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onderdeel van 
Model

Te gebruiken code Element waaruit de 
referentie naar deze 
entiteit is aangemaakt

X X MetaInformation  - geen beschrijving beschikbaar - metaData IM SIKB0101
X X MetaInformation date De datum waarop het bestand is gegenereerd. - datum metaData / date IM SIKB0101

X X 
MetaInformation version Het versienummer van het IMSIKB0101-gegevensmodel. Dit nummer 

bevat het versienummer van de sikb-lookup.xml dat gevonden wordt in 
de attribuutversie van het element sikb.lookup. - versie

metaData / version IM SIKB0101

X X MetaInformation application Naam applicatie die voor deze locatie gegevensbeheerders is c.q.  is 
geweest. 

metaData / application IM SIKB0101

X X 

MetaInformation organisation De naam van de leverancier die het bestand heeft geleverd waarin de 
bodeminformatie is opgeslagen. Dit veld wordt niet gebruikt bij de 
updatesystematiek tijdens het uitwisselen van bodeminformatie tussen 
gegevensbeheerders. - organisatie

metaData / organisation IM SIKB0101

X X MetaInformation dataflow Aanduiding welke datastroom in het SIKB bestand beschreven staat metaData / dataflow IM SIKB0101

X X 

Project project
digital exchange of soil-related data
activity that leads to the collection of soil data
unique process, consisting of a set of coordinated and controlled 
activities with start and finish dates, undertaken to achieve an objective 
conforming to specific requirements, including the constraints of time, cost 
and resources [ISO 10006], in this case the collection or interpretation of 
soil data.
Note 1: An individual project may form part of a larger project structure.  
Note 2: In some projects, the objective(s) is (are) refined and the product 
characteristics defined progressively as the project proceeds. (IEC 
62198:2001).
Note 3: The data can be existing or new.

Project IM SIKB0101 Dossier

X X Project identifcation Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst 
wordt aangemaakt

Project / identification IM SIKB0101

X X Project projectType Aanduiding van het type onderzoek/rapport dat voor de locatie is 
uitgevoerd/opgesteld

Project / projectType IM SIKB0101

X X Project reportNumber Het nummer of kenmerk van het onderzoek/rapport waarin de resultaten 
zijn vastgelegd

Project / reportNumber IM SIKB0101

X X Project reportDate De datum van het onderzoek/rapport waarin de resultaten zijn vastgelegd Project / reportDate IM SIKB0101

X X Project Stakeholder Het adviesbureau verantwoordelijk voor het uitgevoerde onderzoek. 
(RolBetrokkene = Adviesbureau)

Project / stakeholders # Organisation / 
OrganisationType & name

IM SIKB0101 Tabel: Rolbtrokkene / ID = 64

X X 
Project investigationReason aanduiding van de aanleidingen van het onderzoek.

Domeintabel: OnderzoekAanleidingen
Project / investigationReason IM SIKB0101

X X Project geometry Geometry van het onderzoek Project / geometry IM SIKB0101
X X Project name Naam van het project/onderzoek Project / name IM SIKB0101
X X Project asbestos Asbest aanwezig? Domeintabel AsbestAanwezigheid Project / asbestos IM SIKB0101

X X Project investigationConclusion belangrijkste resultaten van het onderzoek volgens de beoordelaar van 
het rapport

Project / investigationConclusion IM SIKB0101

X X Address zie terugkerende entiteiten Project / Addresses # Address IM SIKB0101 Project

X X 

Borehole borehole
Synonyms: boring and bore
penetration into the  subsurface with removal of soil/rock material by 
using e. g. a hollow tube-shaped tool
Note 1: Generally, it is a vertical penetration. 
Note 2: For the purpose of this International standard, the term borehole 
is used.

Borehole / usedInProject IM SIKB0101 Project\Plot

X X Borehole identification Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst 
wordt aangemaakt

Borehole / identification IM Metingen

X X MeasurementObject name Naam van het meetobject/meetpunt Borehole / name IM Metingen

X X MeasurementObject measurementObjectType Het type meetobject: meetpunt, boorgat, peilbuisput, sleuf, sondering, 
monsterpunt

Borehole / measurementObjectType IM Metingen

X X MeasurementObject geometry De geometry van het meetpunt. Point (X,Y). Borehole / geometry IM Metingen

X X MeasurementObject startTime De begintijd van het object, dus wanneer deze is ontstaan om een 
meting aan te gaan doen.

