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Samenvatting

De Nederlandse bodem wordt de laatste decennia blootgesteld aan een groeiend aantal ingrijpende
ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn stadsuitbreidingen (foto 1), profielverbeteringen in de landbouw,
verschralingsmaatregelen voor natuurontwikkeling, winning van zand, grind en klei, aanleg van nieuwe wegen,
gasleidingen, golfbanen, sportvelden, parken, baggerdepots en stortplaatsen van afval. Door de versnelling
van bodemingrepen ontstaat een toenemende behoefte aan een actueel en zo compleet mogelijk beeld van
‘diepe’ grondbewerkingen, ophogingen en afgravingen.
De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, geeft informatie over diverse bodemverstoringen. De
veldopname van deze kaart heeft voor de meeste kaartbladen in de periode van 1960-1990 plaats gevonden,
waardoor de weergave van vergraven gronden niet overal meer voldoet. Met een inventarisatie onder
verschillende belangrijke bronhouders van bodemkundige ingrepen hebben we zoveel mogelijk informatie
verzameld en voor breed publiek toegankelijk gemaakt op het web.

Foto 1
Bodemverstoring door stadsuitbreiding.

Informatie over ‘diepe’ grondbewerkingen is opgevraagd bij instanties en organisaties die de werkzaamheden
(laten) uitvoeren en/of administreren in verband met vergunningverlening. Hiervoor zijn in dit project provincies,
waterschappen, natuurorganisaties, de Grondbank, Dienst Rijkswaterstaat en de Nederlandse Gasunie door
Alterra benaderd. Als bronhouder van regionale bodemkaarten, meestal schaal 1 : 10.000, heeft Alterra ook
eigen bestanden geraadpleegd. Verder is gebruik gemaakt van de Geomorfologische kaart van Nederland,
schaal 1 : 50.000, bestanden van het KELK-project, het bestand bodemgebruik 2006 van het Centraal Bureau
voor de Statistiek en een aantal websites.
De inventarisatie is in zeven thema’s uitgewerkt en bijeengebracht in één uniform GIS-bestand:
– Delfstoffen
– Depots
– Natuurontwikkelingsprojecten (Gemodificeerde natuur)
– Verwerkingen
– Transportleidingen
– Bebouwing
– Water
Het GIS-bestand kan via de website www.BISNederland.wur.nl naar keuze, apart of gecombineerd met de
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, worden geraadpleegd.
Alterra-rapport 2336
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Inleiding

1.1

Aanleiding

Een aantal ontwikkelingen heeft sinds 1970 de oorspronkelijke bodem, zoals die op de Bodemkaart van
Nederland, schaal 1 : 50.000 is vastgelegd, op veel plaatsen veranderd:
– Profielverbetering (foto 2), al of niet in combinatie met ontwateringsmaatregelen (bijvoorbeeld tussen 1960
en 1990 in Drenthe en Groningen nagenoeg het gehele veenkoloniale gebied).
– Verschralingsmaatregelen (waaronder afgraven) bij de omvorming van landbouwgronden naar natuur.
– Stadsuitbreidingen.
Echter ook ontwikkelingen op kleinere schaal hebben lokaal ingrijpende gevolgen voor de bodem gehad:
– Winning van zand, grind en klei (vooral langs de grote rivieren).
– Aanleg van (gas)transportleidingen.
– Aanleg van slib- en baggerdepots, golfbanen, sportvelden, natuurparken en stortplaatsen van afval.
Door al deze ingrepen is een behoefte ontstaan aan een actueel en zo compleet mogelijk overzicht van ‘diepe’
(> 40 cm -mv.) grondbewerkingen, ophogingen en afgravingen die de profielopbouw sinds de veldopname van
de Bodemkaart van Nederland wezenlijk hebben veranderd (foto 3).

