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Woord vooraf

Dit rapport beschrijft een methode voor het bepalen van de kwetsbaarheid van de
geomorfologische gesteldheid voor menselijke ingrepen. Het hieraan ten grondslag
liggende onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van het project 'Kwetsbaarheid
aardkundige waarden', dat wordt uitgevoerd door DLO-Staring Centrum inhet kader
vanhetNBP-programmaNatuuronderzoek, deelprogramma Landschapswaarden. Het
onderzoek is verricht in opdracht van de Directie NBLF van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Het onderzoek is uitgevoerd door drs. P.H. Oldeman. Bij het onderzoek heeft een
begeleidingsgroep gefunctioneerd samengesteld uitdr.J.A.Klijn endrs.H.P. Wolfert
van DLO-Staring Centrum, drs. G.P. Gonggrijp van DLO-Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek, drs. W. Hoogendoorn van de dienst Ruimte en Groen, afdeling
Landelijk Gebied van de Provincie Utrecht en drs. A.A.M, van Marrewijk van het
Informatie- en Kennis Centrum Natuur, Bos, Landschap en Fauna.
Assistentie bij het gebruik van de abiotische gegevensbestanden van de
Landschapsecologische Kartering Nederland (LKN) is verleend door BJ. Looise.De
in het rapport opgenomen foto's zijn beschikbaar gesteld door drs. G.P. Gonggrijp.
De in het rapport opgenomen kaartfragmenten van de Geomorfologische kaart van
Nederland 1 : 50000zijnvervaardigddoordeafdeling KartografïevanhetDLO-Staring
Centrum.Dekaartfragmenten opbasisvanhetLKNzijn vervaardigdinsamenwerking
met de afdeling Kartografïe van het DLO-Staring Centrum.

Samenvatting

Activiteiten vandemensinhetlandschap leiden meerenmeertoteenaantastingvan
degeomorfologische gesteldheidendaarmeetoteenafnemende betekenisvanhetreliëf.
Dit brengt met zich mee dat de wordingsgeschiedenis van het landschap minder
herkenbaarwordt,heteigenkaraktervanlandschappenvervaagtenmogelijkheden voor
natuur- en landschapsontwikkeling verdwijnen.
Een methode is ontwikkeld voor het bepalen van de kwetsbaarheid van de
geomorfologische gesteldheid voormenselijke ingrepeninhetlandschap.Metbehulp
van ditinstrument ishetmogelijk omopnationaal enprovinciaal niveau de effecten
van huidigeentoekomstigeruimtelijke ontwikkelingen aantegeven.Hetgaat daarbij
vooral omhet effect opdeinformatiefunctie vanhet reliëf.
Alle mogelijke ingrepen inhetlandschap,dieeffect kunnen hebben opde geomorfologischegesteldheid,zijnherleidtoteenkleinaantalbasisingrepen.Basisingrepen zijn
ophogen,afgraven, egaliseren,intensievebetreding ofgrondbewerking, peilverlaging,
en inundatie.Heteffect vandeze ingrepen wordt bepaald door eigenschappen vande
ingreep te vergelijken met eigenschappen van terreinvormen. Een voorbeeld is de
vergelijking vandediepte vaneenzandwinning metdehoogte vaneen terreinvorm.
Gegevens over eigenschappen vanterreinvormen zijn voornamelijk ontleend aande
LKN-bestanden GEOMORF en BODEMGT en aan de Geomorfologische kaart en
Bodemkaart van Nederland 1:50 000.
Voordevergelijking vandeverschillendeeigenschappenzijneenaantalbeoordelingsfactoren gekozen, dieheteffect vandeingreep pereigenschap weergeven: oppervlakte,
reliëf, verstuiving, erosiegevoeligheid, maaiveldsdaling enherstelvermogen. Hetdoor
een beoordelingsfactor weergegeven deeleffect wordt uitgedrukt in twee tot vier
gradaties. Het effect van een ingreep op de geomorfologische gesteldheid wordt
vastgestelddoorhetcombinerenvangradatiesvoorderelevante beoordelingsfactoren.
Debruikbaarheid vandemethodeisgetoetstdoordeeffecten vaneenaantalmaatregelen
indrieproefgebieden tebepalen.Demethodebleekaandeeisentevoldoen.Devariatie
in degeomorfologische gesteldheid vandegebieden differentieerde inheteffect van
deingrepen;heteffect vaningrepenvanverschillendeaardwasverschillend;demethode
bleektoepasbaarmetbasisinformatie opverschillendeschaalniveaus(km-cel, 1 : 50000
en 1:10000)eneengeleidelijke verschuivingindeafmetingen vaneeningreepleidde
tot een verschuiving in effect.
Een voorbeeld vantoepassing ineenrealistisch vraagstuk isuitgewerkt: voor de aan
teleggenhogesnelheidsspoorlijn tussendeBelgische-Nederlandse grensenRotterdam
is het effect van de drie alternatieve trace's bepaald met de ontworpen methode.
Kenmerken van de ingreep zijn de hoogte van de spoorbaan ten opzichte van het
maaiveldendeoppervlaktevandespoorbaanperkilometer-celbijeenstandaardbreedte
van50m.Gegevensoverdegeomorfologische gesteldheidzijnontleendaanhetLKN-

bestand GEOMORF. Naast het effect op de geomorfologische gesteldheid is door
combinatiemet gegevens overdeligging van GEA-objecten inditgebied, ookhet effect
op de geomorfologische waarden bepaald. Aanleg van het tracé langs Breda heeft het
minste effect op de geomorfologische waarden; de verschillen tussen de trace's zijn
echter niet groot.
Voor eenjuiste interpretatie van de resultaten is het nodig ook de beperkingen van de
methode te kennen. Deze liggen deels in de formulering van beoordelingsfactoren,
klassen en gradaties in de methode zelf, en deels in de schaal en actualiteit van de
gebruikte basisgegevens.
Geconcludeerd kan worden dat met behulp van de methode in veel gevallen het effect
van debelangrijkste ingrepen opde geomorfologische gesteldheid aangegeven kunnen
worden, zodat de methode een duidelijke signaalfunctie kan hebben bij het evalueren
van ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap.

