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Flevoland, een nieuwe bodemkaart

Inhoud

 Het waarom van actualiseren 
en upgraden?

 Doelen

 De aanpak, het veldwerk

 Het verwerken tot een 
actuele bodemkaart

 De nieuwe kaarten

 Perspectief voor de kennis 
van maaivelddaling
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Het waarom; de bodem van Flevoland is jong en 

nog sterk aan verandering onderhevig. Dit heeft 

nogal wat gevolgen...
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De bodemkaart is veranderd in 50-75 jaar

Er zijn in Flevoland maaivelddalingen gemeten tot 1.6m.
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Schematische doorsnede laagopbouw

Bodemvorming en zetting na de drooglegging

 Rijping van de klei waardoor de laag inklinkt

 Veenlaag klinkt in door ontwatering en druk van de kleilaag

Gevolg: bodem- en dus maaivelddaling
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Klink door rijping



De bodemkaart is veranderd in 50-75 jaar

Ook organische stof verdwijnt uit de bodem als gevolg van 

oxidatie
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Doelen

 Het onderzoek bestond daarom vooral uit:

● Actualisatie bodemkaart (tot 120cm –mv.)

● Kaarten met aanwezigheid van (gerijpte en ongerijpte) 

klei en -veenlagen ondieper dan 3-4 meter

● En vaststellen begindiepte pleistocene zandondergrond

● Daarmee ontstaat een betere aansluiting bij Geotop.

 Gefinancierd door BRO, provincie en waterschap
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Aanpak; het doelgebied
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Holocene afzettingen, complexe eenheid, 

diepteligging basis (REGIS II v2.2)
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Uit te voeren boringen
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In de Noordoostpolder zijn 
477 en in  Zuidoost 
Flevoland 730 locaties 
geloot. 



Het veldwerk in 2018
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Het veldwerk in 2018
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Het veldwerk in 2018
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Sequenties van klei-veen-zand
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Van punt naar geïnterpoleerde kaarten; 

een efficiënte werkwijze

Punt Extra informatie Raster
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Verwerking puntinformatie; 3 

rasterkaarten en een puntenkaart
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Niet-gerijpte klei, geen raster

Te weinig boringen
met niet gerijpte klei
<80cm)



Dikte van het minerale dek (klei en zand)

Val. (n=35, NOP en 77, ZOF) r=0.9, ME=-2,-16cm, RMSE=39, 46cm
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Dikte van de veenlaag

Val. (n=35, NOP en 77, ZOF) r=0.7, ME=-0.2,-3cm, RMSE 48, 35cm
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Begin pleistocene zandondergrond

Val. (n=35, NOP en 77, ZOF) r=0.8, ME= 6,-2cm, RMSE=50, 38cm
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Overzicht van de gebieden waar de 

bodemkaart (<1.2m-mv.) is aangepast
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Voorbeeld van verandering in bodemtype in 

Zuidoost Flevoland (binnen 120cm –mv.     )
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Effect op de bodemkaart (<120cm)

(deel Zuidoost Flevoland)

Aangepaste
delen

oud



Vergelijking  bodemkaarten

vroeger en nu

• Areaal met veen ondieper dan 0.4 m is afgenomen.

• Areaal met veen en pleistoceen zand <1.2 m is 
toegenomen. 
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Toepassing: Risico op maaivelddaling

Afhankelijk van:

 Begindiepte en dikte van de veenlaag

 Rijpingstoestand kleilagen

 Grondwaterstanden Gd (in 2019 beschikbaar)
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Veendikte (m)

Begindiepte veen (m-mv.)

<0.8 0.8-1.2 1.2-1.6 1.6-2 >2

<0.5
matig gering gering gering gering

0.5-1
groot matig gering gering gering

1-1.5
groot groot matig gering gering

1.5-2
groot groot matig matig gering

>2
groot groot groot matig gering



Risico op maaivelddaling (met 

perspectief naar modellering)
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Conclusies

 Sinds de drooglegging speelt inklinking van klei- en 
veenlagen nog steeds een grote rol

 Het actualiseren van de bodemkaart geeft een beter 
beeld van de actuele bodem en we beschikken over 
informatie tot een grotere diepte

 We zijn nu in staat om de maaivelddaling goed te 
modelleren. De data zijn beschikbaar.
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Dank voor uw 

aandacht
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