Foto 2

Foto 3

Diepploegen van een perceel

Gemengwoelde dampodzolgrond.
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1.2

Projectdoelstelling

Actualiseren (aanvullen en uitbreiden) van de vergravingen op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :
50.000.
Verwerkingen zijn op deze kaart aangegeven met ‘open’ en ‘dichte’ schopjes (foto 4):
– Open schopjes komen op de analoge kaart altijd voor in combinatie met een bodemtype en in het GISbestand met een letter (in attribuut 'SCHOP'):
→ Vergraven (schop 'F'): Terreinen waarbij het bodemprofiel is omgewerkt tot een heterogeen mengsel.
← Geëgaliseerd (schop 'E'): Terreinen waarvan de oorspronkelijke hoogteverschillen door egalisatie zijn
verdwenen of aanzienlijk verminderd. Grond van de oorspronkelijk hogere terreingedeelten is
verplaatst naar de oorspronkelijk lagere terreingedeelten.
↑
Opgehoogd (schop 'H'): Opgehoogd terrein, met veelal van elders aangevoerd materiaal.
↓
Afgegraven (schop 'G'): Gronden, die lokaal door afgraving zijn verlaagd, bijvoorbeeld door winning
van zand of klei.
– Zeer markante ingrepen (groeves, gronddepots, e.d.) zijn op de bodemkaart apart aangegeven, zonder
verdere aanduiding van de bodemopbouw. Op de kaart zijn deze ingrepen aangegeven met dichte
schopjes. In het GIS-bestand is de informatie opgenomen in het attribuut 'CODE':
├► Sterk vergraven (code VERWERK'): Sterk verstoord bodemprofiel, vaak met vermenging van
meerdere grondsoorten.
▲ Sterk opgehoogd (code 'OPHOOG'): Zeer sterk opgehoogd terrein, met sterk afwijkende
┴
hoogteligging ten opzichte van de omgeving (gronddepots, vuilstortplaatsen).
┬
Sterk afgegraven (code 'AFGRAV').
▼
Groeve (code 'GROEVE'): Zand- grind- of leemgroeve.

Foto 4
Voorbeeld van enkele vergravingstekens op een fragment van de Bodemkaart van Nederland.
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Om de actualisatie mogelijk te maken, is eerst gericht (bij relevante instanties) en zoveel mogelijk
(landsdekkend) informatie over grondbewerkingen opgevraagd en verzameld. De inventarisatie is verwerkt in
thema-lagen en ondergebracht in één GIS-bestand. Het GIS-bestand is via het web voor een breed publiek
ontsloten, waarbij gezamenlijke raadpleging van het GIS-bestand met de Bodemkaart van Nederland mogelijk
is.
De inventarisatie omvat ook twee zogenaamde overige onderscheidingen 'Bebouwing' en 'Water' omdat deze
onderscheidingen nauw verbonden zijn met dit project.
Door een inventarisatie en uitwerking van deze bodemkundige ingrepen is een actueel inzicht ontstaan in de
locaties en omvang van gebieden (percelen) waar door ‘diepe’ grondbewerking, ophoging of afgraving het
bodemprofiel is veranderd. De aard (en indien mogelijk het tijdstip) van de grondbewerking en de
informatiebron zijn hierbij vastgelegd.

Alterra-rapport 2336
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2

Materialen en methode

2.1

Inventarisatie van bodemkundige ingrepen

Informatie over grondbewerkingen kan het beste worden opgevraagd bij instanties en organisaties die de
werkzaamheden (laten) uitvoeren en/of administreren in verband met vergunningverlening. Hiervoor zijn in dit
project provincies, waterschappen, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat, de Grondbank en de Nederlandse
Gasunie door Alterra benaderd.
Als bronhouder van regionale bodemkaarten, meestal schaal 1 : 10.000, heeft Alterra ook eigen bestanden
geraadpleegd. Verder is gebruik gemaakt van de Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1 : 50.000
(Koomen en Maas, 2004), bestanden van het KELK-project (Kennismodel Effecten Landschap Kwaliteit van
Roos-Klein Lankhorst, 2008), het bestand bodemgebruik 2006 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en
een aantal websites.

