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In het kort

Wat is de BRO?
Wat zit er in de BRO?
Geobasisregistraties

Grondwater, de 
energietransitie, 
klimaatadaptatie

Niet in de BRO, wèl in de 
ondergrond: 
kabels en Leidingen

Digital Twins, GIS, 
BIM, GeoBIM

Wat is een Digital 
Twin?

Vragen



Wat is de 
BRO?

▪ Basisregistratie Ondergrond

▪ Integraal ruimtelijk inzicht

▪ Centrale vastlegging

▪ Overheden (bestuursorganen, 
bevoegde gezagen) voegen 
gegevens toe aan de BRO over 
nieuwe registratieobjecten



Wat zit er in de 
BRO?

▪ Gegevens over bodem en 
ondergrond

▪ Bronhouders (in opbouw): 
Gemeenten, Provincies, 
Waterschappen, uitvoerende 
diensten van Ministeries 

▪ Beoogde bronhouders: zelfstandige 
bestuursorganen (Staatsbosbeheer, 
waterleidingbedrijven)



Geo-basisregistraties, DiS

BAG BGT BRK BRT BRO



Grondwater

▪ Kwaliteit/ monitoring 

▪ Kwantiteit/ droogte

▪ Grondwater als 
drinkwater



Storymaps
Grondwater

• Storymap grondwater

• Storymap 
grondwaterstandonderzoek

• Storymap 
grondwatersamenstellingsonderzoek

• Praktijkvoorbeeld bodemdaling 
Veenweide

• Praktijkvoorbeeld bodemdaling 
Flevoland

https://storymaps.arcgis.com/stories/4db18f8d6789481793962e0379323447
https://gnm.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=f1301041bba5446dbb71d28a714d420b
https://gnm.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=54a9eba308da410f8caabb26b0bdd98c
https://geodesk.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3f4895ca79594a9bbfb263b52963a0d7
https://geodesk.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=89ea17fbe6d241528c2ec4757d1e56e4


Energietransitie

▪ Olie- en gasvelden 

▪ Warmte/ Koude-
opslag, Geothermie, 
waterstof, opslag  CO₂

▪ Restricties/ 
geschiktheid aanleg



Storymaps
Energietransitie

• Praktijkvoorbeeld Energietransitie 
Amsterdam Amstelstad

• Praktijkvoorbeeld Woerden

• Praktijkvoorbeeld Ruimtegebruik 
Noordzee

• Praktijkvoorbeeld Hergebruik en 
ontmanteling van de bestaande olie-
en gasinfrastructuur

https://geodan.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6825b1586b9b4a678b1dfe6a17cc1de1
https://vimeo.com/204850270
https://storymaps.arcgis.com/stories/82d5600047574d1a9d9bf16bd36ba811
https://storymaps.arcgis.com/stories/86c9ba2e94544d7fa8c7ed5ebe914678


Klimaat-
adaptatie

▪ Bodemdaling

▪ Verandering van 
grondwaterstanden/ 
verdroging

▪ Verzilting



Storymaps
Klimaatadaptatie

• Regie op de ondergrond in Papendrecht

• Met de BRO op zoek naar het “risico-DNA” van de Lekdijk

• Wat zit er in de ondergrond rond Woerden?

• Fictieve casus Kanaaldijk Noord te Eindhoven: Antwoorden 
op de vragen van projectontwikkelaars

• Ede klimaatbestendig maken met behulp van de BRO

• Bodem en ondergrond als hoeksteen voor 
klimaatadaptatie

• De kracht van GIS bij de omgevingsvisie

https://papendrecht.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9880df2919934f45aeaa5d31d1ff607b
https://labs.geodan.nl/ondergrond/lekdijk/
https://vimeo.com/204850270
https://geodan.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e56ffa09bc0b44c994dadeea643cf8cf
https://geodesk.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=20e4de67e33845fa84e23211431108a4
https://climadapserv.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=82d0cfff63b4443487c22ffaf4269cf0
https://storymaps.arcgis.com/collections/771165d2714041a79c2658c8294b6c9e?item=3


Kabels en leidingen

Assets zitten niet in de BRO, informatievoorziening is 
geregeld in de WIBON.

▪ Drukte in de 
ondergrond, 3D: ‘Wie 
ligt er bovenop?’ 

▪ Warmte/ Koude-opslag, 
Geothermie

▪ Restricties/ 
geschiktheid aanleg en 
hergebruik bestaande 
leidingen (waterstof)

▪ Boomwortels



Digital Twins, 
GIS, BIM, 
GeoBIM, 3D

▪ Technische innovaties

▪ De BRO voedt de DT

▪ Samenwerking, 
interactie, beleving

▪ Data delen, privacy en 
eigenaarschap



Wat is een 
Digital Twin?

▪ Technische Digital Twin
versus communicatieve Digital 
Twin?

▪ Beschrijven of voorspellen?

▪ Van bovenaf opgelegde plannen 
voorleggen of daadwerkelijke 
inspraak toelaten?

▪ Kunnen burgers omgaan met 
specialistische BRO-data? Wie 
gaat er aan de haal met 
complexe vraagstukken?



Vragen?
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