
1

Welkom!

Kwartaal-event

1 oktober 2019



Programma

› 13:00 uur Plenaire opening en Highlights

› 13:45 uur Wisselen van zaal  

› 14.00 uur Sessieronde 1  

› 14.45 uur Wisselen van zaal  

› 15.00 uur  Sessieronde 2 & Software leveranciersoverleg

› 15.45 uur Uitloop en wisselen zaal 

› 16.00 uur Gezamenlijke Afsluiting  

› 16.30 uur Bankgesprekken & borrel

› 17.30 uur Einde bijeenkomst
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Stand van zaken – Programma

› Speciale aandacht voor

1. Bodemenergiesystemen

Onderzoek Kadaster: opnemen vergunninggegevens in Tranche 4 en onderzoeken 
of ook de gegevens van de daadwerkelijk gerealiseerde systemen al kunnen worden 
opgenomen.

Rapport Kadaster – na 10 oktober beschikbaar op de website van de BRO

2. Bodemverontreiniging

Onderzoek door VKA naar aanleiding van motie Ronnes en van Gerwen.

Reactie Minister aan Kamer: opnemen in de BRO na het huidige Programma BRO in 
een nieuwe fase met nieuw budget.
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Stand van zaken – Programma

› VNG Impactanalyse

– Gemeenten hebben geen extra eigen ICT applicaties nodig voor de BRO. 

– Bro sluit aan bij common ground principe.

– Het ICTU implementatieteam wordt erg gewaardeerd door alle onderzochte 
gemeentes; deze ondersteuning heeft ervoor gezorgd dat de 
implementatiekosten verlaagd zijn.

– Rapport inclusief lijst met aanbevelingen en voortgang, beschikbaar op de 
website
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Stand van zaken – Programma

› BRO Procesanalyse gemeenten

– In opdracht van Programmabureau BRO

– Hulpmiddel bij implementatie

– De gemeentelijke processen die te maken krijgen met de BRO zijn in beeld 
gebracht bij een aantal grote en kleinere gemeenten. Zowel voor aanleveren 
als voor terugmelden en gebruiken.

– De analyse biedt ook een globaal beeld van kosten en baten.
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Stand van zaken – Programma
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BRO inhoud tranche 1 t/m 3 is helder, nu tranche 4

Besluitvorming over 

inhoud in Programma-

stuurgroep 10 oktober



› Publieke consultaties 

– Booronderzoek |Geologische Boormonsterbeschrijving

› Eind oktober starten de volgende consultaties:

– Booronderzoek | Bodemkundige boormonsteranalyse

– Wandonderzoek | Bodemkundige wandmonsteranalyse

– Booronderzoek | Geotechnische boormonsteranalyse (Deel 
II)

– Grondwaterstandonderzoek

› Meepraten? 

– via formulier op de website en (voor de diehards) GITHUB

› Vragen?

– via de servicedesk

– Vandaag  Frank Terpstra

Stand van zaken – Standaardisatie
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Stand van zaken – Technische ontwikkelingen



› Highlights

› De interviews !

› Toolkit communicatie !

Stand van Zaken - Communicatie



› De vakantie is over Top 3 

– Help, ik kan niet inloggen!

– Wat moeten we aanleveren bij 
tranche 2?

– Hoe doe ik een terugmelding?

– Aanvullende vragen –> 

 2 x sessie vandaag 

 via 088- 8664 999

Stand van zaken - Servicedesk



Stand van zaken – Migratie gegevens 
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Toepassingen van BRO gegevens
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› Een geotechnische 
boormonsterbeschrijving beschrijft 
de samenstelling van de bodem. Dit 
is belangrijk voor het bepalen van de 
draagkracht van de ondergrond.

› Overal waar in Nederland op of in de 
grond gebouwd wordt is inzicht in de 
ondergrond en draagkracht 
belangrijk. Denk aan:

– tunnels en andere ondergrondse werken 

– funderingen 

– grondconstructies zoals dijken 

– damwanden 

Geotechnische Boormonsterbeschrijving & Analyse
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› Wandonderzoek onderzoekt de 
bodemkundige opbouw van de 
ondergrond door een ontgraving.

› Dit onderzoek wordt voornamelijk 
ingezet om de toepassing van de 
bodem te kunnen beoordelen voor 
landbouw of natuurbeheer.

Bodemkundige wandbeschrijving
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› De Geomorfologische Kaart 
van Nederland is 
een landsdekkende en 
gedetailleerde kaart met 
informatie over reliëf, 
ontstaanswijze en ouderdom. 