2.2

Methode

De methode bestaat uit de volgende onderdelen:
– Inventarisatie en digitaliseren van de bestanden met bodemkundige ingrepen.
– Uitwerken in uniforme legenda-eenheden en bijeenbrengen van de informatie in de daarvoor geschikte
thema-lagen.
– Onderbrengen van alle zeven volledig uitgewerkte thema-lagen in één GIS-bestand.
– Toegankelijk maken van het GIS-bestand via de website www.BISNederland.wur.nl.
– Gezamenlijk kunnen raadplegen van het GIS-bestand en de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000
(Steur en Heijink, 1991).
De verschillende bestanden zijn bij voorkeur aangeleverd in digitale vorm. Een aantal analoge bestanden zijn
binnen dit project gedigitaliseerd. Enkele bestanden die zijn aangeleverd in de vorm van punten of lijnen zijn
met het Actueel Hoogtebestand van Nederland (en andere geschikte hulpinformatie, waaronder luchtfoto’s)
gedigitaliseerd tot vlakken.
Een vrij compleet (landsdekkend) en digitaal overzicht van alle natuurontwikkelingsgebieden waar afgravingen
hebben plaats gevonden, is verkregen via de methode van M. Sanders (2009) zoals beschreven in het bestand
'Nulmeting DLNjan2009a1' dat in dit rapport opgenomen is als bijlage.
De database van het GIS-bestand heeft de volgende opbouw:
– Thema (zie hoofdstuk 3).
– Leg_eenh (legenda_eenheid binnen dit project; uniform, zie hoofdstuk 3).
– Leg_eenh_b (legenda_eenheid binnen basisbestand; niet uniform).
– Bron (naam van de informatie-leverende instantie).
– Bestand_b (naam van het basisbestand).
– Jaar_ingr (jaar van de bodemingreep; niet altijd bekend).
– Jaar_b (jaar van het basisbestand).

Alterra-rapport 2336
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3

Thema’s

De verzamelde gegevens zijn uitgewerkt tot de volgende thema’s (lagen):
– Delfstoffen.
– Depots.
– Natuurontwikkelingsprojecten (Gemodificeerde natuur).
– Verwerkingen.
– Transportleidingen.
– Bebouwing.
– Water.
In de volgende paragrafen wordt per thema een korte toelichting gegeven, gevolgd door de bijbehorende
legenda-eenheden en een opsomming van de benaderde instanties voor informatie voor deze laag. Tot slot
wordt het vergravingstype aangegeven waarmee het thema met de Bodemkaart van Nederland vergeleken kan
worden.

3.1

Delfstoffen

Het thema 'Delfstoffen' heeft betrekking op zowel ‘ondiepe’ afgravingen, zoals aftichelen van percelen als op
‘diepe’ delfstofwinning in putten en groeves (ontgrondingen; dagbouw). Vaak ontstaat na de grootschalige
winning van zand en/of grind (in mindere mate ook van leem, klei, veen en mergel) een diep gat opgevuld met
water. In die zin is deze laag nauw verbonden met de waterlaag beschreven in paragraaf 3.7.
De onderscheiden legenda-eenheden zijn: Winning, Water met delfstoffenwinning, Retentiebekken, Hoogwatergeul, Beekherstel. Een retentiebekken is een opvangmogelijkheid voor overtollig water. In dit project worden
onder retentiebekkens verstaan: door de mens gemaakte laagtes in of langs het stroombed van beken en
rivieren. Ze worden gebruikt om bij een hoogwaterstand voldoende bergingscapaciteit te hebben om overlast
voor andere gebieden te voorkomen. In geaccidenteerd terrein kunnen, ter voorkoming van erosie en/of
wateroverlast, ook laagtes worden ingericht in de stroomdraad van 'run off' na hevige regenval. Meestal
hebben deze laagtes een (te) beperkte afmeting.
De bronnen voor dit thema zijn de provincies en het bestand bodemgebruik 2006 van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. De waterschappen zijn bij uitstek bronnen voor retentiebekkens, hoogwatergeulen en
beekherstelprojecten.
Met deze informatie kan de Bodemkaart van Nederland worden geactualiseerd op groeves en afgravingen,
soms ook water.

