worden gekoppeld die al eerder zijn 

uitgevoerd en in het bestand zijn opgenomen. Zo kunnen boorstaten uit een verkennend 

bodemonderzoek onderdeel worden van de rapportage van de partijkeuring. Ook kan een 
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volumemeting met en waterpastoestel (volgende versie) of een GPS seriemeting van bijvoorbeeld de 

omtrek, later aan een partijkeuring worden gekoppeld. 

 

Via Menu>bestand kan het bestand worden opgeslagen. 

 

 

De partijkeuringen kunnen ook worden aangemaakt, gewijzigd e.d met SMART-Office. Alle schermen 

zoals met SMART-Field zijn te bewerken, zijn ook aanwezig in SMART-Office. De instructie voor 

SMART-Field is daardoor ook van toepassing op SMART Office.  

 

SMART-Office kent daarnaast een aantal specifieke opties die verderop in de handleiding zijn 

beschreven. 

 

Monsternameplannen en –formulieren zijn met SMART-Web te downloaden na het uploaden van 

het B2S-bestand. De formulieren zijn te voorzien van een SIKB logo (keuze voor erkende bedrijven) 

en zijn opgemaakt zoals in de protocollen is voorgeschreven. In de formulieren is tevens grafisch een 

zeefkromme opgenomen die dan niet meer in het veld hoeft te worden getekend. SMART-Field 

berekent de D95 zelf op basis van de ingevoerde zeefproefgegevens. 

 

De barcodes zijn noodzakelijk voor het aanmaken van een analyseopdracht aan het laboratorium. 

Niet alle verpakkingsmaterialen zijn al voorzien van barcodes. Vraag aan het lab stickervellen met 

barcodes die kunnen worden aangebracht op verpakkingsmateriaal.
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3.3.  Bodemonderzoek met SMART-Field 

 

Er zijn twee invoermethoden met SMART-Field 

1. een zeer gebruikersvriendelijke versie waarin veel gebruik wordt gemaakt van vakjes die 

worden aangevinkt; Deze invoermethode is vooral ontworpen om monsternemers stap voor 

stap door de software te loodsen. Deze versie is ook in SMART-Office opgenomen. Deze 

invoermethode is enigszins traag op een Windows Mobile veldcomputer. 

2. een zeer snelle invoermethode op de veldcomputer, die vooral bedoeld is voor ervaren 

gebruikers. Deze invoermethode is ontworpen om stappen over te kunnen slaan en om 

vooral snel te kunnen werken (Fast-SMART). 

 

Invoermethode 1 

Kies “SIKB2000” in de Toolbox (schermen voor bodemonderzoek), waarmee scherm “Boringen” 

opent. Elke boring krijgt automatisch een ID-nummer dat uniek is voor die positie waar de boring 

wordt uitgevoerd. Er dient ook een naam te worden opgegeven. Het is handig om in de naam het ID-

nummer op te nemen. Neem voorbeeld aan de volgende boringennamen zoals die in een 

bodemonderzoek zouden kunnen voorkomen: 

 

S1 (2) boring in de waterbodem (slibboring tot 2 m-waterpeil) 

S2 (2) boring in de waterbodem (slibboring tot 2 m-waterpeil) 

B3 (3)  boring in de bodem tot 3 m-mv 

B4 (3) boring in de bodem tot 3 m-mv 

B5 (3) boring in de bodem tot 3 m-mv 

P6 (4) boring in de bodem met peilbuis tot 4 m-mv 

B7 (3) boring in de bodem tot 3 m-mv 

B8 (3) boring in de bodem tot 3 m-mv 

 

Er zijn adviesbureaus die de monsternemers instructie geven door in de boringnaam ook de diepte te 

geven zoals het voorbeeld hierboven. 

 

De bodemopbouw wordt ingevoerd door percentages te schatten 

voor de aanwezigheid van Grind (2-63 mm), Veen (organische stof), 

Klei (lutumfractie <2 µm) en Leem (siltfractie >2 maar <63 µm) of 

door NEN-codes in te voeren. Hiervoor kan worden gekozen via 

Menu>NEN-grondcode> aan/uit. 

 

Invoer met percentages (bedoeld voor monsternemers die getraind 

zijn met het schatten van percentages of dit graag leren).: 

De fractie Zand (63 µm tot 2 mm) wordt berekend uit de fracties G, 

V, K en L. Immers is de som van G, V, K, L en Z altijd 100%. 

Bijmengingen en bijzondere bodemlagen worden buiten 

beschouwing gelaten bij het benoemen van de bodem. De SMART-

field berekent dan de NEN5104 grondcode door de ingevoerde 

waarden te vergelijken met de driehoekgrafieken in NEN5104 in de 

Nederlandse/Vlaamse versie.   

 

Dus in plaats van codes als Ks3g2h2 wordt bijvoorbeeld 5 (%G), 10 

(%V), 30 (%K), 25 (%L) ingevuld; Zand is dan automatisch 30%. Door op het blauwe vakje met het 
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laagnummer de klikken (achter de ingevulde grondcode)  verschijnt het scherm “Laagdetails”. De 

grondcode volgens NEN5104 is hier weergegeven. De monsternemer kan verifiëren of zijn inschatting 

van de percentages overeenkomen met de grondcode zoals die door ervaring en interne training 

(soms foutief) is aangeleerd. De zand- en grindmediaan hoeven niet te worden opgegeven volgens 

NEN5104 bij visuele beoordeling. Door dit niet te benoemen, worden er geen fouten mee gemaakt. 

In de praktijk blijkt dat de schatting van de zand- en grindmediaan weinig betrouwbaar is. Bovendien 

is het type zand en grind zeer heterogeen in een bodem als gevolg van de wijze van sedimentatie en 

de grilligheden hierin. 

 

Het voordeel van invoeren van percentages zijn: 

- De ingevoerde bodemopbouw kan worden vertaald naar alle soorten normen zoals NEN5104 

voor elk land waarvoor dat van toepassing is; hierdoor is de notatie van het bodemtype 

internationaal; 

- De adviseur krijgt gedetailleerdere informatie van de monsternemer over de bodemopbouw; 

- De meetwaarden van het lab kunnen exact met de waarneming van de monsternemer 

worden vergeleken. Bij significante afwijking kan de monsternemer hierop worden 

aangesproken of kan het laboratorium om een heranalyse worden gevraagd van het gehalte 

lutum of organische stof. 

- Monsternemers leren zo NEN5104 beter te doorgronden. 

 

Onder “gest.” kan worden aangevinkt of de boring is gestuit. Na invoeren van elke laag wordt op 

“volgende” geklikt.  

Het scherm natuurlijke bijmenging wordt aangeroepen. Hierin 

kunnen met vinkjes de natuurlijke bijmengingen worden gegeven. 

“Verboden combinaties” kunnen niet worden aangevinkt. Ook 

kunnen hier bijzondere lagen worden gekozen, zoals water, 

menggranulaat, asfalt, e.d.  Gebruik “Z” voor zwak (0-2%), “M” 

voor matig (2-10%),” S” voor sterk (10-30%) en “U” voor uiterst 

(>30%, maar niet volledig). “B” staat voor brokjes en” L” voor 

laagjes. Met brokjes en laagjes kun je geen percentage schatten. 

Als een laag volledig bestaat uit het materiaal, is dat op te geven als 

bijzondere laag. 

  

Met volgende verschijnt scherm 

“Kleur/geur”. Hier kunnen twee 

kleuren worden gekozen die de 

kleur het beste omschrijven. Door 

twee keer op één kleur te klikken, 

wordt de kleur “licht”. 

Bijvoorbeeld lichtgrijs/bruin. Bij 3 keer klikken wordt het “donker” 

 

Geuren en de olie/waterreactie worden in de tabel rechts vermeld 

door aan te vinken. De meetwaarde van de PID (foto-

ionisatiedetector) kan ook worden ingevoerd, waarbij een beperkte 

aantal bereiken is gegeven. Ook kan een exacte meetwaarde 

worden ingevoerd en kan zelf een eenheid worden  ingevoerd.  

Als de afwijkende geur niet is weergegeven kun je met “……...” zelf 

een geur toevoegen. Met volgende kom je in het scherm 

“Afwijkingen”.  
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Ook hier is input met vinkjes mogelijk. Als de afwijkende bodembijmenging niet is weergegeven, zijn 

er 3 comboboxen met een zeer uitgebreide lijst. Met “……” kan zelf een afwijkend materiaal worden 

toegevoegd die voor dat project wordt omhouden en toegevoegd aan de lijst. 

 

Hanteer bijvoorbeeld de volgende systematiek:  

0-5% bijmenging is Z(wak) 

5-15% bijmenging is M(atig) 

15-35% bijmenging is S(terk) 

>35, maar niet volledig is U(iterst). Kies Bijzondere laag als de bodem 

een laag puur materiaal bevat. Kies B =brokjes en L=laagjes indien de 

afwijkende materialen resp. als brokjes of laagjes voorkomen. 

 

Bij het aantreffen van asbestverdacht materiaal, wordt dit ook 

aangevinkt. De mate van bijmenging met asbestverdacht materiaal 

dient te worden vastgesteld met het graven van proefgaten of –

sleuven, waarbij het bodemmateriaal wordt gezeefd of geharkt om 

grof materiaal te scheiden van de fijne fractie. Dit onderzoek dient in 

Nederland volgens NEN5707 (grond) of NEN5897 (puin) te worden 

uitgevoerd. 

