^2 cmbi&ty 2e ex.
BIBLIOTHEEK
STARINGGEBOUW
Aard enomvang vandeverschillen tussen dedatabestanden
GEOMORF enBODEMGT vanhetLKN-project

G.J. Maas

Rapport 336

DLO-Staring Centrum, Wageningen, 1995

LKN-Rapport 6

- 6HMIT t996

REFERAAT
Maas, G.J., 1995. Aard en omvang van de verschillen tussen de databestanden GEOMORF en
BODEMGT van het LKN-project. Wageningen, DLO-Staring Centrum. Rapport 336/LKN-rapport 6
68 blz.; 11 fig.; 4 tab.; 6 aanh.
De gegevensbestanden GEOMORF en BODEMGT van de Landschapsecologische Kartering van
Nederlands zijn in een aselecte steekproef met elkaar vergeleken. Naar schatting één op de vier cellen
verschilde inhoudelijk (geomorfologie en bodem) en één op de zeven qua oppervlakte stedelijk terrein.
Deze afwijkingen betreffen 30 à 35% van de celoppervlakte. De verschillen in oppervlakte stedelijk
terrein worden veroorzaakt door de verschillende opnametijdstippen van de bronnen. De inhoudelijke
verschillen tussen bodemkundige en geomorfologische informatie zijn intrinsiek. Geomorfologische
en bodemkundige gegevens beschrijven het landschap vanuit verschillende invalshoeken en vullen
elkaar aan. Bij gecombineerd gebruik ontstaat nieuwe informatie die bij het raadplegen van de
afzonderlijke bestanden ontbreekt.
Trefwoorden: bodem, fysische geografie, gegevensbestand, geomorfologie, grondwater
ISSN 0927-4499

©1995 DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (SC-DLO)
Postbus 125, 6700 AC Wageningen.
Tel.: (0317) 474200; fax: (0317) 424812; e-mail: postkamer@sc.dlo.nl
DLO-Staring Centrum is een voortzetting van: het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
(ICW), het Instituut voor Onderzoek van Bestrijdingsmiddelen, afd. Milieu (IOB), de Afd.
Landschapsbouw van het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw 'De
Dorschkamp' (LB), en de Stichting voor Bodemkartering (STIBOKA).
DLO-Staring Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het
gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van DLO-Staring Centrum.
Project 7111

[Rap336.HM/12.95]

Inhoud
biz.
Woord vooraf

7

Samenvatting

9

1 Inleiding

11

2 Werkwijze

13

3 Resultaat van de steekproef
3.1 Overeenkomsten en verschillen
3.2 Beschrijving van een aantal voorkomende verschillen
4 Conclusies en aanbevelingen
4.1 Conclusies
4.2 Aanbevelingen

17
17
20
29
29
30

Literatuur

33

Tabellen
1 Fragment uit de steekproef
13
2 Aard en omvang van de verschillen tussen GEOMORF en BODEMGT in de
steekproef
18
3 Verschillen tussen GEOMORF en BODEMGT ingedeeld naar vormbepalend
proces
19
4 De kans op verschillen tussen GEOMORF en BODEMGT
29

Figuren
1 Frequentiediagram van de overeenkomst tussen GEOMORF en BODEMGT
in de steekproef
2 Buitendijkse gronden in GEOMORF en BODEMGT en de cellen waar deze
eenheden in beide bestanden voorkomen
3 Dwarsprofiel door een veenkoloniale ontginningsvlakte
4 Veenkoloniale ontginningsvlakte (GEOMORF) met bodemeenheden met een
veenkoloniaal dek of een moerige bovengrond
5 Petgaten en aangemaakte petgaten in GEOMORFen BODEMGT endecellen
waarin deze eenheden in beide bestanden voorkomen
6 Rivierterrassen (GEOMORF) met (holocene) rivierklei (BODEMGT)
7 Rivierterrassen (GEOMORF) met oude rivierklei (BODEMGT) en de cellen
waar het bodembestand oude rivierklei aangeeft en terrassen in het
geomorfologische bestand ontbreken.
8 Rivierduinen op de oostelijke Maasoever
9 Hellingassociaties in GEOMORF en BODEMGT en de cellen waar deze
eenheden in beide bestanden voorkomen

