
Identificatie

Alternatieve titel: Bodemfysische eenheden kaart 2012
Versie:2
Unieke Identifier: 62de2d81-5cc9-44a4-9f8f-4f2787088cad

Creatiedatum: 2016-10-25
Publicatiedatum: 2016-11-01

Status: Compleet
Samenvatting: Dit bestand geeft de ruimtelijke verbreiding van bodemfysische eenheden. 
Dit zijn gebieden met een overeenkomstige bodemobouw en een overeenkomstige 
hydrologisch gedrag. In een aparte excel-tabel is de profielopbouw van de eenheden 
opgenomen.
Doel van vervaardiging: Dit bestand geeft de ruimtelijke verbreiding van bodemfysische 
eenheden. Dit zijn gebieden met een overeenkomstige bodemobouw en een 
overeenkomstige hydrologisch gedrag. Aan een bodemfysische eenheid is een 
geschematiseerd bodemprofiel gekoppeld en aan de afzonderlijke lagen in het bodemprofiel 
kunnen aan de hand van de Staringreeks vervolgens belangrijike bodemfysische 
karakteristieken worden toegevoegd voor modelberekeningen van water- en 
stoffentransport in de bodem. In totaal zijn er 72 bodemfysische eenheden onderscheiden. 
Bij een kwaliteitscheck bleek dat in versie 1 ca. 120 kaartvlakken onjuist waren ingedeeld. 
In de huidige versie 2 zijn deze fouten hersteld. Voor een goed gebruik van BOFEK2012 
dient de gebruiker te beschikken over minimaal een HBO niveau op de onderdelen 
bodemkunde, bodemfysica en GIS.
Toepassingsschaal: 1:50000 1:1000000
Ruimtelijk schema: Vector
Herzieningsfrequentie: Niet gepland

Onderwerpen:
Natuur en milieu
Geowetenschappelijke data

Trefwoorden:
Bodem

Thesaurus trefwoorden: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Publicatiedatum thesaurus: 2008-06-01

Aanvullende informatie:
Aanvullende documentatie in: Wosten, H, F.de Vries, T. Hoogland, H. Massop, A. 
Veldhuizen, H. Vroon, J. Wesseling, J. Heijkers en A. Bolman, 2012. Bofek2012, de 
nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland. Alterra, rapport 2387.: 
http://edepot.wur.nl/247678

Gerelateerde datasets:
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 versie 2006, 2012-12-18
BOFEK 2012 versie 1, 2012-04-27

Gebruiksbeperkingen:
Geen gebruiksbeperkingen

Overige beperkingen: 

BOFEK2012 versie 2

Page 1 of 5

30-11-2016



geen beperkingen
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl

Taal van de bron: Nederlands

Service

Contact

Contact Wageningen Environmental Research:
Rol organisatie: Eigenaar
Website organisatie: http://www.wur.nl/nl/Expertises-
Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research.htm
Naam contactpersoon: Vries, F. de
Rol contactpersoon: Auteur en inhoudelijk beheer
E-mail: Folkert.devries@wur.nl

Metametadata

Metadata auteur:
Naam organisatie: Wageningen Environmental Research
Rol organisatie: Eigenaar
Website organisatie: http://www.wur.nl/nl/Expertises-
Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research.htm
Naam contactpersoon: Vries, F. de
Rol contactpersoon: Auteur en inhoudelijk beheer
E-mail: Folkert.devries@wur.nl
Adres: Postbus 47
Postcode: 6700 AA 
Plaats: Wageningen
Land: NL
Telefoonnummer: 0317 486512

Metadata taal: Nederlands
Metadata hiërarchieniveau: Dataset

Metadata unieke identifier: e05caa69-8821-4101-8ed5-03cb7010bf4e
Metadata wijzigingsdatum: 2016-11-30
Metadata standaard naam: ISO 19115
Metadata standaard versie: Nederlandse metadata profiel op ISO 19115 voor geografie 
1.3
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Dekking

