r

$ f!ÛF

/ BfBUOTHEEK!

STARI~GGEBOUW

12 Geon1orfologische kartering

De geomOJfologische kartering heeft tot doel de terreinvormen in kaart te brengen op een wijze,
die 20H'el de vorm ::elf als de oppervlakte ervan tot uitdrukking brengt. Tevens kan op de geomorfologische kaart informatie verstrekt worden over de genese van de vormen, de aard van het
materiaal waaruit de vormen bestaan, en de ouderdom van de vormen. Een beknopt overzicht
1\'ordt gegeven van de legenda's van geomOJfologische kaarten, die in verschillende landen in
Europa zijn verschenen; het uitvoerigst wordt op de in ons land uitgegeven kaarten ingegaan. De
laatste paragraaf is gewtjd aan de toepassingen van dit type kaarten, zowel voor de geologie, de
bodemkunde als de planologie. Er wordt tensloffe aandacht gevraagd voor een methode om geo1110/folog ische eenheden te waarderen ten behoeve van natuurbescherming.
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12-l I NLEIDING

De geomorfologie heèl·t de huidige vormen van
het aardoppervlak 101 studic-objecr. D.:ze vormen, zoals vulkanen, plateaus, terrassen en
kunstmatige vormen zijn óf ontstaan door processen binnen de aarde, óf door processen op en
nabij het aardoppervlak, ór door menselijke
activiteiten. Een terreinvorm dankt zijn ontstaan
dus aan één van de bovengenoemde processen of
een combinat ie ervan . E r bestaat verder vtelal
verband tussen de vormen en de aard van heL
materiaal, waaruit deze zijn samengesteld. Bovendien wordt elk terreinekei door aantasting op den
duur min of meer verandt:rd en is zijn vorm d us
een functie van de tijd. Er kan ook göteld worden
dat het typisch voor de geomorfologie is dat de in
her landschap voorkomende vo rmen worden
ond.::rkcncl t:n beschreven (de morfogralle), de armctingt:n e rvan worden bepaald (de morfometrit:), het ontstaan van de terrei nvormen worclr
nagegaan (de morfogenese) en de ouderelom ervan
wordt bestudeerd (de morfochwnologie).
De geomorfologische kartering heeft tot doel
de terreinvormt:n in kaan Le brengen op een wijze,
die zowel dt: vorm zelf a ls de oppervlakte ervan
toL uitdrukking brengt. Een geomorfologische

kaart behoort bovendien informatie te verstrekken owr de genese van de vormen. Volgens de
meeste omkrzoekers moeten op de kaart eveneens cle aard van het materiaal waaruit cle vorm
bestaat en de ouderelom van de vorm tot uitdrukking worden gebracht. HeL nadeel hiervan is,
dat door zo'n groot aantal gegevens de leesbaarheid van de kaart gemakkelijk in het geelrang
komt. Mogelijk is de vooruitgang van de druktechniek één van de redenen waarom de laatste decennia meer geomorfologische kaarten verschijnen clan vroeger. Wat op enige kaarten staat aangegeven en is wegge laren wordt in de onderstaande paragraaf in het kon nagegaan.