17
21
21
22
22
25
25
25
26

10 Grondmorenevormen (GEOMORF) en bodemeenheden met leem of klei in
de ondergrond (BODEMGT) en de cellen waarin deze eenheden in beide
bestanden voorkomen
11 Meest recente bron per kaartblad

26
31

Aanhangsels
1 Eenheden BODEMGT
35
2 Eenheden GEOMORF
41
3 Eenheden uit het databestand GEOMORF en de corresponderende eenheden
in het databestand BODEMGT
47
4 Lijst van in de steekproef waargenomen verschillen en het aantal cellen waarin
het verschil in de steekproef is waargenomen.
55
5 Combinaties van geomorfologische eenheden en bodemeenheden in de
steekproef
57
6 Verantwoording van de figuren 2 en 4 t/m 10
67

Woord vooraf
Dit rapport is het zesde in de reeks LKN-rapporten. Het rapport beschrijft de
verschillentussenhetbodem-engrondwatertrappenbestand enhet geomorfologische
bestand van het project Landschapsecologische Kartering van Nederland (LKN).
De toelichtingen bij het BODEMGT-bestand (De Waal, 1992) en het bestand
GEOMORF (Maas et al., 1994)zijn eerder in dereeks LKN-rapporten verschenen.
Een overzicht van LKN-bestanden en hun gebruiksmogelijkheden wordt gegeven
in het Eindrapport van het LKN-project (Bolsius et al.,1994).
Het onderzoek naar de verschillen tussen de data-bestanden BODEMGT en
GEOMORF is uitgevoerd door DLO-Staring Centrum in opdracht van de Rijks
PlanologischeDienst(RPD),hetInformatie enKennisCentrumNatuurbeheer(IKC-N)
vanhetMinisterievanLandbouw,NatuurbeheerenVisserij (LNV)enhetDirectoraatGeneraal Milieubeheer (DGM) van het Ministerie van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Miliebeheer (VROM).
Ing.B.J. Looise heeft de steekproef voorbereid ende inhoudelijke begeleiding was
in handen van drs. H.P. Wolfert. Daarnaast dank ik drs. J.H. Oude Voshaar voor
zijn adviezen op het terrein van de statistiek.

Samenvatting
In hetLKN-bestand zijn gegevens overbodemen grondwatertrappen en informatie
overdegeomorfologischegesteldheidintweeafzonderlijke deelbestanden opgeslagen.
Opgrondvandesamenhangtussengeomorfologie, bodemengrondwater verwachtten
weeenzekerematevanovereenkomsttussendebeidedeelbestanden.Daarnaast zijn
erredenenomaantenemendaterverschillentussendedeelbestandenbestaan,alleen
al om het feit dat het reliëf slechts één van de bodemvormende factoren is. Om
inzicht te verschaffen in deze verschillen is een onderzoek uitgevoerd naar de aard
endeomvangvandeverschillentussendedatabestanden GEOMORFenBODEMGT.
Hetdoelvandevergelijking vandebestandenwashetbeschrijven vande verschillen
naar aard en omvang, de aanwezige verschillen te verklaren, en aanbevelingen te
doen voor eventuele correctie en gebruik van beide databestanden.
Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een aselecte steekproef met een
steekproefgrootte van300gridcellenvan l x l km.Bijelkegeomorfologische eenheid
is een lijst metmogelijke corresponderende bodemeenheden gemaakt. Aan dehand
van deze lijst is per cel, door de oppervlakte van de eenheden met elkaar te
vergelijken de mate van overeenkomst vastgesteld, en is de belangrijkste oorzaak
van het eventuele verschil bepaald.
In de steekproef komen GEOMORF en BODEMGT, volgens de vooraf opgestelde
lijst met corresponderende eenheden op 71%van de onderzochte oppervlakte met
elkaarovereen.Erzijn27verschilpuntenindesteekproef waargenomen (Aanhangsel
4). Deze zijn gegroepeerd in vijf categorieën (tabel 2):
1. water;
2. ontbreken geomorfologische informatie;
3. urbaan terrein;
4. GEOMORF en BODEMGT corresponderen niet met elkaar;
5. GEOMORF en BODEMGT corresponderen met elkaar, maar er is een (klein)
verschil in oppervlakte tussen betreffende eenheden.
De discrepantie in de oppervlakte water en het onbreken van geomorfologische
informatie heeft betrekking op respectievelijk 12,7% en 0,8% van de
steekproefoppervlakte. Beideverschillen zijnhetgevolgvanhetfeitdatGEOMORF
tentijde van de steekproef nog niet geheel was afgerond. Deontbrekende gegevens
zijn inmiddelsaanhetbestandtoegevoegd,zodatergeengeomorfologische informatie
meer ontbreekt en de verschillen in oppervlakte water tussen de bestanden
teruggebracht zijn tot normale waarden (vergelijkbaar met categorie 5). Uit de
steekproef blijkt dat in 4,8% van de gevallen de oppervlakte urbaan terrein in de
bestandennietmetelkaarovereenkomt endatin8%vandeonderzochte oppervlakte
de geomorfologische en bodemkundige informatie niet met elkaar correspondeert.
Ten slottezijn erkleineverschilleninoppervlakteaanwezigtusseninhoudelijk goed
corresponderende eenheden in beide bestanden. Deze verschillen beslaan 2,8%van
de steekproefoppervlakte.