 

Met “volgende” verschijnt scherm 

“laag- en monstergegevens”. Hier wordt het boorsysteem gekozen, 

wordt aangevinkt of het grondmonster geroerd is (deafult) of dat 

het monster met een steekbus is genomen en kan worden 

aangegeven of de bodemlaag weer is afgedicht met bentoniet of 

een ander volgens protocol 2006. De barcode kan worden 

opgegeven in het balkje “Nieuwe barcode”. Bij apparaten met een 

scanner kan de knop “scan” worden ingedrukt, waarna de barcode 

in het venster verschijnt. Barcodes kunnen ook worden ingevoerd 

met de toetsen of het windows qwerty-toetsenscherm. Kies eerst 

het lab waar de monsters zullen worden afgeleverd. De labkeuze is 

gekoppeld aan de barcode. Het is mogelijk om meerdere monsters 

te nemen van één laag en die naar verschillende labs te sturen. Ook 

is er een optie om bij het invoeren van de barcode er voor te kiezen 

om het monster elders te bewaren, bijvoorbeeld in de koeling van 

het adviesbureau of veldwerkbureau. Tevens kan in dit scherm nog 

een aanvullende opmerking worden gemaakt over deze bodemlaag. 

 

Tip 

Spreek intern af wanneer het boorsysteem wordt vermeld. De meeste monsternemers vermelden de 

methode bij de eerste laag waarbij het gebruikt wordt. Dus bij elke boormethodewisseling wordt één 

keer een boortype gekozen bij de laag waar dit het eerst wordt gebruikt. 

 

In geval asbest is aangevinkt bij “afwijkingen” en een proefgat of –sleuf wordt gegraven voor 

onderzoek naar asbest in de bodem of verharding wordt “naar proefsleuf” gekozen.  
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In dit scherm dienen volgens NEN5707 de weersomstandigheden vast te 

worden gelegd waarmee informatie over het zicht wordt gegeven wat 

belangrijk is bij een visueel onderzoek. Registreer de afmeting van de 

sleuf (lengte en breedte; de diepte is immers al ingevoerd bij de 

boorstaat), de maaswijdte van de zeef (of hark), de dichtheid van de 

grond of het puin, de massa van de grove fractie, de massa van de totale 

hoeveelheid gezeefd  materiaal en de totale massa aan asbestverdacht 

materiaal.  

 

Het asbestverdachte materiaal wordt apart verpakt (dit is het 

verzamelmonster). De fijne fractie waar alle grove delen uit zijn 

verwijderd wordt in een emmer verpakt (minimaal 10 kg). De grove 

fractie waar het asbestverdachte materiaal handmatig uit verwijderd is, 

wordt eveneens in emmers of PE zakken verpakt. Hiervan is minimaal 20 

kg nodig voor laboratoriumonderzoek.  

 

Door op de betreffende barcodetoets te klikken, opent het barcode 

invoerscherm. De barcode kan worden gescand. Kies voor “naar lab” of “bewaren”. Ga vervolgens 

terug naar “Laagdetails” door  2 x  ok  te klikken. 

 

Met het scherm hiernaast kan sneller worden geschakeld tussen  de 

bodem-invoerschermen. Klik op ok  om terug te keren naar het 

Boringen scherm.  

 

Met menu > boringen (in scherm 3. boorstaten) is er een keuze voor:  

een nieuwe boring aanmaken, de betreffende boring kopiëren of de 

boring verwijderen. 

Met menu > lagen is er een keuze voor de diepste laag kopiëren, 

deze laag kopiëren,  deze laag verwijderen of “laag hierboven 

invoegen”.  

 

Door op nieuwe laag te klikken wordt een volgende regel met 

standaard 50 cm toegevoegd. 

Deze 50 cm is het maximale 

diepte- traject wat als één 

monster mag worden verpakt 

volgens NEN5740. Indien een laag bijvoorbeeld 240 cm dik is en 

hier volgens NEN5740 één monster uit genomen moet worden, 

dient voor dit monster een aparte laag van 50 cm aangemaakt te 

worden. Voor elk monster dient een aparte laag te zijn 

aangemaakt. 

 

Nadat de boring over het gehele geboorde traject is beschreven, 

dienen de boringdetails opgegeven te worden via het scherm 31 

“Boringdetails”. Gegevens die nog niet kunnen worden ingevuld, 

blijven leeg. Het systeem beschouwt lege vakken als “niet 

ingevuld, dus geen waarde”. Indien een 0 wordt ingevuld is dat 

een waarde.  
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Kiezen referentieniveau:, keuze uit maaiveld, NAP, TWA, 

waterpeil, vastpunt, EVRS, ….. 

Keuze maaiveldtype, zoals erf, braak, gras, akker, weg, vloer, … 

Invoeren maaiveldpeil t.o.v. de gekozen referentie. Door op de 

blauwe “+” te klikken, wordt het “-“. 

GPS, zie: p13 en p14. 

Werkwater: invoeren hoeveel liter en EC van het gebruikte 

werkwater. De eenheid van EC is te veranderen door op de 

eenheid (µS/cm) te klikken. 

Detail item: hier worden de gegevens over de grondwaterstand 

zoals vastgesteld bij het boren, ingevoerd en worden de 

gegevens van maximaal 3 peilbuizen ingevoerd. Het aantal 

filtergrind- en bentonietlagen is vrij.  

 

Door een item te kiezen, de laag in 

te voeren en op “Toev”(oegen) te 

klikken, wordt de data toegevoegd 

aan de boringdetails. Door op overzicht te klikken, worden de 

boringdetails overzichtelijk in een scherm getoond. 

 

Het detail item “grondwaterinfo” biedt een invoerscherm waarin alle 

relevante gegevens kunnen worden vastgelegd bij een geselecteerd 

peilbuis-filter. Ook hier kan een grondwaterstand worden ingevoerd, 

zoals die in een peilbuis wordt 

aangetroffen. Er kunnen oneindig veel 

grondwaterinfo’s worden toegevoegd 

aan een peilbuis wat handig is voor 

monitoring doeleinden.  

 

Door op de knop “mvp” (maaiveldpeil) te klikken, wijzigt deze 

eenheid in cm-bpb (bovenkant peilbuis). 

 

Via “Barcodes” kunnen monsters 

worden ingevoerd door scannen. Kies 

eerst een laboratorium en klik 

vervolgens op “naar lab” om het 

monster met de gescande barcode te 

registreren als “af te geven op het 

gekozen lab”. De knop “Bewaren” is 

bedoeld als het monster niet naar een 

lab gaat, maar in eigen opslag wordt 

bewaard met als doel dit monster achter te houden. Er kan worden 

gewisseld met het geselecteerde lab om bijvoorbeeld een serie 

monsters te verdelen over meerdere labs. Bij het aanmaken van 

labopdrachten wordt dan eerst het lab geselecteerd zodat de monsters 

worden gesorteerd die aan dat lab zijn  overgedragen. 

 

 

Tip 
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SMART-Field gaat er van uit dat elke bodemlaag en elke monsterlaag apart wordt beschreven. Dit 

lijkt onhandig als er bodemlagen zijn die meerdere monsterlagen hebben. Er is echter bewust voor 

gekozen om te stimuleren om eerst de monsters te verpakken en de bodem pas daarna te 

beschrijven. Bij grondboringen wordt de opgeboorde grond uitgelegd op folie. Protocol 2001 stelt dat 

de grond zo snel mogelijk verpakt moet worden om verdamping, uitdrogen of nat regenen en 

uitspoelen van stoffen,  zo veel mogelijk te voorkomen. Beschrijf de bodem nadat de monsterpotten 

zijn gevuld en beschreven. Neem dan de boorstaat op en scan bij elke laag de barcode. Indien 

meerdere monsterlagen dezelfde opbouw hebben, kopieer dan de diepste laag en voeg dan alleen 

nog een barcode toe. Op deze wijze wordt het meest efficiënt een boorstaat opgenomen.  

 

 

Invoermethode 2: Fast-SMART 

 

Ervaren gebruikers hebben vaak de voorkeur om data in te voeren op een snellere manier. In deze 

modus kan hetzelfde worden ingevoerd als hierboven is beschreven met de stap-voor-stap-methode. 

Ook hierbij is er een keuze om percentages in te voeren of NEN grondcodes.  

Veel ervaren gebruikers hebben geen ervaring met het hanteren van percentages om een bodem te 

beschrijven of te classificeren. Zij zijn gewend om direct een bodem te benoemen met een NEN 

grondcode. Hierbij bestaat wel het risico dat indien het niet goed is aangeleerd, fouten bij het 

classificeren worden doorgegeven door boormeesters aan junioren, waarmee foutieve classificaties 

soms bedrijfsbreed worden doorgevoerd. Tevens zijn er consultants en adviseurs of projectleiders 

die NEN5104 niet goed beheersen. Zij kunnen moeilijk feedback geven.  

 

Door de invoer in procenten te oefenen en daar wel feedback op te geven (het lab meet het immers) 

kunnen monsternemers wel verbeteren. 

 

In het scherm links kunnen lagen worden toegevoegd. De 

geselecteerde laag kan in het tabblad “Laag: xx” worden 

opgeroepen, waarna de bodemlaag kan worden beschreven. Via 

Menu kan worden geschakeld tussen procenten- of NEN codes 

invoer. De kleur wordt opgegeven met de 4 puldowns (hoofdkleur 

en bijkleur.  