12-1-1

Geomorfologische kaarren

In hand boeken worden de geomorfologische vormen vanwege hun driedimensionale karakter vaak
door middel van blokdiagrammen weergegeven.
Bij de kartering kan van dit hulpmiddel geen gebruik worden gemaakt. Wel kunnen zonder veel
moeite op een kaan de eigensc happen van een
vo rm die aan lengte en breedte zijn gebonden,
worden aangegeven. Dit is echter niet meer dan de
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projectie van de vorm. Het is daarom wenselijk,
dat ook gegevens over de hoogte en de aard van de
hellingen ter beschikking worden gesteld. In bepaalde gevallen kan dit door middel van hoogtelijnen gebeuren. Dit geldt echter voor vrij grote
en niet te lage vormen en dan met dien ve rstande
dat de hoogtelijnen op korte afstand van elkaar
liggen. Om kleine en lage vormen aan te geven
zijn hoogtelijnen ontoereikend , zodat er al leen al
hierom een belangrijk verschil is tussen een hoogtelijnenkaart en de hieronder behandelde geomorfologische kaarten. Bij een bespreking van
deze kaarten kan niet naar volledigheid worden
gestreefd; er worden daarom slechts enige voorbeelden gegeven.
Bekend zijn de geomorfologische kaarten van
de Franse school onder leiding van prof. Tricart
te Straatsburg. Deze kaarten verschijnen op
schaal I : 20 000, I : 25 000 en I : 50 000. J n de
legenda staan de geologische structuur, de lithologie en verder de erosie-, helling- , accumulatieen antropogene vormen op een zeer hoog indelingsniveau, terwijl levens gegevens omtrent de
hydrograne zijn vermeld. Verder zijn en ige hoogtelijnen aangegeven. De talrijke vormen worden
met symbolen aangegeven en dek leur ervan houdt
verband met de ouderdom van de vo rm en. Een
afzonderlijke lege nd a hij deze kaa rt e n is onlangs
verschenen (CNRS 1970). Om een indruk van dit
soort kaart te verkrijgen kan vcrwezen worden
naar de publikatie van Tricart e n Ussc lm a n
( 1969, 1970). De onlangs verschenen geomorfologische kaart van een deel va n Normandië ge lij kt
veel op de hiervoor genoemde kaart, doch hierop
is de ouderdom van s lecht s enkele vorme n aangegeven , die daarom niet kleurbepalend is
(Journaux 1969).
De geomorfologische kaart volgens het 1-longaarse concept geeft vrij veel gegevens omtrent de
lithologische samenstelling van het nabij en aa n de
oppervlakte voorkomende materiaal. De gekozen
kleuren houden verband met de genese va n het
materiaal en met de aard van de vormen. De
ouderdom der vormen wordt, voorzover bekend,
met symbolen aangegeve n (z ie Grilcwska 1967).
De Russische geo morfolo gisc he kaart gee ft de
lithologische samenstelling van de onverkitle afzettingen aan. De ouderdom wordt slechts van
grote vormen aan gegeven door middel va n rasters.
Enkele vormen , zoals smc ltwaterru gge n, z ijn aangegeven in symbolen. De kleur houdt vcrband met
de ontstaanswijze die in de lege nda op het hoo gste
niveau staat. Een interessa nt e bijzonderheid is dat
de erosiegevoeligheid van het mat c riaal wordt
aangegeven (zie Grilewska 1967) . Het verschil