Uit de gevens van de steekproef is geschat hoe groot de kans is in het bestand een
cel aan te treffen waarin GEOMORF en BODEMGT niet met elkaar overeenkomen.
De schatting is dat in één op de vier cellen de geomorfologische informatie
inhoudelijk niet correspondeert met BODEMGT en dat in één op de zeven cellen
verschillen optreden in de oppervlakte urbaan terrein. De verschillen hebben
betrekking op gemiddeld 30-35% van de celoppervlakte.
De verschillen worden o.a. veroorzaakt door variatie in de datum van opname en de
kwaliteit van de oorspronkelijke bronnen, de generalisatieprocedure en schattingsen interpretatiefouten bij de opbouw van de bestanden. Daarnaast bleek in dit
onderzoek dat in veel cellen die op heteerste gezicht niet met elkaar corresponderen,
het verschil is terug te voeren op het feit dat geomorfologische en bodemkundige
informatie op bepaalde punten wezenlijk van aard verschillen. Grenzen in het
landschap worden door de geomorfologie en bodemkunde vanuit verschillende
invalshoeken beschreven. LKN biedt de mogelijkheid om in 'overlay'-procedures
unieke combinaties van geomorfologie en bodem, en relevante gradiënten in het
landschap te traceren. Het verdient aanbeveling hier gebruik van te maken. Juist de
cellen waarin de gegevens uit GEOMORF en BODEMGT op het eerste gezicht niet
met elkaar corresponderen, blijken informatie te bevatten die men bij het raadplegen
van de bestanden afzonderlijk zou missen. In hoofdstuk 3 worden hier enkele
voorbeelden van gegeven.
De gebruiker van LKN-bestanden dient er rekening mee te houden dat er een grote
temporele variatie in de opname van de bronnen bestaat. Globaal genomen is de
informatie in GEOMORF van recentere datum; hierop bestaan uitzonderingen. In
figuur 11 is per kaartblad de meest recente bron weergegeven. In verband met de
temporele variatie in de opname van debronnen wordt aanbevolen om bij herziening
van het LKN-bestand de opnamedatum aan het record toe te voegen.
Een afgeleide conclusie van het onderzoek is dat recente topografische informatie
in het LKN-bestand ontbreekt. Vanuit de deelbestanden is geen compleet en recent
overzicht van de urbane gebieden en infrastructuur af te leiden. Aanbevolen wordt
om topografische informatie te betrekken van andere en op dit punt actuelere
geografische informatiesystemen en deze te koppelen aan LKN.
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1 Inleiding
In het LKN-bestand zijn gegevens over de terrestrische abiotische gesteldheid van
Nederland opgeslagen in de deelbestanden GEOMORF en BODEMGT. Het deelbestand GEOMORF bevat informatie over de aard, verspreiding en ouderdom van
vormen van het aardoppervlak, het bijbehorende reliëf en demet de vorm en reliëf
samenhangendeprocessen.Inhetdeelbestand BODEMGTzijn landschapsecologisch
relevante bodemtypen engrondwatertrappen vastgelegd. Debestanden GEOMORF
en BODEMGT zijn onafhankelijk van elkaar en met verschillende procedures
opgebouwd.
Tussendegeomorfologische gesteldheidendebodembestaateenzekere samenhang.
Hetreliëf geldtalséénvandebelangrijkste bodemvormendefactoren. Hetfeit echter
dat ook andere factoren een rol spelen bij de bodemvorming heeft tot gevolg dat
erookverschillentussendegeomorfologische enbodemgesteldheidkunnen optreden.
De bestanden GEOMORF en BODEMGT zullen dus overeenkomsten, maar ook
verschillen vertonen.
Inzicht in de verschillen tussen beide bestanden is om twee redenen gewenst:
- verschillendieernietbehorentezijnwijzenmogelijkopfouten inhetdatabestand;
ditonderzoekvormtduseenaanvullendekwaliteitscontrole,waaruit aanbevelingen
voor verbeteringen kunnnen worden geformuleerd;
- het is belangrijk voor de gebruiker om inzicht te hebben in de aard en omvang
vandeverschillen omeenkeuzetekunnenmakentussendebestanden,ofomjuist
degegevensuitbeidebestanden gecombineerd tekunnengebruiken.Inditverband
kunnen aanbevelingen voor het gebruik worden gedaan.
Indeafrondende fase vanhetLKN-project isdaaromeenonderzoek uitgevoerd met
als doel:
1. verschillen tussen GEOMORF en BODEMGT te beschrijven naar aard en
omvang;
2. verschillen tussen GEOMORF en BODEMGT te verklaren;
3. aanbevelingen te doen voor correctie en gebruik.
Hoewel in het rapport enkele aanbevelingen voor het gebruik van beide LKNbestanden worden gedaan,laathetrapport zichnietuit overdevraag welk abiotisch
bestand men moet gebruiken bij specifieke toepassingen.
Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een aselecte steekproef. De variabelen
die in het onderzoek zijn gemeten, zijn: de frequentie, de soort en de oppervlakte
van de verschillen tussen de databestanden.
InHoofdstuk 2vanhetrapportwordteenuiteenzetting gegevenvandemethode aan
de hand van drie cellen uit de steekproef. De resultaten van de steekproef worden
beschreven in hoofdstuk 3. Een aantal verschillen die in de steekproef naar voren
kwamenworden indithoofdstuk uitgebreidbesprokenengeïllustreerdmetgridcellenkaartjes van selecties van corresponderende eenheden uit de databestanden
11