 

Via Menu kunnen lagen worden 

gekopieerd, verwijderd, 

ingevoegd, boorstaten worden 

gekopieerd en verwijderd, etc. 

 

 

 

 

 

 

Naast Diversen is een pull down met een lijst aan items waarvoor 

gegevens kunnen worden ingevoerd. Er is keuze uit  

- Boorsysteem 

- Bijzondere laag 

- Geur 

- Oliepan 
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- PID 

- Afwijkingen 

- Asbest 

- Opmerkingen bij de laag 

- Geroerd/steekbus 

- Laag afgedicht (volgens protocol 2101) 

 

Door allerlei bijzonderheden via het pull down menu te kiezen en toe 

te voegen, wordt de listbox gevuld met informatie over de laag. Bij 

Fast SMART kan in geval er meerdere monsters worden genomen uit 

één bodemlaag de laag achteraf in het barcode-scherm worden 

gesplitst in lagen van 50 cm of van 100 cm (naar wens) via het 

Menu>splits de laag in 50 of 100 cm. Er kan dan in één keer de hele 

serie potten worden gescand. 

 

De boringdetails (peilbuisstelling, coördinaten, werkwater, 

grondwaterstanden, grondwatermonsters) worden in de schermen 

31, 32 en 33 gegeven zoals ook bij de stap voor stapmethode. De 

proefsleufgegevens worden eveneens in dezelfde schermen als de stap-voor-stap-methode 

verzameld. 
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3.4.  Dwarsprofielen van Waterbodems met SMART-Field 

 

Keer terug naar het scherm “Toolbox” en kies vervolgens “Dwarsprofielen”. 

 

Bij het opnemen van dwarsprofielen van een waterbodem worden metingen uitgevoerd met als doel 

het bepalen van de hoeveelheid baggerspecie en bijvoorbeeld het 

vaststellen of de waterbodem nog voldoende profiel heeft 

overeenkomstig de leggermaat. I.c.: 

1. Laagdikte van het water, oftewel de diepte van het  water 

ten opzichte van het waterpeil. 

2. De laagdikte van het water plus de sliblaag. 

 

Door de breedte van het water op de plaats van het profiel te 

meten en in te voeren bij “Breedte watergang” berekent SMART-

field de posities waar de peilingen moeten worden uitgevoerd. De 

beide oevers kunnen met GPS worden vastgelegd door op de knop 

GPS te klikken. De interne GPS heeft een nauwkeurigheid van 

gemiddeld 2 tot 15 meter en is hierdoor meestal ongeschikt. Voor 

nauwkeurige GPS-metingen dient een externe nauwkeurige GPS 

gebruikt te worden, of de GPS routine in hoofdstuk 5 moet worden 

gebruikt.  

Er zijn twee GPS metingen nodig om hiermee ook de richting van 

het profiel aan te geven. Immers zijn de plaatsen van de 

profielmetingen ten opzichte van één oever gegeven en elk water heeft twee oevers. Peilingen die 

niet zijn ingevuld worden beschouwd als “Niet Gemeten” en worden ook niet in profielen 

opgenomen. De leggermaat (Keur-profiel) kan worden ingevoerd via SMART-office. Met SMART-web 

kunnen volumeberekeningen worden gemaakt naar aanleiding van de peilingen en de opgegeven 

leggermaat. Er wordt dan berekend: bodemvolume ten opzichte van de leggermaat of het KEUR-

profiel, de aanwezige hoeveelheid slib, de hoeveelheid slib onder de leggermaat of de hoeveelheid 

vaste bodem boven de leggermaat. 

 

Er wordt gewerkt aan een invoerscherm waarmee WDB-bestanden 

kunnen worden gemaakt. 

 

Via Menu>bestand>opslaan kan het bestand worden opgeslagen. 

Tip: kies als locatie: “My documents”, folder: “Business” en als 

naam: “<projectnummer >”. Via Activ Sync wordt de “Business”-

map automatisch gesynchroniseerd als u hiervoor kiest. Anders is 

het handig om altijd een vaste directory te kiezen. 

 

Verzenden van het b2s-bestand kan via File explorer van Windows 

Mobile. Bestand ingedrukt houden, kies “send” om het bestand te 

mailen naar de projectleider of kies “beam” om het bestand te 

verzenden via bluetooth. 
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3.5 Analoog waterpassen met SMART-Field 

 

Analoog waterpassen is in een testfase. 

 

Analoog waterpassen wordt vooral gebruikt voor het meten van de hoogte (Z) ten opzichte van een 

referentiepunt, meestal een vast punt of een NAP-bout. Er kan ook een hoek en een afstand worden 

gemeten zodat ook X en Y zijn te meten ten opzichte van een vast punt. 

 

Met SMART-Field en SMART-Office kunnen waterpassingen worden 

ingevoerd. Het invoeren van een waterpasstaat is eenvoudig, mits de 

volgende voorwaarde wordt gehanteerd: 

- Meet als eerste (als achterbaak) het referentiepunt 

- Meet objecten altijd als zijslagmeting 

- Gebruik een voorbaak alleen t.b.v. van verplaatsen van het 

apparaat 

- Keer terug naar het referentiepunt en eindig de meting met 

een voorbaakmeting op het referentiepunt 

 

Noteer boven en onderdraad in SMART voor nauwkeurige 

meetresultaten. SMART zal bij een doorgaande waterpassing de 

sluitfout tonen en melden wanneer dat de eis van 6Wortel(L) 

overschrijdt (L is de lengte in km van de waterpassing berekend 

vanuit achterbaken en voorbaken). De gebruiker weet in het veld 

direct of de waterpassing voldoet aan de eis. 
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GPS metingen 

 

De veldcomputers M3, H19, Psion Workabout zijn doorgaans voorzien van een interne GPS. De 

interne GPS-chips zijn bedoeld voor navigatie en recreatie, maar niet geschikt om nauwkeurige 

positiemetingen mee te verrichten. 

 

SMART-Field en SMART-Office kunnen met een externe GPS worden gekoppeld via bluetooth. Met 

de besturingsoftware Windows kan een verbinding worden gemaakt met het externe apparaat. Zie 

ook hoofdstuk 2 SMART Field. Er kan worden gewisseld tussen de interne en de externe GPS in 

scherm 04, dat is te bereiken via het Menu in het startscherm en via GPS-settings in de Toolbox 

(scherm 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met SMART kunnen GPS-posities van boringen, oevers en individuele monsters direct worden 

gemeten vanuit de toepassingen: 

- Individuele monsters 

- Boringdetails 

- Dwarsprofielen (oevers) 

 

De betrouwbaarheid van de metingen wordt dan volledig bepaald door de nauwkeurigheid van het 

GPS-apparaat. GPS metingen zijn soms redelijk nauwkeurig en soms behoorlijk onnauwkeurig. Dit 

heeft te maken met reflectie van signalen aan gebouwen, bewolking en objecten, de kwaliteit van 

het GPS-apparaat en de mate waarin voor reflectie kan worden gecorrigeerd. Zelfs het langzaam 

maar zeker uit de baan raken van satellieten veroorzaakt fouten.  
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De interne GPS is gevoelig voor reflectie, bewolking en bomen en kan alleen in open gebied worden 

gebruikt en in combinatie met de SMART-routine via het menu GPS-seriemetingen in scherm 10 

Toolbox. 

 

Het aansluiten van een externe bluetooth GPS is wel eens lastig. Bovendien kan het per apparaat  

iets anders zijn. Hieronder is stap voor stap beschreven hoe een Trimble ProXT GPS kan worden 

gekoppeld aan de M3 Sky veldcomputer. 

 

Procedure M3 WM5 op Trimble ProXT GPS aansluiten 

Zet de Trimble ProXT aan en wacht een minuut 

Sluit alle programma’s op de M3  

Ga naar: Start – Settings – Bluetooth 

- Tap Mode: 

o Vinkje bij: Turn on Bluetooth 

o Vinkje bij: Make this device visible to other devices 

- Tap Devices: 

o Tap en hold: Add new device… 

De M3 gaat nu zoeken naar Bluetooth apparaten 

o Tap: ProXT 

o Tap: Next 

o Passcode: 0000 

o Next 

o Klik: Yes  

o Passcode: 0000 

o Next 

o Geen vinkje bij Serial Port 

o Tap: Finish 

- Tab: COM ports 

o Verwijder alle apparaten uit de lijst door middel van Tap&Hold Delete 

o Tap: New Outgoing Port 

o Selecteer ProXT 

o Tap: Next 

o Selecteer COM7 

o Vinkje bij Secure Connection 

o Tap: Finish 

o Tap: ok 

- Start Back2B6 Smart-Field 

- Tap: Menu – GPS settings 

- Tap bij GPS ontvanger 1 of 2: COM7 en 115200 

- Tap: Test 

- Tap: Yes 

- Passcode: 0000 

- Tap: Finish 

De Bluetooth GPS ontvanger is nu aangesloten en te gebruiken met Smart-Field. 

 

Elk volgende keer dat dezelfde externe GPS wordt aangesloten wordt niet om een passcode 

gevraagd. 
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Voor directe metingen vanuit onderstaande applicaties dient een externe GPS te zijn gekoppeld die 

ook onder moeilijke omstandigheden nauwkeurig kan meten (bijvoorbeeld een dGPS-systeem). 