tussen recente en fossiele vormen komt tot uitdrukkin g in een al of niet onderbroken lijn
(Fairbriclge 1968).
De samenstellers van de Poolse geomorfologisc he kaarten achten de ouderdom va n de vormen zo belangrijk dat deze klcurbepalencl is. Verschillende hellingklassen worden voorts op deze
kaarten onderscheiden, zoals hellingen van 2"-5 °,
van 5"- 10" en van 10"-20'· . De klasse met de
steilste hellingen bez it de opva ll endste kleur. De
andere hellingklassen bezitten kleuren van dezelfde kleurgroep doch vallen door lichte kleurverancleringen minder op naarmate de steilte van
de erin voorkomende hellingen afneemt.
De in Oost-Duitsland verschenen geomo rfol ogisc he kaarten, scha<! I 1 : 200 000, bezitten een indeling met de genese va n de oppervlaktevormen
op hel hoogste ni vea u . De kleur houdt clan ook
verbanel met de genese. De vom1cn worden onderverdeeld in terreinvormen die door <Jccu mulatie, en terreinvormen die door aantast in g zijn
onts taan . Bovendien zijn i~"), de legenda enige gegeve ns over de aard van het matcria a l e n de o ud erdom der vormen verwe rkt. De ka~1rten zijn door de
ee nvo udi ge legenda zeer duidelijk. In de bij de
kaarten behorende toelichting staan gegevens over
de bij de onclcrscheiclen een heden behorende hellingklassen (Franz. Schncidcr e n Sc hol z 1970).
Een geomorfologische kaart van een deel van
Zw itserland werd door Barsch ( 197 I) vcrvaa rel igel.
Deze onderzoeker onclerschciclt vormen die door
algemene denudatie zijn ontstaan. door glaci ale
werkingen, enz. Verder wordt bij de vorme n een
onderverdeling gemaakt in: a de vorm, b de
lineaire en c de arca le vor melcm enten. Zo is een
morenewal een vorm, ee n terraskant een lineair
vormclement en een vlak terreindeel een a re aal
vormelement Hellingklassen z ijn onderscheiden
van0-V,3 °- 7", 7"- 15 ' , 15°-35 ° en >35 °.
Hel ITC (International lnstitute l-or Acrial
Survey and Earth Scic nces) te Ensc hede vervaardigt eveneens geomorfologische kaarten. Hier
wordt de genese zo belangrijk geacht. dat ze kleurbepalend is. In de door dit In stit uut u itgegeve n
legenda (Verstappen en Van Zuiclam 1968) treffen we, evena ls in de Franse legenda. een g roo t
aanlal symbolen aan. Bi.J deze legenda houdt
echter de kleur van de sy mbo len ve rbanel met de
genese en ni et. zoals bij de Franse legenda . met de
ou derdom. De onclc rsc hciclcn hellingkla sse n worden op een afzo nderlijke kaart in kleur aangegeven. Men onderscheidt hierbij hellingen van <2°,
van 2°-5 °, van 5°- 15°, van 15 '-30° en va n > 30".
Vcrder wordt in ons land een geo morfologisc he
kaart van Nederland. schaal I : 50 000, door de
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Fig. 12-1. De in Nederlamt voorJ..omende n:liëlklas><.:n (vcrc..:nvoucligd).
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Rijks Geologische Dienst en de Stichting voor
Bodemkartering gezamenlijk uitgegeven. Deze
kaart bezit nog een voorlopige legenda, die binnenkort echter definitief zal zijn. Op de thans verschenen kaartbladen staat de ontstaanswijze op
het hoogste niveau en de kleuren zijn in vcrband
hiermede gekozen. Er worden op dit niveau vormen onderscheiden die ontstaan zijn door de zee,
door rivieren, door wind enz. Ook worden verschillende hellingklassen gebruikt die door middel
van lijnen worden aangegeven, terwijl tevens het
maximaal voorkomende hoogteverschil binnen
een gekarteerde eenheid wordt vermeld . De intensiteit van de kleuren, die zoals vermeld verband houden met de genese, wordt zo gekozen
dat de hoge vormen meer opvallen dan de lage.
Ook staan op deze kaarten gegevens over de
breedte van de sloten en het waterpeil. Door de
subcommissie geomorfologie van de Stichting
Wetenschappelijke Atlas van Nederland, is onlangs een kaartblad voor deze atlas samengesteld.
Op het kaartblad staan een negental geomorfologische kaartjes, schaal l : 50 000, van verschillende delen van Nederland.
De legenda van bovengenoemd kaartblad wijkt
af van die van de hierboven besproken Nederlandse kaart. Op het hoogste niveau wordt bijvoorbeeld middelland (land hoger clan 200 m boven NAP) gescheiden van laagland (land van - 2
tot200mboven NAP). Deze indeling, die overigens
nog niets zegt omtrent het reliëf zelf, heeft als
voordeel dat b.v. hoogveen in de Ardennen anders aangegeven wordt dan hoogveen in NoordBrabant. Ook wordt hierdoor de mogelijkheid geschapen, om voor middelland andere reliëfklassen te kiezen dan voor het laagland. Deze
reliëfklassen worden onderscheiden aan de hand
van de aanwezige hoogteverschillen en de steilte
van de erbij behorende hellingen. In Nederland
worden vier reliëfklassen onderscheiden (zie fig.
12-l). Deze reliëfklassen geven geen informatie
omtrent de terreinvormen. Voor deze vormen worden beschrijvende termen gebruikt zoals 'plateaus', 'terrassen', 'heuvelruggen', 'oneffenheden ',
enz. De onderverdeling in terreinvormen is uiteraard van het meeste belang daar het onderkennen
van vormen essentieel is voor de geomorfologie.
Bovendien is een terreinvorm een min of meer
exact gegeven dat niet onderhevig is aan ver a nderingen in de stand van de kenn is op een bepaald
ogenblik, dit in tegenstelling tol de ouderelom der
vormen, die veelal niet of zeer moei lijk te bepalen
is. De terreinvormen zelf kunnen weer onderverdeeld worden naar hun ontstaan, zoals terrassen
in rivierterrassen en glaciale terrassen; de genese

