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Woord vooraf

Het rapport 'Landschapsecologische kartering van Nederland: Geomorfologie' is de
toelichtingbijhetgeomorfologische databestandvandeLandschapsecologische Kartering
Nederland (LKN).Het is het vijfde in dereeks LKN-rapporten. Eerder in dezereeks
zijn verschenen een rapport over grondwaterrelaties (Klijn, 1989),een toelichting bij
hetbodem-engrondwatertrappenbestand (DeWaal, 1992)eeninterimrapport (Bolsius
et al., 1992) en een eindrapport, waarin de deelrapporten in sterk verkorte vorm zijn
opgenomen (Bolsius et al., 1994).
De verwerking van de geomorfologische gegevens is uitgevoerd door DLO-Staring
CentruminopdrachtvandeRijksPlanologischeDienst(RPD),hetInformatie enKennis
Centrum van de directie Natuur, Bos, Landschap en Faunabeheer van het Ministerie
van LNV, en het Directoraat Generaal Milieubeheer (DGM).
DeselectievaneenhedenisuitgevoerddoorR.W.deWaal.Deinvoervandegegevens
istotstandgebrachtdoordemedewerkingvanP.Chardon,G.J.MaasenR.W.deWaal.
De analyse van de betrouwbaarheid is uitgevoerd door G.J. Maas. Inhoudelijke
begeleiding en controle bij het bewerkingsproces berustte bij H.P. Wolfert. De
ontwikkelingvanhetdatamodelendetechnischewerkzaamhedenzijnuitgevoerddoor
E.P. Sterling en B.J. Looise.

Samenvatting

De toelichting bij het geomorfologische bestand van de 'Landschapsecologische
Kartering van Nederland' (LKN) beschrijft de verwerking van de geomorfologische
gegevens voor het databestand GEOMORF. Doelstelling van het LKN-project is te
komen tot een toegankelijk en bruikbaar databestand van landschapsecologische
gegevens ten behoeve van de nationale ruimtelijke planning in het landelijke gebied.
Voorditdoelwordengegevensoverbodem,geomorfologie,hydrologie,vegetatie,fauna
en landschap verzameld, bewerkt en afgestemd naar schaal opgeslagen in een
geautomatiseerd bestand. De gegevens zijn per cel van een vierkante kilometer
opgeslagen,waardoorgebruikvandegegevensopeenschaalvan 1:200000ofgrover
mogelijk wordt gemaakt.
BijdevormingvanhetdeelbestandGEOMORFisuitgegaanvanzoweldeaardkundigeals ecologische relevantie van de geomorfologische gegevens.
Bij de selectie van de ecologisch relevante geomorfologische informatie is de
geomorfologische gestelheid opgevat als onafhankelijke factor die direct of via
hydrologische ofbodemvormingsprocessen de standplaatsfactoren beïnvloedt. Vooral
de actuele geomorfologische processen als sedimentatie, wind- en watererosie en de
locale hydrologische situatie bepalen vorm en mate van reliëf.
Uitgaande van de legenda van de geomorfologische kaart van Nederland, 1 :50 000
is een LKN-legenda opgebouwd en zijn de eenheden van het kaartmateriaal
gegeneraliseerd.Bijdehoofdindeling isgekozenvoordeaspecten 'vormbepalend factor'
en 'ouderdom', waardoor een indeling in fysisch-geografische eenheden onstaat, en
actuele- van fossiele geomorfologische vormingsprocessen gescheiden worden. De
onderverdeling van deze hoofdgroepen heeft plaatsgevonden op grond van
'vormgroepen' (eengroep sterkopelkaarlijkende vormen)enreliëfklasse volgens de
principesvandegeomorfologische kaartvanNederland 1: 50000.Opdezewijze zijn
ruim tweehonderd legenda-eenheden ontstaan.
Met de ontstane LKN-legenda is de informatie van de reguliere 1 : 50 000
geomorfologische kaarten gegeneraliseerd enopgeslagen inhetLKN-databestand. Dit
betreft, inclusiefconceptmateriaalongeveer65%vanNederland.Voorhetoverigedeel
isgebruikgemaaktvanalternatiefkaartmateriaal,zoalsdefysisch-geografische kaarten
vandeprovinciesFriesland,GroningenenDrentheeneengeomorfologische interpretatie
van de Bodemkaart van Nederland met behulp van de Geomorfologische kaart van
Nederland 1: 600000.Debewerkingendeopslagvandezeinformatie endeschatting
vandeoppervlaktenvondgeheelhandmatigplaats.Automatischeverwerkingdoormiddel
van 'scan'-technieken was door de aard van het kaartmateriaal niet mogelijk.
Door generalisatie en dehandmatige bewerking van de gegevens is informatieverlies
opgetreden.Doorsteekproefsgewijze controlezijninterpretatiefouten en schattingsfouten
zo veel mogelijk beperkt. Het gebruik van verschillende kaartbronnen is van invloed
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op de homogeniteit van het bestand. Met name de gegevens afkomstig van de
geïnterpreteerde bodemkaart zijn minder gedetailleerd. In de praktijk zal men met de
herkomst van de gegevens rekening moeten houden.
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1 Inleiding