 

 

 

Om tegen lage kosten toch enigszins nauwkeurig te kunnen meten, is met SMART een dGPS-

afgeleide methode ontwikkeld. Hiervoor zijn twee aparte tools in de toolbox opgenomen: 

 

- GPS seriemetingen van vaste punten 

(oevers, boringen en individuele 

monsters die met bovenstaande 

applicaties zijn gedefinieerd); 

- GPS seriemetingen van variabele (niet 

vooraf gedefinieerde punten, lijnen en 

polygonen) 

 

De SMART-routine gaat uit van de 

systematische afwijking van een GPS-systeem. 

Immers meet een GPS vrijwel nooit de exacte 

locatie. De afwijking t.o.v. de exacte locatie is 

enigszins afhankelijk van de tijd. In de figuur 

hiernaast is weergegeven hoe dit ongeveer kan 

worden voorgesteld bij een Trimble ProXT. 

Zonder correctie kan de afwijking ruim 2 meter 

bedragen. Bij een interne GPS kan deze 

afwijking het 10-voudige zijn. 

 

Wat ook opvalt is dat de afwijking verandert als 

functie van de tijd. Elke dag is deze afwijking 

ook weer anders. Het principe blijft dat binnen 
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een bepaalde periode, bijvoorbeeld een half uur, de afwijking nauwelijks verandert (<0,25 meter). Dit 

staat een routine toe die, mits de routine binnen een half uur wordt doorlopen, in staat is om te 

corrigeren met een afwijking van het systeem op dat moment. 

 

Door een vast punt te kiezen op het terrein waar de Lat-Long coördinaat exact van bekend is, kan de 

afwijking worden bepaald door op die exacte plaats een GPS meting te verrichten. Zo kan een 

ijklocatie worden gedefinieerd. Coördinaten kunnen eenvoudig vanuit Google Earth worden gekozen. 

Hierbij is het van belang dat te realiseren dat het te kiezen ijkpunt buiten is terug te vinden. Onder 

een voorbeeld van een te definiëren ijklocatie: kruispunt van twee lijnen op een parkeerterrein. 

 

 
 

De nauwkeurigheid van Google Earth is bijzonder. Eventuele afwijkingen van de door Google Earth 

gegeven coördinaten worden opgeheven, indien de GPS-metingen later weer worden gepresenteerd 

op dezelfde Google Earth ondergrond. 

 

Het vaste punt kan ook worden betrokken uit een digitale ondergrond in RD of Lambert op 

vergelijkbare wijze als hierboven met Google Earth is gedemonstreerd. Via kadaster online of een 

KLIC-melding zijn deze te krijgen.  
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Een IJklocatie maken in SMART-Office is eenvoudig. Ga naar de Toolbox. Met een rechtermuisklik in 

scherm IJklocaties, wordt een ijklocatie aangemaakt. Hierop dubbelklikken opent scherm G01 

 

 

Voer de coördinaten WSG84 in bij Latitude en Longitude (op 

“N” klikken verandert deze in “S” en op “E” klikken verandert 

deze in “W”. Geef ook een beschrijving op waar dit punt zich 

bevindt. Er is keuze uit verschillende GPS-notaties door op de 

knop GPS notatie te klikken. Hier komt ook het Grid voor dat in 

de GPS-settings is gekozen. Dus ook RD of Lambert coördinaten 

kunnen hier worden ingevuld. 

 

Het aanmaken van de ijklocatie kan het beste vooraf worden 

uitgevoerd (bijvoorbeeld tijdens het maken van een boorplan). 

Het kan ook in het veld worden aangemaakt, maar dan vindt 

de correctie van de metingen pas op kantoor plaats nadat de 

ijk-coördinaten zijn ingevoerd. Het is dan belangrijk dat de 

ijklocatie zeer nauwkeurig op kaart staat en dat het punt op 

Google Earth is terug te vinden. 

 

 

 

 

Het meten van vaste punten met GPS met ijklocatie 

 

Vaste punten zijn: boringen, individuele monsters en oevers van 

dwarsprofielen. Onder Meetitem is hieruit te kiezen. Ook de 

ingevoerde ijklocatie is uit een lijst met ijklocaties te kiezen. 

Immers kun je meerdere ijklocaties opgeven zodat er niet te veel 

hoeft te worden gelopen. Elke meetserie begint met het meten 

van de ijklocatie en eindigt met het meten van de eindlocatie. 

Tijdens een meetserie kan niet van ijklocatie worden gewisseld. 

 

De items die moeten worden 

gemeten in de serie worden 

geselecteerd en met de pijl in het 

onderste vak geplaatst. Met de 

dubbele pijl wordt alles verplaatst.  

 

Tap op “Start: meten van deze serie. 

Als eerste wordt de startmeting 

geselecteerd. Door op meet deze 

GPS-locatie te tappen, wordt het GPS-scherm getoond, waarin zowel 

de WSG84 coördinaten als het ingestelde Grid wordt getoond. 

 

Tevens wordt de ontvangstkwaliteit getoond en vertaald naar een 

algemene beoordeling (slecht, matig, goed, zeer goed en best 

haalbare). In scherm G02 GPS positie, verschijnt een akkoordknop als 

er een GPS-positie is en deze voldoende stabiel wordt weergegeven. 
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Meet als eerste en laatste de ijklocatie. Neem de tijd voor de 

metingen. De nauwkeurigheid verbetert door per meetpunt 

ongeveer 10 seconden te wachten. De schermen loodsen de 

gebruiker door de routine. Wanneer elke positie is gemeten 

berekent SMART de afstand tussen de eerste en de laatste meting 

van de ijklocatie. Deze afstand is een indicatie van de 

betrouwbaarheid en juistheid van de meetserie. Er verschijnt géén 

afstand indien deze <20 cm is. Indien de coördinaat van de start- en 

de eindmeting bijvoorbeeld 1,10 meter is, bepaalt de gebruiker of 

de meetserie wordt geaccepteerd of dat de laatste meting of de 

gehele serie wordt overgemeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het meten van variabele punten met GPS met ijklocatie 

Bij variabele metingen zijn de meetpunten niet vooraf al bepaald. Dit kunnen bijvoorbeeld putwand 

trajecten zijn bij milieukundige begeleiding, of de ligging van kabels en leidingen, contouren van een 

ontgraving, verharding of depot, maar ook putdeksels, lantaarnpalen etc. 

 

Elke serie krijgt een naam en wordt gekoppeld aan één ijklocatie. 

Als serietype zijn beschikbaar: punten, lijnen en omtrek (polygoon). 

Een aantal meetpunten zijn al voorgeprogrammeerd zoals bij: 

- Punten: Peilbuizen, straatkolken, mangat, ontluchting, 

vulpunt, lantaarnpalen en “……..” (zelf invullen) 

- Lijnen: hek, elektra, gasleiding, oever, riool, “……” 

- Omtrek: grens locatie, grens perceel, grens verharding, 

omtrek depot, “……..” 

 

Deze meetpunten, lijnen en 

contouren kunnen worden 

geëxporteerd met SMART-Web 

naar KML (Google Earth) of DXF 

(AutoCad), waar het naar wens 

kan worden bewerkt. Op de 

SMART-Field velcomputer kan 

een voorbeeld worden getoond. 

De lengte van een lijn en de oppervlakte van een omtrek wordt dan 

berekend en getoond; handig met partijkeuringen, inmeten van 

straatwerk, verontreinigingcontour o.b.v. waarneming, etc. 
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Tip 

Klik op “Meet deze GPS locatie” voordat je er naar toe loopt. De GPS –coordinaat wordt pas na 

enkele seconden getoond vanwege een expres ingebouwde vertraging in de software. Loop 

vervolgens naar het te meten object en controleer of de coördinaat met je beweging mee verandert. 

Zo niet, loop dan wat rond, maar blijf niet wachten op het verschijnen van een coördinaat op de te 

meten plaats. Geef pas een akkoord op de meetwaarde als deze stabiel is of slechts centimeters 

verspringt.  

 

Tip 

Met de ijkprocedure is het mogelijk om met de onbetrouwbare interne GPS en een open terrein 

binnen 2 meter afwijking te blijven. Dat is prima voor bodemonderzoek in de buitengebieden. Voor 

inmeten van boringen bij gebouwen is de interne GPS niet geschikt. 

 

Tip 

Met de ijkprocedure is het mogelijk om met de Trimble Pro XT externe GPS en in de buurt van 

gebouwen en bomen binnen 0,5 meter afwijking te blijven. Dat is ruim voldoende voor 

bodemonderzoek. Voor inmeten van boringen bij gebouwen is een meetlint echter het beste.  

 

Tip 

GPS metingen dienen met rust te worden uitgevoerd. Een GPS-apparaat heeft tijd nodig om een 

positie te berekenen. De kwaliteit van de meetserie wordt mede bepaald door de snelheid van 

meten. Te snel betekent onbetrouwbaar. Hou in acht dat de meetserie binnen 30 minuten moet zijn 

ingemeten. Splits anders de meetserie op in stukken. 

 

Tip 

Omdat er twee keer op de ijklocatie wordt gemeten, is het aan te raden bij elke serie objecten een 

ijklocatie aan te maken. Hiermee voorkom je lange wandelingen naar het beginpunt. Vooral bij 

meerdere series is het onhandig om een ijklocatie te hebben die ver bij de meetpunten vandaan ligt. 

