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 Samenvatting 

Bij de verdeling van middelen in het gemeentefonds houdt het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) rekening met de kwaliteit van de 
bodem van de gemeenten, oftewel de bodemgesteldheid. Op dit moment hanteert 
het ministerie hiervoor de bodemgesteldheidskaart uit 1997, met een update uit 
2000. 
 
Met de invoering van de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) is de wettelijke 
verplichting ontstaan om bij ondergrondanalyses gebruik te maken van de in de 
BRO opgenomen gegevens en modellen. Daarom is de bodemgesteldheidskaart in 
opdracht van BZK geactualiseerd op basis van het BRO ondergrondmodel 
GeoTOP. In GeoTOP is een zeer grote hoeveelheid boorgegevens en 
kaartmateriaal verwerkt, waaronder veel materiaal dat in 1997/2000 nog niet 
voorhanden was. Daarnaast zijn in GeoTOP de nieuwste geologische inzichten 
opgenomen. Om die reden kan op basis van het model een betere 
bodemgesteldheidskaart met een hogere resolutie worden gemaakt dan voorheen 
mogelijk was.  
 
Binnen de bodemgesteldheidskaart wordt onderscheid gemaakt tussen ‘goede 
grond’ en drie typen ‘slechte grond’, namelijk ‘kleigrond’, ‘klei/veengrond’ en 
‘veengrond’. Het grondtype wordt vastgesteld op basis van criteria voor de 
plaatselijke opbouw van de ondergrond. Deze criteria zijn ten opzichte van de 
bodemgesteldheidskaart 1997/2000 ongewijzigd gebleven.  
 
De uit GeoTOP gegenereerde bodemgesteldheidskaart is uitvoerig gecontroleerd 
aan de hand van boringen en aanvullend kaartmateriaal. Op enkele plaatsen bleek 
de nieuwe bodemgesteldheidskaart niet correct te zijn en zijn handmatige correcties 
doorgevoerd. De correcties worden in het rapport elk afzonderlijk toegelicht. 
 
Over het algemeen stemmen de bodemgesteldheidskaart uit 1997/2000 en de 
versie 2022 goed met elkaar overeen. Verschillen worden in het rapport per regio 
behandeld.  
 
Het model GeoTOP is nog niet landsdekkend beschikbaar. Het grootste deel van 
Nederland waar slechte grond voorkomt is echter al wel in het model opgenomen 
en was daarmee beschikbaar voor de samenstelling van de 
bodemgesteldheidskaart 2022. 
 
Wanneer aan GeoTOP nieuwe deelgebieden worden toegevoegd of wanneer 
bestaande deelgebieden worden geactualiseerd, kan de bodemgesteldheidskaart 
opnieuw uit GeoTOP worden afgeleid. De controlewerkzaamheden kunnen dan 
beperkt blijven tot het nieuw toegevoegde dan wel geactualiseerde deel van 
GeoTOP.  
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 1 Inleiding 

Bij de verdeling van middelen in het gemeentefonds houdt het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) rekening met de 
bodemgesteldheid, omdat een slappe bodem tot extra kosten kan leiden voor het 
onderhoud van bijvoorbeeld wegen en riolering.1 In het verdeelmodel van het 
gemeentefonds worden sommige maatstaven vermenigvuldigd met de 
zogenaamde bodemfactor, zodat bij de verdeling rekening wordt gehouden met de 
meerkosten die een slappere bodem met zich meebrengt.2 Middels de bodemfactor 
wordt de kwaliteit van de grond in een gemeente uitgedrukt in een getal. 
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt een bodemgesteldheidskaart 
om de bodemfactoren van gemeenten namens BZK te berekenen. Er worden 
daarbij drie verschillende factoren berekend, namelijk de bodemfactor gemeente, 
de bodemfactor buitengebied en de bodemfactor woonkernen. De 
bodemgesteldheidskaart is één digitale kaart die bij iedere berekening van een van 
de drie bodemfactoren door het CBS wordt gecombineerd met de begrenzing van 
gemeenten, woonkernen en de kaart van land en water zoals die op dat 
peilmoment geldig zijn. 
 
De op dit moment gehanteerde bodemgesteldheidskaart (ook wel de kaart ‘goede 
grond / slechte grond’) is handmatig vervaardigd in 1997, met een update in 2000 
(Witte, 1997; de Lange et al., 2000). Op de kaart wordt zogenaamde goede grond 
(zandgronden) en slechte grond (klei-, klei/veen- en veengronden) onderscheiden. 
Slechte grond is gevoelig voor bodemdaling en verzakking.  
 
De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, heeft als wettelijke 
taak het beheer en beschikbaar stellen van ondergrondgegevens. Onderdeel 
daarvan is het vervaardigen van twee- en driedimensionale ondergrondmodellen, 
waarin de bodemopbouw van de Nederlandse ondergrond is geschematiseerd. Met 
de invoering van de Wet Basisregistratie ondergrond (BRO) is het gebruik van deze 
modellen een wettelijke verplichting bij diverse ondergrondanalyses. Het 
driedimensionale ondergrondmodel GeoTOP is een van de in de BRO opgenomen 
modellen en is geschikt voor een nieuwe methodiek betreffende de samenstelling 
van bovengenoemde bodemgesteldheidskaart.  
 
De geactualiseerde bodemgesteldheidskaart vormt een tweedimensionale afgeleide 
van GeoTOP. Hierin zijn een zeer grote hoeveelheid boorgegevens, kaartmateriaal 
en de nieuwste geologische inzichten verwerkt. De bodemgesteldheidskaart die op 
basis van GeoTOP wordt gemaakt is daarom beter en heeft een hogere resolutie 
dan de versie uit 1997/2000. Bovendien wordt met het gebruik van het BRO 
ondergrondmodel GeoTOP voldaan aan de Wet basisregistratie ondergrond. 

 
1 Artikel 11 en artikel 12 Besluit financiële verhouding 2001. 
2 Artikel 8 Regeling uitwerking verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds. 
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 1.1 Opdracht 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 22 november 
2021 aan de GDN opdracht gegeven de bodemgesteldheidskaart uit 1997/2000 te 
actualiseren (offertenummer 060.49100-01iv). De opdracht omvatte: 
1 Het maken van de bodemgesteldheidskaart, conform de bestaande criteria, op 

basis van het BRO GeoTOP ondergrondmodel. 
2 Een kwaliteitscontrole (QC) van de kaart, met name om te controleren of de 

uitkomsten goed zijn voor die delen van GeoTOP waarvan bekend is dat deze 
kwalitatief minder goed zijn (modelgebieden “in onderzoek”). Waar nodig wordt 
de bodemgesteldheidskaart handmatig gecorrigeerd op basis van de 
boorgegevens die in GeoTOP gebruikt zijn. 

3 Een vergelijking op hoofdlijnen (d.w.z. niet voor elke gemeente afzonderlijk) van 
de bodemgesteldheidskaart uit 1997/2000 en de nieuwe kaart. De vergelijking 
is bedoeld om grote, onverwachte verschillen op te sporen (QC, zie punt 2) en 
te verklaren. 

 
Dit rapport beschrijft de gevolgde werkwijze, de uitkomsten van de 
kwaliteitscontrole, de handmatige correcties die naar aanleiding van de 
kwaliteitscontrole zijn aangebracht, en de vergelijking tussen de 
bodemgesteldheidskaart uit 1997/2000 en de nieuwe bodemgesteldheidskaart 
(vanaf hier versie 2022 genoemd). 

1.2 Leeswijzer 

In Hoofdstuk 2 staat beschreven welke methodiek is gevolgd bij het samenstellen 
van de bodemgesteldheidskaart 2022 en hoe de kwaliteitscontrole van de kaart en 
de verschilanalyse ten opzichte van de versie uit 1997/2000 is uitgevoerd. 
 
Eerst wordt toegelicht wat wordt verstaan onder bodemgesteldheid en goede en 
slechte grond en welke criteria daarbij gehanteerd worden (2.1.1). Daarnaast bevat 
het hoofdstuk achtergrondinformatie over GeoTOP (2.1.2). In een technische 
toelichting wordt voor specifiek geïnteresseerde lezers behandeld hoe de nieuwe 
kaart wordt gemaakt (2.1.3) en worden enkele zaken uit GeoTOP die effect hebben 
op de bodemgesteldheidskaart uitgelicht (2.1.4 en 2.1.5). Vervolgens komt aan de 
orde hoe de kwaliteit van de kaart is gecontroleerd en op welke manier correcties 
(2.2) en uitbreidingen buiten het GeoTOP modelgebied (2.3) zijn doorgevoerd, 
evenals de wijze waarop de verschillen zijn geanalyseerd (2.4). 
 
In Hoofdstuk 3 wordt de nieuwe bodemgesteldheidskaart gepresenteerd (3.1). 
Hierin staan de resultaten van de kwaliteitscontrole en de hieruit voortvloeiende 
correcties die op de kaart zijn aangebracht (3.2). Uitbreidingen op de kaart worden 
apart behandeld (3.3). Het hoofdstuk sluit af met een verschilanalyse tussen de 
bodemgesteldheidskaart 1997/2000 en de nieuwe versie 2022.  
De verschilanalyse (3.4) is opgebouwd uit drie onderdelen: een landelijk overzicht 
van het grondtype in beide versies van de kaart, een behandeling van structurele 
verschillen die voortvloeien uit het gebruik van GeoTOP en een opsomming van de 
geconstateerde verschillen tussen beide kaartversies, gegroepeerd per regio. 
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 In Hoofdstuk 4 volgen tot slot de conclusies omtrent de kwaliteit van de nieuwe 
bodemgesteldheidskaart en het gebruik van GeoTOP om de kaart te genereren. 
Literatuur en bronbestanden worden vermeld in Hoofdstuk 5. 
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 2 Methodiek 

2.1 Bodemgesteldheidskaart 

De tot dusver gebruikte bodemgesteldheidskaart (ook wel bekend als de kaart 
‘goede grond / slechte grond’) dateert van 1997, met een update in 2000 (Witte, 
1997; de Lange et al., 2000). De kaart is samengesteld door de voormalige Rijks 
Geologische Dienst, die tijdens de opdracht van destijds opging in het Nederlands 
Instituut voor Toegepaste Wetenschappen TNO (NITG-TNO). In het midden van de 
jaren ‘90 van de vorige eeuw werden kaarten direct uit de basisdata (boorgegevens 
en beschikbaar geologisch kaartmateriaal) vervaardigd. Naar de stand van de 
techniek en computerkracht van toen ging het om een voornamelijk handmatige 
interpretatie, met de nodige beperkingen aan de hoeveelheid data en informatie die 
hierin kon worden meegenomen. De kaarteenheden zijn destijds handmatig met 
behulp van GIS software gekarteerd en bestaan uit polygonen van 1 km2 en groter, 
met minimaal 1 boring of sondering per km2. Waar slechte grond werd aangetroffen 
is dit minimum verhoogd tot 2 boringen of sonderingen per km2. In totaal zijn bij het 
maken van deze bodemgesteldheidskaart 125.000 boringen uit de archieven van 
NITG-TNO betrokken. Daarnaast zijn 9000 boringen speciaal hiertoe uitgevoerd. 
 