Ditrapportisbedoeld ominzichttegevenindeaardvangeomorfologische informatie
zoals deze is opgeslagen in hetLKN-bestand GEOMORFen beschrijft de werkwijze
diebijdeinformatieverwerking gevolgdis.Daarnaastworden toepassingsmogelijkheden
van dit LKN-bestand aangegeven.
Doelstelling
DoelvanhetLKN-project wasmetbestaandegegevenseengeautomatiseerddatabestand
optebouwendatgebruiktkanwordenvoorruimtelijkeplanninginhetlandelijkgebied,
op nationale schaal. Voor planning in het landelijk gebied worden tal van biotische,
abiotischeenantropogenefactoreninbeschouwinggenomen.DewaardevanhetLKNproject ligtindekoppeling vanabiotischeenbiotischegegevensdoorafstemming van
schaal en uniforme opslag in het databestand. Voor elke groep van gelijksoortige
gegevens is in het databestand een tabel gemaakt. (Een overzicht van deze tabellen
wordt gegeven in aanhangsel 1)
De meest geschikte schaal voor landsdekkende of boven-provinciale planning is
1 : 200 000 of grover (kleiner). Om deze reden zijn de gegevens in cellen van 1bij
1 km opgeslagen.
Geomorfologische gesteldheid
De wetenschap van de geomorfologie houdt zich bezig met onderzoek naar en
beschrijving van vormen van het aardoppervlak. Van deze vormen worden ontstaan,
gedaante en reliëf bestudeerd (Maarleveld, 1977; Jungerius et al., 1973).
Geomorfologische gegevens zijn in het LKN-basisbestand opgenomen vanwege de
verschillendefuncties dietereinvormenenreliëf,alsonderdeelvanhetnatuurlijk milieu,
vervullen. De ecologische betekenis van de geomorfologische gesteldheid is de
ordenende werking vanhetreliëf opverschillende processen inhetlandschap.Inveel
gevallenbeïnvloedthetreliëf direktofindirektdewaterhuishouding,hetmicroklimaat
en de bodem- en vegetatieontwikkeling van een standplaats.
Daarnaastheeft degeomorfologische gesteldheideenintrinsiekewaarde.Hetreliëfbiedt
informatie overdeontstaanswijze vanhet aardoppervlak. Hetruimtelijke patroon van
terreinvormen speelt daarbij een essentiële rol.
Uniek
Het bestand GEOMORF is uniek. Informatie afkomstig van verschillende
geomorfologische, fysisch-geografische enmorfogenetische kaartenis samengebracht
en gegeneraliseerd, zodat nu voor het eerst voor héél Nederland gedetailleerde en
uniforme geomorfologische informatiebeschikbaaris.Debestaande Geomorfologische
Kaart (1 : 50 000) dekt maar ongeveer tweederde van Nederland. Bovendien is
GEOMORFheteerstedigitalebestandmetlandsdekkendegeomorfologische informatie.
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Opbouw van het rapport
Het voorliggende rapport begint in hoofdstuk 2 met de betekenis van de
geomorfologische gesteldheid voor de ruimtelijke planning. In het geomorfologisch
onderzoek worden terreinvormen meestal beschreven naar vier deelaspecten. Deze
worden in het kort uiteengezet, waarbij de nadruk ligt op de ecologische betekenis.
In hoofdstuk 3 komt de werkwijze van informatie verwerking aan de orde, met een
overzicht van het gebruikte kaartmateriaal en een beschrijving van de generalisaties
en verwerking en opslag van gegevens. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de opbouw van
de legenda van het LKN-databestand GEOMORF. In hoofdstuk 5 worden aan de hand
van eenindeling naar vormbepalendefactoren deeenheden vandelegenda beschreven.
Tenslotte wordt er aandacht besteed aan foutenbronnen en betrouwbaarheid van het
geomorfologische bestand inhoofdstuk 6endetoepassingsmogelijkheden in hoofdstuk
7.
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2 Betekenis

2.1 Geomorfologische gesteldheid en ruimtelijke planning
Debetekenisvandegeomorfologische gesteldheidvoorderuimtelijkeplanninguitzich
indeverschillendefuncties dieterreinvormenenreliëf,alsonderdeelvanhetnatuurlijke
milieu vandemens,vervullen.Innavolging van hetGlobaalEcologisch Model (Van
der Maarel en Dauvellier, 1978) worden deze functies onderverdeeld in zes
hoofdgroepen:oriëntatiefuncties, informatiefuncties, ordenendefuncties, regulatiefuncties,
draagfuncties en produktiefuncties (Wolfert, 1990).
Oriëntatiefuncties
Deoriëntatiefuncties hebbenbetrekkingopdeinformatiedieterreinvormenenhetreliëf
biedenvoororiëntatieinhetlandschap.Hetreliëfisdaarbijnietalleenvanbelangvoor
de plaatsbepaling, maar vooral ook bij de beleving van het landschap.
Informatiefuncties
De informatiefuncties hebben vooral betrekking op de informatie die het reliëf biedt
overdeontstaanswijze vanhetlandoppervlakinderuimteenindetijd.Dezeinformatie
is onder andere van belang voor onderwijs en educatie. De betekenis van de
informatiefunctie is een intrinsieke waarde van de geomorfologische gesteldheid.
Ordenendefuncties
Metdeordenendefuncties wordtbedoelddatdegeomorfologsiche gesteldheideensterk
ordenendewerkingheeft opverschillendeprocesseninhetlandschap.Indeeersteplaats
heeft hetreliëf groteinvloedopdenatuurlijke waterhuishouding vanzowel grond-als
oppervlaktewater, opdebodem-envegetatieontwikkeling eninenkelegevallenophet
microklimaat.Daarnaastheeftdegeomorfologische gesteldheid,vooralinhetverleden,
duidelijk invloed gehad op het landgebruik, hetgeen ook nu nog tot uiting komt in
historisch geografische verschijnselen enhetlandschapsbeeld. Deordenende functies
hebben dusbetekenis voordeandereaspecten vanhetlandschap,zoalsdehydrologie,
ecologie enz.
De ecologische betekenis van de geomorfologische gesteldheid is schematisch
weergegeveninfiguur1.Inhetschemaisdegeomorfologische gesteldheidopgenomen
alseenvandebelangrijkstezogenaamdeonafhankelijke standplaatsfactoren (Jenny,1948
en 1978): een factor die de standplaats beïnvloedt zonder dat er een terugkoppeling
plaats vindt. Uiteraard bestaan er ook situaties waarin sprake is van een wederzijdse
beïnvloeding: een bekend voorbeeld is de groei van hoogvenen, waar uiteindelijk de
vegetatie zelf voor de kenmerkende koepelvorm van het hoogveen verantwoordelijk
wordt.
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Regulatiefuncties
Regulatiefuncties berusten opprocessen inhetnatuurlijk milieu diededynamiek binnen
het natuurlijk milieu verkleinen. Zo kunnen terreinvormen in bepaalde gevallen een
regulerende werking hebben door windbreking of bescherming tegen overstroming.

Klimaat
Geologische gesteldheid
Geomorfologische gesteldheid
Hydrc'cqixh" qereldhyd

Bodem

•
-<?

••/•/,•

Standplaats

>
'/,m-

—»>

•

"t- '/s.~

Overheersende invloed
Ondergeschikte invloed
Afhankelijke factoren
Onafhankelijke factoren

Fig.1De ecologische betekenis vandegeomorfologische gesteldheid (naar Bakker et al.,
1979)