Borehole / startTime IM Metingen

X X BoreHole depth Diepte van het meetpunt
zie terugkerende entiteiten

Borehole / depth IM SIKB0101

X X BoreHole groundLevel maaiveldHoogte - hoogteligging van het maaiveld ten opzichte van het 
referentievlak

Borehole / groundLevel IM SIKB0101

X X*

Characteristic result Kenmerk
Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier 
om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaalt wat het type 
waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.

Analysis / om:result & physicalpropety IM Metingen Layer indicator = KenmerkBodemlaag: 17 (Waterdiepte)

X X MeasurementObject remarks Opmerkingen bij het meetobject Borehole / remarks IM Metingen

X X*

Characteristic Kenmerk
Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier 
om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaalt wat het type 
waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.

Characteristic IM Metingen Borehole

X X* Characteristic identifcation Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst 
wordt aangemaakt

Characteristic / identifcation IM Metingen

X X* Characteristic indicator Type kenmerk zoals: BZB, BZB Gradatie, BZB Herkomst, Hoofdkleur, 
Bijkleur, Kleursterkte, Geur, GeurIntensiteit

Characteristic / indicator IM Metingen

X X*

Characteristic resultTime The attribute resultTime:TM_Instant shall describe the time when the 
result became available, typically when the procedure (6.2.2.10) 
associated with the observation was completed For some observations 
this is identical to the samplingTime. However, there are important cases 
where they differ. 

Characteristic / om:resultTime IM Metingen

X X*

Characteristic classifiedResult Het resultaat van de classificatie, welke dus altijd wijst naar een 
domeintabel. Dit is alleen wel afhankelijk van het type Observation.
zie domeintabel: KenmerkBodemlaag voor de betreffende domeintabel 
bij een observation.

Characteristic / om:result / classifiedResult IM Metingen

X X 

Layer layer
domain of a soil with a certain vertical extension developed through non-
pedogenic processes, displaying an unconformity to possibly over- or 
underlying adjacent domains
Note 1: In the framework of soils deeply modified by human activity, 
artificial layers may be due to different kinds of deposits (concrete, bricks, 
etc.). 
Note 2: Layers may be part of a horizon.

verticale uitsnede van de bodem ter plaatse van de boring met uniforme 
kenmerken en met een begin- en einddiepte

Layer IM SIKB0101 BoreProcess

X X Layer identifcation Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst 
wordt aangemaakt

Layer / identifcation IM SIKB0101

X X Layer layerType laagsoort op basis van de herkomst van het materiaal.
Domeintabel: BodemlaagType

Layer / layerType IM SIKB0101

X X 
BoreProcess drillType Aanduiding van het apparaat waarmee de boring is uitgevoerd.

Domeintabe: BemonsteringsApparaat
Domeintabel: BemonsteringsApparaat

BoreProcess / drillType IM SIKB0101

X X*

Characteristic result Kenmerk
Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier 
om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaalt wat het type 
waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.

Characteristic / indicator IM Metingen Tabel: KenmerkBodemlaag  / ID = 13 Layer indicator = KenmerkBodemlaag: 13 (Oliewatermate)

X X 

Characteristic result Kenmerk
Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier 
om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaalt wat het type 
waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.

Characteristic / indicator IM Metingen Tabel: KenmerkBodemlaag  / ID = 10 Layer indicator = KenmerkBodemlaag: 10 (AandeelHumus)

X X*

Characteristic result Kenmerk
Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier 
om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaalt wat het type 
waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.

Characteristic / indicator IM Metingen Tabel: KenmerkBodemlaag  / ID = 9 Layer indicator = KenmerkBodemlaag: 9 (AandeelGrind)

X X Layer remark opmerkingen Layer / remark IM SIKB0101

X X Layer upperDepth Bovenkant/begin van de laag
zie terugkerende entiteiten

Layer / upperDepth IM SIKB0101

X X Layer lowerDepth Onderkant/einde van de laag
zie terugkerende entiteiten

Layer / lowerDepth IM SIKB0101

X X 

Characteristic Kenmerk
Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier 
om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaald wat het type 
waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.

Characteristic IM Metingen Layer

X X Characteristic identification Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst 
wordt aangemaakt.

Characteristic / identifcation IM Metingen

X X 

Characteristic result The association Range shall link the OM_Observation to the value 
generated by the procedure. The value has the role result with respect to 
the observation. The type of the result is shown as Any, since it may 
represent the value of any feature property. NOTE 1 OGC SWE Common 
provides a model suitable for describing many kinds of observation 
results. The type of the observation result shall be consistent with the 
observed property, and the scale or scope for the value shall be 
consistent with the quantity or category type. If the observed property 
(6.2.2.8) is a spatial operation or function, the type of the result may be a 
coverage, NOTE 2 In some contexts, particularly in earth and 
environmental sciences, the term “observation” is used to refer to the 
result itself. 