De technische mogelijkheden zijn sindsdien fors toegenomen. Inmiddels kan de 
bodemgesteldheidskaart worden afgeleid van het driedimensionaal 
ondergrondmodel GeoTOP (paragraaf 2.1.2). In dit hoge-resolutie model wordt de 
ondergrond tot een diepte van maximaal 50 m onder NAP onderverdeeld in een 
regelmatig grid van aaneengesloten voxels (volume cellen). De dimensies van de 
voxels zijn 100 bij 100 m in de horizontale richtingen en 50 cm in de verticaal. Aan 
elke voxel zijn eigenschappen gekoppeld, waaronder de grondsoort. De structuur 
van GeoTOP maakt het relatief eenvoudig om kaarten te maken door verticaal 
grondsoorten te sommeren, desgewenst rekening houdend met tussenlagen. 
Kaarten die uit GeoTOP worden afgeleid hebben een resolutie van 0,01 km2. 
In GeoTOP is een zeer grote hoeveelheid data opgenomen, waaronder ca. 300.000 
boringen uit de DINO-database, ca. 109.000 boringen van Universiteit Utrecht in het 
rivierengebied en ca. 7000 boringen uitgevoerd in opdracht van Provincie Utrecht. 
Dit komt neer op gemiddeld ruim 14 boringen per km2. Daarnaast is bij de 
modellering veelvuldig gebruik gemaakt van geologische, geomorfologische en 
bodemkundige kaarten. Zo is de door Universiteit Utrecht gemaakte gedetailleerde 
kartering van de zandbanen in de ondergrond (Berendsen & Stouthamer, 2001) in 
het model verwerkt. Door het gebruik van GeoTOP kunnen zeer grote 
hoeveelheden data, recente karteringen en nieuwe geologische inzichten worden 
verwerkt tot een bodemgesteldheidskaart met een hogere resolutie dan de kaart uit 
1997/2000. 
 
Het ondergrondmodel GeoTOP maakt deel uit van de BRO. De voor de 
bodemgesteldheidskaart relevante gegevens in GeoTOP (geologische eenheid en 
grondsoort) zijn authentiek cf. de op 1 juli 2018 in werking getreden Wet 
Basisregistratie Ondergrond. Met het gebruik van GeoTOP als bron voor de 
bodemgesteldheidskaart voldoet het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties aan de wettelijke verplichting voor bestuursorganen om 
authentieke gegevens in de BRO te gebruiken bij het uitoefenen van taken die de 
ondergrond betreffen. 
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  Definities bodemgesteldheid 
De criteria voor slechte bodem uit de bodemgesteldheidskaart 1997/2000 (De 
Witte, 1997) blijven bij het opstellen van de nieuwe bodemgesteldheidskaart 
gehandhaafd. Deze criteria zijn vastgelegd in artikel 11 en artikel 12 Besluit 
financiële verhoudingen 2011 en luiden als volgt: 
 
“Onder slechte grond wordt verstaan een minimaal 5 m dik aaneengesloten pakket 
holocene klei- en/of veenlagen dat zich binnen 8 m onder het maaiveld bevindt”. 
 
Op basis van de dikte van eventueel voorkomende veenlagen binnen de bovenste 
5 m slechte grond is een nadere onderverdeling mogelijk in drie subcategorieën: 
 

1. kleigrond: de cumulatieve veendikte bedraagt maximaal 50 cm; 
2. klei/veengrond: de cumulatieve veendikte bedraagt tussen de 50 cm en 400 

cm; 
3. veengrond: de cumulatieve veendikte bedraagt minimaal 400 cm 

De in het criterium opgenomen eis dat de klei- en/of veenlagen aaneengesloten 
moeten zijn is zeer strikt. In de praktijk komen vaak dunne zandlagen in de 
ondergrond voor die een dik pakket klei- en/of veen zouden classificeren als ‘goede 
grond’. In de berekening van 1997 is daarom de volgende nuancering van het 
criterium opgenomen (Witte, 1997): 
 
“Worden binnen het pakket slechte grond zandlagen aangetroffen met een totale 
dikte minder dan 50 cm, dan is het pakket als aaneengesloten beschouwd. Dat 
betekent dat deze lagen in dat geval als slechte grond zijn meegerekend”. 
 
De slechte gronden maken onderdeel uit van de jongste afzettingen van de 
Nederlandse ondergrond. Deze zijn afgezet in de laatste 11.700 jaar, het Holoceen. 
In de gebieden waar slechte gronden voorkomen liggen de afzettingen van 
holocene ouderdom vrijwel altijd direct op afzettingen van pleistocene ouderdom. In 
een enkel geval liggen de holocene afzettingen direct op oudere afzettingen en zijn 
afzettingen van pleistocene ouderdom afwezig. 
In Bijlage A staat beschreven welke modeleenheden uit GeoTOP zijn meegenomen 
bij het maken van de bodemgesteldheidskaart. Met modeleenheden worden 
geologische lagen bedoeld. In dit rapport wordt dit in het vervolg de ‘stratigrafie’ 
genoemd. 

 Ondergrondmodel GeoTOP 
GeoTOP is een hoge-resolutie model van de Nederlandse ondergrond in de vorm 
van een 3D raster. Aan elke voxel (3D rastercel) in GeoTOP zijn eigenschappen 
gekoppeld die kunnen worden gebruikt om de bodemgesteldheid te bepalen. De 
wijze waarop dat gebeurt staat beschreven in paragraaf 2.1.3. 
 
Het model GeoTOP wordt sinds 2008 gemaakt, waarbij elke paar jaar een nieuwe 
regio van Nederland wordt toegevoegd of een bestaand modelgebied wordt 
geüpdatet. Het constructieproces van het GeoTOP model wordt in detail 
beschreven in het ‘Totstandskomingsrapport’ (Stafleu et al., 2019, 2020). De laatste 
versie van het model (BRO GeoTOP v1.5) is in maart 2022 vrijgegeven voor 
publicatie.  
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 Voor elk modelgebied geldt dat, voor het publiekelijk beschikbaar gemaakt wordt, 
een kwaliteitscontrole is uitgevoerd. Modelgebieden die het voor de BRO 
ontwikkelde kwaliteitsregime hebben doorlopen, krijgen de status ‘BRO 
kwaliteitsregime’ toegekend. Dit geldt voor de modelgebieden ‘Westelijke Wadden’, 
‘Oostelijke Wadden’, Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg’ en ‘Zeeland en 
Goeree-Overflakkee’. Modelgebieden die zijn gepubliceerd vóór de invoering van 
de BRO en het BRO kwaliteitsregime hebben de status ‘in onderzoek’ toegekend 
gekregen. Dit geldt voor de modelgebieden ‘Zuid-Holland’, ‘Noord-Holland’ en 
‘Rivierengebied’.  
 
De stapsgewijze uitbreiding van het model zal de komende jaren voortgaan. Op dit 
moment is het model nog niet landsdekkend, echter het grootste deel van die 
gebieden waar slechte grond voorkomt zijn inmiddels gemodelleerd en daarmee 
beschikbaar voor de samenstelling van de bodemgesteldheidskaart 2022. De nog 
niet gemodelleerde delen van Nederland met relatief veel slechte grond zijn met 
name te vinden in de provincie Flevoland en de aan de Randmeren grenzende 
gemeenten gelegen in Gelderland en Overijssel. Het CBS zal de bodemfactoren 
voor die gemeenten gelegen buiten het GeoTOP modelgebied vooralsnog blijven 
berekenen op basis van de bodemgesteldheidskaart 1997/2000. 
 

 
Figuur 2-1.  De in de bodemgesteldheidskaart opgenomen modelgebieden maken deel uit van 

GeoTOP modelversie 1.5 (2022). De aangegeven gebieden zijn gereed en 
beschikbaar voor de bepaling van de bodemgesteldheid. De kleuren geven de 
hoogteligging van maaiveld- en waterbodem weer. 
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  Voxel stacks en criteria 
Aan de voxels in het GeoTOP ondergrondmodel zijn verschillende eigenschappen 
toegekend. Voor de bepaling van het oppervlakte aan slechte grond zijn twee van 
die eigenschappen van belang, namelijk de lithostratigrafische eenheid, ook wel de 
geologische laag, waartoe de voxel behoort (vanaf hier ‘stratigrafie’ genoemd) en 
de lithoklasse die representatief is voor de voxel. De stratigrafie geeft onder andere 
aan of de voxel tot het ‘holocene pakket’ – waar de slechte gronden onderdeel van 
zijn – behoort. De lithoklasse geeft de grondsoort (bijvoorbeeld klei, veen, zand) 
aan.  
 
Voor elk gebied van 100 bij 100 m kan een zogenaamde verticale voxel stack 
(stapel) worden geconstrueerd (Figuur 2-2). Op deze voxel stack kunnen de criteria 
voor slechte grond worden toegepast, zodat kan worden vastgesteld of er sprake is 
van goede grond of slechte grond. In het geval van slechte grond kan ook 
vastgesteld onder welke subcategorie (klei, klei/veen, veen) de voxel stack valt. 
Door de analyse uit te voeren voor alle voxel stacks in het GeoTOP modelgebied 
wordt gebiedsdekkende bodemgesteldheidskaart verkregen. 
 

 
Figuur 2-2.  Verticale voxel stack met de eigenschappen stratigrafie (linker stack, vereenvoudigd 

naar ‘Holoceen’ en ‘Pleistoceen’) en lithoklasse (rechter stack). Deze voxel stack 
bevat in het holocene pakket 6 meter aaneengesloten klei of veen in de bovenste 8 
meter en classificeert daarmee tot ‘slechte grond’. Daarnaast geldt dat er 2 meter 
cumulatief veen voorkomt binnen de eerste 5 m klei of veen. Daarmee valt de ‘slechte 
grond’ in de categorie ‘klei/veengrond’. 
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 Om te bepalen of sprake is van slechte grond zijn van elke voxel stack de bovenste 
16 voxels (= 8 m) geanalyseerd. Van deze 16 voxels wordt bepaald of er 10 (= 5 m) 
aaneengesloten voxels zijn met een holocene stratigrafie en een lithoklasse klei, 
veen of kleiig zand / zandige klei. Deze opeenvolging mag eventueel door één met 
zand gevulde voxel onderbroken worden. Deze zandige onderbreking wordt een 
‘stoorlaag’ genoemd. Het totale pakket van de genoemde lithoklassen is in dat 
geval 11 voxels ( = 5,5 m) dik. 
 
Het toepassen van de criteria op alle verticale voxel stacks levert een rasterkaart 
op. Deze rasterkaart bestaat uit een regelmatig grid van aaneengesloten, vierkante 
rastercellen van 100 bij 100 m die elk corresponderen met een verticale voxel 
stack. Aan elke rastercel wordt de klasse ‘goede grond’, ‘kleigrond’, ‘klei/veengrond’ 
of ‘veengrond’ toegekend. De drie klassen ‘kleigrond’, ‘klei/veengrond’ of 
‘veengrond’ vormen samen de klasse ‘slechte grond’. 