Draagfuncties
Aangezien het reliëf slechts een grensvlak vormt, heeft het geen feitelijke materiële
inhoud. Hierdoor is een groot aantal draagfuncties van het natuurlijk milieu niet direct
toe te rekenen aan het reliëf, maar aan bijvoorbeeld de bodemgesteldheid. Anders is
dit met draagfuncties voor landschapsrecreatie en voor natuurrecreatie. In een aantal
gevallen kan het reliëf zelfs een bepalende factor zijn voor de mogelijkheden van
recreatieactiviteiten, zoals voor cross-country fietsen.
Produktiefuncties
Hoogteverschillen in het landschap maken het mogelijk zwaartekracht te benutten ten
behoeve van waterkrachtenergie.
Degenoemde functies zijn nietconstant,maar aan veranderingen onderhevig. Zois de,
toch albescheiden, produktiefunctie inNederland niet meerbelangrijk nu watermolens
nauwelijks meer een rol spelen in de energievoorziening. Naast een verandering van
maatschappelijke interesse in een functie, kunnen ook veranderingen in de
geomorfologische gesteldheid zelf de functievervulling doen wijzigen. Zo worden de
laatste decennia de informatiefuncties en de ordenende functies steeds meer aangetast,
doordat bij het bouwrijp maken van grond, aanleg van infrastructuur, egalisaties van
landbouwpercelen etc. steeds meer reliëf (met name het kleinschalige) verdwijnt. De
wordingsgeschiedenis vanhetlandschap wordtdaardoor steedsminderzichtbaaren ook
de ecologische potenties ervan gaan meer en meer achteruit.
In verband met dit verlies aan landschappelijke kwaliteit, zijn met name de
informatiefunctie en de ordenende functies steeds meer in de belangstelling komen te
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staan. In het Natuurbeleidsplan (Ministerie van LNV, 1990) wordt in dit verband
gesprokenoveraardkundigewaarden,diealséénvandevieraspectenvandebijzondere
natuur- enlandschapswaarden bij voorrang hersteld, behouden en ontwikkeld dienen
teworden.Hetovergrotedeelvandezeaardkundigewaardenbestaatuitterreinvormen
dievanwegehuninformatiefunctie waardevol zijn. Ditgeldtookvoordezogenaamde
GEA-objecten (Gongrijp, 1978).Hetbelang vandeordenendefuncties, enookwelde
oriëntatie functies, is eveneens te illustreren aan de hand van het Natuurbeleidsplan
(MinisterieLNV, 1990)enaandeNotaLandschap(MinisterieLNV, 1992).Deligging
enbegrenzing vandeinhetnatuurbeleid nagestreefde ecologischehoofdstructuur valt
grotendeels samen met de geomorfologische structuren in het landschap. Ook de
structuur en de te versterken identiteit van de onderscheiden cultuurlandschappen uit de Nota Landschap wordt op hoofdlijnen bepaald door de
geomorfologische gesteldheid.

2.2 Relevante geomorfologische informatie
Om in het kader van een bepaalde beleids- of planningsopgave voor een gebied de
huidige en toekomstige functies van de geomorfologische gesteldheid te kunnen
beoordelen, is informatie nodig over de eigenschappen van de geomorfologische
gesteldheid. Deze informatie wordt meestal ontleend aan geomorfologische
inventarisaties,dievaakalvoorandere,meerwetenschappelijk getintedoeleinden zijn
verricht.Gewoonlijk wordeningeomorfologisch onderzoekterreinvormenbeschreven
naar vormenreliëf (dedimensie vandevorm)engeïnterpreteerd naar ontstaanswijze
ofvormbepalendefactorenouderdom.Hetruimtelijkpatroonvanterreinvormenwordt
veelal vastgelegd op geomorfologischekaarten.Juistdeweergavevanderuimtelijke samenhangenvanterreinvormen
levert namelijk de basis voor goede interpretaties naar genese en ouderdom.

Indepraktijk blijktdezeinformatie ookzeergeschikttezijnvoorplanningsdoeleinden
(o.a.TenCateenWolfert, 1988,Stichting voorBodemkartering, 1988; VandenBerg,
1992).Hetbelangvaninformatieovergenese,ouderdom,vormenreliëfhangtuiteraard
wel af van de functies die bij de planningsopgave betrokken worden (Tabel 1).
Tabel 1Debetekenis van informatie overde vierdeelaspecten van de geomorfologische
gesteldheid, inrelatie totdebeoordeling vanfuncties(x- heeftbetekenis)
Functie
Oriëntatiefuncties
Informatiefuncties
Ordenende functies
Regulatie functies
Draagfuncties

Vormbepalende factor

Ouderdom

Vorm

Reliëf

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ook in het LKN-bestand GEOMORF wordt daarom gewerkt met deze informatie.
Vanwegedehiërarchieinruimtelijke samenhangenzijndezedeelaspecteninhetLKNbestandgerangschiktindevolgorde:vormbepalendefactor, ouderdom,vormenreliëf.
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Deze volgorde sluit aan bij de manier waarop in de praktijk vaak een selectie uit het
bestand gemaakt zal worden: startend bij een globaal en eindigend bij een meer
gedetailleerd ruimtelijk niveau. In de hierna volgende tekst wordt de betekenis van
informatie over deze vier deelaspecten kort toegelicht, waarbij de nadruk ligt op de
ecologische betekenis teneinde de relatie met de andere deelbestanden van LKN te
verduidelijken.

2.2.1 Vormbepalende factoren
De vormbepalende factoren omvatten de media enprocessen die verantwoordelijk zijn
voorhetontstaan endeontwikkeling vanterreinvormen. Terreinvormen kunnen ontstaan
door factoren zoals de werking van de zwaartekracht, door stroming van water, wind
en ijs, door biogene processen zoals veenvorming, en niet te vergeten door de
activiteiten van de mens die in toenemende mate van invloed is op de vormen van het
aardoppervlak. De wijze van erosie en sedimentatie (afzetting) van grind, zand, leem
enklei verloopt voor elk van deze factoren op een andere wijze, zodat voor elke factor
kenmerkende terreinvormen en specifieke landschapsstructuren hetgevolgzijn. Zo zijn
de terreinvormen en reliëfstructuren van het door stromend water gevormde
rivierenlandschap sterk verschillend van die van het door de wind gevormde
dekzandlandschap.Informatie overdevormbepalende factor geeft danookvooral inzicht
in de genetische samenhangen tussen terreinvormen in het landschap en de
landschapsidentiteit die daarvan het gevolg is, voor zowel het huidige landschap als
eventueel toekomstige in bijvoorbeeld buitendijkse gebieden.
Bij het ontstaan van terreinvormen door sedimentatie wordt tegelijk met de vorming
van het reliëf het materiaal waaruit de vorm bestaat afgezet. De textuur daarvan is
afhankelijk van de aard en de intensiteit van de werking van de vormbepalende factor,
en de mineralogische samenstelling is gerelateerd aan het herkomstgebied van het
materiaal. De bodemsamenstelling is dus veelal gerelateerd aan het proces dat de
terreinvormen heeft doen ontstaan. De landschappelijke samenhangen die de identiteit
van landschappen bepalen, worden dus niet alleen door het reliëf, maar ook door het
substraat veroorzaakt.