 

Opmerking 

Met deze procedure en de Trimble ProXT zonder extra radiobaken, zijn de resultaten <0,5 meter te 

realiseren. Met een zeer nauwkeurig vastgestelde ijklocatie kan de nauwkeurigheid zelfs nog beter 

worden. Echter zijn GPS-metingen per definitie ingewikkelde metingen en gevoelig voor fouten. Het 

vraagt enige ervaring voordat er moeiteloos mee kan worden gewerkt. Degene die de metingen 

uitvoert dient de uitkomst van de metingen te controleren met de grafische weergave in SMART-

Field en bij voorkeur ook met  de DXF en KML exports.   
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4. Handleiding SMART Office 

 

Met SMART-office wordt de velddata geopend. Het veldbestand kan via e-mail zijn ontvangen van de 

monsternemers of door een connectie met de veldcomputer op de PC zijn geladen. SMART-office is 

bedoeld om velddata te registreren, te wijzigen, veldinstructies te maken, analyseopdrachten voor te 

bereiden en om diverse CSV-exports te maken van velddata die in rapportagesjablonen kunnen 

worden geopend. Ook kunnen analyseresultaten en SIKB-vedlwerkdata worden geïmporteerd zodat 

deze onderdeel worden van het B2S-bestand. Alle bodemdata kan vervolgens worden geëxporteerd 

in SIKB 9.1.0.  

 

Veel van de schermen in SMART Office komen exact zo voor in SMART-Field. Hierdoor is de bediening 

van SMART-Field te leren met SMART-Office en omgekeerd. In dit hoofdstuk zijn de onderdelen 

opgenomen die niet of anders in SMART-Field werken dan in SMART-Office. 

 

Start SMART-office. Het openingsscherm van fig. 2 wordt getoond. Klik op start. Met “bestand” 

verschijnt het menu: 

- Nieuw bestand 

- Bestand openen 

- Bestand sluiten 

- Bestand opslaan 

- Bestand opslaan als 

- SIKB BIS/GIS (importeren, exporteren) 

- Afsluiten 

 

 
 

Met “project” kunnen projecten worden toegevoegd of worden verwijderd. Bedenk dat er meerdere 

projecten in een B2S-bestand kunnen zijn opgenomen (verkennend onderzoek, nader onderzoek, 

saneringsonderzoek, maar ook veldwerk fase 1, fase 2, of veldwerk dag 1, dag 2, etc ….). Met Extra 

kunnen instellingen worden opgegeven  zoals Labs en klantcodes, monsternemers, erkenningen, etc.  

 

Een instructie aanmaken 

Kies “Toolbox” � “Ga naar de Toolbox” (scherm 10 opent). 
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Een instructie aanmaken 

Kies “Toolbox” � “Ga naar de Toolbox” (scherm 10 opent). 

 
In scherm 10 zijn diverse velden gedefinieerd en geactiveerd: individuele monsters, partijkeuringen, 

boringen, dwarsprofielen, GPS-seriemetingen van variabele punten (punten, lijnen en omtrekken) en 

GPS-seriemetingen van vaste punten (vaste punten zijn de eerder in SMART gedefinieerde locaties 

van boringen, oevers en individuele monsters). Grijs gedrukte velden zijn nog niet beschikbaar op 

SMART-Web en dus nog niet vrijgegeven voor gebruik (waterpasstaten en volumemetingen). Met de 

rechtermuisknop in het betreffende vak kan een individueel monster, een partijkeuring, een boring, 

een dwarsprofiel, een GPS-seriemeting met variabele punten of een seriemeting op bestaande 

(vaste) punten worden aangemaakt. Door op een aangemaakte item te dubbelklikken kan het 

worden bewerkt. Alle basisgegevens die van belang zijn voor de instructie kunnen worden ingevuld 

alsof in het veld met SMART-Field wordt gewerkt. 

 

Midden onder scherm 10 bevindt zich een vinkje waarmee het sorteermenu kan worden aangezet. 

De rechtermuisknop opent dan het sorteermenu daar waar het geklikt wordt. Hiermee kunnen items 

van volgorde worden gewisseld of in één commando worden gesorteerd. 
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1: Individuele monsters. 

Maak de gewenste monsters aan (en zorg voor het juiste glaswerk). In principe kunnen alle velden 

worden ingevuld die ook in het veld met SMART-field ingevuld kunnen worden. Zelfs de GPS-

coördinaten en de barcodes kunnen vooraf worden ingevuld, zodat de monsternemer de posities en 

het glaswerk exact kan kiezen zoals de adviseur dat wenst.  

 
Onder “matrix” zijn de meest voorkomende matrices opgenomen. Indien de gewenste matrix er niet 

tussen staat, kan bij de puntjes “ . . . . . . .” een matrix worden getypt. Met OK terug naar het vorige 

scherm. Met OK naar scherm 2 (projectinformatie) waar het bestand kan worden opgeslagen via de 

menu-balk.  

 

Nadat het bestand is opgeslagen (het systeem kiest voor een documentnaam waarin het 

projectnummer is verwerkt) kan het bestand worden verzonden per email naar de monsternemer, 

die kan het bestand ontvangen op zijn veldcomputer en openen. Hiermee is een veldinstructie 

aangemaakt die voor de monsternemer volledig duidelijk maakt wat bemonsterd moet worden. De 

monsternemer zorgt voor de veldmetingen, het invullen van de overige velden en de 

monsterneming.  

 

De coördinaten worden opgenomen in Lat-Long RSW84. SMART-Office kan dat omrekenen naar 

ruimt 20 verschillende lokale grids, waaronder Lambert 1972 en RD/Amersfoort. 

 

Door te klikken op de blokjes waarin tekst is weergegeven (N, E, µS/cm, Redox+, T+), veranderen die 

van inhoud. Zo wordt Redox+ gewijzigd in Redox- en µS/cm wijzigt in mS/cm en vervolgens door nog 

een keer te klikken in mS/m. N van Noorderbreedte, wordt S van zuiderbreedte, etc. 

 

 

2: Partijkeuringen 

Klik met de rechtermuisknop in het vak “partijkeuringen” en kies “Nieuwe partijkeuring”. Een 

partijkeuring wordt aangemaakt met de naam PK1. Selecteer PK1 (of selecteer een andere bestaande 

partijkeuring) en kies “Monsternameplan”> “Bewerk Monsternameplan”. Er volgt een scherm dat 

overeenkomt met scherm 5101 met 6 tabbladen in SMART-Field. 
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Met SMART Office kan sneller worden getypt dan met een stylus in SMART-Field. Het is de bedoeling 

dat de projectleider het monsternameplan aanmaakt en dat aanbiedt aan de erkende 

veldwerker/monsternemer. 

 

SMART Field draait op een windows mobile veldcomputer. Op de meeste apparaten zit geen 

“punt”toets, maar altijd een “tab”. Wanneer data in het veld moet worden ingevoerd waar een punt 

in voorkomt, wordt het getal gesplitst in twee invoervakken. Ook in SMART Office wordt dit 

gehanteerd. Zie bijvoorbeeld de vakjes “diepte van” en “diepte tot”. 

 

Met SMART Office kan ook het monsternameformulier worden ingevuld. Immers kan SMART-Office 

op een laptop ook als veldcomputer worden gebruikt. Ga naar scherm 10, Toolbox, selecteer de 

partijkeuring. Met de rechtermuisknop opent het menu en kies Monsternameformulier > bewerk 

Monsternameformulier. Scherm 52..58 verschijnt en kan stap voor stap worden ingevuld. Wanneer 

kritische data is toegevoegd, wordt de knop “ververs alle deelschermen”paars. Door hier op te 

klikken, worden alle velden opnieuw doorberekend.  
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Met Menu (linksboven) kan het bestand tussendoor worden opgeslagen. Met “Start en eindtijd” kan 

de start en eindtijd van de partijkeuring worden aangepast. Met “Koppelingen” kunnen boorstaten, 

waterpassingen, GPS-metingen e.d worden gekoppeld aan deze partijkeuring. 

 

Met OK keert men terug naar scherm 10 Toolbox.  

 

Van elk deelscherm is in de handleiding van SMART-Field de werking toegelicht. 
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3: SIKB2000 Bodemonderzoek 

In SMART-office kunnen alle boringen en stellingen van peilbuizen vooraf al worden aangemaakt en 

kunnen boorstaten worden ingevoerd. Rechtermuisknop in vak boorstaten maakt een nieuwe boring 

aan. Dubbelklik op de aangemaakt boring en scherm 31 opent. Hier kan de naam worden gewijzigd. 

Door de diepte van de boring en het type boring al in de boringennaam te verwerken, heeft de 

monsternemer direct instructie van wat er opgedragen is. Ook hiervoor geldt dat in het veld de 

daadwerkelijk velddata nog moet worden ingevuld. SMART-office op de laptop met een 

barcodelaserscanner  is als zelfstandig veldwerkautomatiseringssysteem ook in het veld te gebruiken. 

Met name voor milieukundige begeleiding van saneringen of onderzoek op verafgelegen locaties 

wordt hier wel eens voor gekozen. Immers is dan direct een analyseopdracht te maken en met 

draadloos internet te verzenden naar het lab.  