3.2

Depots

Het thema 'Depots' heeft betrekking op ophogingen met afval (foto 5), slib en/of bagger en dijken. Vaak zijn
deze ophogingen tijdelijk van aard, maar toch kan door hun gewicht en later door de hercultivatie het
oorspronkelijke karakter van de profielopbouw aanzienlijk verstoord raken. De onderscheiden legendaeenheden zijn: Stortplaatsen, Bagger, Grondopslag, Dijk en kade.
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Foto 5
Voormalige vuilnisbelt.

De bronnen voor deze laag zijn de provincies, waterschappen, de Grondbank en het bestand bodemgebruik
2006 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Met deze informatie kan de Bodemkaart van Nederland worden geactualiseerd op mijnstort, dijken en
ophogingen.

3.3

Natuurontwikkelingsprojecten (Gemodificeerde natuur)

Natuurbouw heeft betrekking op het ontwikkelen van nieuwe, door de mens gemaakte, natuur waarbij
grondverzet plaats vindt. De grondbewerkingen binnen deze locaties hebben vaak een divers karakter
(ophoging, afgraving en het ontbreken van grondbewerking wisselen elkaar op korte afstand af, foto 6). Aan
deze locaties zijn parken, plantsoenen en golf- en dagrecreatieterreinen toegevoegd, omdat naar verwachting
daar hetzelfde soort grondverzet heeft plaats gevonden. Deze laag heeft vooral betrekking op aanpassingen
van landschappen. De volgende legenda-eenheden zijn onderscheiden: Natuurontwikkeling, Golfterrein, Sporten recreatieterrein, Park en plantsoen.
De bronnen voor deze laag zijn Dienst Landelijk Gebied (Sanders, 2009), natuurorganisaties, het bestand
bodemgebruik 2006 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en een aantal websites.
Deze informatie kan bij een actualisatie van de Bodemkaart van Nederland worden weergegeven als een (nieuw
type) vergraving.
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Foto 6
Afgraving (deels afplaggen) voor natuurontwikkeling.

3.4

Verwerkingen

Veel regionale bodemkaarten zijn net als de Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, later
tot stand gekomen dan de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000. Vergelijking van de onderscheiden
verwerkingen, zoals diepploegen (foto 2), mengwoelen en/of egalisaties (foto 3), meestal voor de landbouw,
maar ook ophogingen en afgravingen met de oudere bodemkaart van Nederland levert extra informatie op. De
onderscheiden legenda-eenheden zijn: Vergraven, Geëgaliseerd, Sanering.
De bron voor deze laag is Alterra.
Met deze informatie kan de Bodemkaart van Nederland worden geactualiseerd op alle mogelijke vergravingen.

3.5

Transportleidingen

Bij (gas)transportleidingen is de breedte van de werkstrook, het gedeelte met de ‘diepe’ grondbewerking
rondom de (gas)leiding, vaak niet breder dan 15 à 20 meter, maar de lengte is wel substantieel. Lokaal zijn
meerdere (gas)leidingen naast elkaar gelegd (leidingenstraat), waardoor de breedte van de werkstrook
toeneemt. De onderscheiden legenda-eenheden zijn Leidingstraat, Leiding, Gas, Riool.
De bronnen voor deze laag zijn de Nederlandse Gasunie en enkele provincies.
De (gas)transportleidingen kunnen bij een actualisatie van de Bodemkaart van Nederland worden weergegeven
als een vergraving.
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3.6

Bebouwing

Sinds de opname van de Bodemkaart van Nederland zijn steden en dorpen vaak sterk uitgedijd. De aanleg van
nieuwbouwwijken en industrieterreinen gaat in Nederland over het algemeen gepaard met veel grondverzet en
zandophogingen.
De bron voor deze laag is het bestand bodemgebruik 2006 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Met deze informatie kan de Bodemkaart van Nederland worden geactualiseerd op de kaarteenheid
'Bebouwing.