2.2.2 Ouderdom
De ouderdom heeft betrekking op de absolute of relatieve leeftijd van de
geomorfologische gesteldheid. De ouderdom van geomorfologische verschijnselen is
geen direkt relevant ecologisch gegeven. Indirect isuit de ouderdom echter af te leiden
of geomorfologische processen nog actueel zijn en of er mogelijkheden zijn voor de
terugkeer van deze processen.
Waar geomorfologische processen nog actueel zijn onstaan nieuwe terreinvormen in
een steeds veranderend ecosysteem. Te denken valt bijvoorbeeld aan de wadden en
slikken langs dekust, aan de uiterwaarden langs de rivieren en aan stuifzandgebieden.
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Devormbepalendefactorisdaarveelaldirektvaninvloedopdestandplaatsenbepaald
alszodanighetkaraktervandebodemendevegetatie.Doordeerosieen sedimentatie
kan vegetatie in deze milieus respectievelijk losgerukt worden van de ondergrond of
bedekt raken met sediment. Op plaatsen waar actuele geomorfologische processen
minderdynamischzijn,kunnenzijtochvangroteinvloedzijnopdestandplaats,doordat
al dan niet samen met de aanvoer van sediment ook voedingsstoffen en plantaardig
materiaalwordtaangevoerd(Hommeletal., 1994).Dedoorgeomorfologische processen
gedomineerde gebieden kenmerken zich dan ook door een geringe bodem- en
humusvorming, en het voorkomen van pioniervegetaties.
De ouderdom van de terreinvormen geeft ook een indicatie over de klimatologische
omstandigheden die hebben geheerst tentijdevan de vorming. In het verleden ishet
klimaatherhaaldelijk veelkoudergeweestdanhethuidige.InhetPleistoceen heeft dit
geleid tot de vorming van bijvoorbeeld glaciale terreinvormen aan de rand van de
Scandinavischeijskap,dietoentotinNederlandrijkte.Methethuidigeklimaatkunnen
dergelijke vormen niet meer ontstaan. De ouderdom van terreinvormen geeft dus aan
welke terreinvormende factoren nu nog ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld
natuurontwikkeling,eninwelkegebiedendatmogelijkis.Oudereprocessenuitperioden
meteenanderklimaattype alshethuidige,zoalsdeglacialeprocessen zijn ecologisch
niet relevant, maar geven wel aan dat een terreinvorm in principe onvervangbaar is
vanwege het niet meer werkzaam zijn van de vormbepalende factor.

2.2.3 Vorm
Vormheeft betrekkingopdebeschrijving vanhetreliëf inkwalitatievetermen.Infeite
heeft dit betrekking op de vorm van het terrein, dat wordt geclassificeerd in
terreinvormen zoals vlakten, heuvels,hellingen en plateaus. Informatie over de vorm
van het terrein geeft inzicht in de invloed van de vorm van het terrein op diverse
ecologisch relevante processen, en de samenhang tussen deze processen.
Alsbelangrijkste wordtdoordevormvanhetterreinderichtingvandewaterstroming
inhetlandschapbepaald,nietalleenvanhetoppervlakkigafstromenderegenwater,maar
ook van het grondwater. Waterkwaliteit en -kwantiteit worden zo via de aanvoer van
oppervlaktewater endiep en ondiep kwelwater, ofjuist door isolatieten opzichtevan
dezetweeaanvoerbronnenvooreenbelangrijkdeelbepaalddoordevormvanhetterrein
(Everts en De Vries, 1991). Kwantitatief doet deze invloed zich gelden in de
grondwatertrappen.Zokenmerktdehydrologieinbeekdalenzichdooreenrelatiefsnelle
doorstroomvanoppervlaktewaterdatgevoedwordtdoorlokaleendiepekwel.Inrelatief
hooggelegen kommen in pleistoceen Nederland treed isolatie op ten opzichte van
oppervlakte- en (regionaal, diep) kwelwater en kunnen door regenwater gevoede
ecosystemenontstaan.Dehydrologieinlaaggelegen,oorspronkelijk doorgetijdewerking
of sedimentatie ontstane vlakten is sterk bepaald door nauwelijks stromend
oppervlaktewater (al dan niet gemengd met brak of zoet kwelwater).
In veel gevallen zijn landschapsecologische gradiënten te karakteriseren aan dehand
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overgangen.De (hoogte)ligging ten opzicht vandeze gradiënt isvanbelang:het karakter
van de gradiënt als overgang tussen standplaatsen wordt gedomineerd door de invloed
van de relatief hoogst gelegen aangrenzende vlakken (Baaijens, 1985).

2.2.4 Reliëf
Bij reliëf gaat het om de beschrijving van de geomorfologische gesteldheid in
kwantitatieve termen, zoals (relatieve) hoogteligging, hellingshoek, hellinglengte,
expositie eneffenheid. Informatie overhetreliëf isrelevant inverband metde intensiteit
van verschillende landschapsecologische processen.
Verschillende geomorfologische processen, zoals bodemerosie, worden door het reliëf
van het terrein op gang gebracht. De intensiteit van dezeprocessen wordt bepaald door
de reliëfenergie in het landschap: hoogteverschillen zijn potentiaalverschillen die het
water doen stromen, en hoe groter deze zijn, hoe meer druk er achter deze stroming
zit.Zowordt deintensiteit vanbodemerosieprocessen voor eenbelangrijk deel bepaald
door de hellingshoek en de hellinglengte.
Ook de intensiteit van de ordening van ecologisch relevante processen, wordt in
belangrijke mate bepaald door het reliëf. Hoogteligging is een belangrijke factor die
de aard en omvang van het 'hydrologisch systeem' (locaal, regionaal etc.) bepaalt.
Bekend is bijvoorbeeld dat zich onder hoge duinen een diepere 'zoetwaterbel' kan
vormen dan onder lage duinen of ingesloten strandvlakten.
Demacroklimatologische verschillen inNederland worden inhet algemeen nauwelijks
bepaald door geomorfologische factoren. Het klimaat wordt echter op kleinere schaal
(meso- en microklimaat) in zekere mate wel door reliëf en vorm bepaald. Zo komt het
verschijnsel van koudelucht drainage (het wegstromen van koude lucht via de laagste
plekken (dalen) van het landschap), dat samenhangt met een reliëfrijk landschap voor
in Limburg en de duinen. Het reliëf van Zuid-Limburg veroorzaakt ook duidelijke
landschappelijk verschillen in het voorkomen van nachtvorst. Microklimatologische
verschillen treden aan de dag bij bijzonder steile hellingen. Bekend in dit verband is
het duinreliëf, met grote temperatuursverschillen tussen noord- en zuid geëxposeerde
hellingen en beschutting tegen de wind in laaggelegen duinpannen. Enkele decimeters
hoogteverschil bepalen reeds het verschil tussen wel en geen nachtvorst.
In depraktijk geeft een combinatie van vorm en reliëf ecologisch relevante informatie
over standplaatsen in ecosystemen die niet bepaald worden door actuele
geomorfologische processen.
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3 Werkwijze

Bij de opbouw van het databestand GEOMORF zijn drie fasen te onderscheiden:
— verzamelen van basismateriaal;
— generalisatie van de beschikbare bronnen opgrond van aardkundig en ecologisch
relevante kenmerken;
— opslag van de gegeneraliseerde informatie in het LKN-bestand.
Tabel2Gebruikte kaartbronnen voorhetLKN-bestand
Bron
(zie ook
Literatuur)

Schaal

Indeling
legenda*

Oppervlakte

G V R O %
50000

63

2.

Geomorfologische kaart van Nederland (incl.
1
conceptkaarten)
Geomorfologische kaart van Raarhoek-Veldhoek 1

50000

<1

3.

Geomorfologische kaart van Gorssel

1

25000

<1
1

x x

4.

Geomorfologische kaart van de uiterwaarden

1

50000

5.

Geomorfologische kaart Duinen en Duinvalleien 1

100000

<1

6.

Geomorfologische kaart van de Veluwe

1

100000

3

7.

Geomorfologische kaart van Nederland

1

600000

10
8

8.

Fysisch-geografïsche kaart van Friesland

1

50000

9.