 Antropogene afzettingen 
In GeoTOP komt als stratigrafie ook de eenheid “antropogene ophoging” voor. Dit 
betreft materiaal dat door de mens is aangebracht. De eenheid bevat bijvoorbeeld 
(historische) ophogingen die samenhangen met bouw en infrastructuur in gebieden 
met slappe grond. Ook dijken en vuilnisbelten worden tot de eenheid gerekend. 
Voor deze eenheid wordt geen lithoklasse berekend. De werkelijke lithologische 
samenstelling van de antropogene ophogingen is zeer variabel: vaak is er sprake 
van ophoogzand, bijvoorbeeld bij snelwegtaluds en in nieuwbouwwijken, maar ook 
klei, puin en huisvuil komen als ophogingsmateriaal voor. De eenheid ligt altijd aan 
maaiveld en wordt in bebouwde gebieden beschouwd als zijnde minimaal 0.5 m (1 
voxel) dik. 
 
Bij het genereren van de bodemgesteldheidskaart worden de voxels met 
antropogene grond beschouwd als ophoogzand. In de grote steden in de 
kustprovincies is de antropogene ophooglaag vaak dikker dan 0.5 m. Dit impliceert 
dat vrij grote delen van de ondergrond onder grote steden als goede grond zullen 
worden geclassificeerd. 

 Kleiig zand, zandige klei 
GeoTOP kent naast de lithoklassen zand, klei en veen de lithoklasse “kleiig zand en  
zandige klei”. Deze lithoklasse omvat zowel de hoofdgrondsoort klei met een 
zekere bijmenging van zand, als zand met een bepaalde bijmenging van klei. Ook 
leem is in deze lithoklasse opgenomen. 
 
In theorie had deze lithoklasse gesplitst kunnen worden in “kleiig zand” (zijnde 
goede grond) en “zandige klei” (daarmee vallend onder slechte grond). In de 
praktijk van de boorbeschrijvingen welke zijn opgenomen in de DINO database 
lopen de twee klassen echter veelvuldig door elkaar heen: het onderscheid is 
macroscopisch (dus zonder laboratoriumanalyses) lastig te maken. De 
grondsoorten zijn daarom samengenomen in één lithoklasse. Voor de berekening 
goede grond / slechte grond wordt aangenomen dat de lithoklasse “kleiig zand en 
zandige klei” classificeert als slechte grond. 
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 2.2 Kwaliteitscontrole en correcties 

De kwaliteitscontrole van de nieuwe kaart is uitgevoerd op regionaal niveau en is 
uitgevoerd in verschillende stappen: 
 

1) Vergelijking van de bodemgesteldheidskaart 2022 met de versie uit 
1997/2000 (visuele inspectie) 

2) Vergelijking van de bodemgesteldheidskaart 2022 met boringen  
(visuele inspectie) 

3) Beoordeling verschillen: vergelijking met aanvullend kaartmateriaal 
4) Controleren van terugmeldingen uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

en andere (reeds bekende) onvolkomenheden van GeoTOP. 

 Vergelijking versies 1997/2000 en 2022 
Als eerste beoordeling van de nieuwe kaart is deze visueel vergeleken met de kaart 
uit 1997/2000. Afwijkingen in de verdeling van grondtype zijn nader geanalyseerd 
als deze op regionaal niveau (schaal ca. 1:150.000) duidelijk waarneembaar zijn. 

 Vergelijking nieuwe kaart met boringen 
De controle van de bodemgesteldheidskaart 2022 is gedaan met behulp van ca. 
300.000 boringen uit de DINO-databank, ca. 109.000 boringen van Universiteit 
Utrecht in het rivierengebied en ca. 7000 boringen uitgevoerd in opdracht van 
Provincie Utrecht3. Dit zijn de boringen die ook in GeoTOP zijn verwerkt. 
 
Het individueel bekijken van alle boringen is uiteraard niet mogelijk. Daarom is ten 
behoeve van de vergelijking een zogenaamde stippenkaart gemaakt (Figuur 2-3). 
Hierin is voor elk van de boringen beoordeeld tot welk grondtype deze boring kan 
worden gerekend. De gebruikte criteria zijn dezelfde als die voor de 
bodemgesteldheidskaart (paragraaf 2.1.1).  
Niet alle boringen zijn diep genoeg om te kunnen beoordelen of aan de criteria van 
goede of slechte grond wordt voldaan. Boringen met een einddiepte kleiner dan 8 
meter beneden maaiveld die eindigen in een holocene eenheid, waar mogelijk 
binnen deze 8 meter wel aan de criteria voldaan wordt, worden als ‘potentieel 
slechte grond’ aangemerkt. Daarnaast komen boringen voor van dusdanig matige 
kwaliteit dat ze niet kunnen worden gebruikt bij de analyse. Dit geldt met name als 
in de boring te weinig lagen worden onderscheiden. 
 
Voor elk van de boringen is daarnaast de dikte berekend van het holocene pakket, 
van het pakket slechte grond en van de stoorlagen, evenals de cumulatieve dikte 
van het veen in het holocene pakket. Deze informatie is gebruikt om verschillen 
tussen de nieuwe kaart en de stippenkaart te verklaren. 
 

 
3 De DINO-databank is één centrale plek waar geowetenschappelijke gegevens over de 
ondergrond van Nederland worden verzameld en beheerd. DINO staat voor Data en Informatie 
van de Nederlandse Ondergrond. Boringen uit de DINO-databank zullen t.z.t. in de BRO worden 
opgenomen. 



 

 

TNO-rapport | TNO 2022 R10534  13 / 45 

 

 

 
Figuur 2-3.  Uitsnede van de stippenkaart (boven) in combinatie met de nieuwe 

bodemgesteldheidskaart (onder) bij Leiden en Alphen aan de Rijn.  

 Beoordeling verschillen 
Op basis van de bovengenoemde vergelijkingen is een verzameling bevindingen 
opgesteld. Daarin staat waar de op basis van het ondergrondmodel GeoTOP 
gegenereerde kaart afwijkt van de bodemgesteldheidskaart 1997/2000 en van 
boringen. Voor elk van deze bevindingen is beoordeeld of dat er sprake is van een 
verbetering, een neutrale verandering of een fout.  
 
Om de verschillen te beoordelen is bekeken hoe het model GeoTOP ter plaatse is 
opgebouwd. Ook zijn de kaart en het model ter plaatse vergeleken met boringen, 
aanvullend kaartmateriaal en inhoudelijke kennis van gebiedsdeskundigen. Op 
deze manier worden eventuele onvolkomenheden in GeoTOP die gevolgen hebben 
voor de bodemgesteldheidskaart aan het licht gebracht en wordt vastgesteld waar 
de op basis van GeoTOP gegenereerde bodemgesteldheidskaart dient te worden 
gecorrigeerd.  
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 Het aanvullend kaartmateriaal dat voor deze controle wordt gebruikt omvat reeds 
beschikbare kaartbladen uit de Geologische Kartering 1:50.000 en aanvullende 
regionale of lokale karteringen met bijbehorende literatuur. Daarnaast zijn 
verschillende uit GeoTOP afgeleide kaarten gebruikt. 
 
Deze uit ondergrondmodel GeoTOP afgeleide kaarten betreffen: 

1) Diktekaart van de holocene eenheden 
2) Diktekaart van het aaneengesloten pakket slechte grond  
3) Diktekaart van de stoorlaag 
4) Cumulatieve veendiktekaart 

 Controleren van (al dan niet reeds bekende) modelfouten  
Modelgebieden van het ondergrondmodel GeoTOP worden door de Geologische 
Dienst Nederland pas vrijgegeven voor gebruik nadat zij een kwaliteitscontrole 
hebben ondergaan. Dit geldt in het bijzonder voor de modelgebieden die het voor 
de BRO ontwikkelde kwaliteitsregime hebben doorlopen (paragraaf 2.1.2).  
 
Een model kan echter (kleine) onvolkomenheden bevatten van dien aard dat ze 
vrijgave ervan niet in de weg staan. Daarnaast kan na publicatie van een 
modelgebied sprake zijn van voortschrijdend inzicht en kunnen er nieuwe data 
beschikbaar komen. Dergelijke verbeterpunten worden intern geregistreerd in een 
bevindingenlijst, om in een volgende release van het modelgebied te worden 
verwerkt. 
Ook gebruikers van het ondergrondmodel GeoTOP kunnen via het BROloket 
terugmeldingen doen wanneer zij een fout denken te constateren. Deze worden 
geregistreerd in een terugmeldingenlijst.  
 
Uit beide lijsten zijn ten behoeve van de controle van de bodemgesteldheidskaart 
de bevindingen geselecteerd die betrekking hebben op de stratigrafische eenheden 
die een rol spelen in het maken van de bodemgesteldheidskaart. Voor elk van deze 
gevallen is bekeken of de bodemgesteldheidskaart als gevolg hiervan ter plaatse 
juist of onjuist is. 

 Correcties 
Daar waar een deel van de berekende nieuwe kaart door de auteurs als niet goed 
is beoordeeld, is deze op basis van data, kaartmateriaal en geologische expertise 
bijgesteld. Bij specifieke vragen is overleg gepleegd met gebiedsdeskundigen. De 
correcties zijn gecontroleerd door de tweede lezer als collegiale toets. 
 
Iedere aanpassing is gedaan middels een lokale, handmatige kartering. Daarbij zijn 
vlakken getekend waar het grondtype van de kaart is aangepast naar een gekozen 
ander grondtype. Hiermee is de kaart lokaal beter in overeenstemming gebracht 
met boringen en andere beschikbare data. Door middel van een script zijn de 
vlakken in de bodemgesteldheidskaart verwerkt. De werkwijze van handmatig 
tekenen komt overeen met het maken van de kaart uit 1997/2000, maar het 
vervangend grondtype kan hier door het gebruik van aanvullende gegevens en 
eventuele nieuwe inzichten wel van afwijken. 
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 2.3 Uitbreiding 

Bij het berekenen van de bodemfactor wordt door het CBS het landoppervlak tot 
aan de gemiddelde hoogwaterlijn meegenomen. De zeewaartse grens van het 
GeoTOP modelgebied is daarvoor niet op alle plekken toereikend. Op verzoek van 
het CBS wordt de bodemgesteldheidskaart 2022 daarom op drie plaatsen 
handmatig uitgebreid. De toegevoegde gebieden betreffen de Tweede Maasvlakte 
en smallere uitbreidingen bij de Brouwersdam (Zeeland) en de Hondsbossche 
Zeewering (Noord-Holland).  
 
De Tweede Maasvlakte grenst aan het GeoTOP modelgebied Zuid-Holland, dat is 
gemaakt en gepubliceerd in 2008-2009. De aanleg van de Tweede Maasvlakte 
startte in 2008. Het havengebied werd in 2013 in gebruik genomen. Het is daarom 
nog niet in GeoTOP en de bodemgesteldheidskaart 1997/2000 opgenomen.  
Bij de beoordeling van de lokale bodemgesteldheid van de Tweede Maasvlakte – 
alsmede van het gehele havengebied van Rotterdam – is gebruik gemaakt van 
reeds bestaande geologische profielen welke zijn opgenomen in Vos et al. (2019), 
een beperkt aantal sonderingen en overleg met gebiedsdeskundigen. De nieuwe 
westelijke begrenzing is een afgeleide uit TOP10NL, het digitale topografische 
basisbestand van het Kadaster en onderdeel van de Basisregistratie Topografie 
(BRT). 
 