Fig. 1 Egalisatie in een kreekruggenlandschap op Tholen (Foto: G.P. Gonggrijp). Bij een
landinrichtingsproject is het akkerland aan de linkerzijde geëgaliseerd en het grasland rechts
niet. Dit grasland heeft een bestemming gekregen voor het natuurbeheer. De verschillen in
reliëf worden door de scherpe grens tussen de twee percelen benadrukt. Deze ingreep heeft
een duidelijk effect gehad op de geomorfologische gesteldheid voor het op de foto
aangegeven gebied.
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1 Inleiding

Zelfshet 'vlakke'Nederlandkentinveelgebiedenmarkantreliëf.Alhoewelhetmeestal
gaat om geringe hoogteverschillen, was dit reliëf voor menselijke bewoning en
landgebruik in het verleden een belangrijk gegeven. Zo werden bijvoorbeeld hoger
liggendeoeverwallenlangseenrivierofdoorreliëfinversie bovenhetveenuitstekende
kreekruggen als bewoningsplaatsen gebruikt. En in de zandgebieden bedreef men
akkerbouw op de dekzandruggen en hield vee in de beekdalen.
Evenals inhet verleden wordthetlandschap inrecente tijden vooral gezien vanuithet
oogpuntvangebruikdoordemens.Maardoorgroteretechnischemogelijkheden vormt
hetreliëfsteedsmindereenbepalendefactorvoordemenselijkeactiviteiten.Integendeel,
door de grotere intensiteit en schaal van activiteiten worden terreinvormen vaak
onherstelbaar aangetast of gaan geheel verloren (fig. 1).Dit leidt tot een afgenomen
betekenis van het reliëf als een landschappelijk kenmerk. De mens zal het landschap
andersbeleven,defunctie vandegeomorfologische gesteldheidbinnenhetecosysteem
zalveranderen,degegroeidesamenhangmetanderelandschapswaarden zal verdwijnen
endemogelijkheden voorstudieofonderzoekvandegeomorfologie zullensterkworden
bemoeilijkt. Ten behoeve van een goed afgewogen planning in het landelijk gebied
is daarom een methode nodig om het effect van ingrepen op de geomorfologische
gesteldheid in te schatten.

1.1 Doel van het onderzoek
Uit het bovenstaande komt de doelstelling van het verrichte onderzoek voort. Dit is
het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van de kwetsbaarheid van de
geomorfologische gesteldheidvoormenselijkeingrepeninhetlandschap.Alsaanvulling
op de doelstelling is geformuleerd dat de te ontwikkelen methode op verschillende
schaleningezetdienttekunnenworden:opnationaal,provinciaalenlokaalniveau.De
hierbeschrevenmethodezalzich,vanwegedebeschikbaarheidvanbruikbaregegevens,
voornamelijk richten opdenationale enprovinciale niveaus.Door het toevoegen van
enkele details kan de methode echter ook goed gebruikt worden op lokale schaal.
Mogelijkheden om de hier beschreven methode te gebruiken, zijn te vinden in
bijvoorbeeld evaluaties vanbeleidsplannen,indekeuzevangebiedenoflokatiesvoor
activiteiten die het reliëf beïnvloeden en in het vergelijken van de effecten van
verschillende scenario's voor landinrichtingsprojecten, infrastructurele voorzieningen
of natuurontwikkelingsplannen.
Ditrapportbeschrijft demethodediehiervoorisontwikkeld.Dezemethodevormteen
belangrijk onderdeel van het project 'Kwetsbaarheid Aardkundige Waarden'.
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1.2 Aardkundige waarden
Aardkundige waarden is een breed begrip dat wordt gebruikt voor waardevolle
elementen, patronen enprocessen van abiotische aard. Op deze plaats beperken we ons
tot de geomorfologische waarden. Buiten beschouwing blijven de geologisch en
bodemkundig waardevolle objecten, zoals groeven met belangrijke ontsluitingen van
geologische formaties of bodemprofielen. Een overzicht van bijzondere aardkundige
waarden inNederland isgegeven inhetrapport 'Nederland in vorm' (Gonggrijp, 1989).
Ook is voor elke provincie een inventarisatie van bijzondere aardkundig waardevolle
(GEA-)objecten gemaakt (Gonggrijp, 1975-1988).Een actualisatieeneen onderbouwing
van de selectie van GEA-objecten vindt op dit moment plaats in het kader van project
32 van het Natuurbeleidsplan. Naast deze - bijzondere - GEA-objecten bevinden zich
in ons land overigens nog vele andere aardkundig waardevolle elementen en patronen.
Aan de in het landschap voorkomende terreinvormen is een betekenis toe te kennen
opgrond vandeinhet Globaal Ecologisch Model (Van derMaarel enDauvellier, 1978)
beschreven functies. De belangrijkste functies van het reliëf binnen het landschap zijn
de informatie-, de ordenende- en de draagfuncties. Voor het waarderen van de
geomorfologische gesteldheid kunnen op basis van deze functies criteria worden
geformuleerd als zeldzaamheid, gaafheid, representativiteit of samenhang. Deze
werkwijze wordt gebruikt bij het geomorfologisch waarderingsonderzoek van DLOStaring Centrum (o.a. Wolfert, 1989). In de afgelopen twintig jaar zijn in Nederland
verschillende waarderingsstudies uitgevoerd. Een samenvattend overzicht van het
geomorfologisch waarderingsonderzoek is gegeven door Wolfert (1992).
De aan de geomorfologische gesteldheid toegekende functies kunnen ook gebruikt
worden om de effecten van menselijk handelen in het landschap te verduidelijken. Dit
geldt met name voor de informatiefunctie. De effecten van ingrepen zullen in dit
onderzoek worden beschreven als veranderingen in de informatiefunctie van de
geomorfologische gesteldheid. Voor het bepalen van het effect op de andere functies
zal de huidige methode te zijner tijd uitgebreid moeten worden.