Fysisch-geografische kaart van Groningen

1

50000

7

10.

Fysisch-geografïsche kaart van Drenthe

1

50000

3

50000

1

11.

Geomorfologische proefkaarten

12.

Geomorfologische kaart van O- en ZO-Drenthe 1

1

50000

1

13.

Morfogenetische kaart kaartblad 38

1

25000

<1

14.

Bodemkaart van Nederland

1

50000

10
4
<1

15.

Bodemkaart van de IJsselmeerpolders

1

50000

16.

Topografische kaart van Nederland

1

50000

G = ontstaanswijze; V = vormgroep; R = reliëf; O = ouderdom;
x = hoofdcomponent legenda-indeling; . = informatie op lager niveau in legenda opgenomen

3.1 Basismateriaal
Deinformatie inhetLKN-bestand GEOMORFkomtuit verschillende bronnen (tabel
2). De Geomorfologische kaart van Nederland 1:50 000 van DLO-Staring Centrum
en de Rijks Geologische Dienst vormt de belangrijkste informatiebron voor het
databestand. Dit is een kaart waarbij de nadruk ligt op de vorm (V) van het
aardoppervlak enhetreliëf (R).Hetreliëf beschrijft dedimensie vandevorm. Hierbij
moetmendenkenaanhoogte,hoogteverschillenenhellingshoeken.Inclusiefeenaantal
regionalekaartenmetdezelfde schaalenlegendazoalsdeGeomorfologische kaartvan
Raarhoek-Veldhoek (Scholten et al., 1986), de Geomorfologische kaart van Gorssel
(DenBesten, 1987)endeGeomorfologische kaart vanWest-Brabant (VandenBerg,
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Fig. 2 Gebruikte bronnen in kaart (zie voor een verklaring van de cijfers tabel 2)
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1984) endenog niet gepubliceerde kaartbladen wordt Nederland voor ongeveer65%
door deze informatie gedekt (zie figuur 2).
Waar de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50000ontbreekt is gezocht naar
alternatievebronnen.Voorruim20%vandeoppervlakte iskaartinformatie gevonden
met een vergelijkbare schaal maar met een afwijkende legenda. Voorbeelden hiervan
zijn de Fysisch geografische kaarten van Friesland (Ten Cate, 1981), Groningen
(Snijders, 1985)enDrenthe(Nijland etal.,1982)endeGeomorfologische kaartenvan
deuiterwaarden(DeSoet,1976)enOostenZuid-OostDrenthe(TenCateenDeLange,
1976). De term fysisch geografisch suggereert dat een veelheid aan
natuurwetenschappelijke informatie is samengebracht opeenkaart. De informatie op
deze kaarten is vooral sterk morfogenetisch van aard. De nadruk ligt naast de
terreinvorm(V)vooralopdeontstaanswijze (G)vandevorm.Deontstaanswijzeisvaak
ontleendaandeaardvanhetmoedermateriaal.Bodemkundigeofgeologischepatronen
vormen het uitgangspunt voor deze kaarten.
Waar informatie op schaal 1 :50 000 ontbrak, is gebruik gemaakt van grofschaliger
kaarten, zoals de Geomorfologische facetkaart Duinen en Duinvalleien 1 : 100 000
(Klijn, 1978),ende Geomorfologische kaart van deVeluwe 1: 100000 (Maarleveld
enDeLange,1977),dieeenmorfometrisch-morfografische opzetkent.Delegendavan
deDuinen-enDuinvalleienkaartiswelophoofdlijnen ingedeeldnaargenese,maardeze
indeling sluit niet aan op de LKN-legenda.
Dekaartschaal 1:100000isinprincipevoldoendegedetailleerd omalsbasisvoorhet
LKN-bestand ('gebruiksschaal' 1:200000)te dienen. Desondanks zijn deze kaarten
opeen aantal punten sterkergegeneraliseerd dan wenselijk is voorhet LKN-bestand.
Tenslotte is voor die gebieden waarvoor geen geomorfologische informatie op de
gewenste kaartschaal voorhanden is een geomorfologische interpretatie van de
Bodemkaart van Nederland 1: 50 000 (S1TBOKA/SC-DLO, 1964-1994) en de
BodemkaartvandeIJsselmeerpolders 1: 50000(Rijksdienst voordeIJsselmeerpolders,
1969; Rijkswaterstaat i.v.) uitgevoerd. De naar genese geïnterpreteerde patrooninformatie uit debodemkaarten is gekoppeld aan vorm- en reliëfgegevens afkomstig
van de Geomorfologische kaart van Nederland 1:600 000 (Maarleveld et al., 1974),
hoogtelijnenkaarten 1 :10000en1:50000(Hoogtelijnen, 1990),topografischekaarten
(1: 50000)enanderepublicatiesoverterreinvormeninhetlandschapinde betreffende
gebieden(o.a.Enteetal., 1986;Steuretal., 1985;Stolp,1988enWiggersetal.,1962).
Daarbij is gebruik gemaakt van de correlatie die er bestaat tussen bodem- en
geomorfologische eenheden.Dezecorrelatiekanvanlandschaptotlandschapoverigens
sterk verschillen.
Hetgebruikvanverschillendekaartbronnen isvaninvloedopdebetrouwbaarheid van
het bestand. In hoofdstuk 5 wordt hierop nader ingegaan.
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4 De legenda

4.1Indeling en codering
In deLKN-legendabijhetgeomorfologisch bestand isgebruik gemaaktvan dezelfde
elementen alsindelegendavandeGeomorfologischekaartvanNederland 1: 50000,
nl: vormbepalende factoren, ouderdom, terreinvorm enreliëf.
Elkegeomorfologische legenda-eenheidheeft eenuniekecodedieuitvijfcijfers bestaat
(figuur 5).Deeerstetweepositiesgevendevormbepalendefactorendeouderdomaan
( tabel 3), de derde en de vierde positie zijn van toepassing op respectievelijk de
primaire en secundaire vormgroep (tabel 4)endelaatste positie heeft betrekking op
de reliëfklasse (tabel 5). De secundaire vormgroep wordt alleen onderscheiden bij
samengesteldeeenheden(par.4.3.2).Bijenkelvoudigevormgroepen staatopdevierde
positie een0.Devormbepalende factor endeouderdom rangschikken delegenda in
fysisch geografische eenheden, zoals bijvoorbeeld het 'ontgonnen veenlandschap'
of'dekzandlandschap'. Devormgroepen classificeren enbeschrijven deterreinvormen
indezeeenhedenenhetreliëf geeft dehoogteverschillen binnendevormoftussende
vormen onderling weer.
In principe is elke positie onafhankelijk vandeandere posities enheeft eencijfer op
eenbepaaldepositieinelkecijfercombinatie dezelfde betekenis.Hierdoor ontstaatde
mogelijkheid omop elke component vandecodering in het bestand selecties uitte
kunnenvoeren(ziefiguur 6at/m6d).Eenuitzonderinghieropvormthetreliëf,dateen
aparte indeling heeft voor de vormgroep dalvormige laagten (tabel 6). Bij het
interpreteren van selecties op basis van het reliëf moet dus altijd de vormgroep in
beschouwing worden genomen.