 

Voorbeeld van een instructie voor het plaatsen van 4 boringen tot 

3 meter diepte (B), plaatsen van 2 peilbuizen (P) en 4 boringen in 

een vijver tot 2 meter beneden het waterpeil (S): 

 

Geef de boringen bijvoorbeeld de volgende namen: 

B1 (3), B2 (3), B3 (3), B4 (3), P5 (3), P6 (3), S7 (2), S8 (2), S9 

(2) en S10 (2). 

 

Met boringdetails kan worden opgeven hoe de peilbuis moet 

worden geplaatst (filterstelling, bentonietomstorting). Ook kunnen 

de locaties van de boringen vooraf al met GPS-coördinaten 

worden gedefinieerd.  

 

Opslaan als <projectnummer> en verzenden per e-mail naar de 

monsternemer. 

 

SMART gaat er van uit dat maximaal 3 peilbuizen per boorgat 

worden geplaatst.  

 

Het invoeren van peilbuis-filters, peilbuis-top, bentoniet, filtergrind e.d. is exact gelijk aan de werking 

van SMART-Field en gegeven op p.24 van deze handleiding. 

 

In de tweede kolom van scherm 10 

(Toolbox) worden de eigenschapen 

gegeven van de boring die is 

geselecteerd in de meest linkse 

kolom. Met de rechtermuis kan 

nieuwe grondwater info worden 

aangemaakt waarbij de datum en de 

tijd van het aanmaken van deze 

informatie wordt getoond in het vak 

grondwaterinfo. Door op de datum 

te dubbelklikken van de 

grondwaterinfo, opent scherm 32. 
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In dit scherm worden gegevens van het grondwater verzameld. De vakjes die tevens knopjes zijn (cl, 

mvp, µS/cm, Redox-) veranderen wanneer daar op wordt geklikt: cl verandert in l(iter), mvp in bpp 

(bovenkant peilbuis), Redox- in Redox+). Rechts kunnen de barcodes door scannen worden 

toegevoegd. De keuze “Naar Lab” houdt in dat deze monsters worden aangeleverd bij het 

laboratorium dat eronder is geselecteerd. “Bewaren” betekent dat de monsternemingsbedrijf de 

monsters achterhoudt in eigen koeling en dus NIET naar het lab stuurt. Merk op dat er monsters voor 

verschillende labs kunnen worden geselecteerd.  

 

Via OK terug naar scherm 10 De Toolbox. 

 

Boorstaten kunnen worden aangemaakt in SMART Office. Rechtermuisklik in scherm “Boorlagen” 

tweede kolom maakt een nieuwe laag aan. Hierop dubbelklikken opent schermserie 3. 

 

Nieuwe lagen worden telkens met dikte van 50 cm voorgesteld. De cursor rust op de einddiepte van 

de laag en kan direct worden overschreven. 

 

Er kan in het eerste schermblok een bodemtype worden ingevoerd in procenten. In het tweede 

schermblok wordt de hieruit berekende NEN-code getoond. Anders kan ook in het tweede scherm 

een NEN-code worden gekozen en dan worden de procenten in het eerste schermblok getoond. 

Hiermee kan de projectleider de analyseresultaten gebruiken om de boorstaat te verifiëren. Indien in 

het linkerscherm de percentages worden ingevoerd die het lab heeft gemeten, is de boorlaag 

gevalideerd. Het vinkje in het derde schermblok bovenaan kan worden aangezet. In de boorstaat 

wordt de NEN-code dan onderstreept als teken dat het een lab-gevalideerde bodemlaagbeschrijving 

is. Tevens kan de projectleider feed-back geven aan de monsternemer waardoor deze kan 

verbeteren. Er kunnen geen NEN-codes worden ingevoerd die niet bestaan volgens NEN5104. 

 
 

Met “Nieuwe laag”, “Vorige laag”, “Volgende laag” en “Kopieer deze laag” kan snel worden 

gemanoeuvreerd. 

 

Indien geen percentages of NEN-code wordt ingevuld is er sprake van een bijzondere laag. Met de 

pull down kunnen vele materialen van water, holle ruimte, tot lavaslakken en vast slib worden 
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gekozen. Indien het materiaal niet in de standaard lijst voorkomt, kan het zelf worden ingevoerd op 

de stippeltjes die men eerst selecteert. Dit werkt ook zo bij andere pull downs. 

 

De natuurlijke bijmengingen kunnen worden aangevinkt met dien verstande dat niet bestaande 

combinaties niet kunnen worden gekozen. Dit geldt ook voor de kleuren en afwijkingen. Er kunnen 

twee kleuren worden gekozen en 3 gradaties per kleur: 1 x klikken op de eerste kleur is de 

hoofdkleur zonder gradatie. Twee keer klikken op de eerste kleur wordt gradatie “licht” en 3 x 

klikken wordt “donker”. De tweede kleur is een bijkleur. Hier wordt doorgaans de gradatie aan 

toegekend. NEN5706 stelt dat de kleur volgens Munsell moet worden beschreven of met één of twee 

kleuren, waarbij de bijkleur een gradatie kan hebben (licht en donker) en de hoofdkleur geen 

gradatie krijgt, zoals bijvoorbeeld lichtgrijsbruin (bruin is hoofdkleur, grijs is bijkleur en licht is 

gradatie van de bijkleur). 

 

De gradaties Z, M, S en U staan voor zwak, matig, sterk en uiterts. De gradaties B en L staan voor 

brokjes en laagjes. Merk op dat er geen grindbrokjes bestaan en ook geen natuurlijke 

grindbijmenging anders dan laagjes. Immers dient dit in de grondcode te zijn opgenomen. Bij andere 

systemen is het vaak mogelijk om Zs2g3 te kiezen met als natuurlijke bijmenging nog eens  

grindhoudend.  Dat is niet correct en daarvoor beschermt SMART. 

 

In het derde schermblok worden antropogene afwijkingen vermeld. De meest voorkomende 

afwijkingen kunnen direct worden aangevinkt. Verder zijn er drie pull downs waar meer keuze is, 

waaronder stippeltjes om zelf een tekst in te voeren. Grind staat hier ook tussen omdat grind ook 

antropogeen kan zijn.  

 

Het laatste scherm is het barcodescherm. Bij deze invoermethode wordt elke monsterlaag ook 

beschreven. In Fast SMART op de veldcomputer kan een dikke laag achteraf worden gesplitst in lagen 

van 50 of 100 cm nadat de laag is beschreven t.b.v. de monsterneming. In SMART-Office is het handig 

om een laag dikker dan 50 cm te beschrijven als een laag van 50 cm en deze laag door te kopiëren. 

Aan elke laag kan dan een barcode worden gekoppeld. Hierdoor is het onmogelijk om een monster te 

nemen van een twee verschillende lagen. 

 

In het laatste scherm kan ook de boormethode worden gekozen. Spreek intern af wanneer dat moet 

worden gedaan. Meestal wordt alleen bij wisseling van boor de eerste volgende laag aangegeven 

met welke boormethode is geboord. Er is geen default boormethode te kiezen. Zo wordt voorkomen 

dat in boorstaten wordt weergegeven dat asfaltlagen met een edelmanboor zijn doorboord.  

 

Er kan in het laatste scherm worden aangevinkt of sprake is van een geroerd monster of een 

steekbusmonster en er kan worden vermeld of de laag is afgedicht (met bentoniet bijvoorbeeld). Dit 

is een manier om afdichtingen weer te geven volgens protocol 2101 indien er géén peilbuis wordt 

geplaatst. 

 

Proefsleuvenonderzoek 

Voor onderzoek naar asbest zijn proefgaten of –sleuven nodig die in SMART kunnen worden 

ingevoerd. Een proefsleuf of –gat wordt toegevoegd aan een boorlaag. Er kunnen dus meerdere 

proefsleuven aan een boorstaat worden toegevoegd, namelijk per te onderscheiden laag. Selecteer 

de boorlaag, rechtermuisklik, en kies “voeg proefsleuf toe aan deze boorlaag”. Er wordt een 

proefsleuf aangemaakt die door hierop dubbelklikken wordt geopend.  
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Zie verder p. 23 (SMART-Field). 
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4: Dwarsprofielen waterbodem 

Analoog aan het aanmaken van individuele monsters, partijkeuringen en boringen, kunnen ook 

dwarsprofielen van waterbodems worden aangemaakt. De 9 peilposities worden berekend door 

SMART op basis van Breedte B (op de waterlijn). De oevers op de waterlijn kunnen met GPS direct 

worden gemeten of achteraf in een GPS-meetserie.  

 

 
 

Ten tegenstelling tot SMART-Field wordt in SMART-Office ook de leggermaat ingevoerd door 

hoekpunten in het aanlegprofiel op te geven. Aangegeven wordt op welke afstand van oever 1 welke 

diepte heerst volgens het ontwerp van de watergang.  Met SMART Web wordt het profiel getekend 

en wordt berekend: 

- Totaal slibvolume 

- Slib boven de leggermaat 

- Slib onder de leggermaat 

- Vaste bodem boven de leggermaat 

 

Deze routine zal in een volgende versie nog worden uitgebreid met onderscheid tussen inpeilen en 

uitpeilen, waterstanden en lengte waarvoor het profiel representatief is. Ook zal het aantal peilingen 

variabel worden gemaakt en wordt ook het watervolume onder de leggermaat berekend. Hiermee 

wordt SMART compatible volgens het WDB-systeem. 
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5. Analyses importeren (volgende versie) 

 

Via Analyses>importeer analyseresultaat, kunnen analyseresultaten worden toegevoegd aan het B2S 

bestand. Indien alle analyseresultaten zijn toegevoegd, is het bestand geschikt om te exporteren als 

SIKB-bestand voor opname in een GIS. 