BODEMGT en GEOMORF. Ten slotte worden in Hoofdstuk 4 de vragen
voortkomend uit de doelstelling van het onderzoek beantwoord.
Omdat dit rapport voortvloeit uit de afronding van de LKN-bestanden BODEMGT
en GEOMORF wordt van de lezer verwacht kennis genomen te hebben van de
toelichtingen die bij deze bestanden zijn verschenen (De Waal, 1992 & 1994; Maas
et al., 1994).
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2 Werkwijze
Het LKN-databestand bevat ca. 42 000 gridcellen van l x l km. Hieruit is een
aselecte steekproef van 300 cellen genomen. De geomorfologische informatie uit
hetdatabestand GEOMORF(Maasetal., 1994)enbodemkundige informatie uithet
databestand BODEMGT(DeWaal, 1992) van deze cellen is naast elkaar afgedrukt
zoals in tabel 1.Een verklaring van de bodemkundige en geomorfologische codes
is respectievelijk opgenomen in Aanhangsel 1en 2.
Tabel 1 Fragment uit de steekproef

Cel

GEOMORF

BODEM-GT
code

code

opp

code

opp

108497
108497
108497
108497
108497
108497

1600
1600
2424
2428
2428
2458

2
3
3
3
4
4

24
32
4
4
13
20

12701

55

111427
111427
111427

1600
2424
9998

2
2
98

66
17
16

12741
22742
98000

65
17
18

111521
111521
111521
111521
111521
111521

2418
2428
2451
9996
9998
9999

2
3
4
98
98
99

28
3
29
15
15
7

22462
22602
22701
98000
99000

2
13
75
6
4

Bijelkegeomorfologische eenheidofclustervaneenhedeniseenlijst met mogelijke
corresponderende bodemkundige eenheden gemaakt (Aanhangsel 3).Duidelijk zal
zijn dat hier geen sprake kan zijn van een één op één vertaaltabel. Per
geomorfologische eenheid kunnen sterk uiteenlopende bodemkundige eenheden
voorkomen, en andersom kunnen in een bodemkundige eenheid verschillende
morfologische omstandigheden voorkomen.
Aan de hand van deze lijst van corresponderende eenheden zijn de in de cel
aanwezige geomorfologische enbodemkundige eenheden metelkaar gecombineerd
en is per combinatie het verschil in oppervlakte bepaald. De som van deze
verschillen, gedeeld door een factor 2 (het maximale verschil is 200 ha), is de
oppervlakte of het percentage waarin GEOMORFenBODEMGT in de betreffende
cel van elkaar afwijken. Het complement van het verschil is gelijk aan de
overeenkomst tussen beide bestanden in de cel. Met behulp van de cellen uit tabel