Characteristic / indicator IM Metingen Tabel: KenmerkBodemlaag  / ID = 4 indicator = KenmerkBodemlaag: 4 (Hoofdkleur)

X X*

Characteristic result The association Range shall link the OM_Observation to the value 
generated by the procedure. The value has the role result with respect to 
the observation. The type of the result is shown as Any, since it may 
represent the value of any feature property. NOTE 1 OGC SWE Common 
provides a model suitable for describing many kinds of observation 
results. The type of the observation result shall be consistent with the 
observed property, and the scale or scope for the value shall be 
consistent with the quantity or category type. If the observed property 
(6.2.2.8) is a spatial operation or function, the type of the result may be a 
coverage, NOTE 2 In some contexts, particularly in earth and 
environmental sciences, the term “observation” is used to refer to the 
result itself. 

Characteristic / indicator IM Metingen Tabel: KenmerkBodemlaag  / ID = 5 indicator = KenmerkBodemlaag: 5 (Bijkleur)

X X 

Characteristic result The association Range shall link the OM_Observation to the value 
generated by the procedure. The value has the role result with respect to 
the observation. The type of the result is shown as Any, since it may 
represent the value of any feature property. NOTE 1 OGC SWE Common 
provides a model suitable for describing many kinds of observation 
results. The type of the observation result shall be consistent with the 
observed property, and the scale or scope for the value shall be 
consistent with the quantity or category type. If the observed property 
(6.2.2.8) is a spatial operation or function, the type of the result may be a 
coverage, NOTE 2 In some contexts, particularly in earth and 
environmental sciences, the term “observation” is used to refer to the 
result itself. 

Characteristic / indicator IM Metingen Tabel: KenmerkBodemlaag  / ID = 6 indicator = KenmerkBodemlaag: 6 (Kleursterkte)

X X*

Characteristic Kenmerk
Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier 
om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaalt wat het type 
waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.

Characteristic IM Metingen Layer

X X*

Characteristic result The association Range shall link the OM_Observation to the value 
generated by the procedure. The value has the role result with respect to 
the observation. The type of the result is shown as Any, since it may 
represent the value of any feature property. NOTE 1 OGC SWE Common 
provides a model suitable for describing many kinds of observation 
results. The type of the observation result shall be consistent with the 
observed property, and the scale or scope for the value shall be 
consistent with the quantity or category type. If the observed property 
(6.2.2.8) is a spatial operation or function, the type of the result may be a 
coverage, NOTE 2 In some contexts, particularly in earth and 
environmental sciences, the term “observation” is used to refer to the 
result itself. 

Characteristic / indicator IM Metingen Tabel: KenmerkBodemlaag  / ID = 7 indicator = KenmerkBodemlaag: 7 (Geur)
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X X*

Characteristic Kenmerk
Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier 
om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaalt wat het type 
waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.

Characteristic IM Metingen Layer

X X* Characteristic identification Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst 
wordt aangemaakt.

Characteristic / identifcation IM Metingen

X X*

Characteristic result The association Range shall link the OM_Observation to the value 
generated by the procedure. The value has the role result with respect to 
the observation. The type of the result is shown as Any, since it may 
represent the value of any feature property. NOTE 1 OGC SWE Common 
provides a model suitable for describing many kinds of observation 
results. The type of the observation result shall be consistent with the 
observed property, and the scale or scope for the value shall be 
consistent with the quantity or category type. If the observed property 
(6.2.2.8) is a spatial operation or function, the type of the result may be a 
coverage, NOTE 2 In some contexts, particularly in earth and 
environmental sciences, the term “observation” is used to refer to the 
result itself. 

Characteristic / indicator IM Metingen Tabel: KenmerkBodemlaag  / ID = 1 indicator = KenmerkBodemlaag: 19 (BZB Specificatie)

X X*

Characteristic result The association Range shall link the OM_Observation to the value 
generated by the procedure. The value has the role result with respect to 
the observation. The type of the result is shown as Any, since it may 
represent the value of any feature property. NOTE 1 OGC SWE Common 
provides a model suitable for describing many kinds of observation 
results. The type of the observation result shall be consistent with the 
observed property, and the scale or scope for the value shall be 
consistent with the quantity or category type. If the observed property 
(6.2.2.8) is a spatial operation or function, the type of the result may be a 
coverage, NOTE 2 In some contexts, particularly in earth and 
environmental sciences, the term “observation” is used to refer to the 
result itself. 