1.3 Beleid voor het landelijk gebied
Dat het landschap niet alleen economische, maar ook esthetische en ecologische
kwaliteiten heeft, wordt tegenwoordig op grote schaal erkend. De belangstelling bij de
overheid voornatuur- enlandschapswaarden kwam indezeventigerjaren tot uitdrukking
in de Groene Nota's en in de Bolwerkkaart. Deze aandacht is in toenemende mate ook
gevestigd op de aardkundige waarden. Dit is terug te vinden in recente beleidsnota's
(Natuurbeleidsplan, 1990; Nota Landschap, 1992 en Structuurschema Groene Ruimte,
1992).
In het Natuurbeleidsplan (Ministerie LNV, 1990) wordt een plaats ingeruimd voor
aardkundige waarden, als één van de vier bijzondere natuur- en landschapswaarden
die bij voorrang behouden, hersteld of ontwikkeld dienen te worden. Met de Nota
Landschap (Ministerie LNV, 1992) worden deze waarden ingevuld door middel van
12

debegrippenidentiteitenduurzamekwaliteitvanhetlandschap.Hiervoorzijneenaantal
specifiekebeleidslijnen ontwikkeld,waarvanderuimtelijke uitwerkingisgepresenteerd
in het Structuurschema Groene Ruimte (Ministeries LNV en VROM, 1992). Vooral
de beleidsprogramma's 'Behoud en herstel van bestaande landschapskwaliteit' en
'Behoud en versterking van het Nationaal Landschapspatroon' bieden mogelijkheden
voorhetgebruikvangeomorfologischeinformatie.Daarnaastzijnaardkundigewaarden
relevant in het kader van de Wet Bodembescherming en milieu-effectrapportages.
Een concretere uitwerking van het nationaal beleid op het terrein van natuur en
landschap vindt plaats bij de provincies. Deze uitwerking wordt door de provincies
vastgelegdinstreekplannen,beleidsnota'senprovincialeverordeningen.Deverschillende
provinciale overheden hebben tevens de bevoegdheid tot toetsing van plannen en
ingrepen aan de opgestelde beleidslijnen. Tot de te toetsen plannen behoren ook
gemeentelijke bestemmingsplannen enplannen voor landinrichtings-projecten. Zowel
in deplanvorming als bij hetdaadwerkelijk toetsen kan dehier ontwikkelde methode
voor het bepalen van effecten op de geomorfologische gesteldheid worden gebruikt.
In dit rapport zal worden aangetoond dat dit instrument daarbij inzicht kan geven in
de effecten van huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op de bestaande
geomorfologischekwaliteitdoorhetaangevenvaneeningreep-specifiekekwetsbaarheid
van de geomorfologische gesteldheid van het landschap.