komt dus in deze namen tot uitdrukking. Ook
kunnen desgewenst op dit niveau gegevens over de
aard van het materiaal en de ouderdom vermeld
worden. Het zij n in het algemeen gegevens, die. in
tegenstelling lot die betreffende vormen, vrij
sterk gebonden zijn aan de huidige stand van onze
kennis.
Enige voordelen van deze legenda ten opzichte
van die waarbij de genese het belangrijkst wordt
geacht. zijn:
a De niet in het veld zichtbare onderscheidingen,
zoa ls veen in een komgcbied . kunnen worden
vermeden. Ze kunnen tol één enkele onderscheiding worden samengevoegd .
b Bij iedere vorm behoeft niet meer de invloed
van de mens te worden nagegaan. Dit blijkt nl. in
vele gevallen onmogelijk te z ijn.
c In een gebied met een bepaalde reliëfklasse
kunnen onderscheidingen worden gemaakt, die
alleen in dit gebied van belang zijn. Een vorm met
een zeer geringe hoogte zal b.v. in een gebied met
een laag heuvellandreliëf van belang zijn, doch is
zonder betekenis in een mé'er reliëfrijk gebied.
Tenslotte moet vcrmeld worden dat kleuren gekozen zijn die volgens de traditie bij de genese behoren. Dit komt de leesbaarheid ten goede en is
tevens va n belang in vcrband met contacten met
gebruikers van geologische en bodemkundige
kaarten. De reliëfklasse wordt tol uitdrukking
gebracht door middel van puntrast ers.
Rest ons thans nog in te gaan op de wijze
waarop een geomorfologische kaart tot stand
komt. We willen ons hierbij beperken tot voor-

Tabel 12-1 . Voorbeeld van een legenda van de geomorfologische kaart voor de atlas van Nederland
topografie

reliëfklassen

middelland middelgcbergtereliëf

m01jografte

mo1jogenese

plateaus

schiervlak terest
erosiehelling

hellingen
hoog heuvel- terrassen
landreliëf

plateauvormig rivierterras
stuwwal

heuvelruggen
complex van kustduinen
heuvels en
heuveltjes
dalen
beekdal
laagland

laag heuve llandrel iël'