Bij de Brouwersdam (Grevelingenmeer, provincie Zeeland) heeft aan de 
zeewaartse zijde aanzanding plaatsgevonden, waardoor de kustlijn plaatselijk is 
aangepast ten opzichte van de westelijke begrenzing van GeoTOP modelgebied 
Zeeland en Goeree-Overflakkee, vastgesteld bij het maken van de eerste versie 
van dit modelgebied in 2007-2008. Ook in de bodemgesteldheidskaart 1997/2000 is 
dit gebied nog niet opgenomen.  
De aanzanding ligt op oudere zeezandafzettingen, waardoor het bodemprofiel aan 
de definitie goede grond voldoet. Voor de westelijke begrenzing van deze 
uitbreiding is gebruik gemaakt van de meest zeewaarts gelegen laagwaterlijn uit 
TOP10NL. 
 
De uitbreiding ter plaatse van de Hondsbossche Zeewering grenst aan GeoTOP 
modelgebied Noord-Holland, dat is gemaakt in 2009-2011. Tussen 2013 en 2015 is 
langs de zeewering een megasuppletie aangelegd. Met de aanleg van de suppletie, 
bestaande uit opgespoten duinen en strand, is de BKL (basiskustlijn) circa 300 m 
zeewaarts verlegd. Daarmee valt een deel van het landoppervlak buiten GeoTOP.  
In de bodemgesteldheidskaart 1997/2000 was deze zone wel opgenomen. 
De uitbreiding ten opzichte van het GeoTOP modelgebied is getekend op basis van 
de meest zeewaarts gelegen laagwaterlijn uit TOP10NL. De suppletie bestaat uit 
opgebaggerd zeezand van meer dan 9 m dikte en wordt daarmee gedefinieerd als 
goede grond.  

2.4 Verschilanalyse 

Voor een eerste indruk van de overeenkomst tussen de bodemgesteldheidskaart 
2022 en de versie 1997/2000 is op landelijk niveau het oppervlak en percentage 
van elk van de grondtypen berekend. Het grondtype ter plekke van grote wateren is 
in deze berekening niet meegenomen.  
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 Om het open water uit te sluiten is gebruik gemaakt van de kartering van grote 
wateren met een minimale breedte van 100 meter behorende bij de 
bodemgesteldheidskaart 1997/2000.4 
 
Verschillen tussen de bodemgesteldheidskaarten uit 1997/2000 en 2022 kunnen 
voortvloeien uit onvolkomenheden in de kaart 1997/2000 enerzijds, of anderzijds uit 
inconsistenties in het ondergrondmodel GeoTOP. Daarnaast is geëvalueerd welke 
afwijkingen structureel voorkomen en een gevolg zijn van de manier waarop beide 
kaarten zijn samengesteld: enerzijds een handmatige kartering (versie 1997/2000) 
en anderzijds de kartering met gebruik van GeoTOP (versie 2022).  
 
Op regionale schaal wordt beschreven wat de grootste verschillen zijn nadat 
eventuele correcties zijn doorgevoerd. Wanneer verschillen zijn terug te voeren op 
de in de vorige paragraaf genoemde structurele afwijkingen als gevolg van het 
gebruik van GeoTOP, dan wordt hiernaar verwezen. 
 

 
4 Voor de berekeningen van de bodemfactoren voor het Gemeentefonds wordt door het CBS 
uitgegaan van water breder dan 6 meter, met een aaneengesloten minimale oppervlakte van 1 ha, 
zoals aangegeven in de Basisregistratie Topografie. In onderhavig rapport wordt alleen in groter 
verband naar de ondergrond gekeken, zonder uitsluitsel van kleinere open wateren. 
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 3 Resultaten  

3.1 Bodemgesteldheidskaart 

Figuur 3-1 toont de bodemgesteldheidskaart uit 1997/2000. Figuur 3-2 toont de 
bodemgesteldheidskaart 2022. Hierin zijn enkele uitbreidingen en correcties 
opgenomen. Deze handmatige aanpassingen zijn weergegeven in Figuur 3-3 en 
worden elk afzonderlijk behandeld in paragrafen 3.2 en 3.3. In Figuur 3-4 zijn de 
belangrijkste verschillen tussen beide versies van de bodemgesteldheidskaart 
weergegeven. Deze worden gegroepeerd per regio behandeld in paragraaf 0. 
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Figuur 3-1.  De bodemgesteldheidskaart van 1997 na de update uit 2000. Deze kaart is 

landsdekkend beschikbaar.  
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Figuur 3-2.  Bodemgesteldheidskaart 2022 na correcties en uitbreidingen. Deze kaart is alleen 

beschikbaar binnen het GeoTOP modelgebied. 
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Figuur 3-3.  Handmatige correcties en uitbreidingen die zijn opgenomen in de 

bodemgesteldheidskaart 2022. 
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Figuur 3-4.  De plaatsen waar de bodemgesteldheidskaart 2022 afwijkt van de versie 1997/2000 

zijn met rode cirkels aangegeven. De kleur geeft het grondtype in de 
bodemgesteldheidskaart 2022 weer.  
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 3.2 Kwaliteitscontrole en correcties 

Uit de kwaliteitscontrole is gebleken dat de op basis van GeoTOP berekende kaart 
over het algemeen sterk gelijkt op de bodemgesteldheidskaart uit 1997/2000, dan 
wel een verbetering hiervan is. Op enkele plekken is de nieuwe kaart naar de 
huidige geologische inzichten onjuist. Voor alle locaties waar de nieuwe kaart niet 
voldoende is bevonden is een correctie doorgevoerd, om de kaart beter met data in 
overeenstemming te brengen. Deze locaties staan hieronder kort beschreven. De 
meeste correcties zijn uitgevoerd in de modelgebieden van GeoTOP die nog in 
onderzoek zijn en het voor de BRO ontwikkelde kwaliteitsregime nog niet hebben 
doorlopen. Dit houdt verband met het feit dat deze modelgebieden ouder zijn en er 
sindsdien nieuwe geologische inzichten zijn opgedaan. Daarnaast zijn de 
modelgebieden met de status ‘BRO kwaliteitsregime’ aan een zeer uitvoerige 
kwaliteitscontrole onderworpen.  

 Klei/veengrond op Texel 
In tegenstelling tot de bodemgesteldheidskaart 1997/2000 is in de nieuw berekende 
kaart aan de noordkant van Texel een groot oppervlak klei/veengrond opgenomen. 
Hoewel veenlagen in enkele boringen voorkomen, lijkt de dikte en verbreiding van 
het veen in het model lokaal overschat ten opzichte van boringen. Als gevolg 
hiervan wordt de hoeveelheid klei/veengrond in de kaart overschat. Op basis van 
boringen zijn correctievlakken getekend voor gebieden waar teveel klei-veengrond 
in de kaart is opgenomen. Deze gebieden zijn in de nieuwe 
bodemgesteldheidskaart als goede grond of kleigrond opgenomen (Figuur 3-5). 
 

 
Figuur 3-5.  De op basis van GeoTOP berekende kaart (links) met handmatig getekende correctie 

(midden) en de definitieve nieuwe kaart (rechts) aan de noordkant van Texel. 

 Grens GeoTOP Westelijke Wadden en Oostelijke Wadden 
De GeoTOP modelgebieden ‘Westelijke Wadden’ en ‘Oostelijke Wadden’  
sluiten niet overal exact op elkaar aan (Figuur 3-6). Daardoor bevatten enkele 
voxelstacks uit GeoTOP geen data. Dit resulteert in rastercellen zonder data in de 
bodemgesteldheidskaart. Deze cellen liggen in een zone met uitsluitend goede 
grond. De lege cellen zijn middels een correctie met ‘goede grond’ gevuld.  
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Figuur 3-6.  De aansluiting tussen GeoTOP modelgebieden Westelijke Wadden en Oostelijke 

Wadden (figuur uiterst links, gestippeld) is langs een traject van 16 km niet goed (rood 
omcirkeld). Een uitsnede van deze aansluiting in de bodemgesteldheidskaart toont 
lege rastercellen die hierdoor zijn ontstaan (midden links). Hiervoor is een correctie 
uitgevoerd (midden rechts) om tot een dekkende bodemgesteldheidskaart te komen 
(uiterst rechts). 

 Klei/veengrond in de kop van Noord-Holland 
Er is een verschil geconstateerd tussen de nieuw berekende kaart en boringen in 
de gemeente Schagen: in de nieuwe kaart is een oppervlak kleigrond opgenomen 
waar boringen erop duiden dat hier klei/veengrond aanwezig is. De hoeveelheid 
klei/veengrond wordt daarmee in de op basis van GeoTOP berekende kaart 
onderschat. Met behulp van boringen is een correctievlak getekend dat in de 
nieuwe kaart is verwerkt (Figuur 3-7). 
 

 
Figuur 3-7.  De op basis van GeoTOP berekende kaart (links) met handmatig getekende correctie 

(midden) en de definitieve nieuwe kaart (rechts) ten oosten van Callantsoog, Noord-
Holland. 

 Slechte grond in havengebied Amsterdam 
Volgens de op basis van GeoTOP berekende bodemgesteldheidskaart zijn in het 
havengebied van Amsterdam alle drie de typen slechte grond in meer of mindere 
mate aanwezig. Er is in dit gebied echter een dik pakket antropogeen materiaal 
opgebracht. In de bodemgesteldheidskaart geldt dit als goede grond. Met behulp 
van een correctievlak is dit in de kaart aangepast naar goede grond.  
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Figuur 3-8.  De op basis van GeoTOP berekende kaart (links) met handmatig getekende correctie 

(midden) en de definitieve nieuwe kaart (rechts) in het havengebied van Amsterdam. 

 Slechte grond in havengebied Rotterdam 
Volgens de op basis van GeoTOP berekende bodemgesteldheidskaart is in het 
havengebied van Rotterdam tot aan de Maasvlakte en de Tweede Maasvlakte veel 
kleigrond aanwezig, terwijl hier volgens de bodemgesteldheidskaart 1997/2000 
enkel goede grond aanwezig is. In GeoTOP is in deze regio veen, klei en zandige 
klei gemodelleerd. In het gebied is echter een dik pakket antropogeen materiaal 
opgebracht (Vos et al., 2019). In de bodemgesteldheidskaart geldt dit als goede 
grond. Ook in boringen wordt vooral goede grond aangetroffen. Daarom is een 
correctievlak getekend van Het Scheur aan de noordzijde tot en met het 
Hartelkanaal aan de zuidzijde van het gebied. Dit gebied wordt, met medeneming 
van de grote wateren, in de nieuwe kaart verwerkt tot goede grond (Figuur 3-9).  
 

 
Figuur 3-9.  De op basis van GeoTOP berekende kaart (links) met handmatig getekende correctie 

(midden) en de definitieve nieuwe kaart (rechts) in het havengebied van Rotterdam. In 
de nieuwe kaart is ook de uitbreiding bij de Tweede Maasvlakte (paragraaf Tweede 
Maasvlakte3.3.1) in beeld. 