Vormbepalend
proces
Eolisch
(code:3....)

Ouderdom
Pleistoceen
(Code:34...)

Primaire
vormgroep
Vlakte
(code:347..)

Secundaire
vormgroep
Ruggen
(code: 3474.)

Reliëf
Hoogteverschil
1,5-5 meter
(code: 34742)

Fig. 5Opbouw van de LKN-code aan de hand van hetvoorbeeld 'dekzandvlakte metruggen
ofkopjes' (code 34742)
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Figuur 6c.Vormgroep
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Vlakten
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Figuur 6d.Reliëf
Depressies

Vlak

•

Uatig korte it. hellingen

Droogmakerijen

Vlak met enig relief.

|

Lange steile hellingen

Urbaan

Vrij vlak laaggelegen relief

|

Ondiepe dalen

Open later

Vrij vlak matig laaggelegen relief

B Matig diepe dalen

Vrij vlak hooggelegen relief

8 Diepe dalen

Korte flauwe hellingen

Urbaan

Lange flouve hellingen

j Open later

korte steil« hellingen

4.2 Vormbepalende factor en ouderdom
Vormbepalendefactorenouderdom(tijd)vormendehoofdindeling vandelegendavan
hetLKN-bestand GEOMORF.Intabel 3isdeindeling,dieoverigens gelijk isaandie
van de Geomorfologische kaart van Nederland 1 :50 000 weergegeven.
Tabel 3 Indeling en codering vormbepalende factoren en ouderdom
Vormbepalende
factor

Ouderdom
Actueel
1

Organogeen

Omschrijving fysisch
geografische eenheid
Holoceen

2

Holoceen/ Pleistoceen Pleistoceen
Pleistoceen
en ouder
3

4

5
Laagveen en
hoogveenmoerassen
Ontgonnen
veenvormen

1 11...
12...

Marien

Buitendijkse vormen

2 21...

Binnendijkse vormen

22...
Eolisch

3 31...

Stuifduinen, jonge
kustduinen
Vastgelegde duinen

32...

Dekzandvormen

34..
Fluviatiel

4 41...

Uiterwaarden
Binnendijkse vormen,
beekdalen

42..

Oude
rivier(terras)vlakte en
-welvingen

43...

44...

Oude rivierplateaus
ed.

S

54...

Stuwwallen en
morenevormen

Fluvioglaciaal 6

64...

Spoelzandvlakten,
puinwaaiers

Tektonisch en 7
denudatief

74...

Sneeuwsmeltwatervor
men, afbraakwanden

Glaciaal

75..
Antropogeen

8

82..

Horsten,
vereffeningsresten
Groeven,
geëgaliseerde
terreinen

4.3 Vormgroepen
In tabel 4 zijn de vormgroepen van de Geomorfologische kaart van Nederland
1 : 50 000ende gegeneraliseerde LKN-vormgroepen weergegeven. De belangrijkste
wijziging in verband met de generalisatie is dat het onderscheid tussen hoge en lage
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ruggen, diepeenondiepedalen,datindelegendavandeGeomorfologischekaartvan
Nederland 1:50000wordt gemaaktophetniveau vandevormgroepen,indelegenda
van het LKN-bestand onderdeel is terug te vinden in de relief-indeling. Plateau- en
plateau-achtige vormen zijn samengevoegd en voor droogmakerijen is een nieuwe
vormgroepgecreëerd.Enkelevormen,zoalsvlaktevangetij-afzettingen metenigreliëf
(22701)eningesloten strandvlakte(22761)zoudeninprincipeopalleposities dezelfde
waarden krijgen. Door middel van een'6' op depositie van de secundaire vormgroep
is er onderscheid gemaakt tussen deze terreinvormen. De'6' op deze positie is een
differentiërende factor zonder inhoudelijke betekenis.
Tabel 4 Indeling en codering van de LKN-vormgroepen en vergelijking met de vormgroepen
van de Geomorfologische kaart van Nederland, 1 : 50 000
GEOMORFOLOGISCHE
KAART

LKN

Vormgroepen

Code

Vormgroepen

Code:

Wanden

.A.

Wanden

..1..

Plateaus

.D. l

Plateau-achtige vormen

..2..

Plateau-achtige vormen

.F. J

Terrasvormen

.E.

Terrasvormen

..3..

Geïsoleerde hoge heuvels,
heuvelruggen, hoge dijkvormen

.B.
Ruggen heuvels en wallen

..4..

Geïsoleerde lage heuvels, rug gen,
welvingen en lage dijkvormen
Hoge heuvels, heuvelruggen met
bijbehorende vlakten en laagten

.K. \

primair

.C. 1 Ruggen, heuvels en wallen met
bijbehorende vlakten en laagten
.L.

..4..

Waaiervormige glooiingen

.G. 1

Glooiingen

..5..

Niet-waaiervormige glooiingen

.H. J

Welvingen met bijbehorende
vlakten en glooiingen

.L.

Welvingen

..6..

Lage heuvels, ruggen en
welvingen met bijbehorende
vlakten en laagten

secundair

...4.

...5.

Vlakten

.M.

Vlakten

..!..

...7.

Niet-dalvormige laagten

.N.

Niet-dalvormige laagten (depressies)

..9..

...2.

Ondiepe dalen

.R. i

Matig diepe dalen

.S.

Dalvormige laagten

..8..

...8.

Zeer diepe dalen

.T. 1
Droogmakerijen

..0..

Sterk atropogeen beïnvloed

...9.

Differentiërend, zonder betekenis

...6.

komt alleen voor als samengestelde eenheid met de vormgroep vlakten (..47.)
** vormgroep is secundair niet onderscheiden
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4.3.1 Enkelvoudige vormgroepen
Enkelvoudigevormgroepenomvattenterreinvormendieinprincipealsindividuelevorm,
zonder combinatie met een andere vorm op de kaart weergegeven kunnen worden.
EchternietalleenkelvoudigevormenzijnalszodaniginhetLKN-bestand weergegeven.
Eenhedendierelevantzijnmaartesmalvoorweergaveviaeencellenkaart (bijvoorbeeld
droogdalen en depressies) zijn in depraktijk gecombineerd metandere eenheden (zie
4.5.2).Dezevormenzijn overigenswelindezeparagraaf alsenkelvoudig beschreven.
De volgende enkelvoudige vormgroepen zijn in de LKN-legenda onderscheiden:
Wanden
Eenwand iseen hellend terrein (minimale hellingshoek 1°),datlokaal tenminsteeen
hoogtevan5moverbrugtendatzichdoordesteilteduidelijk onderscheidtvandezich
aan de voet en de top bevindende vlakkere terreinen (resp. H en D in figuur 7).
Voorbeeldenvandezewandenzijnafbraakwanden, ondergraven stuwwalzijden, kliffen
enterraswanden. In deLKN-legenda zijn deze vormen meestal gecombineerd metde
in de wanden voorkomende droogdalen, die op een schaal van 1 : 200 000 te smal
zijn.