terrassen
heuvelruggen

riv icrdalter-ras
stuwwal

GevmOJjólogische kartering
beelckn uit ons land, al heeft c.kzeiJ'de methode zijn
diensten ook bij kaneringen van het middelge• bergte bew.:zen.
Voorafgaande aan de kartering wordt een hoogtelijnenkaart gemaakt, hetgeen betekent dat de
hoogtelijnen van de topografische kaart in inkt
worden overgetrokken, zodat ze duidelijk zichtbaar zijn. Hierna worckn ruimten tussen de
hoogtelijnen ingekleurd om een goede indruk van
het aanwezige reli~f te verkrijgen en om hoogten
Fig. 12-2. Percentages niet-gerolde vuursteen plus
kristallijne groep in de gr indfractie 5-8 mm van monsters genomen in de stuwwal en in het kame-terras nabij Hult en. (Volgens De Ye.:r 1968.)
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onderling met elkaar te vergelijken. Verder worden aan de hand van de hoogtelijnen de hellingklassen onderscheiden. Dit gebe urt met een reeks
van op zeer doorzichtig materiaal getekende cirkels waarvan de diameters een maat zijn voor bepaalde hellingen. Deze cirkels worden over de
hoogtelijnen geschoven om de aanwezige helling
te bepalen. Als dit gebeurd is kunnen op de
kaart de reliëfklassen worden ingetekend. Verder
worden allerlei kaarten, zoa ls geologische kaarten en bodemkaarten, bestudeerd en oude topografische kaarten worden geraadpleegd om een
indruk te krijgen van de verancleringen in de laatste honderd jaar. Tevens worden luchtfoto's bestudeerd . Eerst als dit is gebeurd, wordt in het
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velo gewerkt. Nagegaan wordt in ho..:ver-r..: de
reeds onderscheidt:n ht:llingklas~.::n owr.::cnko• komen m..:t h..:tgcen in h..:t to.:rn.:in valt waar te
nemen. Hetzelfde geldt uiteraard voor cle uit de
hoogtelijnenkaart en luchtloto's afgt:h.:ide vormen. De terreinvormen worden op het oog omgrensd, waarbij speciaal gcl.::t wordt op terreinknikken; tevens worden zoveel mogelijk gegevens
verzameld omtrent aanwezige structuren, cle aard
van het materiaal, enz. Verder maakt de samensteller van cle geomorfologische kaart dikwijls
gebruik van boclcmkundige gegevens en van enige
methoden, zoals de korrelgroott<!-analyse, het
zandonclerzoèk volgens cle doorzichtige-plakbanclmethode (Maarlt:vdd 1%8), grind- en gesteenteonderzoek lMaarlevelcl 1956) en de scherphoekigheidsbepaling (Kummer 1970, Maarlevelel
1970). Als voorbeeld van wat met eenvoudig
grind- en gesteente-onderzoek valt te bereiken,
wordt naar de liguren 12-2 en 12-3 verwezen. Het
zandonderzoek volgens de doorzichtige-plakband
method.:: kan gegevens opleveren die belangrijk
zijn voor het bepalen van de genese, omdat verschillen in mineralogische samenstelling veelal
gepaard gaan met verschi llen in herkomst of
ouderdom. Dit geldt tevens voor het grindonderzoek. Gegevens betrefrende de scherphoekigheid
van zowel zand, g ri nd als stenen kunnen eveneens
interessant zijn, zowel in verband met cle crosiegevoeligheid als met de genese.
Het aantal plekken waar monsters moeten worden genomen is sterk alhankelijk van de omstandigh..:den. De praktijk heeft uitgewezen dat vaak
kan worden volstaan met éen waarneming pcr
omgrensd gebied.

12-2 TOEPASSINGEN
12-2-1

Geologie

Als de geoloog bij zijn kartering over een geomorfologische kaart beschikt, dan heeft hij hierdoor
een overzicht van de voor hem interessante terreingest.::ldheid. I-lij kan van de kaan allezen waar
bepaalde verschijnselen dic m..:t de g..:nesc verband houden, in het terrein zichtbaar zijn. Daar
er dikwijls een nauwe relatie is tussen de aard van
de hellingen, de hoogte van een vorm en de ouderdom (fig. 12-4), evenals tussen de materiaalgrenzen
cn vormgrenzen, kan hij ook uit de onderscheiden
vormen, helling..:n en hoogteverschillen voor de
gwlogische kartering relevante informatie verkrijgen. Verder kan cle geoloog effectiever werken
door bij de locatie va11 diepboringen gebru ik te
maken van de geomorfologische kaart. Kortom:

raadpleging van de geomorfologische kaart, die
relatief sn.:l vervaardigd kan worden ten opzichte
van de m..:..:stal zeer tijdrovende geologische kartering, zal tijdbesparend en dus tevens kostenbesparend kunnen werken.

