
Normen-Antenne Geotechniek 

 

Geotechnisch bodemonderzoek en beproeving – Beproeving van grond in het laboratorium: 

De volgende normen dekken laboratoriumproeven die uitgevoerd kunnen worden om de 
eigenschappen van een bepaalde grond te bepalen. 

De Europese normen, de nationale bijlagen (ANB), addenda (A1) en corrigenda (AC) ervan 
kunnen gedownload worden via de link in de onderstaande tabel.  

NBN EN ISO 17892-1:2014 

 
 

 

Geotechnisch bodemonderzoek en beproeving – Beproeving 
van grond in het laboratorium - Deel 1: Bepaling van het 
watergehalte 

NBN EN ISO 17892-2:2014 

 
 

 

Geotechnisch bodemonderzoek en beproeving - Beproeving 
van grond in het laboratorium - Deel 2: Bepalen van de 
volumemassa van een fijnkorrelige bodem 

NBN EN ISO 17892-3:2015 

 
 

 

Geotechnisch bodemonderzoek en beproeving - Beproeving 
van grond in het laboratorium - Deel 3: Bepalen van de 
volumemassa van vaste deeltjes 

NBN EN ISO 17892-4:2016 

 
 

 

Geotechnisch bodemonderzoek en beproeving - Beproeving 
van grond in het laboratorium - Deel 4: Bepalen van de 
korrelgrootteverdeling van de deeltjes 

NBN EN ISO 17892-5:2017 

 
 

 

Geotechnisch bodemonderzoek en beproeving - Beproeving 
van grond in het laboratorium - Deel 5: Belastingsproef per laag 
met de oedometer 

NBN EN ISO 17892-6:2017 

 
 

 
Geotechnisch bodemonderzoek en beproeving - Beproeving 
van grond in het laboratorium - Deel 6: Kegelsonderingsproef 

NBN EN ISO 17892-7:2018 

 
 

 
Geotechnisch bodemonderzoek en beproeving - Beproeving 
van grond in het laboratorium - Deel 7: Eenassige drukproef 

NBN EN ISO 17892-8:2018 

 
 

 

Geotechnisch bodemonderzoek en beproeving - Beproeving 
van grond in het laboratorium - Deel 8: Drieassige niet-
geconsolideerde niet-gedraineerde proef 

NBN EN ISO 17892-9:2018 

 
 

 

Geotechnisch bodemonderzoek en beproeving - Beproeving 
van grond in het laboratorium - Deel 9: Geconsolideerde 
drukproeven met drieassig toestel op verzadigde gronden 

NBN EN ISO 17892-10:2018 

 
 

 

Geotechnisch bodemonderzoek en beproeving - Beproeving 
van grond in het laboratorium - Deel 10: Rechtstreekse 
schuifproef 

NBN EN ISO 17892-11:2019 

 
 

 

Geotechnisch bodemonderzoek en beproeving - Beproeving 
van grond in het laboratorium - Deel 11: 
Doorlatendheidproeven 

NBN EN ISO 17892-12:2018 

 
 

 

Geotechnisch bodemonderzoek en beproeving - Beproeving 
van grond in het laboratorium - Deel 12: Bepalen van de 
grenzen van de vloeibaarheid en de vervormbaarheid 
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