h : > 5m
plaleaudeel (D)

a: 5.1°

Hoogteinm
-60

30
met-waaiervormigeglooiing

(ül___——

< jK*

Fig. 7Doorsnede enblokdiagram van een wand(A) meteen aangrenzendplateaudeelD en
eenglooiing H (Ten Cote enMaarleveld, 1977)
Plateaus enplateau-achügevormen
Dezevormgroep wordtgekenmerkt dooreenrelatief vlakterrein (hellingshoek <2°),
dat minstens 0,5 m boven zijn omgeving uitsteekt en daarvan gescheiden is door
duidelijk of steil afopende terreinen. De hogeplateaus (hoogte verschil > 30 m) zijn
meestal omgrensd door de samengestelde eenheid wand met droge dalen (figuur 7).
Zij komen voor inLimburg. In derest van Nederland steken plateau-achtige vormen
minderdan 30mboven deomgeving uit.Deaflopende delenzijn daaronderdeelvan
dezeeenheid (ziefiguur 8).Voorbeelden vandezeplateau enplateau-achtige vormen
zijn: plateau-achtige veenresten, horsten en schiervlakte-restplateaus.
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h:;»'/im

Hoogte inm

a( plateaudeel) :< 2°

5
l'A

X

'A

Fig. 8 Doorsnede en blokdiagram van een lageplateau-achtige vorm (Ten Cote en
Maarleveld, 1977 )

Terrasvormen
Een terras is een vorm die uit eenrelatief vlak terrein (hellingshoek <2°)bestaat, dat
minstens0,5mbovenrespectievelijk onderzijnomgevingligt.Devormwordtbegrensd
door een aflopend en een oplopend terreingedeelte (zie figuur 9).Het aflopende deel
wordt bij LKN inbegrepen bij deze eenheid. Voorbeelden van terrasvormen zijn:
dalvlakte-terrassen en smeltwaterterrassen.

h: > Xm

Hoogte
wand(A) i n m

a(terrasvormdeel) :< 2°
wand(A)
terrasvormdeel (E)

wand(A)

-30

m

terrasvormdeel (E) - « -

-»-vlakte ( M ) -

JA

60

Fig. 9 Doorsnede en blokdiagram van terrasvormen E, begrensd door een vlakte M en
wanden A (Ten Cote en Maarleveld, 1977)

Ruggen, wallen enheuvels
Onder deze vormgroep worden geïsoleerde lage en hoge heuvels, heuvelruggen,
welvingen en dijkvormen gerekend (zie figuur 10).Zij kenmerken zich door uit alle
richtingen naar één punt of een lengte-as oplopende terreinen (hellinghoek > 0,25°).
Het minimale hoogteverschil bedraagt 0,5 m.In depraktijk zijn deverschillen tussen
lage ruggen en welvingen (zie onder) soms zeer gering. Bij het voorkomen van een
enkele lage rug of heuvel te midden van een aantal welvingen van gelijke oorsprong
isdeheuvel,rugofwalweggegeneraliseerdnaardevormgroepwelvingen.Voorbeelden
van deze vormgroep zijn stuwwallen, strandwallen en dekzandruggen.

Hoogteinm
lageheuvel ofrug

welving

^^T^

X i

3

M: VA- 5 m

!

^ v

h2 : J4- VAm

--~rr m —-^

lagedijkvorm

/$$\

-1
-VA
•'A

a: > %°

Fig. 10 Doorsnede en blokdiagrammen van lage heuvel of rug, een welving en een lage
dijkvorm (Ten Cate en Maarleveld, 1977)
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Glooiingen
Onderdezevormgroepenvallenzowelwaaiervormigeglooiingen(flauw oplopendnaar
eenpunt;ziefiguur 11)alsoverigeglooiingen(flauw oplopendnaareenlengte-as;zie
figuur 7).Dehelling vandeglooiingligttussende0,25 en 1°.Hethoogteverschil met
delagergelegen omgevingisminimaal0,5m.BinnenLKNzijn eenaantal glooiingen
gecombineerd met een andere vormeenheid (bijvoorbeeld beekdalen). Voorbeeld van
eenwaaiervormige glooiingiseendaluitspoelingswaaier. Dezeestrandglooiingiseen
voorbeeld van een niet waaiervormige glooiïng.

Fig. 11Doorsnede en blokdiagram van een waaiervormigeglooiing Ginsamenhangmeteen
droogdalS(Ten Cote en Maarleveld, 1977)
Welvingen
Welvingen bestaan uit zeer lage heuvels of ruggen met afwisselend lagere delen met
eenhoogteverschil van0,5-1,5(ziefiguur 12).Veelalisheteen complex van vormen
met een zelfde genese, waarbij de hogere terreindelen domineren. Voorbeelden van
welvingen zijn dekzandwelvingen en welvingen in getij-afzettingen.

Fig. 12Doorsnede en blokdiagram van devormgroep welvingen (Ten Cote en Maarleveld,
1977)
Vlakten
Vlakten zijn (vrijwel) horizontaal liggende terreinen met een maximale hellingshoek
van0,25°eneenmaximaallokaalhoogteverschilvan0,5m(ziefiguur 13).Voorbeelden
zijn de ontgonnen veenvlakten en riviervlakten.
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h( overkorteafstand,ongeachtdevoorkomende hellingshoeken):< Km

Hoogte inm

a( overgroteafstand,ongeacht het hoogteverschil ) : <>/t°

Fig.13Doorsnede en blokdiagram vaneenvlakte(Ten Cate en Maarleveld, 1977)

Dalvormige laagten
Onder dalvormige laagten worden ondiepe en diepe langwerpige terreindepressies
verstaan. De meeste kleine dalvormige laagten zijn gecombineerd met andere
vormeenheden. De grotere dalvormen bestaan uit een dalbodem met bijbehorende
dalflank (zie figuur 14). Het gaat hierbij meestal om watervoerende dalen (beek of
rivierdalen). Niet-watervoerende dalen in hellingen en wanden worden 'droge dalen of
'droogdalen' genoemd.Inmeervlakkereterreinvormenworden niet-watervoerende dalen
aangeduid met 'dalvormige laagte'.

ondiepdal
, (R) ,

1-

"1

,

r

matigdiep dal (S)

zeer diep dal ( T )

Hoogtein
m

Fig.14Doorsnede enblokdiagram vaneendalvormige laagte (R, S, T)metdedalbodem x
(TenCate en Maarleveld, 1977).

Niet-dalvormige laagten
Deze vormgroep bestaat uit min of meer ronde terreindepressies met een lokaal
minimum hoogteverschil van 0,5 m (zie figuur 15). Zij komen vanwege hun geringe
omvang meestal in combinatie met grotere vormen als vlakten en welvingen. De
'dobben' inhetkeileemplateau van Drenthe zijn een voorbeeld van de niet-dalvormige
laagten, evenals de 'dolines' in Zuid-Limburg.