1 zal de methode in drie voorbeelden worden uitgewerkt.
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Voorbeeld 1 Cel 108497
LKN-tabel
Combinatie 1
GEOMORF
BODEMGT

Code Gt
12701
1600 2
1600 3

Beschrijving
veenrestvlakte met enig reliëf
veengronden met kleidek
veengronden met kleidek

Opp (ha)
55
24
32+
56-

Verschil (absoluut)
Combinatie 2
GEOMORF
BODEMGT

2424
2428
2428
2458

3
3
4
4

zware kalkr. zeekleigr. op veen
... zware kalkarme zeekleigr.
... zware kalkarme zeekleigr.
... zware kalkrijke zeekleigr.

-45
4
4
13
20+

41Verschil (absoluut)
Totale absolute verschil per 200 ha (2 x 1 celoppervlakte)
Percentage van de celoppervakte waarin GEOMORF en BODEMGT onderling afwijken

86 +
87
44%

De discrepantie tussen GEOMORF en BODEMGT in deze cel is44%,tegenover 56%
overeenkomst tussen beide bestanden. De oorzaak voor de slechte 'fit' in deze cel
is het ontbreken van informatie in het bestand GEOMORF. De informatie in deze
cel is niet volledig: slechts de dominante geomorfologische informatie is opgeslagen.
Voorbeeld 2 Cel 111427
LKN-tabel

Code Gt

Combinatie 1
GEOMORF
BODEMGT
Verschil (absoluut)

12742
1600 2

Combinatie 2
GEOMORF
22742
BODEMGT
2424 2
Verschil (absoluut)

Beschrijving

Opp (ha)

veenrestvlakte met ruggen
veengronden met kleidek...

65
66

vlakte van getij-afz. met ruggen
zware kalkr. zeekleigr. op veen

17
170

Combinatie 3
GEOMORF
98000
urbaan
18
BODEMGT
9998
bebouwd terrein
16 Verschil (absoluut)
2_+
Totale absolute verschil per 200 ha (2 x 1 celoppervlakte)
3
Percentage van de celoppervakte waarin GEOMORF en BODEMGT onderling afwijken 2%

In voorbeeld 2komen GEOMORF en BODEMGT nagenoeg met elkaar overeen en
is er slechts sprake van een marginaal verschil in oppervlakte tussen de combinatieeenheden van ca. 2%. Elke geomorfologische eenheid in deze cel heeft een equivalent
in het bestand BODEMGT.
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Voorbeeld 3 Cel111521
LKN-tabel

Code Gt

Combinatie 1
GEOMORF
BODEMGT
Verschil (absoluut)

22462
-

Combinatie 2
GEOMORF

Beschrijving

Opp (ha)
2
0-

strandwal
-

2

22602
22701

welvingen in getij-afzettingen
vlakte van getij-afzettingen...

13
75 +

2418 2
2428 3
2451 4

...zware zeekleigr. met eerdlaag
...zware kalkarme zeekleigronden
lichte kalkrijke zeekleigr. ...