1.4 Bestaand onderzoek
Eénvandeeerstestudieswaarindekwetsbaarheidvandegeomorfologische gesteldheid
voor menselijke ingrepen is onderzocht was het interdisciplinaire Veluwe-onderzoek
(tenHoutedeLange,1976).Debenaderingwasvooralgerichtopbehoudvanbestaande
kwaliteiten.Dekwetsbaarheidsuitsprakenhaddendanook 'eenwaarschuwendkarakter'.
Inlatereonderzoeken verschuift het accentvannatuur-enlandschapsbehoud naareen
benadering die de veranderingen op een meer objectieve wijze wenst weer te geven.
HierbijwordtveelalgebruikgemaaktvandedoorVanderMaarelenDauvellier(1978)
onderscheiden functies vanhetlandschap.Zo spreekthet onderzoeknaardegevolgen
van ruilverkavelingen in de Achterhoek op de geomorfologische gesteldheid (Farjon
etal., 1983)vaneenafgenomen informatiefunctie vanhetreliëf.Eenandere werkwijze
is gekozen in een studie in Noordwest Drenthe (Cortenraad, 1988) waarbij zowel
positievealsnegatieveinvloedenvaneenaantalmenselijkeingrepenwordenaangegeven
opdefunctiesvan 'ideale' GEA-objecten. Nogietsverdergaateenmeerrecentestudie
naardeeffecten vanzandwinning inhetland vanMaasenWaal (Wolfert, 1991).Hier
worden naast een beoordeling van de gevolgen voor de functies van het reliëf per
potentiële lokatie ook de mogelijkheden voor reliëfontwikkeling aangegeven.
In de bovengenoemde studies is altijd gebruik gemaakt van een koppeling tussen
waardering en kwaliteit van de geomorfologische gesteldheid enerzijds en de
kwetsbaarheidofdegevolgenvaneeningreepanderzijds.Deintentiewas aanvankelijk
vooral gericht op het bijdragen aan behoud, bescherming en beheer van bestaande
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waarden. Recent onderzoek, zoals dat van Cortenraad of van Wolfert, geeft aan dat
veranderingen niet altijd alleen maar negatieve gevolgen hoeven te hebben.
Deeffecten vanruimtelijke veranderingen op deeigenschappen van de geomorfologische
gesteldheid zouden nog objectiever aangegeven kunnen worden door de betekenis van
het reliëf niet mee te laten wegen. De waarde van terreinvormen en landschappelijke
patronen kandan los van andere eigenschappen worden beschouwd. Ditisniet bedoeld
als een ontkenning van bestaande waarden, maar meer als een poging tot het scheiden
van (min of meer subjectieve) waarden en (geometrische en materiaaleigenschappen
van relièfvormen. In dit rapport zal dan ook een methode beschreven worden om de
effecten aan te geven van ingrepen op het laatste soort eigenschappen. Door hier een
waardering aan te koppelen kan men aangeven wat de effecten van een ingreep op de
waarde van de geomorfologische gesteldheid kan zijn.

1.5 Opbouw van het rapport
De ontwikkelde methode wordt beschreven in hoofdstuk 2. Daarbij worden ook een
verklaring van de gebruikte terminologie gegeven, en tabellen waarmee het effect van
eeningreepbepaaldkanworden. Inhoofdstuk 3wordtdebruikbaarheid vande methode
getoetst, door de effecten van een aantal maatregelen in drie proefgebieden te bepalen.
Een voorbeeld van toepassing van de methode wordt gegeven in hoofdstuk 4, aan de
hand van een realistische ingreep waarbij zowel het effect op de geomorfologische
gesteldheid als op geomorfologische waarden wordt bepaald. In hoofdstuk 5 tenslotte,
worden een aantal beperkingen van de methode genoemd, om op eenjuiste manier te
kunnen omgaan met de resultaten.
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2 Methode

Dit hoofdstuk zet in de eerste paragraaf de hoofdlijnen van de methode uiteen en
verklaart de daarbij gebruikte terminologie. In de erop volgende paragrafen worden
deverschillendefasen vandemethodeuitgebreid behandeld entoegelicht metdiverse
illustraties en kaarten.

2.1 Opbouw van de methode en terminologie
Voorhetaangeven vandekwetsbaarheid vandegeomorfologische gesteldheidis een
benaderinggekozendieisgeïnspireerddoorhet 'FrameworkforLandevaluation'(FAO,
1976). Bij deze aanpak is het effect van een ingreep op een terreinvorm afhankelijk
vandematewaarin een aantalkenmerken van eeningreep,zoalsoppervlak ofdiepte,
zich verhouden tot daarmee vergelijkbare eigenschappen van de terreinvorm. Dit is
weergegeveninfiguur 2.Delinkerzijde vanhetdiagramomvatdestappendiegemaakt
worden in de hieronder te beschrijven methode; deze zijn met een vet lettertype
aangegeven. De rechterzijde van de figuur geeft het proces van waardering van de
geomorfologische gesteldheid op basis van eigenschappen als zeldzaamheidswaarde,
gaafheid enrepresentativiteit. Waardering wordt hier niet behandeld. Door het effect
vaneenactiviteitopdegeomorfologische gesteldheidtecombinerenmetdewaardering
van deze geomorfologische gesteldheid kan het effect van de ingreep op de
geomorfologische waarden worden aangeven.
Ineenprocesvanruimtelijke planningkunnendemetditinstrumentbepaalde effecten
worden meegenomen in de ontwerpfase. Bij het evalueren van plannen kan worden
vastgesteld wat het effect van geplande ingrepen zal zijn op de betekenis van de
geomorfologische gesteldheid.Ineenhieropvolgendenieuweplanningscycluskanhet
instrument opnieuw worden toegepast.
In figuur 2 en in dit rapport worden de volgende begrippen gebruikt:
Ingrepen: eenmenselijke handeling inhetlandschapwelkeinvloed kanuitoefenen op
defuncties diedeverschillendecomponentenvanhetlandschapvervullen;bijvoorbeeld
het afgraven van een dekzandrug.
Geomorfologischegesteldheid:het geheel van terreinvormen en hun onderlinge
samenhang.Degeomorfologische gesteldheidvaneengebiedkanwordenweergegeven
op een kaart.
Beoordelingsfactoren: een aspect van de geomorfologische gesteldheid dat mede het
effect vaneeningreepbepaaltbijvoorbeeld debeoordelingsfactor oppervlaktegeeft de
verhouding weertussen dedoordeingreeptebeïnvloeden oppervlakte endeomvang
van de terreinvorm.
Gradatie: het gewicht dat aan een beoordelingsfactor wordt toegekend.
Effectopdegeomorfologische gesteldheid: de veranderingen inde geomorfologische
gesteldheid als gevolg vaneen ingreep.Dit effect wordtbepaald met voor deingreep
gekozen beoordelingsfactoren. Deintrinsieke waardevan terreinvormen enprocessen
15