Characteristic / indicator IM Metingen Tabel: KenmerkBodemlaag  / ID = 3 indicator = KenmerkBodemlaag: 3 (BZB Gradatie)

X X Sample Dat deel van de fysieke werkelijkheid dat wordt beschouwd of 
geanalyseerd.

Sample IM SIKB0101 Borehole/Project

X X Sample identifcation Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst 
wordt aangemaakt

Sample / identifcation IM SIKB0101

X X* Filter permeabel bereik van een peilbuis waaruit één of meer veldmonsters 
worden genomen

Filter IM Metingen Borehole

X X* Filter identifcation Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst 
wordt aangemaakt

Filter  / identifcation IM Metingen

X X* MeasurementObject name Naam van het meetobject/meetpunt Filter / name IM Metingen

X X MeasurementObject startTime De begintijd van het object, dus wanneer deze is ontstaan om een 
meting aan te gaan doen.

Filter / startTime IM Metingen

X X Filter upperDepth Bovenkant filter
zie terugkerende entiteiten

Filter / upperDepth IM SIKB0101

X X Filter lowerDepth OnderkantFilter
zie terugkerende entiteiten

Filter / lowerDepth IM SIKB0101

X X MeasurementObject remarks Opmerkingen bij het meetobject Filter / remarks IM Metingen

X X 
Sample Een monster van een bepaald matrix/compartiment,of combinatie van 

verschillende monster, waaraan bijvoorbeeld in het laboratorium als één 
geheel een meting wordt verricht.

Sample IM SIKB0101

X X Sample identifcation Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst 
wordt aangemaakt

Sample / identifcation IM SIKB0101

X X Sample specimenType MonsterType - Veldmonster, LabMengmonster, Toetsmonster .e.d.; 
Domeintabel MonsterType

Sample / specimenType IM Metingen

X X 

Sample startTime beginTijd - Datum waarop de monsternemer het monster genomen heeft 
bij het MeetObject en daarbij (indien van toepassing) het  
verzamelmonster heeft afgenomen. Vanuit het lab gezien is deze datum 
bindend. Aan de hand van deze datum wordt de 
conserveringstermijnoverschrijding gecontroleerd. Via afspraken met de 
klant kan hiervan afgeweken worden. 

Sample / startTime IM Metingen

X X Sample name Naam van het monster Sample / name IM Metingen

X X Sample Dat deel van de fysieke werkelijkheid dat wordt beschouwd of 
geanalyseerd.

Sample IM Metingen Borehole/Filter

X X Sample identifcation Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst 
wordt aangemaakt

Sample / identifcation IM Metingen

X X 
Analysis Analyse

Een analyse waarneming, gemeten en bepaald op een speciale manier.
Analysis IM Metingen

X X
Analysis identifcation Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst 

wordt aangemaakt
Analysis / identifcation IM Metingen

X X Analysis parameter Parameter (ChemischeStof: lood, Object: Badgast)
Domeintabel: Parameter

Analysis / physicalProperty / PhysicalProperty / 
parameter & quantity & condition

IM Metingen

X X 
AnalyticResult numericValue De numerieke waarde van de waarneming.

Wanneer er geen eenheid bij de meting bekend is, moet de eenheid 
'Dimensieloos' gebruikt worden.

Analysis / om:result / numericValue IM Metingen Analysis

X X* AnalyticResult qualityIndicatorType Zie codetabel TypeBepalingsgrens AnalyticResult / qualityIndicatorType IM Metingen Analysis

X X*

AnalyticResult limitSymbol LimietSymbool, toegestane waardes: '&amp;lt;' en '&amp;gt;'. 
'&amp;lt;' staat voor 'kleiner dan laagste grenswaarde'
'&amp;gt;' staat voor 'groter dan hoogste grenswaarde'

De gehanteerde grens voor het limietsymbool kan worden opgegeven in 
de DeteminationLimits (LimitSymbolReferenceCode) als referentie met de 
daadwerkelijke waarde van de grens.

De waarde kan op 2 mogelijkheden opgenomen worden in de 
uitwisseling:1) als CData blok:  &lt;![CDATA[&lt;]]&gt;  of 
&lt;![CDATA[&gt;]]&gt;
2) als HTML code: '&amp;amp; lt;' of '&amp;amp; gt

Analysis / om:result / limitSymbol IM Metingen

X X*
DeterminationLimits LimitSymbolReferenceCode De grenswaarde waarop het limitSymbol van AnalyticResult betrekking 

heeft.
Domeintabel: LimietsymboolReferentie

Analysis / om:result / determinationLimits IM Metingen

X X*
AnalyticResult numericValue Numeriekwaarde - de numerieke waarde van de waarneming.