Code referentiesysteem: 28992
Verantwoordelijke organisatie voor namespace referentiesysteem: EPSG

_________________

Beschrijving geografisch gebied: Geheel Nederland
Omgrenzende rechthoek in decimale graden: 

Minimum x-coördinaat: 3.254
Maximum x-coördinaat: 7.244
Minimum y-coördinaat: 50.735
Maximum y-coördinaat: 53.559

_________________

Temporele dekking: 
Van datum: 2012-05-01
Tot datum: 2015-12-30
Beschrijving temporele dekking: De gegevens zijn afgeleid van de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1 : 50 000 (versie 2006). Deze kaart is vervaardigd in de periode 
1960 - 1995. Door allerlei ingrepen kunnen er sindsdien veranderingen zijn opgetreden. 
Dit geldt in grote mate bij gronden met oppervlakkige veenlagen. Door natuurlijke 
processen oxideren en krimpen deze lagen, waardoor ze inklinken of zelfs geheel 
verdwijnen. In veel veengebieden bedraagt de maaiveldaling door oxidatie en krimp van 
veenlagen 0,5 tot 1 cm per jaar. Op den duur ontstaan er door de veenafname nieuwe 
bodemtypen. Veengronden worden moerige gronden en moerige gronden veranderen in 
minerale gronden. In 2005 is bij kaartvlakken met veengronden temidden van de 
zandgronden een veldcheck uitgevoerd, om na te gaan of er nog veengronden 
voorkomen. De kaartvlakken waarbij de veendikte minder dan 40 cm bedroeg zijn 
gelabeld met het label "gedefomeerde veengrond" (Bodemkaart versie 2006). Voor deze 
gedeformeerde veengronden is voor BOFEK aangenomen dat het nu moerige gronden 
zijn.

Kwaliteit

Algemene beschrijving herkomst: De gegevens zijn afgeleid van de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1 : 50 000 in combinatie met informatie uit Alterra-rapport 654 (de 
Vries, F., 1999. Karakterisering van Nederlandse gronden naar fysisch-chemische 
kenmerken. Wageningen, Alterra, rapport 654).
Geometrische nauwkeurigheid: 10 - 50 meter
Volledigheid: De dataset is compleet voor geheel Nederland beschikbaar. De stedelijke 
gebieden zijn bodemfysisch niet gekarakteriseerd.

Specificaties: 
Datum voltooiing: 2012-12-18

Uitgevoerde bewerkingen: 
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Beschrijving: Stap 1: Om te komen tot een adequate en functionele bodemfysische 
bodemschematisatie zijn in dit project de complete profielen van de 315 
bodemeenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 (versie 2006), 
met bodemfysische bouwstenen van de Staringreeks gekarakteriseerd. Vervolgens zijn 
voor alle eenheden met het rekenprogramma Zeus belangrijke functionele kenmerken 
berekend, zoals: • De maximale diepte van de grondwaterstand waarbij een flux van 1 
mm/d en een flux van 2 mm/d de onderkant van de wortelzone (bij pF 4.2) nog kan 
bereiken (kritieke z-afstand bij 1 mm/d en 2 mm/d). • Het verzadigingstekort bij een 
flux van 1 en 2 mm/d over de bodemlagen tussen de berekende grondwaterstand en 
maaiveld. • De weerstand voor verticale stroming (C-waarde) van het profiel tussen 
maaiveld en 1,20 m –mv. • De horizontale stroming van water (kD-waarde). • De 
hoeveelheid beschikbaar vocht in de wortelzone, onderverdeeld in gemakkelijk 
opneembaar en moeilijk opneembaar.
Datum bewerking: 2012-10-25
Bewerkende organisatie: Alterra