GEOMORFOLOGISCHE
GESTELDHEID

INGREPEN

Eigenschappenvande
geplande ingreep (2.2)

Eigenschappenvan het
typeterreinvorm (2.3)

Intrinsieke kenmerken

^'

V

"

Beoordelingsfactoren
(2.4)
|

Waarderingscriteria

>'

V

Effectvan eeningreep opde
geomorfologische gesteldheid (2.5)

Waardering geomorfologische gesteldheid

V

V

Effectvaneen ingreepopgeomorfologische waarden

Fig. 2 Opbouw van de methode voor het bepalen van de kwetsbaarheid van de
geomorfologische gesteldheid voor ingrepen. (Het hier te beschrijven instrument omvat de in
vetgedrukte kaders genoemde onderdelen)

wordt niet meegenomen bij het vaststellen van dit effect. Het effect van egaliseren in
een kreekruggenlandschap wordt bijvoorbeeld vastgesteld op grond van de mate waarin
de oorspronkelijk aanwezige reliëfverschillen zijn verminderd.
Effecten van een ingreep op geomorfologische waarden: de verandering in de waarde
van degeomorfologische gesteldheid alsgevolg van eeningreep.Deintrinsieke waarde
van terreinvormen enprocessen worden meegenomen inhetbepalen van dit effect. Het
effect op geomorfologische waarden van het egaliseren in een kreekruggenlandschap
is bijvoorbeeld zeer groot als het hier een bijzonder waardevol kreekruggenpatroon
betreft, terwijl dit effect geringer wordt beoordeeld als het om een weinig waardevol
kreekruggenpatroon gaat.

2.2 Ingrepen
Verschillende activiteiten in het landelijk gebied hebben wat betreft aard en intensiteit
uiteenlopende invloeden op de geomorfologische gesteldheid. Voor een effectbepaling
met de hier beschreven methode wordt het grote aantal mogelijke activiteiten
gecomprimeerd in een aantal basisvormen. Dit zijn de volgende ingrepen:
— ophogen: bestaand reliëf bedekken met aangevoerd (bodem)materiaal;
— afgraven: verwijderen van (eendeel van)hetreliëf door afvoer van bodemmateriaal;
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— egaliseren: verkleinen van reliëfverschillen zonder aan- of afvoer van
bodemmateriaal;
— intensieve betredingofgrondbewerking:aantasting vanhetreliëf opkleine schaal
met mogelijkheid tothetlokaal activeren vangeomorfologische processen;
—peilverlaging: verlaging van de grond- en oppervlaktewaterstand door diepe
ontwatering;
— inundatie (peilverhoging): onder water zetten vaneenterrein.
Intabel1 iseenoverzichtgegevenvaneenaantalruimtegebruiksvormenmet mogelijke
ingrepenvolgensdeindezemethodegehanteerdeindeling.Debijintensieveveehouderij
en glastuinbouw mogelijke ingrepen zijn, vanwege de grote oppervlakte die wordt
ingenomen doorbedrijfsgebouwen, dezelfde alsvoor stedelijke- enruralebebouwing.
Bijhetgebruikvandemethodekunnendeafmetingen enintensiteitvandeindezetabel
gegevenbasis-ingrepen zelfaangegeven worden.Opdezewijzekanheteffect vaneen
groot aantal activiteiten middelseen vertalingineen basisingreep worden bepaald.In
tabel2staateen aantal voorbeelden van activiteiten met een mogelijke vertaling naar
een indeze methode gebruikte ingreep.
Tabel 1 Gebruiksfuncties met daarbij mogelijke ingrepen die de geomorfologische gesteldheid
kunnen beïnvloeden
Gebruiksfunctie

Mogelijke
ingrepen
Ophogen

Afgraven

Egaliseren Intensieve
betreding/
bewerking

Peilverlaging Inundatie

X

X

X

X

X

X

X

X
X

LANDBOUW
akkerbouw
weidebouw
vollegrondstuinbouw

X

X

boomkwekerijen

X

X

X

bedrijfsgebouwen t.b.v.
glastuinbouw of inten-sieve
veehouderij

X

X

X

aanleg recreatieX
voorzieningen
NATUUR, BOS EN LANDSCHAP

X

X

natuur- en landschapsontwikkeling
bosbouw

X

X
X
X
X

RECREATIE
openluchtrecreatie

X

X

X

X

X

X

X

OVERIG
grondstofwinning

X

X

aanleg infrastructuur

X

X

X

X

stedelijke/rurale bebouwing

X

X

X

X
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2.3 Geomorfologische gesteldheid
Informatie over eigenschappen van de geomorfologische gesteldheid is te vinden op
bestaande Geomorfologische kaarten, zoals de Geomorfologische kaart van Nederland
1 :50 000(tenCateen Maarleveld, 1977;bedekt ca.2/3deel vanNederland) en enkele
speciaal uitgevoerde detailkarteringen.Bovendien ishetgegevensbestand 'GEOMORF'
van het project Landschapsecologische Kartering van Nederland (LKN) beschikbaar
(Bolsius en Eulderink (red.), 1994; Maas et al., 1994), waarin op basis van diverse
bronnen de geomorfologische gesteldheid van het gehele land in kilometergridcellen
is opgeslagen. Eigenschappen van terreinvormen dieindeze methode worden gebruikt
zijn hoogte, hellingshoek, oppervlak, vormbepalende factoren, ouderdom,
materiaalsamenstelling en de opbouw van het bodemprofiel.
Tabel 2 Enkele voorbeelden van activiteiten herleid tot een ingreep
Activiteit