 

 

6. Aanmaken van een labopdrachtbestand met SMART Office 

 

Via Analyses>Voorbereiden labopdracht, worden alle monster van het project getoond. Door op 

Matrix te klikken, kan uit een verzameling van in dat project gebruikte matrices worden gekozen (zie 

als voorbeeld “grondwater” in onderstaand scherm. Denk er aan dat laboratoria per matrix 

opdrachten wensen te ontvangen. Verder kan er geselecteerd worden op diepte (van …. tot), 

afwijkingen, geuren en oliereacties. Hiermee kunnen bijvoorbeeld de onverdachte 

bovengrondmonsters worden getoond, of de oliehoudende ondergrondmonsters, of puin- en 

koolashoudende monsters. 

 
 

Elke regel correspondeert met een genomen 

monster. Door aan te vinken en op het pijltje 

omhoog te klikken, worden de monsters 

gekopieerd en toegevoegd aan (in dit geval) 

analysemonster 1 (AM001). De naam AM001 kan 

worden overschreven. Klik op “nieuw 

analysemonster” en herhaal bovenstaande voor de 

andere monsters. 
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SMART-office toont het Lab waar de monsters naar toe gaan (of zijn afgeleverd) volgens opgave van 

de monsternemer via SMART-Field. De adviseur dient met SMART-office de klantcode nog in te 

vullen. Het kan zijn dat er binnen één project de monsters naar verschillende laboratoria zijn 

gebracht. Aan elke barcode is een lab gekoppeld. Binnen één analysemonster kunnen nooit 

deelmonsters worden gekozen die naar verschillende labs zijn gestuurd. 

 

Zoals monsters naar een analysemonster worden gekopieerd, kunnen er met “verwijder 

analysemonster” geselecteerde analysemonsters worden verwijderd, of uit geselecteerde 

analysemonsters deelmonsters worden teruggezet in de monsterlijst met pijltje naar beneden.  

 

Wanneer de analysemonsters zijn gedefinieerd en de klantcode is ingevoerd, wordt met “genereer 

labopdrachtbestand”een SIKB- compatible bestand gegenereerd. SMART-office maakt een kopie aan 

in CSV-format dat kan worden geopend in spreadsheets zoals Excel met dezelfde naam maar andere 

extensie. Deze CSV-tabellen zijn in een standaard opmaak te plakken en geschikt om in rapporten op 

te nemen als motivatie voor de monsterselectie. 

 

Voorbeeld CSV-exportbestand 

 

Datum Labopdracht: 25-2-2010        

Projectnummer: 10.999        

Projectnaam: De Boompjes        

Datum monsterneming: 12-2-2010       

Transportnummer: 020098556        

                    

Analyse Matrix Positie laag van laag tot bijzondere %OS veld %Lutum veld verontreiniging steekbus 

monster naam naam (cm) (cm) laag waarneming waarneming verwachting [1] J/N 

M1 grond/slib B4 185 200  35 25 O/VK/P/M/F J 

M2 grond/slib B4 160 185  15 35 O/VK/VC/P/M/F J 

M3 grond/slib B4 110 160  15 35 O/VK/VC/P/M/F N 

M4 grond/slib B4 60 110   15 35 O/VK/VC/P/M/F N 

          

[1] Verwachting van verontreinigingen is gebaseerd op de waarneming tijdens monsterneming.   

A = asbest          

F = chloor- en alkylfenolen        

M = (zware) metalen         

O = olie          

P = polycyclische aromatische koolwaterstoffen       

VC = vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen       

VK = vluchtige aromatische koolwaterstoffen             

          

In deze CSV-tabel zijn de risico-stoffen aangeduid met de letters O, VK, VC, P, M, F en A (zie tabel). 

Hiermee is motivatie gegeven voor het samenstellen van mengmonsters. Het XML-bestand is 

vergelijkbaar met het CSV-bestand, maar bevat ook de barcode-informatie.  
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Het toekennen van analyses aan het 

lab-opdrachtbestand vindt plaats 

met de lab-programmatuur. Kies 

voor “importeer SIKB 9.1.0 

analyseopdracht” en volg de 

instructies van het laboratorium.  

 

Met de laboratoriumprogrammatuur 

wordt vervolgens aan elk 

analysemonster een analyse 

opgedragen. 
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7.  Samenvoegen van velddata 

 

Via scherm 10 Toolbox kan aan bestaande velddata (Moederbestand) nieuwe data worden 

toegevoegd. Open rechts in het scherm de nieuwe velddata. Selecteer links het bestand waaraan of 

waarbij de nieuwe velddata moet worden gevoegd. Met een rechtermuisklik op het nieuwe 

velddatabestand kan worden gekozen uit diverse opties van bestand samenvoegen. 

 

Samenvoegen vindt in de regel plaats indien meerdere teams data verzamelen met elk team een 

eigen veldcomputer. Ook kan het wenselijk zijn om resultaten van nader onderzoek toe te voegen 

aan het verkennend onderzoek, of fase 2 en 3 toe te voegen aan fase 1. Hiermee kan een 

“moederbestand” worden aangehouden.  

 

Toevoegen kan op elk niveau door in het rechterscherm de data te openen die moet worden 

gevoegd bij het bestand dat geopend is in het linkerscherm. Selecteer een toe te voegen item en met 

een rechtermuisklik worden de opties getoond (verplaatsen, kopiëren, e.d.) 

 

 
 

 

In onderstaande figuur zijn de algemene regels gegeven waaraan samenvoegen wordt getoetst. 
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8. SMART-Web 

 

SMART-web is de applicate waarmee bestanden worden geprint en exportbestanden worden 

gegenereerd. SMART-web wordt aangeroepen vanuit SMART-office of  rechtstreeks via 

www.back2b6.net. Voor het gebruik van de print- en exportservice wordt gefactureerd. De service is 

alleen beschikbaar met een inlogcode en wachtwoord, waarvoor met  Back2B6 BV  een 

overeenkomst moet zijn afgesloten. Op www.back2b6.com is de aanmeldprocedure vermeld en 

toegelicht.  

 

Navigeren 

In het welkom-scherm wordt kort uitgelegd hoe het systeem werkt en kan worden genavigeerd naar 

diverse attributen, zoals bedrijfsinstellingen, gebruikersinstellingen, FAQ, Forum en Gereedschap. Via 

Gereedschap kan “Boorstaten”, “Waterbodem”, “Partijkeuringen” of “GPS-metingen” worden 

gekozen. Aan SIKB-exports wordt hard gewerkt. 

 

Met SMART-web zijn de volgende export en prints te maken (onderstreepte items zijn “Under 

Construction”) 

- PDF van boorstaten (binnenkort ook in het Frans) 

- CSV-export van asbestonderzoek in bodem en verhardingen 

- PDF van dwarsprofielen waterbodems 

- CSV-export van dwarsprofielen waterbodems 

- KML van monsterposities en oevers op Google Earth ondergrond 

- DXF van monsterposities en oevers zonder ondergrond voor export naar 

AutoCad/Microstation 

- PDF van monsternemingsformulieren en –plannen protocol 1001, 1002, 1003 en 1004 

- CSV-export van monsternemingsformulieren en –plannen protocol 1001, 1002, 1003 en 1004 

- KML- en DXF-exports van GPS lijnen, punten en polygonen  

 

SMART-web werkt uiterst intuïtief. Om in te loggen is een wachtwoord en een inlognaam nodig die 

wordt verstrekt door Back2B6 op aanvraag en ontvangst van een incassocontract. Links in het 

startscherm van SMART-Web is het gereedschap te vinden. Door hier een van te kiezen wordt u 

gevraagd uw B2S bestand te kiezen en deze te uploaden. Vervolgens wordt het gewenste 

projectonderdeel gekozen en op “instellingen” geklikt. Onder ”instellingen” kunnen de gewenste 

instellingen worden gekozen en vastgelegd. 
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In de huidige situatie zijn de volgende tools beschikbaar: 

- Boorstaten printen als PDF volgens protocol 2001, 2002, 2003, 2018 

- Proefsleuven als CSV (protocol 2018, NEN5707 en NEN5897) 

- GPS-seriemetingen van variabele punten (punten, lijnen en polygonen die in het veld zijn 

opgenomen exporteren naar Google Earth-KML (Lat-Long WSG84)-bestand of DXF in 

RD/Amersfoort) 

- Waterbodem dwarsprofielen als PDF en CSV met berekening van volumes 

- Partijkeuringen, monsternameplannen en -formulieren als PDF en CSV produceren o.b.v. 

digitala velddata voor de protocollen 1001, 1002, 1003, 1004 

 

Onderstaand een voorbeeld na uploaden van een bestand onder GPS-seriemetingen. 