Jong e

Oude

Dry as t ,Jd

Dryastijd

2m

_j 02m

Fig. 12-4. Doorsnede van een typische dekzandrug in
Midden-Nederland uit de Oucle-Dryastijd en uit de
Jonge-Dryastijd. Let op het hoogteverschil.
Wij zijn met deze voorbeelden verre van volledig. Hoezeer de geomorfologische kaart voor
de geoloog van waarde is, blijkt in ons land o.a.
uit het feit, dat een deel van geomorfologische
kartering door de Rijks Geologische Dienst
wordt bekostigd.

12-2-2

Bodemkunde

/

Voor de bodemkund ige is voor een groot deel
hetzelfde van toepassing als voor de geoloog.
Daarom is -h.:t van grote waarde als hij voorafgaand aan een boclcmkartering de beschikking
heeft over een geomorfologische kaart. Dikwijls
bestaat er verbanel tussen het voorkomen van bodemprolielen en de geomorfologische gesteldheid,
een verband dat nog wordt versterkt doordat bodt::m en terreinvorm een aantal vormingsfactoren
gcmeen hebben. Ook is de relatie tussen de grondwatenrappen en de relatieve hoogten van de terreinvormen in sterke mate aanwezig. Verder kan
erop worden gewezen dat de bodemkundige dikwijls cle grens van bodemkundige eenheden uit
praktische overwegin gen laat samenvallen met
geomorfologische grenzen.
Wij willen er tenslotte nog op wijzen, dat bepaalde vormen gebonden zijn aan eigenschappen,
die voor de bodemkundige ook van belang z ijn .
Als voorbeeld geven we een plateau-achtige
stuifzandvorm met zeer stei le hellingen (fig. 12-5).
De steilte van de hellingen wordt mede veroorzaakt door de aanwezigheid van een vrij resistente
laag op een bepaalde diepte in het duin. Soms is
het een oud bodemprofiel, doch ook kan het een
veenlaag z ijn (Koster 1970). De laag is van be-
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tekenis voor de waterhuishouding en tevens van
groot belang voor de groei van de bomen .

12-2-3 Planologie
Een geomorfologische kaart zoals deze hier wordt
bedoeld, is ook voor de landschaps- en recreatieplanoloog van belang. Hij kan direct van de kaart
aAezen, welke reliëfklassen (zie pag. 144) aanwezig
zijn en tevens meer gedetailleerde gegevens over
de relatieve hoogteverschillen en hellingen verkrijgen. Soms is JUist het vcrschil dat bestaat tussen de bodemkaart en de geologische kaart enerzijds en de geomorfologische kaart anderzijds voor
hem van betekenis. Zo worden stuifzanden op
beide eerstgenoemde kaarten niet nader onderverdeeld. Op de geomorfologische kaart wordt met
de hoogte van de duinen rekening gehouden, hetgeen betekent dat in ons land vier verschillende
onderscheidingen worden gemaakt. Vooral voor
wandelrecreatie maakt hetnamelijk een groot verschil of een duin b.v. ruim één meter of tientallen
meters hoog is. Alleen het feit al of men óvcr een
terreinvorm heen kan zien is van belang. Zo geeft
een landschap met ruggen die hoger clan ooghoogte zijn, meer afwisseling voor de recreant
dan een vlak gebied, terwijl een landschap met
heuvels hoger dan 5 111 een ander microklimaat
bezit. Op de geomorfologische kaarten worden
sloten in verband met de breedte en het waterpeil onderverdeeld. Het behoeft geen nader betoog, dat ook deze gegevens voor verschillende
vormen van reereatic van belang kunnen zijn.
Verder kan de kaart gegevens verstrekken die
interessant zijn voor de lanclschapsplanoloog.
Onder landschap wordt verstaan het uitcri ijk
aspect, of wel het reliëf en de aankleding van een