Ingreep

Afmetingen van de ingreep

regionale zandwinning

afgraven

een gebied van 50 hectare tot een diepte van 5
meter afgraven

stadsuit- breiding
diepploegen van een perceel

ophogen
egaliseren

een terrein van 100 hectare 1meter opspuiten
V*-Vi meter reliëfverschil nivelleren op een
oppervlak van 2 ha

De mate van detail van deze informatie is in grote mate afhankelijk van de gebruikte
kaartschaal. De kleinste nog weer te geven terreinvorm is een vlakje van Vi bij Vzcm
op de kaart. Op een kaartschaal 1 :50 000, zoals gebruikt voor de Geomorfologische
kaart van Nederland, komt dit overeen met een oppervlak van 6,25 ha. Bij een
kaartschaal van 1 : 1 0 000 beslaat eenzelfde vakje van V2 bij Vicm een oppervlak van
0,25 ha.Dezekleinste karteerbare eenheid isdoorVink (1963) de 'basic mapping unit'
genoemd. Kaarten getekend opbasisvan degridcellen van 100hauithet LKN-bestand
GEOMORF zouden volgens deze stelregel een schaal 1 : 200 000 moeten hebben.
Voor toepassingen, zoals hier het bepalen van het effect van een ingreep op de
geomorfologische gesteldheid, dient men de 'basic mapping unit' met een factor 2 tot
4 vermenigvuldigen (Vink, 1963),tercorrectie van onzuiverheden binnende gekarteerde
eenheden. Dit oppervlak wordt wel de 'basic planning unit' genoemd. Voor planning
op verschillende niveaus isdaarom informatie op verschillende kaartschalen nodig. Op
een provinciaal niveau volstaat meestal een kaartschaal van 1 : 50 000. De kleinst
betrouwbare planningseenheid isin dit geval 2,5 tot 5ha. Voor gedetailleerde planning
op lokaal niveau zal eerder van een kaartschaal 1 : 1 0 000 gebruik gemaakt moeten
worden, wat voor de planning een minimaal oppervlak van 1 tot 2 ha betekent. Op
nationaal niveau volstaat het LKN-gegevensbestand GEOMORF waar de hoeveelheid
informatie in een kilometercel gedetailleerd genoeg is om een basic'planning unit van
100 ha te handhaven.
Behalvedezestriktkartografische beperkingen,bestaanerookinhoudelijke beperkingen.
Zo is zowel op de kaartbladen van de Geomorfologische kaart van Nederland als in
het LKN-gegevensbestand GEOMORF het kleinschalig reliëf niet of nauwelijks
aangegeven. Overeffecten opkleinschalige reliëfvormen kan mendus aandehand van
deze informatiebronnen geen uitspraken doen.
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Ondanksdedoordeschaalingegevenbeperking vanhetLKN-bestand GEOMORFtot
toepassingenopnationaalniveau,heeft gebruikvanhetLKNookaantrekkelijke aspecten
voortoepassingen oplagerniveaus.Nudegeomorfologische kartering vanNederland
is gestaakt, is het LKN-bestand de enige landsdekkende informatiebron voor
geomorfologie. Bovendien biedt zo'n gedigitaliseerd bestand demogelijkheid ommet
eencomputer deeffecten vaningrepen sneltekunnenbepalen enopkaarten zichtbaar
weer te geven.

2.4 Beoordelingsfactoren
Indezemethodewordendeafmetingen vaneeningreepvergelekenmetde afmetingen
vandegeomorfologische gesteldheid.Zokanbijvoorbeeld aangegevenwordeninwelke
matedehoogtevaneenterreinvormdoordehoogtevaneeningreepwordt beïnvloed.
Zowel voor het beoordelen van dit soort 'deeleffecten', als voor de invloed van een
ingreep op enkele andere kenmerken van de geomorfologische gesteldheid zijn
beoordelingsfactoren geformuleerd. De volgende beoordelingsfactoren zijn gekozen:
oppervlakte,reliëf,verstuiving,erosiegevoeligheid,maaiveldsdalingenherstelvermogen.
Oppervlakte en reliëfgevende verhouding weertussen deafmetingen van deingreep
en die van de terreinvorm. De verandering van terreinvormen door de werking van
stromend water en wind als een indirect effect van een ingreep wordt uitgedrukt met
respectievelijk debeoordelingsfactoren erosiegevoeligheidenverstuiving. Deeigenschap
van een weinig stevige ondergrond omna een peilverlaging een kleiner volume in te
nemen wordt uitgedrukt door de beoordelingsfactor maaiveldsdaling.
Herstelvermogenis een beoordelingsfactor die een positief effect van een ingreep
weergeeft: dekansenvoorhetoptredenvangeomorfologische processendiebijdragen
aan het herstel van een door de ingreep beïnvloede terreinvorm.
Het door eenbeoordelingsfactor weergegeven deeleffect wordtuitgedrukt in tweetot
viergradaties.Eenhogeregradatiewijstopeensterkereffect. Heteffect vaneeningreep
op de geomorfologische gesteldheid wordt vastgesteld door het combineren van de
gradatiesvoorderelevantebeoordelingsfactoren. Debeoordelingsfactoren dievoorde
zes basis-ingrepen zijn geselecteerd, staan vermeld in tabel 3. De betekenis van de
onderscheiden beoordelingsfactoren endewijze waaropdegradaties bepaald worden,
zullen hieronder worden beschreven. De hoogte van een gradatie van een
beoordelingsfactor kan worden opgevat als een maat voor de verandering van de
informatiefunctie van de geomorfologische gesteldheid. Dit is weergeven in tabel 4.
Het bepalen van het effect van een ingreep wordt beschreven in paragraaf 2.5.
De gradaties voor beoordelingsfactoren en klassen van effecten van ingrepen zijn
aangegeven in de tabellen met een grijs gerasterde ondergrond.
Debegrippenbeoordelingsfactoren engradatieswordendoorhetDLO-StaringCentrum
ook gebruikt bij de interpretatie van bodemkaarten (Haans, 1979;Van Soesbergen et
al., 1986).
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De gradaties voor beoordelingsfactoren en klassen van effecten van ingrepen zijn
aangegeven in de tabellen met een grijs gerasterde ondergrond
Tabel 3 Groepen van ingrepen en
Groep van
activiteiten