Beschrijving: Stap 2: De uitkomsten van de berekeningen zijn met een multivariate 
clusteranalysetechniek geanalyseerd, waarbij de bodemeenheden vervolgens op basis 
van overeenkomstige kenmerken zijn gegroepeerd in een optimaal aantal clusters. Bij de 
daarna uitgevoerde nabewerking is er op gelet dat er binnen een cluster naast de 
overeenkomst in hydrologisch gedrag ook overeenkomst is in profielopbouw. dit heeft 
geresulteerd in BOFEK2012 versie 1.
Datum bewerking: 2012-10-25
Bewerkende organisatie: Alterra

Beschrijving: Stap 3: In 2016 is er voor de WOT een kwaliteitscontrole uitgevoerd. 
Hieruit bleek dat 126 kaartvlakken onjuist waren ingedeeld. Deze fouten zijn hersteld, 
hetgeen BOFEK2012 versie 2 opleverde. De volgende correcties zijn uitgevoerd: • Bij de 
bodems met een dikke eerdlaag, de enkeerdgronden, is voor BOFEK onderscheid 
gemaakt in de enkeerdgronden in dekzand (Bofek 311) en de enkeergronden in de 
strandwallen langs de kust (Bofek 327). Dit omdat het zand van strandwallen wat betreft 
korrelgroottesamenstelling en organische-stofgehalte in de toplaag sterk afwijkt van de 
samenstelling van dekzand. Bij de controle bleek dat een aantal kaartvlakken in de 
strandwallen verkeerd was ingedeeld. Dit is gecorrigeerd. • In de kop van de Noord-Oost 
Polder is eenheid uVz (bod-nr 1255) met een oppervlakte van 365 ha verkeerd 
ingedeeld. Deze gronden zijn nu ingedeeld bij BOFEK 106 (i.p.v 108). En de 
gedeformeerde vlakken bij 205 i.p.v 203. • Moerige gronden met een zanddek en leem 
in de ondergrond (zWzt, bod-nr 2121 en 2151, 275 ha) waren in versie 1 verkeerd 
ingedeeld. Deze zijn nu ingedeeld bij BOFEK 206 i.p.v. bij 204. • Enkele kaartvlakken 
met grof zand (gY30, onderdeel van bod-nr 3010, 297 ha op de Veluwe) waren bij 
fijnzandige gronden ingedeeld. Dit is nu BOFEK 320 i.p.v 310. • Een flink aantal 
kaartvlakken met associaties met keileem waren ingedeeld bij eenheden zonder keileem 
(bod-nr 4070, ca, 1833 ha, in Drenthe). Deze gronden zijn nu ingedeeld bij BOFEK 315 
i.p.v. 312) 
Datum bewerking: 2016-10-25
Bewerkende organisatie: Wageningen Environmental Research

Inhoud
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Object naam: BOFEK2012_versie2
Object definitie: Kaartvlakken met overeenkomstig hydrologisch gedrag
Attributen 

OBJECTID
Shape
BOFEK2012: Nummer van de bofekeenheid voor koppeling met de profielschets waarin 
de bodemopbouw schematisch wordt weergegeven.
PAWN: Nummer van de PAWN-eenheid. Dit is een indeling van de bodemopbouw naar 
bodemfysisch gedrag in 23 eenheden.
Shape_Length
Shape_Area

Distributie

Distributeur:
Naam organisatie: GeoDesk
Rol organisatie: Distributeur
Website organisatie: http://www.wur.nl/nl/Expertises-
Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/Faciliteiten-
Producten/Kaarten-en-GIS-bestanden.htm
Naam contactpersoon: GeoDesk
Rol contactpersoon: distributeur
E-mail: geodesk@wur.nl
Adres: Postbus 47
Postcode: 6700 AA
Plaats: Wageningen
Provincie: Gelderland
Land: Nederland
Telefoonnummer: 0317 484111

Leverings-/gebruikseenheid: Landsdekkend
Online toegang:

http://www.wur.nl/nl/show/Bodemfysische-Eenhedenkaart-BOFEK2012.htm, website, 
Bofek2012

Prijsinformatie: Gratis
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