Wanneer er geen eenheid bij de meting bekend is, moet de eenheid 
'Dimensieloos' gebruikt worden

Analysis / om:result / numericValue IM Metingen Analysis

X X* AnalyticResult alphanumericValue Textuele waarde bij een analyse resultaat Analysis / om:result / alphanumericValue IM Metingen Analysis

X X 

SampleAnalysisRequest sampleCertifcation Certificering - aanduiding van het kwaliteitskenmerk volgens welke het 
laboratorium de
component heeft geanalyseerd - lovcertificering
Domeintabel: Certificering

SampleAnalysisRequest / sampleCertifcation IM SIKB0101 SamplingAssignment

X X 
Address publicSpace straat -  Een OPENBARE RUIMTE is een door het bevoegde 

gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam 
voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.

Address / publicSpace IM Metingen SoilLocation/Project

X X Address number huisnummer - Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien 
van een adresseerbaar object toegekende nummering

Address / number IM Metingen SoilLocation/Project

X X 

Address letter huisletter -  Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien 
van een 
adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de 
vorm van een alfanumeriek teken.

Address / letter IM Metingen SoilLocation/Project

X X 
Address numberAddition lettertoevoeging - Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten 

aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging 
aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter.

Address / numberAddition IM Metingen SoilLocation/Project

X X 
Address zipcode postcode - De door TNT Post vastgestelde code behorende bij een 

bepaalde combinatie van een naam van een woonplaats, naam van een 
openbare ruimte en een huisnummer.

Address / zipcode IM Metingen SoilLocation/Project

X X 

Address city plaats - Een (woon)plaats is een door het bevoegde gemeentelijke 
orgaan 
als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het 
grondgebied van de gemeente.

Address / city IM Metingen SoilLocation/Project

X X Address districtCode gem_code - De unieke CBS-aanduiding van de gemeente, waarbinnen 
het adres is gelegen.

Address / districtCode IM Metingen SoilLocation/Project

X X Depth condition referentievlak van de diepte; Domeintabel Hoedanigheid (uit de groep: 
ReferentieVlak)

Depth / condition IM Metingen

X X Depth value diepte - waarde van de diepte (in meter minus maaiveld, tenzij bij 
condition anders aangegeven). Positief is naar beneden.

Depth / value IM Metingen

X X Sample identifcation Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst 
wordt aangemaakt

Sample / identifcation IM Metingen

X X Sample materialClass Compartiment waaruit het monster is genomen. Bijvoorbeeld grond, 
grondwater, waterbodem; Domeintabel Compartiment

Sample / spec:materialClass IM Metingen

X X 

Sample startTime beginTijd - Datum waarop de monsternemer het monster genomen heeft 
bij het MeetObject en daarbij (indien van toepassing) het  
verzamelmonster heeft afgenomen. Vanuit het lab gezien is deze datum 
bindend. Aan de hand van deze datum wordt de 
conserveringstermijnoverschrijding gecontroleerd. Via afspraken met de 
klant kan hiervan afgeweken worden. 

Sample / startTime IM Metingen

X X Sample name Naam van het monster Sample / name IM Metingen
X X Sample upperDepth Bovenkant van het traject van het monster Sample / upperDepth IM Metingen
X X Sample lowerDepth Onderkant van het traject van het monster Sample / upperDepth IM Metingen
X X Sample remarks Opmerkingen bij een monster Sample / remarks IM Metingen

X X 
Characteristic indicator Type kenmerk zoals: BZB, BZB Gradatie, BZB Herkomst, Hoofdkleur, 

Bijkleur, Kleursterkte, Geur, GeurIntensiteit; Domeintabel 
Kenmerkbodemlaag of Kenmerkmonstername

Characteristic / indicator IM Metingen

X X 

Characteristic resultTime The attribute resultTime:TM_Instant shall describe the time when the 
result became available, typically when the procedure (6.2.2.10) 
associated with the observation was completed For some observations 
this is identical to the samplingTime. However, there are important cases 
where they differ. 

Characteristic /om: resultTime IM Metingen

X X 

Characteristic classifiedResult Het resultaat van de classificatie, welke dus altijd wijst naar een 
domeintabel. Dit is alleen wel afhankelijk van het type Observation.
zie domeintabel: KenmerkBodemlaag voor de betreffende domeintabel 
bij een observation.

Characteristic / om:result / ClassifiedResult IM Metingen

X* Verplicht indien waargenomen

veldwaarneming

De volgende entiteiten zijn terugkerende entiteiten (deze entititeiten zijn gerelateerd aan verschillende andere entiteiten)

address

diepte

veldmonster

analyseresultaat

bodemmonster

filter

analysemonster

deelmonster