beoordelingsfactoren

Beoordelingsfactoren
Oppervlakte Reliëf

ophogen

x

x

afgraven

x

x

egaliseren*

x

x

betreding

x

peilverlaging

Verstuiving

Erosie

x

x

x

Maaiveldsdaling

Herstelvermogen

x

inundatie
x
x
* incl. omspuiten, diepploegen, diepdelven, diepspitten en andere vormen van 'vergraven'.

Tabel 4 Gradaties van
Gradatie en omschrijving

beoordelingsfactoren
Verandering in de informatiefunctie van de geomorfologie

1

gering effect

slechts weinig veranderingen in de betekenis van de geomorfologische
gesteldheid voor het geven van informatie.
de herkenbaarheid van de geomorfologische gesteldheid neemt af, maar
kenmerken als reliëf, hoogteligging, omvang of zichtbaarheid van de
terreinvorm of het vormenpatroon blijven genoeg aanknopingspunten geven
voor oriëntatie, educatie en onderzoek.

2

duidelijk effect

3

sterk effect

doordat de oorspronkelijke reliëfvormen nog maar slecht herkenbaar blijven,
wordt de betekenis van het oorspronkelijke reliëf voor oriëntatie, educatie of
onderzoek beduidend kleiner.

4

zeer sterk effect

de informatiefunctie van het oorspronkelijke reliëf is van vrijwel geen
betekenis nu dit reliëf niet meer herkenbaar is.

De beoordelingsfactoren die hieronder beschreven worden, zijn geschikt voor een
toepassing van demethode op zowel landelijk, provinciaal, als lokaal planningsniveau.
Hiervoor kunnen respectievelijk het LKN-gegevensbestand 'GEOMORF', de
Geomorfologische kaart van Nederland 1 : 50 000 en detailkarteringen op schaal 1:
10 000gebruiktworden.Inhoofdstuk 3zullen opdezedrieniveaus voorbeelden worden
gegeven van het toepassen van de methode. Voor het gedetailleerde schaalniveau 1:
10 000 kan het aantal beoordelingsfactoren nog uitgebreid worden. Uiteraard is dit
afhankelijk van de beschikbare basisgegevens. Mogelijke uitbreidingen kunnen zijn:
de lokatie van een activiteit binnen een terreinvorm, de aanwezigheid van kleinschalig
reliëf of de hellingshoek van terreinvorm en ingreep.
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2.4.1 Oppervlakte
Betekenis
Oppervlakte is gekozen als beoordelingsfactor, aangezien het effect van een ingreep
opde geomorfologische gesteldheid in belangrijke mate afhankelijk is vande grootte
vanhetdoordeingreeptebeïnvloeden oppervlak.Informatie overdeoppervlakte van
geomorfologische eenhedeniszoweltebepalenaandehandvande Geomorfologische
kaart 1: 50 000,alsrechtstreeksaftelezeninhetgeomorfologie gegevensbestandvan
het LKN project.
Gradaties
Voor het bepalen van de gradatie van deze beoordelingsfactor is tabel 5 gegeven. In
deze tabel zijn vier gradaties onderscheiden, naar grootte van effect oplopend van 1
tot4.Deverschillendegradatiesvandebeoordelingsfactor oppervlaktevaneenactiviteit
op een reliëfvorm zijn geïllustreerd infiguur3.
Tabel 5 Gradaties voor de beoordetingsfactor oppervlak
Oppervlakte ingreep/
'
Oppervlaktevorm
—
< 10%
~~
10-40%
40-70%