 Klei/veengrond in West-Friesland 
Volgens de op basis van GeoTOP berekende bodemgesteldheidskaart is ten 
noordwesten van Andijk klei/veengrond aanwezig, terwijl er in de bovenste 5 meter 
slechte grond in boringen nauwelijks veen wordt aangetroffen. De hoeveelheid 
veen in de bovenste 5 meter slechte grond in GeoTOP wordt er ten opzichte van 
boringen overschat. Middels een handmatig getekend correctievlak is het grondtype 
in de nieuwe kaart aangepast naar kleigrond (Figuur 3-10). 
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Figuur 3-10. De op basis van GeoTOP berekende kaart (links) met handmatig getekende correctie 
(midden) en de definitieve nieuwe kaart (rechts) in West-Friesland ten noordwesten 
van Andijk. 

 Slechte grond bij de Stichtse Brug 
Volgens de op basis van GeoTOP berekende bodemgesteldheidskaart komt ter 
plaatse van de Stichtse Brug en langs de zuidelijke oever van het Gooimeer en het 
Eemmeer veengrond en klei/veengrond voor. Vrijwel alle boringen in dit gebied 
classificeren echter als goede grond. Er is één enkele boring met een pakket slappe 
grond dat dikker is dan 5 m. Het voorkomen van slechte grond in de kaart is op 
basis van deze enkele boring te groot. Bovendien is het huidige maaiveld er nadat 
de betreffende boring gezet is een dik pakket antropogeen materiaal aangebracht 
ten behoeve van de aanleg van de brug. De verwachting is dat ook deze boring niet 
langer aan de criteria voldoet. Middels een handmatig getekend correctievlak is de 
kaart hier aangepast naar goede grond (Figuur 3-11). 
 

 

Figuur 3-11. De op basis van GeoTOP berekende kaart (links) met handmatig getekende correctie 
(midden) en de definitieve nieuwe kaart (rechts) ter plaatse van de Stichtse Brug over 
het Eemmeer en het Gooimeer. Wijzigingen in het zuidoosten betreffen aanpassingen 
bij de monding van de Eem (paragraaf 3.2.8). 

 Slechte grond bij de monding van de Eem 
Volgens de op basis van GeoTOP berekende bodemgesteldheidskaart is langs de 
Eem van enkele kilometers landinwaarts tot aan de monding in het Eemmeer 
tussen Huizen en Bunschoten-Spakenburg een groot oppervlak aan klei/veengrond 
en veengrond aanwezig.  
In GeoTOP is bij de monding van de Eem een dik pakket veen gemodelleerd. Uit 
vergelijking met boringen is gebleken dat er wel degelijk veen aanwezig is, maar 
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 dat de dikte ervan wordt overschat. Op basis van boringen zijn daarom handmatig 
correctievlakken getekend voor goede grond, klei/veengrond en veengrond. Deze 
vlakken zijn in de nieuwe kaart opgenomen (Figuur 3-12). De kaart is daarmee 
beter met boringen in overeenstemming gebracht. 
 

 
Figuur 3-12. De op basis van GeoTOP berekende kaart (links) met handmatig getekende correctie 

(midden) en de definitieve nieuwe kaart (rechts) bij de monding van de Eem in het 
Eemmeer. 

 Slechte grond tussen Hoek van Holland en Rijswijk 
In het Westland zijn verschillende bevindingen gedaan op de berekende 
bodemgesteldheidskaart. Ten eerste zijn voorkomens van klei/veengrond en 
veengrond opgenomen die niet overeenstemmen met boringen en de geologische 
inzichten in dit gebied. Ten tweede is in een langwerpige zone tussen Naaldwijk en 
Rijswijk klei/veengrond opgenomen, waar in boringen en in oudere karteringen 
voornamelijk klei aanwezig is. Ook in de directe omgeving van deze zone komt de 
slechte grond uit de berekende kaart niet overeen met boringen. Beide bevindingen 
komen voort uit een lokale fout in GeoTOP, waarin hier ten onrechte een veenlaag 
is gemodelleerd.  
 
Het probleemgebied bevindt zich ten noorden van een oude loop en monding van 
de Maas, die gelegen was ter plaatse van de huidige Nieuwe Waterweg en 
Maasmond. De langwerpige structuur betreft de voormalige getijdengeul de Gantel, 
die op de Maas aansloot. Toen deze geul inactief werd is deze dichtgeslibd met 
voornamelijk klei (Vos, 2019) – en is niet gevuld met klei/veengrond, zoals de kaart 
suggereert. De voormalige loop van de Maas is met afnemen van de afvoer 
verzand (Van Staalduinen, 1979 incl. toelichting). De berekende kaart geeft hier 
veengrond en klei/veengrond weer. 
 
De voorkomens van klei/veengrond en veengrond zijn gecorrigeerd middels 
handgetekende vlakken goede grond, kleigrond en klei/veengrond. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de bodemgesteldheidskaart 1997/2000, van de Geologische 
kaart van Nederland 1:50.000: Rotterdam West (37W) uit 1979, van de 
Geologische Kaart van Den Haag (Koster & Vos, 2019; Koster et al., 2020) en van 
boringen. Alle correctievlakken zijn in de bodemgesteldheidskaart 2022 verwerkt 
(Figuur 3-13). 
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Figuur 3-13. De op basis van GeoTOP berekende kaart (links) met handmatig getekende correctie 
(midden) en de definitieve nieuwe kaart (rechts) tussen Hoek van Holland en Rijswijk, 
Zuid-Holland. 

 Veengrond ten zuidoosten van Amstelveen 
Volgens de op basis van GeoTOP berekende bodemgesteldheidskaart is in Polder 
De Rondehoep ten zuidoosten van Amstelveen een grote hoeveelheid veengrond 
aanwezig. Vergelijking met boringen wijst uit dat de hoeveelheid veengrond hier 
wordt overschat. Op basis van boringen is daarom een correctievlak getekend, 
waarmee een deel van de veengrond in de nieuwe kaart vervangen wordt door 
klei/veengrond (Figuur 3-14).  
 

 

Figuur 3-14. De op basis van GeoTOP berekende kaart (links) met handmatig getekende correctie 
(midden) en de definitieve nieuwe kaart (rechts) ter plaatse van Polder De 
Rondehoep. 

 Veengrond en klei/veengrond bij Zevenbergen 
Volgens de op basis van GeoTOP berekende bodemgesteldheidskaart is ten 
zuiden van het Hollands Diep ter hoogte van Zevenbergen veel klei/veengrond en 
zelfs veengrond aanwezig. Een groot deel van dit gebied is echter onderdeel van 
het havengebied bij Moerdijk. Hier is het oorspronkelijke landoppervlak (ongeveer 0 
m boven NAP) met antropogeen materiaal verhoogd naar 3 tot 5 m boven NAP. Het 
havengebied dient daarom tot goede grond te worden gerekend. Ten oosten van 
het havengebied komt volgens boringen veel minder klei/veen- en veengrond voor 
dan in de berekende bodemgesteldheidskaart het geval is. Op basis van boringen 
en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) zijn correctievlakken getekend 
met goede grond, kleigrond en klei/veengrond. Deze vlakken zijn verwerkt in de 
nieuwe kaart (Figuur 3-15). Die stemt hierdoor beter overeen met de werkelijkheid.  
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Figuur 3-15. De op basis van GeoTOP berekende kaart (links) met handmatig getekende correctie 

(midden) en de definitieve nieuwe kaart (rechts) ten zuiden van het Hollands Diep bij 
Zevenbergen. 
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 3.3 Uitbreiding 

 Tweede Maasvlakte 
De bodemgesteldheidskaart is aan de westkant van het havengebied van 
Rotterdam uitgebreid met de Tweede Maasvlakte. Hierbij is een oppervlak goede 
grond van ca. 7,7 km lang en 3,7 km breed aan de kaart toegevoegd (Figuur 3-16).  
 

 
Figuur 3-16. De op basis van GeoTOP berekende kaart (links), de Tweede Maasvlakte op basis 

van TOP10NL (midden) en de definitieve nieuwe kaart (rechts). Wijzigingen in het 
oosten betreffen aanpassingen in het Rotterdams havengebied (paragraaf 3.2.4). 

 Megasuppletie Hondsbossche Zeewering 
Ter plaatse van de Hondbossche Zeewering is de bodemgesteldheidskaart 
uitgebreid met een strook goede grond van ongeveer 11 kilometer lang en 
maximaal 400 meter breed (Figuur 3-17). 
 

 
Figuur 3-17. De op basis van GeoTOP berekende kaart bij de Hondsbossche Zeewering (links), 

de zeewaartse uitbreiding op basis van TOP10NL (midden) en de definitieve nieuwe 
kaart (rechts). 

 De Brouwersdam 
Aan de westzijde van de Brouwersdam tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-
Duivenland is de kaart over een lengte van ca. 2,1 km maximaal 350 meter 
zeewaarts uitgebreid met goede grond. Daarnaast zijn twee rastercellen waaraan 
geen grondtype was toegevoegd met goede grond opgevuld (Figuur 3-18).  
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Figuur 3-18. De op basis van GeoTOP berekende kaart bij de Brouwersdam (links), de zeewaartse 

uitbreiding op basis van TOP10NL (midden) en de definitieve nieuwe kaart (rechts). 
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 3.4 Verschilanalyse 

Deze paragraaf behandelt de verschillen tussen de bodemgesteldheidskaart 
1997/2000 en de bodemgesteldheidskaart 2022 waarin correcties en uitbreidingen 
(paragrafen 3.2 en 3.3) zijn opgenomen. De verschillen tussen beide kaarten die na 
deze aanpassingen nog bestaan betreffen verbeteringen of neutrale veranderingen, 
die overeenstemmen met de data. 

 Verdeling grondtypen in cijfers 
In Tabel 3-1 staat een vergelijkend overzicht van grondtypen volgens de 
bodemgesteldheidskaart 1997/2000 en de versie 2022. Zoals beschreven in 
paragraaf 2.4 zijn open wateren breder dan 100 meter niet meegenomen in de 
vergelijking. Deze berekeningen zijn enkel bedoeld om een eerste indruk te krijgen 
van de verschillen tussen de kaarten.  

Tabel 3-1. Verdeling van de grondtypen bodemgesteldheidskaart 1997/2000 en 2022. 

 
 
Het totale oppervlak slechte grond is volgens de bodemgesteldheidskaart 2022 iets 
groter is dan in de versie 1997/2000. Landelijk gezien vertoont de nieuwe kaart een 
lichte verschuiving in het type slechte grond, waarbij het oppervlak aan kleigrond en 
veengrond iets zijn toegenomen ten koste van het oppervlak aan klei/veengrond.  

