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Agenda
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• Publieke consultatie GUF
• Belangrijke onderdelen GUF
• Samenvatting gegevensdefinitie
• Levensduur en historie in GUF
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Publieke consultatie
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https://basisregistratieondergrond.nl/werken-bro/producten-
diensten/standaarden/publieke-consultaties/publieke-consultatie-
grondwatergebruiksysteem/

› Informatie 

› Documenten

› Reactieformulier



Onderdelen catalogus
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› Catalogus
– Artikel 1 Definitie van registratieobject, entiteiten en attributen

– Artikel 2 Beschrijving van uitbreidbare waardelijsten

– Toelichting

› De introductie op de catalogus (apart document)



Onderdelen catalogus
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› Artikel 1 

› Artikel 2 

› Toelichting



Onderdelen catalogus
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Volgorde van lezen:

1. Introductie catalogus (indien niet bekend met andere RO’s)

2. Toelichting

3. Artikel 1            reviewen

4. Artikel 2



Belangrijke 

onderdelen GUF
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Samenhang domein 
Grondwatergebruik
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› Eén domein Grondwatergebruik

› Twee registratie-objecten:
– GUF 

(grondwatergebruiksystemen)

– GPD 
(grondwaterproductiedossier)



Het proces van gegevensverwerking

11

Ontwerp

en 

Realisatie 



De hiërarchie van registratie-onderdelen
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› In de praktijk een veelheid aan verschillende uitvoeringsvormen van 
grondwatergebruiksystemen. 

› Daarom veel aandacht voor hiërarchie en samenhang tussen onderdelen van 
grondwatergebruiksystemen. 



De kwaliteit en nauwkeurigheid van gegevens

13

› Een basisregistratie dient betrouwbaar te zijn en stelt 
eisen aan de aangeleverde informatie. 

› Veel informatie komt tot stand tijdens ontwerpfase. 
› Ontwerpers zijn gecertificeerd en werken volgens 

protocollen en handleidingen.
› Daardoor ontstaat uniformiteit in de gegevens.
› Sommige onderdelen laten ruimte voor eigen werkwijze: 

bijv. plaatsbepaling van systeemonderdelen. 
› Vooralsnog geen kwaliteitslabels aan gegevens. 



Samenvatting 

gegevensdefinitie
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Opbouw gegevensdefinitie
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Gegevensdefinitie
GUF

grondwatergebruiksysteem

Ontwerp 
put

Ontwerp installatie Gerealiseerd installatie

Gerealiseerd filter

Gerealiseerd 
bodemlus

Ontwerp 
bodemlus

Recht 
grondwatergebruik

Ontwerp 
oppervlakte

infiltratie
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infiltratie

Gerealiseerd 
put



GUF
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Recht grondwatergebruik
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Ontwerpinstallatie
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Maximale waterverplaatsing
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› Volume dat volgens de melding/beschikking maximaal mag 
worden:
– Onttrokken

– In de bodem gebracht

› Inclusief: onderhoud of secundair gebruiksdoel (indien in 
beschikking)

› Exclusief: water voor de aanleg van de installatie-onderdelen



Maximale waterverplaatsing
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› 1 grondwatergebruiksysteem (GUF) met 1 installatie

› Maximale waterverplaatsing bij Recht 
grondwatergebruik (niveau GUF)

› 1 grondwatergebruiksysteem (GUF) met 2 installaties

› Optelsom installaties ≠ systeem (GUF)

› Maximale waterverplaatsing bij
– Recht grondwatergebruik (niveau GUF) en bij

– Ontwerpinstallatie



Regels
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Per attribuut of relatie kunnen regels gelden, bijvoorbeeld:

› De relatie moet aanwezig wanneer de waarde van het attribuut 
installatiefunctie van de entiteit Ontwerpinstallatie gelijk is aan 
geslotenBodemenergiesysteem.

› In alle andere gevallen ontbreekt de relatie.



Ontwerpbodemlus, -oppervlakteinfiltratie en –put

23



Kenmerken voor verticale en horizontale positie
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Put

25

› Ontwerp
‒ maaiveldhoogte (NAP)
‒ maximale putdiepte (maaiveld)
‒ geometrie: punt
‒ filtertraject

• filtertype: horizontaal of verticaal
• diepte bovenkant filtertraject
• diepte onderkant filtertraject

› Gerealiseerd
‒ maaiveldhoogte (NAP)
‒ putdiepte (maaiveld)
‒ puntgeometrie
‒ filter(s)

• filtertype: horizontaal of verticaal
• geometrie: punt- of lijn
• diepte bovenkant filter
• lengte



Oppervlakte-infiltratie
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› Ontwerp
‒ Geometrie, tweedimensionaal: 

punt, lijn of vlak

› Gerealiseerd
‒ Geometrie, tweedimensionaal: 

punt, lijn of vlak



Bodemlus
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› Ontwerp
‒ bodemlustype: horizontaal, 

verticaal of korf
‒ geometrie, tweedimensionaal: 

• punt (verticaal of korf) 
• punt, lijn of vlak (horizontaal)

› Gerealiseerd
‒ bodemlustype: horizontaal, 

verticaal of korf
‒ einddiepte (tov maaiveld)
‒ geometrie, tweedimensionaal: 

• punt (verticaal of korf) 
• punt, lijn of vlak (horizontaal)



Gerealiseerde installatie
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Gerealiseerde bodemlus, oppervlakteinfiltratie en put
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Verkenning
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› Achtergrond

› Verkenning is bijvoorbeeld:
– booronderzoek 

– sondering



Typen open bodemenergiesystemen

› Warmte-koude opslag systeem of recirculatiesysteem

› Niet als attribuut opgeslagen

› Afleidbaar uit andere attributen



Werkingsprincipe open bodemenergiesystemen

Warmte-koude opslag

› (minimaal) twee putten met elk twee 
putfuncties: onttrekking en retournering.

› Relatieve temperatuur per put: warm of 
koud

Recirculatie

› (minimaal) twee putten met elk één 
putfuncties: onttrekking of retournering.

› Geen relatieve temperatuur 



Uitvoeringsvorm open bodemenergiesystemen

Monobron

› twee putten, op dezelfde locatie 

› elke put eigen filter(s) 

› met filterdiepte

› Elke put heeft 2 putfuncties: onttrekking en retournering.

› Relatieve temperatuur per put: warm of koud

-> WKO



IMBRO/A kwaliteitsregime
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› Voor historische gegevens waarvan niet altijd alle gegevens bekend 
zijn.

› Is verwerkt in de gegevensdefinitie
– waarde ‘onbekend’ toegevoegd aan waardelijsten

– ‘de waarde mag ontbreken bij IMBRO/A gegevens’

– IndicatieJaNeeOnbekend



IMBRO/A kwaliteitsregime - voorbeeld

waardelijst

attribuut



Levensduur en historie 

in GUF
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Levensduur en historie in GUF
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Voorbeeldscenario
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Voorbeeldscenario
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Voorbeeldscenario
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Voorbeeldscenario
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Voorbeeldscenario
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Voorbeeldscenario



Vragen ?