Droogmakerijen
Droogmakerijen zijn te zien als grote niet dalvormige laagten met een vlakke bodem,
omgeven door een dijkvorm. Op de geomorfologische kaart zijn deze vormen niet als
aparte vlakten geïnterpreteerd, maar omgrensd door een signatuur. De LKN-schaal (1
: 200 000) rechtvaardigt hier de aparte onderscheiding.
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vlakte(M)

niet-dalvormigelaagte(N)

vlakte(M)

Hoogte inm

h:>Hm

Fig.15Doorsnede enblokdiagram van eenniet-dalvormige laagte (N),omgeven door een
vlakte (M)(Ten Cote enMaarleveld, 1977)

4.3.2 Samengestelde vormgroepen
Omdat de oppervlakte van terreinvormen soms te gering is voor de betreffende
kaartschaal, maar de informatie van deze vormen niet verloren mag gaan, worden
verschillende terreinvormen samengebracht in één legenda-eenheid, in zogenaamde
'samengestelde vormgroepen'. In de legenda van de Geomorfologische kaart van
Nederland 1 : 50000zijnookeenaantalvandezesamengesteldeeenhedenopgenomen.
Voorbeeldenhiervanzijndeeenhedendiehetkust-enlandduinenreliëfweergeven(hoge
heuvels enheuvelruggen metbijbehorende vlakten en laagten, C1-C3) en de eenheid
Beekdalbodem metmeanderruggen en geulen (R7).Samengestelde eenheden dieeen
dergelijk samenhangend patroon beschrijven worden associaties genoemd.
DesamengesteldeeenhedenvandeGeomorfologische kaartvanNederland 1:50000
zijn in delegenda vanhet LKN-bestand GEOMORF overgenomen. Daarnaast zijn in
verbandmetdegeneralisatieeenaantalnieuweassociatiesingevoerd,zoalsbijvoorbeeld:
afbraakwanden metdrogedalen (7418*) en stuwwallen metdroge dalen (5448*).De
stuwwalisdeprimairevormgroep(..4..)endeindestuwwal,doorerosieontstanedroge
dalen vormen de secundaire vormgroep (...8.).
Naast associaties onderscheiden we ook samengestelde vormgroepen die bestaan uit
eenheden met een schijnbaar willekeurige verspreiding. Deze vormgroepen worden
complexengenoemd.ComplexenonderscheidenzichindeLKN-legendavanassociaties
doordat alle elementen van de samengestelde vormgroep ook als enkelvoudige
vormgroep in de LKN-legenda voorkomen.
Voorbeelden van complexen uit de LKN-legenda zijn: dekzandvlakte met depressies
(34722), - met ruggen of kopjes (34742) en - met dalvormige laagten (34782). De
dekzandvlakte is deprimaire vormgroep (..7..), de vorm metde grootste oppervlakte.
In deze vlakte kunnen depressies, ruggen en dalen (secundaire vormgroepen: ...*.)
willekeurigvoorkomen.Desecundairevormgroepmoetminstenseenlengtebinnende
cel hebben van 1km (langerekte ruggen, dalen) en/of een oppervlakte van minimaal
5 ha. Onder deze grens worden de kaartvlakjes weggegeneraliseerd. Boven een
celaandeel van 25%(25 ha) wordt niet gecombineerd maar worden de vormgroepen
apart weergegeven (zie figuur 16).
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Cellen

Records
Cel:

154861

Geomorfologischeeenheid:

Vlaktemet dalvormige
laagten

Oppervlakte:

100 ha.

Cel:

154862

Geomorfologischeeenheid:

Vlaktemet ruggenen kopjes

Oppervlakte:

100 ha.

Cel:

15486

Geomorfologische eenheid:

Vlaktemet ruggenen kopjes

Oppervlakte:

72 ha.

Cel:

154863

Geomorfologischeeenheid:

Dalvormige laagten

Oppervlakte:

28ha.

Cel:

154864

Geomorfologische eenheid:

Vlakte

Oppervlakte:

33 ha.

Cel:

154864

Geomorfologische eenheid:
Oppervlakte:
Cel:

Dalvormige laagten
28ha.
154864

Geomorfologische eenheid:

Lageruggenof kopjes

Oppervlakte:

39ha.

vlakte
lagerugof kopje
dalvormige laagte

Fig. 16 Cellen met samengestelde vormgroepen (complexen) en enkelvoudige vormgroepen
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4.4 Reliëf
Het reliëf is volgens dezelfde principes ingedeeld als bij de legenda van de
Geomorfologische kaart van Nederland, 1:50000.Het aantal reliëfklassen is echter
wel teruggebracht. De reliëfcomponenten voor de niet-dalvormige vormgroepen zijn
het lokalehoogteverschil (d.w.zbinnen hetkaartvlak),derelatievehoogteligging van
devormalsgeheel,dehellingvanhellendeterreingedeeltenendelengtevandehelling.
Het microreliëf isbij devlakkere vormen af teleiden uitdelokale hoogteverschillen,
al zegt een het hoogteverschil in strikte zin niets over de aard van het microreliëf
(bobbelig of zeerflauw hellend).Voorde vormgroepdalvormigelaagten geldt alleen
de diepte van het dal als reliëfmaat. De LKN-reliëfindeling wijkt hierin af van de
Geomorfologische kaart vanNederland 1:50000,dienaast dediepte vanhetdalhet
verhang als maat voor het reliëf hanteert. Dereden om het verhang niet opte nemen
is erin gelegen dat alle beekdalen in Nederland in dezelfde verhang-klasse vallen nl.
< 1°.BijdeGeomorfologische kaartvanNederland 1:50000worden alleendedroge
dalendoorhetverhangnaderverdeeld.InhetLKN-bestand GEOMORFzijn dedroge
dalen,openkelebrededalenna,opgenomeninsamengesteldeeenheden (bijvoorbeeld:
hoge stuwal met ondiepe droge dalen).Het verhang is in het LKN-bestand als maat
voor het reliëf dus niet relevant.
Tabel 5 LKN-reliëfindeling voor de niet dalvormige vormgroepen
Code
Omschrijving
Locale hoogteverschillen Hellingshoek ingraden
inm
....0
vlak
<0,25
<0,25
<0,25
....1
vlakmet enigreliëf
0,25-0,5
....2
vrij vlak laaggelegen reliëf
0,5-5
0,25-1
....3
vrij vlak matighooggelegenreliëf
5-30
0,25-1
....4
vrij vlak hooggelegen reliëf
0,25-1
30-200
....5
reliëf met korteflauwe hellingen
5-30
1-8
....6
reliëf met zeerkorte steilehellingen
5-30
>8
....7
reliëf metlangeflauwe hellingen
30-115
1-8
....8
reliëf met matig korte steilehellingen
30-115
>8
115-200
>8
....9
reliëf met lange steile hellingen

Tabel 6 LKN-reliëfindeling voor de vormgroep dalvormige laagten
Code
....2

Omschrijving
ondiepe dalen (<5m)

....5

matig diepe dalen (5-30m)

....7

diepe dalen (>30m)
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