 Structurele afwijkingen 

3.4.2.1 Effect van het type kaart 
De oude en nieuwe bodemgesteldheidskaart zijn via een verschillende methoden 
tot stand gekomen. De versie uit 1997/2000 is handgetekend en opgebouwd uit 
vlakken (polygonen) van minimaal 1 km2 groot. De versie 2022 is opgebouwd uit 
rastercellen van 100 x 100 meter, die overeenkomen met de voxel stacks uit 
ondergrondmodel GeoTOP. Per rastercel is een grondtype vastgesteld op basis 
van de onderliggende voxels. De kaart is daardoor niet uit grotere vlakken, maar uit 
pixels opgebouwd. 

3.4.2.2 Effect van antropogene afzettingen in GeoTOP 
Het deel van de ondergrond dat door de mens is opgebracht valt in GeoTOP onder 
de noemer ‘antropogeen, opgebrachte grond’. Deze eenheid wordt bij het 
toepassen van de criteria altijd gerekend tot goede grond (paragraaf 2.1.4).  
 
Onder veel grote steden wordt hierdoor in de nieuwe bodemgesteldheidskaart veel 
vaker ‘goede grond’ geclassificeerd dan in de bodemgesteldheidskaart 1997/2000 
het geval was. Dit is bijvoorbeeld aan de orde in de agglomeraties van Amsterdam 
en Rotterdam.  

bodemgesteldheidskaart 2022 bodemgesteldheidskaart 1997/2000

opp. voxels
(km2)

percentage
totaal (%)

percentage van
slechte grond (%)

opp. polygonen
(km2)

percentage
totaal (%)

percentage van
slechte grond (%)

goede grond 17927 77,2 18109 78,0

slechte grond 5288 22,8 5117 22,0

kleigrond 2374 10,2 44,9 2133 9,2 41,7

klei/veengrond 2359 10,2 44,6 2647 11,4 51,7

veengrond 555 2,4 10,5 337 1,5 6,6

totaal 23215 100 23225 100
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 De situatie geldt daarnaast ook voor industriële gebieden, zoals havengebieden.* 
De ophooglaag is hier over grote oppervlakken vaak 4 meter dik of meer. De 
bodem in deze gebieden wordt dan ook tot goede grond gerekend. 
 
* In verschillende havengebieden is de dikte van de ophooglaag niet goed in het 
model GeoTOP opgenomen. Daarom is in dit gebied een handmatige correctie 
uitgevoerd (paragraaf 3.2.4). 

3.4.2.3 Effect van de dikte van voxels 
De indeling van GeoTOP in voxels van 50 centimeter dik heeft effect op het 
grondtype dat wordt weergegeven in de bodemgesteldheidskaart. Dit wordt 
hieronder geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld in centraal Groningen.  
 
Volgens de bodemgesteldheidskaart 1997/2000 en de stippenkaart is in centraal 
Groningen vrijwel alleen kleigrond en goede grond aanwezig, terwijl in de nieuwe 
kaart ook klei/veengrond wordt gemodelleerd. Veel boringen in de regio bevatten 
wel een dunne laag veen (Figuur 3-19). 
 

 
Figuur 3-19. Uitsnede uit de bodemgesteldheidskaart 1997/2000 (linksboven) en versie 2022 

(midden) in centraal Groningen. In de kaart van 2022 is klei/veengrond aanwezig. In 
boringen (rechtsboven) is een dunne laag veen aanwezig – de veendikte is 
weergegeven in het label bij het boorpunt. Het veen aangetroffen in boringen heeft 
hier geleid tot klei/veengrond in de nieuwe kaart, ondanks dat de veenlaag in 
individuele boringen niet de vereiste 50 cm dikte behaald. 

Het verschijnen van klei/veengrond in de kaart heeft te maken met de wijze waarop 
GeoTOP gemaakt wordt. Het model GeoTOP is opgebouwd uit voxels (blokjes, 3D 
pixels) van 100 x 100 x 0,5 meter. Omdat de voxels een vaste dikte hebben, is een 
lithoklasse wanneer die voorkomt altijd minimaal 0,5 meter dik. Ook veen is in de 
GeoTOP voxelstacks dus ofwel afwezig, ofwel tenminste 0,5 meter dik.  
 
Boringen kunnen wel lagen van dunner dan 0,5 meter bevatten. Er zijn gebieden 
waarin holoceen veen wel vaak in boringen voorkomt, maar dit geen dikte van 0,5 
meter bereikt. Volgens de criteria worden al deze boringen tot kleigrond gerekend. 
In het model wordt echter rekening gehouden met het gegeven dat er veen in de 
boringen is aangetroffen. Aan enkele voxels wordt automatisch de lithoklasse veen 
toegekend – dit volgt uit het modelleerproces.  
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 Daar waar veen wordt vastgesteld als de meest waarschijnlijke lithoklasse, voldoet 
de voxelstack aan het criterium voor klei/veengrond (minimaal 0,5 meter veen).  
 
Een vergelijkbaar fenomeen kan zich voordoen bij stoorlagen. Wanneer deze in 
boringen bijvoorbeeld 60 centimeter dik zijn, kan dit resulteren in voxelstacks met 
een stoorlaag van 50 centimeter en in voxelstacks met een stoorlaag van 100 
centimeter. Dit verschil in dikte van de gemodelleerde stoorlaag kan bepalend zijn 
voor de classificatie van de voxelstack als goede of slechte grond.  
 
Er zijn ook gebieden waar de dikte van het pakket slechte grond in boringen de 5 m 
(net) niet behaald, terwijl de discretisatie naar voxels van 0,5 m dik ertoe leidt dat 
het pakket in het model op sommige plaatsen wel de 5 m dikte behaald. Ook hier 
kan een verschil tussen het grondtype in boringen (goed) en in de voxelstacks 
(slecht) ontstaan. 
 
Het effect van de dikte van voxels is inherent aan het gebruik van GeoTOP. 
Aanpassingen zijn – zeker in gebieden met een heterogene opbouw van de 
ondergrond – niet op een structurele manier door te voeren. Dat is ook niet nodig, 
omdat het verschijnsel zich in de gehele nieuwe kaart consequent voordoet. 

3.4.2.4 Effect van zandbanen in GeoTOP 
Zand komt in de ondergrond vaak voor ter plaatse van voormalige rivierlopen en 
getijdengeulen. Op de kaart van 1997/2000 zijn een aantal van deze rivierlopen 
opgenomen. Sindsdien is door Universiteit Utrecht een meer gedetailleerde 
kartering van deze zandige banen gepubliceerd, die is opgenomen in GeoTOP. Dit 
resulteert op de nieuwe kaart in een groter oppervlak goede grond (Figuur 3-20). 
 
Ook ter plaatse van voormalige doorbraken van een oever of dijk kan zand in de 
ondergrond aanwezig zijn. De dikte van dergelijke zandlagen is soms groter dan de 
toegestane stoorlaag van een halve meter. Dergelijke dikke zandlagen kunnen er 
dus toe leiden dat het pakket aaneengesloten holocene klei- en veenlagen de 5 of 
5,5 meter dikte niet behaald. Waar dit het geval is, is volgens de criteria in de 
nieuwe kaart sprake van goede grond (paragraaf 2.1.1). Waarschijnlijk is bij het 
maken van de kaart 1997/2000 niet elk van deze dikke zandlagen als goede grond 
gekarteerd. In GeoTOP worden ze echter automatisch meegenomen in de 
modellering. Daardoor is er volgens de nieuwe kaart ook buiten de voormalige 
rivierlopen meer goede grond aanwezig. 
 

 
Figuur 3-20. Uitsnede uit de bodemgesteldheidskaart 1997/2000 (links) en die van 2022 (rechts)     

ten noorden van de Merwede en de Waal bij Gorinchem. 
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  Verschillen per regio 
In onderstaande paragrafen worden de verschillen tussen beide kaartversies 
inclusief aanpassingen per regio beschreven. 

3.4.3.1 Waddeneilanden 
De bodemgesteldheidskaart 1997/2000 en nieuwe kaart lijken in dit gebied sterk op 
elkaar. Op de eilanden is vrijwel alleen goede grond aanwezig. De noordoostzijde 
van Texel vormt hierop de uitzondering: beide kaarten geven hier slechte grond 
weer. In de regiokaartjes wordt de bodemgesteldheidskaart ter plaatse van open 
water niet weergegeven.  
 
Verschillen in deze regio betreffen: 

(1) Slechte grond op Texel 
(2) Kleigrond op wadplaten Richel en Griend 

 
Verschillen in de Waddenzee worden buiten beschouwing gelaten.  

 
Figuur 3-21. Verschillen tussen de kaartversies 1997/2000 en 2022 op de Waddeneilanden. 

 
In tegenstelling tot in de bodemgesteldheidskaart 1997/2000 komt in de versie 2022 
in het noordoosten van Texel klei/veengrond voor. Dit stemt overeen met wat in 
boringen is aangetroffen.  
Op de wadplaten Richel (Vlieland) en Griend (Terschelling) is in de nieuwe kaart 
naast goede grond ook kleigrond aanwezig. Dit komt overeen met boringen in de 
omgeving van de platen. De afzettingen in en rond zandplaten bestaan vaak uit 
zandige klei en kleiig zand. De bijbehorende lithoklasse uit het model wordt 
meegerekend bij het pakket slechte grond (paragraaf 2.1.5). 

3.4.3.2 Friesland 
De bodemgesteldheidskaart uit 1997/2000 en de nieuwe kaart komen in grote lijnen 
goed overeen. Beide kaarten geven een band van kleigrond weer die loopt van de 
kust bij Makkum naar het oosten en via Leeuwarden richting het noorden. Aan de 
oostelijke rand geven beide kaarten klei/veengrond weer. Ook kleine 
klei/veengrondvoorkomens komen in beide kaarten op dezelfde plek voor. 
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 Verschillen in de regio betreffen: 
(1) Kleivoorkomens in het noordwesten van het gebied in de nieuwe kaart 
(2) Bredere band met kleigrond is in de nieuwe kaart 

 

 
Figuur 3-22. Uitsnede uit de bodemgesteldheidskaart 1997/2000 (linksboven) en 2022 

(linksonder), en kleigrond uit beide kaarten over elkaar heen gelegd (rechts). De 
nieuwe kaart toont meer kleigrond aan de noordwestzijde van de kleiige zone. 

De nieuwe kaart geeft over het algemeen meer kleigrond weer dan de vorige 
versie. Vergelijking met boringen toont aan dat dit in de meeste gevallen een 
verbetering is. Lokaal wordt de hoeveelheid kleigrond in de nieuwe kaart overschat. 
Deze gebieden zijn dusdanig klein dat er geen correcties zijn doorgevoerd. 

3.4.3.3 Groningen 
Over het algemeen vertonen de bodemgesteldheidskaart uit 1997/2000 en de 
nieuwe kaart goede overeenkomst. Slechte grond is er aanwezig in een brede zone 
tussen het Lauwersmeer en de Dollard. Het betreft vooral kleigrond. Klei/veengrond 
is aanwezig in een smalle strook aan de binnenlandse zijde van het klei/veengebied 
en langs de Dollard. 
 
Verschillen in deze regio betreffen: 

(1) Klei/veenvoorkomen ten zuiden van de Dollard. 
(2) Kleivoorkomens aan de waddenzeekust in het noordwesten 
(3) Klei/veengrond in het centrale deel van het gebied 
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Figuur 3-23. Verschillen tussen de kaartversies 1997/2000 en 2022 in regio Groningen. 