3.7

Water

De laag 'Water' bestaat uit wateroppervlaktes die groot genoeg zijn voor een goed vergelijk met de
Bodemkaart van Nederland. Het gaat vooral om meren, plassen, rivieren en kanalen. Vooral de ‘nieuwe’
waterplassen kunnen interessant zijn in verband met winning van delfstoffen en de ‘nieuwe’ beken in verband
met beekherstelprojecten (par. 3.1).
De bron voor deze laag is het bestand bodemgebruik 2006 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Met deze informatie kan de Bodemkaart van Nederland worden geactualiseerd op de kaarteenheid 'Water'.
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Conclusies en aanbevelingen

De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, is voornamelijk opgenomen in de periode 1960-1990. Door
de versnelling van bodemingrepen, vooral in de laatste decennia, zijn de onderscheiden vergravingen op deze
bodemkaart incompleet.
Informatie over grondbewerkingen is binnen dit project opgevraagd bij instanties en organisaties die de
werkzaamheden (laten) uitvoeren en/of administreren in verband met vergunningverlening. Provincies,
waterschappen, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat, de Grondbank en de Nederlandse Gasunie zijn door
Alterra benaderd. Rijkswaterstaat heeft aangegeven geen informatie te kunnen opsturen, omdat deze 'deel
uitmaakt van niet-publiekelijke datasets en alleen voor intern gebruik beschikbaar zijn'. Van de Grondbank zijn
alleen de projecten die vermeld staan op hun website in de inventarisatie meegenomen. Naar verwachting is
hierdoor vooral het thema 'Depots' (dijken en grondopslag) onvoldoende uitgewerkt.
Een aantal bestanden zijn aangeleverd in de vorm van punten en lijnen. De locatie is aangegeven maar de
omvang (de begrenzing) mist. Met het Actueel Hoogtebestand van Nederland (en andere geschikte
hulpinformatie, waaronder luchtfoto’s) zijn deze locaties zo goed mogelijk gedigitaliseerd tot vlakken.
Als bronhouder van regionale bodemkaarten, meestal schaal 1 : 10.000, heeft Alterra ook eigen bestanden
geraadpleegd. Verder is gebruik gemaakt van de Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1 : 50.000
(Koomen, A.J.M. en G.J. Maas, 2004), bestanden van het KELK-project (Kennismodel Effecten Landschap
Kwaliteit van Roos-Klein Lankhorst, 2008), het bestand bodemgebruik 2006 van het Centraal Bureau voor de
Statistiek en een aantal websites aangevuld met enkele eigen waarnemingen.
Het is goed mogelijk dat bepaalde locaties verschillende keren in het GIS-bestand voorkomen. Dit heeft te
maken met het feit dat de bestemming van een gebied gedurende de tijd kan veranderen. Zo kan een gebied
eerst zijn ingericht als depot, vervolgens zijn afgegraven en daarna nog geëgaliseerd of zelfs zijn opgevuld
met water.
Via de website www.BISNederland.wur.nl kan de inventarisatie, naar keuze al dan niet gezamenlijk met de
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, door breed publiek worden geraadpleegd. Een daadwerkelijke
doorvoering van de actualisatie van de Bodemkaart van Nederland viel buiten dit project maar behoort nu wel
tot de mogelijkheden.
De oppervlaktes van sommige bodemverstoringen zijn niet groot genoeg om de Bodemkaart van Nederland te
actualiseren. Dit komt doordat de aangeleverde bestanden soms een afwijkende schaal (bijvoorbeeld schaal 1
: 10.000) kennen.
De informatie die is verzameld in dit project geeft een tijdelijk beeld (momentopname) van bodemverstoringen.
Het is belangrijk om op gezette tijden deze informatie te actualiseren. Bij voorkeur moet deze actie gaan vallen
onder de Basisregistratie Ondergrond.
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Bijlage Artikel 'Twintig jaar ontgronden voor
natuur...' (Sanders, 2009)

Alterra-rapport 2336

23

Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is
‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR bundelen negen gespecialiseerde
en meer toegepaste onderzoeksinstituten, Wageningen University en hogeschool Van Hall Larenstein hun krachten om bij
te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer
40 vestigingen (in Nederland, Brazilië en China), 6.500 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen UR
wereldwijd tot de vooraanstaande kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken
en de samenwerking tussen natuurwetenschappelijke, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines
vormen het hart van de Wageningen Aanpak.
Alterra Wageningen UR is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving en bundelt een grote hoeveelheid expertise op
het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, bos, milieu,
bodem, landschap, klimaat, landgebruik, recreatie etc.
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