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Bodeminformatie van WENR in de BRO

› Bodemkundige informatie (bodemkaart en puntinformatie)
› Geomorfologische informatie (eerdere sessie vandaag)
› Informatie over grondwaterstanden (voorheen Gt of GD)
› Bodemfysische gegevens

› Toevoeging van die laatste twee ‘under construction’
› Gebruik door regionaal waterbeheerders, modelleurs, 

ingenieursbureaus? 
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Bodemfysica en grondwaterdynamiek: 
wat gaan we doen?
› Wat komt er in de BRO?

– Van GD naar Grondwaterspiegeldiepte – kaart
– Van Bodemfysica naar Hydrofysische gegevens van de bodem

› Welke data gebruikt u?
› Wat zou u willen?
› Welke vragen heeft u?

› Inventarisatie via chat
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Agenda
1. Aftrap door Mirjam Hack

2. Informatie over het grondwaterspiegeldiepte-model in de BRO 
door Martin Knotters

3. Film droogte en bodemgegevens

4. Informatie over de hydrofysische bodemdata in de BRO door 
Gerben Bakker

5. Afgeleide informatie van de hydrofysische bodemdata 
(Staringreeks, BOFEK) door Marius Heinen



Grondwaterspiegel-diepte



Hoezo grondwaterspiegeldiepte?
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Grondwaterspiegeldiepte En: Water table depth
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Grondwaterspiegeldieptemodel: Sterk 
gebaseerd op veldwaarnemingen

› 1952-1955 COLN-kaarten (1 buis per km2)
› 1960-1990 Bodem- en Gt-kaarten (12-16 boringen per km2)
› 1997-2005 Gd-kaarten hoog Nederland (1 boorgatmeting per 1,14 

km2 voor GHG en GLG)
› 2014 actualisatie Gt-kaart laag Nederland (1237 boorgatmetingen 

voor GHG en GLG, 1 per 9,07 km2)
› Nu: Gd-actualisaties Flevoland, laag Friesland (ca. 1 boorgatmeting 

van GHG en GLG per km2)
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COLN-kaarten 1 : 200.000 (1958)
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Gd-kaart (1997-2004)

GHG GLG
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Grondwatertrappenkaart 1 : 50.000 (2018)
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Vanaf 2022: 
Grondwaterspiegeldieptemodel =
› ‘Best estimates’ én nauwkeurigheid 

– Boorgatlocaties met twee metingen van de grondwaterspiegeldiepte: 
één rond GHG-niveau en één rond GLG-niveau (ca. 1 per km2)

– 300 realisaties van GHG en GLG per gridcel van 50x50 m
– GHG-kaart, GLG-kaart (‘best estimates’, mediaan)
– Gt-kaart (classificatie van GHG en GLG)
Af te leiden:
– Overschrijdingskansenkaart: kans dat een kritische GHG of GLG wordt 

overschreden
– ...
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Vragen  
-> reacties graag in de chat

A. Heeft u vragen? 

B. Waarvoor gebruikt u deze data?

C. Aan welke eisen moeten de data voor u voldoen?
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https://www.youtube.com/watch?v=XjQKnUjqqO0



Hydrofysische gegevens 
van de bodem



Foto: Landbouwzone langs de Nijl nabij Achmim, Egypte, ingesloten door droog heuvellandschap

Nut en noodzaak
Hydrofysische gegevens van de bodem:

• Zijn de gegevens die bepalen hoe water door de bodem stroomt of 
wordt vastgehouden

• En bepalen daarmee ook voor een belangrijk deel het transport van in 
het water opgeloste stoffen (nitraat, fosfaat, pesticiden, antibiotica, etc)

Van essentieel belang voor actuele vraagstukken:

Droogte- en natschade in de landbouw, Broeikasgasemissies, 
Dijkstabiliteit, Bodemzakking door krimp (infrastructurele schade), 
Natuurbehoud



> Profielbeschrijving
> Droge bulkdichtheid
> Korrelgrootteverdeling
> Organische stof
> Krimpgedrag 
> Waterretentie (karakteristieken)
> Waterdoorlatendheid (karakteristieken)
> Afgeleide Modelparameters (Mualem-van 

Genuchten)

Hydrofysische gegevens van de 
bodemlagen in BRO (2021)
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Waterretentie Waterdoorlatendheid

Hoeveel moeite moet een plant doen om 
water uit de bodem te krijgen? 

Gaat moeilijker als de bodem droger is

Hoe snel kan water door de bodem stromen? 

Gaat langzamer als de bodem droger is

Afgeleide Mualem-van Genuchten parameters (6 stuks) beschrijven rode lijnen
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Vragen  
-> reacties graag in de chat

A. Heeft u vragen? 

B. Waarvoor gebruikt u deze data?

C. Aan welke eisen moeten de data voor u voldoen?

D. In welke vorm vindt u dat de data moeten worden 
aangeboden?



Afgeleide gegevens:
• Staringreeks
• BOFEK

In de BRO komt alleen 
puntinformatie over 
hydrofysica in de bodem
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Stel: vergelijkbare bodemlagen
Hydrofysische gegevens ‘middelen’

Staringreeks
18 boven-, 18 ondergronden

Puntinformatie
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MIDDELEN VERANDERING IN DE TIJD

Staringreeks
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• 370 Bodemprofielen in NL
• Beschreven in termen van Staringreeks 

bouwstenen
• Vergelijkbare profielen clusteren
• BOFEK: Bodem Fysische Eenheden Kaart
• Versie 1: 2012  (vervanging PAWN)

• Versie 2: in de maak (2020)

BOFEK
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Op basis van BRO puntinformatie

 Afgeleide informatie
• Staringreeks
• BOFEK

Afgeleide informatie
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Vragen  
-> reacties graag in de chat

• A: heeft u vragen? 

• B: welke data gebruikt u en waarvoor?

• C: welke data zou u interessant vinden in de BRO?

• D: in welke vorm vindt u dat de data moeten worden 
aangeboden?



Hartelijk dank voor uw aandacht en input!
Om 15.00 uur begint de talkshow. Bezoek tot die tijd het Inspiratieplein!
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