Gradatie
—•—-

>70%

4

5 Gradaties voor de beoordelingsfactor oppervlak

Toelichting
De keuze van de grenzen bij 10,40 en 70 %zal hieronder besproken worden.
— Een terreinvorm waarvan minder dan 10 %van de oppervlakte door een ingreep
isbeïnvloed,isnoggoedherkenbaar.Hetreliëfheeft nogeenduidelijke functie als
oriëntatiepuntinhetlandschap,vooreducatieenvooronderzoek.Inditgevalwordt
de ingreep als licht beoordeeld: gradatie 1.
— Een terreinvorm die voor meer dan 70 % van de oppervlakte van uiterlijk is
veranderd of aangetast, is niet meer als zodanig herkenbaar. Het resultaat van de
activiteit zal zeer ingrijpend zijn: gradatie 4.
— Ingrepen die tussen de 10en 70 %van de oppervlakte van de geomorfologische
gesteldheidbeïnvloedenzijnintweeëngedeeld.Wordteenterreinvormvoor 10tot
40 % van de oppervlakte beïnvloed, dan is de informatiefunctie van deze vorm
groter dan die van een terreinvorm die voor40 tot 70 %van de oppervlakte door
eeningreepisveranderd.Hieraanzijnrespectievelijk degradaties2en3toegekend.
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2.4.2 Relief
Betekenis
Heteffect vaneeningreepopeenterreinvormneemttoenaarmatededoordiehandeling
te vormen reliëfverschillen sterker afwijken van de oorspronkelijke reliëfverschillen.
Het reliëf van de geomorfologische gesteldheid is op de Geomorfologische kaart 1:
50 000 in 18 reliëfsubklassen en in het LKN- gegevensbestand in 9 reliëfeenheden
uitgedrukt. De beide indelingen zijn gegeven in Aanhangsel 1. Een uitgebreide
toelichtinghieropisgegevendoorTenCateenMaarleveld(1977)enMaasetal.(1994).
Metdezereliëfklassen kunnenhoogte,diepteenhellingshoekvanzowelreliëfvorm als
ingrepen worden aangegeven.Doordezeklassen metelkaartevergelijken kunnen we
het effect op het reliëf inschatten: de grootte van het verschil in reliëfklasse tussen
ingreep en geomorfologische gesteldheid is dan een maat voor het effect van die
activiteit op de reliëfvormen.
Gradaties
Voorhetbepalenvangradatiesvoordebeoordelingsfactor reliëfwordende reliëfklassen
van de bestaande terreinvormen en de door een ingreep aangebrachte veranderingen
metelkaarvergeleken.Ingrepenwordendaarvooringedeeldinhoogte/diepteklassendie
overeenkomen metdereliëfïndeling vande terreinvormen. In dezereliëfindeling van
deterreinvormen isookhetkenmerk hellingshoek verwerkt.Voorhet vergelijken van
reliëfklassen van terreinvormen en hoogte/diepteklassen van een ingreep zijn
matrixtabellen samengesteld waarmee de gradaties van de beoordelingsfactor reliëf
bepaaldkunnenworden.Erzijndrievanzulketabellengegeven:tabel6Avoorgebruik
van het LKN-bestand GEOMORF, tabel 6B voor gebruik van de Geomorfologische
kaartvanNederland 1 :50 000;entabel6CvooreenGeomorfologische kaartopschaal
1 : 10000(Mekkinketal., 1986).Dezelaatstekaartisgebruiktbij detoetsing vande
methode (Hoofdstuk 3).
Toelichting
De hoogste gradatie (zeer sterke invloed, 4) is toegekend aan een activiteit die meer
reliëf schept dan de terreinvorm aan reliëf bezit. Een activiteit die hoogteverschillen
vaneen gelijke ordeheeft alsdegeomorfologische gesteldheid isbeoordeeld meteen
gradatie 3.Is het door een activiteit te creëren hoogteverschil kleiner dan dat van de
geomorfologische gesteldheiddanwordteengradatie2toegekend.Delaagstegradatie
(nauwelijks of geen invloed, 1) is voor een activiteit die beduidend geringere
hoogteverschillen maaktdandeterreinvormkent.Infiguur 4wordende verschillende
gradaties voor deze beoordelingsfactor geïllustreerd met doorsneden van enkele
terreinvormen.
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Fig. 4 Voorbeelden van gradaties van de beoordelingsfactor reliëf.De laagste gradatie (1) is
gegeven aan de ingreep die nauwelijks invloed op het bestaande reliëf van de
geomorfologische gesteldheid heeft; de hoogste gradatie (4) is toegekend aan de ingreep die
in hoogte het bestaande reliëf overtreft.
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TaM 6aGradaties voordebeoordelingsfactorreliëfvoorgebruikmetLKNbestand

Reliëfeenheid

Hoogte/diepte ingreep in m (vgl. reliëfeenheid)

«A4

V4-V4

V*-5

5-30

0

3

4

4

4

4

4

1

2

3

4

4

4

4

2

2

30-115

>115

3

4

4

4

3

2

3

4

4

4

2

3

4

4

5

2

4

4

3

4

6

1

3
2

7

1

2

3

4

8

1

2

3

4

9

1

1

2

3

Tabel6bGradaties voordebeoordelingsfactorreliëfvoorgebruikvan de
GeomorfologischeKaartvan Nederlandschaal1 :SO000
—

Reliefsubklasse

Hoogte/diepte ingreep in m (vgl. reliëfsubklasse)

Vi-\Vz

1Î4-5

5-12W

1254-30 30-60

60-115 >115

1
2

3

4

4

4

4

4

4

2

3

4

4

4

4

4

4

4

3

1

2

3

4

4

4

4

4

4

2

«A4

4

Vt-Vi

4

4

3

4

4

4

4

4

5

2

3

4

4

4

4

6

2

3

4

4

4

4

7

2

3

4

4

4

4

8

2

3

4

4

4

4

9

2

3

4

4

4

4

10

2

3

4

4

4

4

11
12

1

2

3

4

4

4

2

3

4

4

4

4

2

3

4

4

4

2

3

4

4

13
14
15
16

1

2

3

4

2

3

4

4

17

]

1

2

3

4

18

i

1

1

2

3
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