 
Volgens de nieuwe kaart komen in het noordwesten van het gebied in plaats van 
alleen goede grond enkele zones met kleigrond voor. Dit stemt overeen met wat in 
boringen is aangetroffen.  
 
Ten zuiden van de Dollard is in de nieuwe kaart meer klei/veengrond weergegeven. 
Dit is in overeenstemming met boringen in het gebied.  
In het midden van de regio wordt in de nieuwe kaart klei/veengrond weergegeven, 
terwijl hier volgens de versie uit 1997/2000 alleen kleigrond aanwezig is. Dit betreft 
een structureel verschil dat nader is toegelicht in paragraaf 3.4.2.3. 

3.4.3.4 Noord-Holland 
In grote lijnen komen de bodemgesteldheidskaart uit 1997/2000 en de nieuwe kaart 
goed overeen. In het strand- en duingebied in het westen is vooral goede grond 
aanwezig. Klei/veengrond komt met name voor in het noordwesten, in West-
Friesland en in het zuiden. Daartussen ligt een groot gebied waar kleigrond 
aanwezig is. In beide kaarten zijn de droogmakerijen van de Beemster en de 
Purmer goed te herkennen. 
 
Verschillen in de regio betreffen: 

(1) Kleigrond en klei/veengrond in oostelijk West-Friesland 
(2) Hoeveelheid goede grond ten zuidwesten van de Beemster 
(3) Goede grond en kleigrond in de omgeving van de Purmer 
(4) Hoeveelheid goede grond bij Amsterdam 
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Figuur 3-24. Verschillen tussen de kaartversies 1997/2000 en 2022 in regio Noord-Holland. 

In het noordelijk en oostelijk deel van West-Friesland is in de nieuwe kaart meer 
klei/veengrond opgenomen waar in de kaart uit 1997/2000 kleigrond aanwezig is. 
Aan de zuidzijde van het schiereiland is het omgekeerde het geval. Hoewel de 
exacte ligging van de grondtypen door de gevolgde methodiek in de kaart niet 
precies overeenkomt met die in boringen (zie paragraaf 3.4.2.3), komt de verdeling 
van klei/veengrond en kleigrond op gemeenteschaal wel met boringen overeen. 
 
Het gebied aan de zuidwestzijde van de Beemsterpolder wordt in kaart uit 
1997/2000 tot goede grond gerekend. Dit betreft gemeente Wormerland. Deze 
gemeente is in 2013 al geüpdatet via de methodiek op basis van GeoTOP die nu in 
de gehele nieuwe kaart wordt toegepast (Van der Ven et al., 2013). De nieuwe 
bodemgesteldheidskaart is hier ten opzichte van de update onveranderd gebleven. 
Sinds die update wordt een groot deel van het gebied niet meer tot goede grond, 
maar tot kleigrond of klei/veengrond gerekend. Dit komt beter overeen met 
boringen.  
 
Ten zuidwesten van de polder Purmer, in het Ilperveld, is volgens de nieuwe kaart 
meer goede grond aanwezig dan in de kaart uit 1997/2000. Op enkele plaatsen is 
goede grond of klei/veengrond uit de 1997/2000 versie nu als kleigrond in de kaart 
opgenomen. 
Amsterdam ligt volgens de kaart uit 1997/2000 in een klei/veengebied, terwijl op de 
versie 2022 veel goede grond is ingetekend. Dit is het gevolg van de medeneming 
van antropogene afzettingen (zie paragrafen 2.1.4 en 3.4.2.1). 
Het gebied met veengrond ten zuidoosten van Amstelveen is in de nieuwe kaart 
uitgebreid. Ook nadat hier een correctie op de berekende kaart is doorgevoerd, blijft 
een verschil met de versie 1997/2000 bestaan. Ook ten zuiden van Gouda is 
volgens de nieuwe kaart meer veengrond aanwezig. Dit stemt overeen met 
boringen in beide gebieden. 

3.4.3.5 Zuid-Holland (excl. Goeree-Overflakkee) 
De patronen in de bodemgesteldheidskaart uit 1997/2000 en de nieuwe kaart 
komen in Zuid-Holland overeen. In het duingebied in het westen is vooral goede 
grond aanwezig.  
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 Direct ten oosten daarvan ligt een oppervlak aan klei/veengrond met daarin twee 
gebieden met kleigrond in de omgeving van Aalsmeer en Zoetermeer. In een strook 
langs de rivier Oude Rijn is goede grond aanwezig. Het gebied tussen Amstelveen 
en Gouda bestaat uit veengrond. Ten oosten daarvan is ligt klei/veengrond. 
 
Verschillen in deze regio betreffen: 

(1) Meer klei/veengrond in voormalige kleigrondgebieden 
(2) Hoeveelheid veengrond ten zuiden van Gouda 
(3) Hoeveelheid goede grond bij de stad Rotterdam 

 

 
Figuur 3-25. Verschillen tussen de kaartversies 1997/2000 en 2022 in regio Zuid-Holland. 

Op de kaart van 1997/2000 zijn enkele grote kleigebieden grenzend aan een strook 
goede grond langs de kust ingetekend, die in de nieuwe kaart als een combinatie 
van kleigrond en klei/veengrond zijn weergegeven. Dit wordt ten dele veroorzaakt 
doordat in veel boringen met de typering ‘kleigrond’ wel een dunne laag veen 
voorkomt (paragraaf 3.4.2.3). Daarnaast werd de hoeveelheid klei/veengrond ten 
opzichte van boringen in de kaart uit 1997/2000 op enkele plekken onderschat.  
 
Ten zuiden van Gouda geeft de bodemgesteldheidskaart uit 1997/2000 een 
verdeling weer tussen vrij grote aaneengesloten vlakken klei/veengrond en 
veengrond, terwijl in de nieuwe kaart voornamelijk veengrond aanwezig is.  
Onder de stad Rotterdam is volgens de kaart uit 1997/2000 veel kleigrond en 
klei/veengrond aanwezig. In de nieuwe kaart is een deel hiervan opgenomen als 
goede grond (zie paragrafen 2.1.4 en 3.4.2.1). 

3.4.3.6 Rivierengebied 
In het rivierengebied is er tussen de bodemgesteldheidskaart uit 1997/2000 en de 
nieuwe kaart globaal een goede overeenkomst in de ruimtelijke verdeling van 
goede grond en slechte grond, maar met name in het westelijk deel van de regio 
toont de nieuwe kaart veel verschuivingen in grondtype. De algehele trend is wel 
gelijk: in het westen is de meeste veengrond aanwezig. Verder naar het oosten 
gaat dit over in klei/veengrond en vervolgens in kleigrond. 
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 Verschillen in deze regio betreffen: 
(1) Hoeveelheid goede grond rond de Lek bij Lopik 
(2) Hoeveelheid goede grond rond Geldermalsen 
(3) Veengrond bij Schalkwijk 
(4) Klei/veengrond en veengrond langs de Eem en het Eemmeer 

 

 
Figuur 3-26. Verschillen tussen de kaartversies 1997/2000 en 2022 in het rivierengebied. 

Rondom de Lek bij Lopik ten oosten van Gouda en rond Geldermalsen geeft de 
bodemgesteldheidskaart 2022 meer goede grond weer dan de versie 1997/2000. 
Dit is een gevolg van medeneming van de zandbanen en andere zandige lagen in 
de ondergrond in de nieuwe kaart (paragraaf 3.4.2.4). De nieuwe kaart stemt hier 
goed overeen met boringen. 
Een klein gebied nabij Schalkwijk is op de oude kaart als klei/veengrond 
opgenomen, terwijl de nieuwe kaart het als veengrond classificeert. Vergelijking met 
boringen duidt op een onderschatting van de hoeveelheid veengrond in de kaart uit 
1997/2000. In de nieuwe kaart is sprake van een lichte overschatting van de 
hoeveelheid veengrond, maar die is dusdanig klein dat correctie niet nodig is.  
Langs de Eem is volgens de nieuwe kaart van enkele kilometers landinwaarts tot 
aan de monding in het Eemmeer veengrond en klei/veengrond aanwezig. Dit 
gebied met slechte grond is in de kaart uit 1997/2000 niet opgenomen. 

3.4.3.7 Zeeland en Goeree-Overflakkee 
In Zeeland en Goeree-Overflakkee bestaan aanzienlijke verschillen tussen de 
bodemgesteldheidskaart 1997/2000. In beide kaarten is in Zeeuws-Vlaanderen 
vooral goede grond aanwezig en in Zuid-Beveland is de verdeling van de 
grondtypen in 2022 vergelijkbaar met die in kaartversie 1997/2000. Buiten deze 
gebieden is de hoeveelheid slechte grond in de kaart sterk toegenomen. In deze 
paragraaf worden de meest opvallende verschillen behandeld. 
 
Grote verschillen in deze regio betreffen: 

(1) Hoeveelheid slechte grond op Goeree-Overflakkee  
(2) Hoeveelheid kleigrond op Schouwen-Duiveland 
(3) Hoeveelheid kleigrond op Noord-Beveland en ten noordwesten van Goes 
(4) Hoeveelheid kleigrond op Tholen 
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 Een opvallend verschil tussen beide kaartversies ligt in de Westerschelde tussen 
Tholen en Zuid-Beveland. Dit verschil is een artefact in de kaartversie 1997/2000. 
Het is voor het gebruik van de bodemgesteldheidskaart niet relevant, omdat het een 
gebied met open water betreft.  
 

 
Figuur 3-27. Verschillen tussen de kaartversies 1997/2000 en 2022 in Zeeland en op Goeree-

Overflakkee. 

In de bodemgesteldheidskaart 1997/2000 is in het westen en midden van Goeree-
Overflakkee voornamelijk goede grond opgenomen, maar volgens de versie 2022 
komt lokaal kleigrond voor. Over het algemeen stemt dit laatste goed overeen met 
boringen. Waar dit niet het geval is, zijn boringen met een zandige stoorlaag van 
net iets meer dan 50 cm aanwezig. Die leidden in de kaart versie 1997/2000 tot 
goede grond, maar door afronding naar halve meter dikke voxels in de versie 2022 
tot slechte grond. Dit effect van de dikte van voxels (paragraaf 3.4.2.3) is inherent 
aan het gebruik van GeoTOP en consistent in de nieuwe kaart versie doorgevoerd. 
Daarom hoeft dit niet te worden gecorrigeerd. 
 