Fig. 12-5. Doorsnede van een steile plateauvormige
stuifzandheuvel ('fort') op de noordelijke Veluwe.
(Volgens Koster 1970.)

gebied (het landschapsbecld). Het reliëf valt zonder meer van de geomorfologische kaart af te
lezen, al moeten verschillenden eenheden worden
sa mengevoegd en moet hel al of niet zichtbaar
zijn van het reliëf in het veld tot uitdrukking worden gebracht op de kaart. Wanneer opgaande
begroeiing aanwezig is vallen kleine hoogteverschillen vrijwelniet op. In dat geval domineert dus
de vege tatie. Het reliëf kan echter zo sterk ontwikkeld ziJn , dal voor de recreant niet de vegetatie, doch het reliëf het meest opvalt. Van de ontwikkeling van het reliëf en van de aankleding
han gt hel af of het reliëf clan wel de aankleding als
meest opvallend landschapsaspeet in kleur op de
kaart moet worden aangegeven (zie ook hfdst. 13).
Tenslotte enige opmerkingen over de waardering van geomorfologische eenheden, vooral in
vcrband met een eventuele bescherming ervan.
Evenals er terreinen zijn die vanwege de bijzondere
Aora of fauna tol natuurmonument worden gemaakt, zijn er terreinen die omwille van hun geomorfologisc he gestcldh5id beschermd worden. De
wetenschappelijke waarde van een geomorfologisch clement hangt in de eerste plaats van de gaafheiel af; eenmaal geschonden delen kunnen niet
meer worden hersteld. Verder is de grootte van de
eenheden va n betekenis; hierbij moel echter worden opgemerkt dal deze belangrijk is zolang hel
overzicht er niet door wordt geschaad. Het spreekt
vanze lf, dat bij de waardering de mate van zeldzaamheid zeer belangrijk is , evenals in vele gevallen de male van diversiteit. Bij de waardering
van de Nederlandse uiterwaarden (Maarleveld en
De Lange 1972) werd de onderstaande formule
Ad
gebruikt: W = Sm x - A
( Z > Sm x

CJ A. hor.

[JII]

~

vf'!nig zand

-

Vf!Cn

humusp odsol

B . hor. humuspodsol

Ln.Z

waarin W = gebiedswaarde

(waarderingspunten), Sm = aantal geomorfolo-

80m

U ~ei;~o~~!~~ 1arm stuifzand
CJ gri j s humusarm Sluifzand

A: ).

+

Geununfo /ogisc/11.: karter ing

gisch gav<.: elemenL<.:n, Ad = oppervlakte geomorfologisch gaaf deel, A = oppcrvlakLè van de: uiter• vaarck, :Ln.Z = aantal zo.:ldzamc elèmcnl..:n (Z
= zeldzaamhçidsgeta l).
n = 4 wanneer een element I x voorkomt in I 00
gebieden
n = 3 wanneer een element 2 of 3 x voorkomt in
I 00 gebieden
n = 2 wanneer een element4 t/m 7 x voorkomt in
100 gebied..:n
n = 1 wanneer een element 8 t/m 15 x voorkomt
in 100 gt:bieclen
n = 0 wanneer een element > 15 x voorkomt in
100 gebieden
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Er wèrden vier waarderingsniveaus onderscheiden. Het laagste waardeniveau wordt gekenmo.:rkt door h..:t ontbreken van een zeldzaam element. Het erop volgende niveau bezit een hoeveelheid punten c!at tenminste gelijk is aan het
aantal dat wordt gescoord door het voorkomen
van één zeldzaam element (n = 1). Het aantal
punten van het hierop volgende niveau is ten
minste gelijk aan het aantal dat wordt toegekend
bij de aanwezigheid van één zeer zeldzaam element (n = 2), enz. Aan de vcrschil lende niveaus
kunnen de volgende waardcringen worden toegekend: niveau 4 = zeçr grote waarde,niveau 3 =grote
waarde, niveau 2 = vrij grote waarde en niveau
I = matige tot geringe waarde.
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