› Daarnaast is ook informatie te 
vinden over afwijkende 
geologische afzettingen in de 
bovengrond en eventuele 
bijzonderheden in het reliëf. 

› https://www.pdok.nl/viewer/

Geomorfologische Kaart
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https://www.pdok.nl/viewer/
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Geomorfologische
Kaart Nederland



› In het model REGIS (II) zijn de 
goed- en slechtdoorlatende lagen in 
kaart gebracht.

› Het is een lagenmodel van de 
hydrogeologische (grondwater) 
en lithostratigrafische (volgorde van 
gesteendtelagen) eenheden. 

Hydrologisch model - REGIS
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› Het Digitaal Geologisch Model (DGM) 
is een regionaal lagenmodel van de 
Nederlandse ondergrond tot een 
diepte van ongeveer 500 meter. 

› De bodemlagen in dit deel van de 
ondergrond bestaan 
hoofdzakelijk grondsoorten als klei, 
zand, grind en veen.

Digitaal Geologisch Model - DGM
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› GeoTOP is een volledig 3D model waarbij 
tot een diepte van maximaal 50 meter 
onder NAP de ondergrond in voxels (3D 
cellen) van 100 x 100 x 0.5 meter is 
ingedeeld. Toepassing: 

– Toepassingen: grondwaterstudies, het 
voorspellen van de bodemdaling, inzicht 
in de funderingsdiepte, de ligging van 
zandbanen en het berekenen van de 
volumes aan delfstoffen.

– 3D Conceptual Site Models

› Website: 
www.Basisregistratieondergrond.nl zoek 
naar POC

GeoTOP
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http://www.basisregistratieondergrond.nl/


26



› De Bodemkaart van Nederland, 
schaal 1 : 50.000, geeft 
informatie over de ruimtelijke 
verbreiding van bodemtypen en 
belangrijke kenmerken van het 
bodemprofiel tot een diepte van 
1,20 meter.

› https://www.pdok.nl/viewer/

Bodemkaart

278 oktober 2019 | Voettekst

https://www.pdok.nl/viewer/


Bodemkunde
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Sessieronde 1 - 14:00 Zaal

1. Geotechnisch booronderzoek Boomryck

2. Praktijk: Utrecht Merwedekanaalzone Bladerryck

3. Impactanalyse en procesanalyse  Plantenryck

4. BRO Servicedesk op locatie Vogelryck

Sessieronde 2 - 15:00 Zaal

5. Geotechnisch booronderzoek Boomryck

6. Praktijk: De ondergrond van het Groene Hart Bladerryck

7. Impactanalyse en procesanalyse Plantenryck

8. BRO Servicedesk op locatie Vogelryck

9. Softwareleveranciersoverleg Groenryck

Zaalindeling



Suggesties voor onderwerpen

Stand van zaken

Aanlevering
sonderingsrapportage 

van voor 1-1-2018
Ontwerp tools 
IMBRO-XML’s Registratieobjecten

tranche 2

Aansprakelijkheid bronhouders
incorrecte informatie in de BRO

Wat gaat er nog komen?

Impact NEN-norm geotechnische
Sonderingen op gemeenten

Toepasbaarheid REGIS
op kleinschalige projectgebieden

Archeologie en de BRO

Validatietool 
meetreeksen

Netwerken 

Grondwater



Sessieronde 1 - 14:00 Zaal

1. Geotechnisch booronderzoek Boomryck

2. Praktijk: Utrecht Merwedekanaalzone Bladerryck

3. Impactanalyse en procesanalyse  Plantenryck

4. BRO Servicedesk op locatie Vogelryck

Sessieronde 2 - 15:00 Zaal

5. Geotechnisch booronderzoek Boomryck

6. Praktijk: De ondergrond van het Groene Hart Bladerryck

7. Impactanalyse en procesanalyse Plantenryck

8. BRO Servicedesk op locatie Vogelryck

9. Softwareleveranciersoverleg Groenryck

Zaalindeling



Workshops



Terugblik workshops

Wat heeft u gebracht en wat neemt u mee?
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X

Y

Z

Locatie aardoppervlak

Locatie ondergrondse constructie “as build” 

Impact op de leefomgeving

Systeemverantwoordelijkheid BZK



“Het wordt druk in de ondergrond”
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Dank voor uw aandacht!

Volgende Kwartaal-event: 
21 januari 2020



Website: basisregistratieondergrond.nl

Servicedesk: 088- 8664 999

Nieuwsbrief BRO aanmelden via: 
basisregistratieondergrond.nl/actueel/nieuwsbrief/

Volg ons ook op:
Twitter: @BRO_Ondergrond
LinkedIn: Basisregistratie Ondergrond

Meer informatie