Op Duiveland is volgens de bodemgesteldheidskaart 2022 beduidend meer slechte 
grond aanwezig dan volgens de versie 1997/2000. In het gebied komen vooral 
boringen met klei- en veengrond, maar ook boringen met goede grond voor. Het 
zand in laatstgenoemde boringen is vaak uiterst fijn. In het modelleerproces van 
GeoTOP is vastgesteld dat klei de meest waarschijnlijke lithoklasse is. Dit beeld 
past bij de geologische inzichten in dit gebied. 
Het gebied met slechte grond op Walcheren en Noord-Beveland is volgens de 
bodemgesteldheidskaart 2022 groter en meer aaneengesloten dan volgens de 
versie 1997/2000 het geval was. Ook dit beeld stemt met geologische inzichten 
overeen. In Noord-Beveland is in de nieuwe kaart iets minder klei/veengrond 
aanwezig dan in de versie 1997/2000. Dit is een effect van de discretisatie van een 
dunne laag naar voxels van 50 cm (paragraaf 3.4.2.3). Omdat dit in de kaart versie 
2022 consistent is toegepast, wordt hier geen correctie uitgevoerd. 
Op Tholen is volgens de nieuwe kaart meer kleigrond aanwezig dan voorheen is 
gekarteerd. Dit is in overeenstemming met boringen.  
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 3.4.3.8 Noord-Brabant en Limburg 
De bodemgesteldheidskaart uit 1997/2000 en de versie 2022 lijken sterk op elkaar. 
Het grootste deel van het oppervlak bestaat uit pleistocene afzettingen en komt dus 
in beide kaarten naar voren als goede grond. Slechte grond is aanwezig ten zuiden 
van het Volkerak en het Hollands Diep en tussen de Merwede / Waal en de 
Bergsche Maas. Langs de Maas in het oosten van Noord-Brabant en in Limburg is 
zeer lokaal kleigrond aanwezig.  
 
Verschillen in deze regio betreffen: 

(1) Hoeveelheid slechte grond ten noorden van Steenbergen 
(2) Kleigrond langs de Maas bij Cuijk 
(3) Kleigrond langs de Maas bij Gennep 
(4) Kleigrond langs de Maas bij Belfeld 
(5) Kleigrond langs de Maas bij Neer 
(6) Kleigrond langs de Maas bij Roermond 

 

 
Figuur 3-28. Verschillen tussen de kaartversies 1997/2000 en 2022 in West-Brabant. 

Ten zuiden van het Volkerak bij Steenbergen is in de bodemgesteldheidskaart 2022 
wat meer slechte grond aanwezig dan in de kaart uit 1997/2000. Dit stemt op de 
meeste plaatsen goed overeen met boringen. Waar dat niet het geval is, is meestal 
sprake van een gevolg van de vaste dikte van voxels (paragraaf 3.4.2.3). Boringen 
halen vaak nét de 5 m dikte slechte grond niet. Door afronding naar 0,5 meter dikke 
voxels is dit in het model wel het geval. Dit wordt niet als fout gezien en is daarom 
niet aangepast. 
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Figuur 3-29. Verschillen tussen de kaartversies 1997/2000 en 2022 langs de Maas. 

De kleivoorkomens langs de Maas liggen in beide kaarten niet op exact dezelfde 
plek. Ook komt de ligging niet exact overeen met de locaties waar in boringen 
slechte grond is gevonden. In de nieuwe kaart is ten noorden van Venray en ten 
zuiden van Reuver iets meer kleigrond opgenomen. De voorkomens zijn echter zo 
klein dat de verschillen niet significant zijn.  
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 4 Conclusies 

Om te voldoen aan de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) is de huidige 
bodemgesteldheidskaart uit 1997/2000 geactualiseerd. Hiermee is de nieuwe 
bodemgesteldheidskaart 2022 beschikbaar gekomen. Deze kaart is opgesteld door 
het toepassen van de reeds bestaande criteria voor bodemgesteldheid op het BRO-
ondergrondmodel GeoTOP versie 1.5 (vrijgegeven voor publicatie in maart 2022).  
 
Ten opzichte van de kaart uit 1997/2000 zijn in het model meer boorgegevens en 
de nieuwste geologische inzichten opgenomen. Met het gebruik van het model zijn 
deze gegevens en inzichten ook in de nieuwe bodemgesteldheidskaart verwerkt. 
De kaart sluit daarmee aan op de Basisregistratie Ondergrond.  
 
GeoTOP blijkt voor het maken van een bodemgesteldheidskaart zeer geschikt. 
Over het algemeen bestaat er een sterke overeenkomst tussen de kaartversies uit 
1997/2000 en 2022. De meeste verschillen tussen beide kaarten zijn terug te 
voeren op de genoemde nieuwe geologische inzichten en de extra toegevoegde 
data. Deze verschillen zijn verbeteringen ten opzichte van de kaart uit 1997/2000.  
 
Op enkele plekken is de kaart op basis van GeoTOP niet juist gebleken. Hier zijn op 
basis van kaartmateriaal, boorgegevens en advies van gebiedsdeskundigen door 
de auteurs handmatig correcties aangebracht. Daarnaast is de kaart op dezelfde 
wijze op enkele plekken licht zeewaarts uitgebreid. 
 
Het ondergrondmodel GeoTOP is opgebouwd uit verschillende modelgebieden. 
Een deel van deze modelgebieden heeft een uitvoerige kwaliteitscontrole 
ondergaan en in de BRO de status ‘BRO kwaliteitsregime’ toegekend gekregen. In 
deze gebieden bleken in de bodemgesteldheidskaart weinig aanpassingen nodig te 
zijn. De meeste correcties zijn toegepast in de modelgebieden van GeoTOP die in 
de BRO de status ‘in onderzoek’ hebben.  
 
In de bodemgesteldheidskaart 2022 is het oppervlak dat als slechte grond wordt 
geclassificeerd iets groter dan in de versie 1997/2000. Ook is er een lichte 
verschuiving in de aandelen kleigrond, klei/veengrond en veengrond.  
 
De nieuwe bodemgesteldheidskaart is eenvoudig te reproduceren. Het advies is de 
kaart opnieuw te genereren en controleren wanneer de GeoTOP modelgebieden 
met de status ‘in onderzoek’ worden herzien en het label ‘BRO kwaliteitsregime’ 
toegekend krijgen, en wanneer nieuwe modelgebieden beschikbaar komen. In 
beide gevallen dient de nieuw gegenereerde bodemgesteldheidskaart ter plaatse 
van de nieuwe modelgebieden aan een kwaliteitscontrole te worden onderworpen.  
 
De bodemgesteldheidskaart is geen op zichzelf staande kartering, maar een 
afgeleid product uit het BRO-ondergrondmodel GeoTOP. 
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A Modeleenheden GeoTOP in 
bodemgesteldheidskaart 2022 

Onderstaande tabel bevat alle GeoTOP modeleenheden die zijn meegenomen bij 
het maken van de bodemgesteldheidskaart 2022. Voor meer informatie over deze 
eenheden, zie de Stratigrafische Nomenclator op DINOloket en documentatie 
behorende bij GeoTOP. 
  

Code Nummer in 
voxelmodel 

Omschrijving Afzettingsmilieu 

Antropogene afzettingen 
AAOP 1000 Antropogeen, opgebrachte grond Door de mens gemaakt 
AAES 1005 Antropogeen, esdekken Door de mens gemaakt 
Formatie van Naaldwijk 
NA 2000 Formatie van Naaldwijk, 

geen onderscheid tussen 
laagpakketten van Walcheren en 
Wormer 

Getijde 

NASC 1020 Formatie van Naaldwijk, 
Laagpakket van Schoorl 

Kustduin 

NAZA1 1040 Formatie van Naaldwijk, 
Laagpakket van Zandvoort 
gedeelte boven NIHO 

Strand 

NAWA1 1030 Formatie van Naaldwijk, 
Laagpakket van Walcheren 
gedeelte boven NAZA 

Getijdeplaat, kleine 
getijdegeulen 

NAWA2 1050 Formatie van Naaldwijk, 
Laagpakket van Walcheren 
gedeelte onder NAZA of buiten 
NAZA-verbreiding 

Getijdeplaat, kleine 
getijdegeulen 

NAWAga 6010 Formatie van Naaldwijk, 
Laagpakket van Walcheren 
geulgeneratie A 

Getijdegeul 

NAWAgb 6110 Formatie van Naaldwijk, 
Laagpakket van Walcheren 
geulgeneratie B 

Getijdegeul 

NAZA2 1095 Formatie van Naaldwijk, 
Laagpakket van Zandvoort 
gedeelte onder NIHO 

Strand 

NAWO 1100 Formatie van Naaldwijk, 
Laagpakket van Wormer 

Getijdeplaat, kleine 
getijdegeulen* 

NAWOBE 1080 Formatie van Naaldwijk, 
Laagpakket van Wormer, 
Laag van Bergen 

Ebgeul 

NAWOVE 1120 Formatie van Naaldwijk, 
Laagpakket van Wormer, 
Laag van Velsen 

Lagune 
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NAWOgd 6320 Formatie van Naaldwijk, 
Laagpakket van Wormer 
geulgeneratie D 

Getijdegeul 

NAWOge 6420 Formatie van Naaldwijk, 
Laagpakket van Wormer 
geulgeneratie E 

Getijdegeul 

Formatie van Echteld 
EC1 1070 Formatie van Echteld 

boven NIHO 
Fluviatiel, Rijn 

EC2 2010 Formatie van Echteld 
onder NIHO of buiten NIHO 
verbreiding 

Fluviatiel, Rijn 

ECga 6000 Formatie van Echteld 
geulgeneratie A 

Fluviatiel, Rijn 

ECgb 6100 Formatie van Echteld 
geulgeneratie B 

Fluviatiel, Rijn 

ECgc 6200 Formatie van Echteld 
geulgeneratie C 

Fluviatiel, Rijn 

ECgd 6300 Formatie van Echteld 
geulgeneratie D 

Fluviatiel, Rijn 

ECge 6400 Formatie van Echteld 
geulgeneratie E 

Fluviatiel, Rijn 

Formatie van Nieuwkoop 
NIGR 1010 Formatie van Nieuwkoop, 

Laagpakket van Griendtsveen 
Moeras 

NIHO 1090 Formatie van Nieuwkoop, 
Hollandveen Laagpakket 

Moeras 

NINB 1045 Formatie van Nieuwkoop, 
Laag van Nij Beets 
niet formeel gedefinieerd in de 
Stratigrafische Nomenclator 

Moeras 

NIBA 1130 Formatie van Nieuwkoop, 
Basisveen Laag 

Moeras 

Kreekrak Formatie 
KK1 1085 Kreekrak Formatie 

gedeelte boven NIHO 
Fluviatiel, Schelde 

KK2 1125 Kreekrak Formatie 
gedeelte onder NIHO, boven NIBA 

Fluviatiel, Schelde 

Formatie van Kreftenheye 
KRWY 4000 Formatie van Kreftenheye, 

Laag van Wijchen 
Fluviatiel, Rijn 

Formatie van Koewacht 
KW1 4085 Formatie van Koewacht 

kleiige laag aan de top 
Fluviatiel, Schelde 

Formatie van Beegden 
BEOM 4055 Formatie van Beegden, 

Laagpakket van Oost-Maarland 
Fluviatiel, Maas 

BEOMga 6005 Formatie van Beegden, 
Laagpakket van Oost-Maarland 
geulgeneratie A 

Fluviatiel, Maas 
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BEWY 4060 Formatie van Beegden, 
Laag van Wijchen 

Fluviatiel, Maas 
 

* In Zeeland en Goeree-Overflakkee omvat de NAWO ook de grote getijdengeulen, die elders in 
het land apart zijn gemodelleerd als NAWOgd en NAWOge. 
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