 



BACK TO BASICS
surveysoftware

BACK2

B6
 

 

53 

 

 

In bovenstaand scherm kan de lay out worden opgemaakt, waarna het tabblad “uitvoer” kan worden 

gekozen 
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Voor de overige tools is de werking vergelijkbaar.  
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Boorstaten: Instellingenscherm  

 

Met de instellingen kunnen onderdelen in een boorstaat worden in- of uitgeschakeld. De instellingen 

worden onthouden na op “opslaan” te klikken en worden ook bij volgende projecten onthouden. 

Met Layoutinstellingen kan de schaal van de boringen worden gekozen. Bij keuze voor “schalen 

afronden” checkt SMART Web de diepste aangevinkte boring en bepaalt de schaal hiervan zodat de 

diepste boring op een pagina past. Alle boringen worden dan op die schaal afgedrukt. Je kunt indien 

gewenst dus de diepste boringen uitvinken en dan SMART Web de ideale schaal laten bepalen om 
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ondiepe boorstaten te printen. Vervolgens vink je alles uit en de diepste aan en print de diepe 

boringen apart. Keuze voor papiervriendelijk zorgt voor ideale bladvulling en een minimum aan 

pagina’s. Met uitvoer kunnen de producten worden gekozen en is de prijs in de knoppen 

opgenomen. 

 

 
De boorstaten van het geselecteerde project (in dit voorbeeld 12 boringen) kan als proef worden 

afgedrukt als PDF. Deze prints zijn ongeschikt voor gebruik in de rapportage van een 

bodemonderzoek, maar worden voor slechts 5 eurocent geproduceerd. Deze proefboorstaten dienen 

als kladversie voor de projectleider. Er kunnen immers nog wijzigingen noodzakelijk zijn en de 

labresultaten zijn nog niet beschikbaar om daar de boorstaten mee aan te passen (wijzigen van lutum 

en organische stof in de boorstaten waarmee exacte NEN-codes worden verkregen). Pas als de 

rapportage van het bodemonderzoek wordt gemaakt, worden de definitieve boorstaten afgedrukt 

waarin wijzigingen naar wens zijn aangebracht. 

 

Doorgaans printen monsternemers de conceptboorstaten af en mailen dat met het B2S-bestand naar 

de projectleider. De projectleider drukt de definitieven af. Merk op dat vanwege het feit dat de 

software gratis is er bij het uitbesteden van monsternemingen aan grondboorbedrijven, niet beide 

bedrijven licentiekosten betalen. In principe worden de kosten van automatisering gedeeld door het 

grondboorbedrijf en het adviesbureau. 

 

Omdat de software gratis is, kunnen alle grondboorbedrijven velddata leveren in het SMART-

formaat. 

 

 



BACK TO BASICS
surveysoftware

BACK2

B6
 

 

57 

Tip 

Dwarsprofielen van een bodem maak je eenvoudig door met de optie “snapshot” een stuk uit de PDF 

te kopiëren en te plakken in een tekenprogramma, Word of Excel 

 

 
 

 
 

 

Tevens is er een optie om een losse legenda te printen als PDF.  

 

Een KML-export genereert een Google Earth-bestand dat boringen en peilbuizen toont als er GPS-

metingen zijn verricht. De DXF-export geeft boringen en peilbuizen weer voor CAD-toepassingen.  

 

Voor partijkeuringen en dwarsprofielen van waterbodems gelden dezelfde routines. 

 

De CSV-instellingen van exports vanuit SMART-Web kunnen worden aangepast. Deze settings dienen 

gelijk te zijn aan de settings van uw PC. Met SMART-Office kunt u via de Toolbox (scherm 10) > CSV-

exports de settings van uw PC oproepen. Een CSV zal niet correct worden opgebouwd indien de 
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settings van uw PC niet overeenkomen met de settings die u met SMART-Web dient in te stellen. Uw 

SMART-Web-CSV-settings blijven bewaard. 

 

 

Let op: posities om in kaarten te worden opgenomen worden met SMART-field en GPS vastgelegd. 

Indien gebruik wordt gemaakt van de ingebouwde GPS, is de nauwkeurigheid van de meting 

onvoldoende voor gebruik in bodemonderzoek. Indien posities nauwkeuriger dan 10 meter moeten 

zijn, dient een externe nauwkeurige GPS te worden gebruikt of moeten de metingen worden 

gecorrigeerd. Gebruik dan de GPS-seriemetingen met ijklocatie. 

 

 

SMART-web wordt nog uitgebreid met: 

- Analoog doorgaand waterpassen en berekenen X, Y en Z-posities met een standaard 

waterpastoestel. 

- Grondlichaam volume metingen door analoge waterpassing; eenvoudige routine waarmee 

volumes van ontgravingen, waterpartijen, depots en dergelijke kunnen worden berekend en 

visueel worden gepresenteerd 

- Boorgatenmethode, omgekeerde Hooghoudtmethode, Bouwer Rice-methode en constan 

debietproef voor bepaling van de K-waarde van bodems 

 

 

9. Algemene tips 

 

a. Laadt elke dag de veldcomputer op door deze aan het stroomnet te koppelen. Laden aan de 

PC duurt erg lang omdat de PC afhankelijk van de instellingen regelmatig zoekt op de 

veldcomputer of er wijzigingen zijn die moeten worden gesynchroniseerd. Hierdoor staat de 

veldcomputer constant aan. 

b. Sluit regelmatig alle applicaties op de veldcomputer via 

start>settings>system>memory>running programs> klik op “Stop All”. Hiermee wordt de 

batterijduur verlengd en de snelheid verhoogd. Bovendien wordt de kans op een crash 

verminderd. Reset het systeem bij een crash. Doe dat niet door de batterij er even uit te 

halen maar gebruik het reset-knopje. Elk apparaat heeft een aparte resetknop. SMART-field 

maakt elke 2 minuten een  recovery bestand aan. Met een reset blijft de recovery-data 

bewaard. Met het verwijderen van de batterij wordt de recovery-data niet bewaard bij 

apparaten zonder backup batterij of condensator. 

c. Zet op de veldcomputer de telefoon, WiFi en Bluetooth uit tijdens het werk om de batterij te 

sparen.  Zet deze opties alleen aan in geval data moet worden ontvangen of verzonden.  

d. Print via SMART-web eerst concept boorstaten. Vermoedelijk brengt u nog wijzigingen aan 

voordat u definitief print voor de eindrapportage. Het is gebruikelijk dat monsternemers 

voor eigen gebruik concept boorstaten afdrukken en als PDF ter beschikking stellen. Nadat 

de boorstaten zijn vergeleken met de analyseresultaten en eventueel ingevoerde 

percentages klei (lutum) en organische stof zijn aangepast aan de analyseresultaten, kunnen 

de definitieven worden geprint als PDF. Sla de PDF-prints op voor archivering. Omdat er ook 

voor kan worden gekozen de meest recente grondwaterinfo in de boorstaat te printen, is het 

aan te bevelen pas definitieve boorstaten te printen als de grondwaterinfo bij 

watermonsterneming is toegevoegd aan het moederbestand. 

e. Check regelmatig het forum op www.Back2B6.net. Hier worden interessante vragen en 

antwoorden gepost van gebruikers. 
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f. Stuur geen bestanden mee op het Forum. Gebruik heldpesk@Back2B6.com om bestanden te 

verzenden naar onze programmeurs voor speurwerk naar manco’s. 

g. Bestanden kunnen vanuit het veld op elk moment worden gemaild naar de adviseur, mits de 

veldcomputer een GSM met GPRS abonnement heeft en een eigen e-mailadres. 

h. Huur een on line dataserver als er behoefte is aan een centrale data-opslag, bijvoorbeeld in 

geval van meerdere vestigingen of voor thuiswerkers. Sommige bedrijven hebben een 

gedeelde Dropbox. 

i. Download een PDF-reader voor windows mobile en het is mogelijk om PDF-boorplannen te 

mailen naar de monsternemer die de kaart kan lezen (maar niet beschrijven). 

j. Sla regelmatig velddata via menu het bestand op voor het geval de Windows Mobile crahst. 

Na een reset is er altijd een recoverybestand, maar de laatste 2 minuten werk zou verloren 

kunnen zijn. SMART werkt zoals Word en Excel met losse bestanden die u zelf beheert. 

k. Bemonster eerst de bodem voordat een boorstaat wordt opgenomen. Dan kan optimaal 

gebruik worden gemaakt van de “kopieer onderste laag”-functie waardoor de bodemlaag 

wordt gekopieerd, maar niet de barcodes. 

l. Gebruik voor elke veldcomputer een SIM-kaart, een SD-kaart en een specifiek e-mailadres; 

gebruik Outlook voor het verzenden en ontvangen van bestanden van en naar het veld. 

m. Installeer de software automatisch op de veldcomputer vanaf de aangesloten desktop. 

Gebruik een SD-card voor een softwarebackup. 

n. Monsternemers kunnen kiezen voor het invoeren van NEN5104 grondcodes of van 

percentages. Back2B6 BV biedt cursussen aan waarbij monsternemers leren om percentages 

te schatten. Immers weten veel monsternemers te weinig van de NEN5104 om de kennis 

foutloos door te geven aan junioren. SMART zorgt ervoor dat geen onjuiste codes en 

combinaties kunnen worden ingevoerd. Het schatten van de percentages gaat vanzelf beter 

wanneer adviseurs analyseresultaten terugkoppelen met de monsternemers. De 

bodemclassificatie wordt kwalitatief sterk verbeterd wanneer een training wordt gevolgd en 

voldoende feedback wordt gegeven. 

 

 