28
3
29 +

88
BODEMGT

60
28

Verschil (absoluut)
Combinatie 3
GEOMORF
BODEMGT

98000
9996
9998

urbaan
opgehoogd terrein
bebouwd terrein

6
15
15 +
30

Verschil (absoluut)

24

Combinatie 4
GEOMORF
99000
water
4
BODEMGT
9999
water
7Verschil (absoluut)
3+
Totale absolute verschil per 200 ha (2 x 1celoppervlakte)
57
Percentage van de celoppervlakte waarin GEOMORF en BODEMGT onderling afwijken 29%

De vergelijking GEOMORF en BODEMGT resulteert in deze laatste voorbeeldcel
in een verschil van 29%vande oppervlakte.Dit wordt vooral veroorzaakt door een
grotere oppervlakte opgehoogd/bebouwd terrein in het bodembestand ten opzichte
van 'urbaan' in het bestand GEOMORF. In tegenstelling tot voorbeeld 2 waarin
geomorfologische eenheden enkelvoudig combineren metbodemeenheden, worden
in dit laatste voorbeeld clusters van eenheden met elkaar gecombineerd. Zowel
vlakten als welvingen in getij-afzettingen corresponderen met de aanwezige
bodemkundige eenheden.
Op deze wijze is van elke cel in de steekproef vervolgens de aard van het verschil
vastgesteld en doormiddel vaneenaandeceltoegewezen codevastgelegd. Hoewel
ernatuurlijk verschillendeoorzakenkunnenzijnwaardoorinformatie uitbeideLKNbestanden in een bepaalde cel niet met elkaar strookt, is steeds geprobeerd de
belangrijkste oorzaak vast te stellen. Daarvoor is regelmatig het oorspronkelijke
bronmateriaal geraadpleegd. Zo zijn 27 verschillende afwijkingen geconstateerd
(Aanhangsel 4). De mate waarin een bepaalde afwijking in de totale steekproef
voorkomt, ishetprodukt vandegemiddelde oppervlakte-afwijking percel(voordit
verschil) en het percentage cellen waarin de afwijking is waargenomen. De
combinaties van eenheden van GEOMORF en BODEMGT die in de steekproef
voorkomen én zijn geaccepteerd, zijn beschreven in Aanhangsel 5.
Indesteekproef isnietapartgekekennaardeovereenkomsttussende geomorfologie
engrondwatertrappen.DeGt-informatie isgebruikt ombodemeenheden toete wijzen
15

aan dejuiste geomorfologische eenheden.Een aanzienlijk aantal bodemeenheden komt
zowel onder natte als droge omstandigheden voor. Het komt dan ook voor dat bij
een bepaalde geomorfologische eenheid bijvoorbeeld de droge variant van het
bodemtype wel past, maar een natte niet. Dit is duidelijk te illustreren aan de hand
van bodemeenheid 5515, zwarte enkeerdgrond. De droge variant correspondeert met
morfologische vormeenheden als (dekzand)ruggen en kopjes, plateaus en terrassen
en glooiingen en waaiers, terwijl de natte zwarte enkeerdgrond voorkomt in
beekdalen, depressies en dalvormige laagten.
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3 Resultaat van de steekproef
3.1 Overeenkomsten en verschillen
In figuur 1isde overeenkomst tussen debestanden weergegeven ineen frequentiediagram, met een relatieve verdeling en eenklassengrootte van 5%.In het diagram
is in de meest rechtse kolom te lezen, dat in ca. 30% van de cellen de geomorfologische informatie voor meer dan 95% overeen komt met het bodem- en
grondwaterbestand. Verplaatsen weonsinhetdiagramnaarlinksdanwordtnaarmate
de overeenkomst tussen de bestanden afneemt het percentage cellen steeds kleiner.
Opvallend is de piek van 15%bij de klasse 0. Deze wordt veroorzaakt door het
onbreken van informatie in cellen in het bestand GEOMORF ten opzichte van
BODEMGT.Hieropwordtbij debeschrijving vandeaardvandeafwijkingen nader
in gegaan. De gemiddelde overeenkomst tussen GEOMORF en BODEMGT in de
steekproef is berekend op ca. 71%van de oppervlakte (s = 35,3).
Voor gemiddeld 29% van de oppervlakte, verspreid over 94% van de cellen
corresponderen GEOMORF en BODEMGT in de steekproef niet met elkaar. Een
lijst met alle 27 voorkomende verschillen en de frequentie waarin het verschil is
waargenomen is opgenomen in aanhangsel 4. De verschillen zijn in 5 categoriën
gerangschikt. In tabel 2 is per categorie het aantal cellen en de oppervlakte
weergegeven.
Frequentie (%)
30

r

20

10 -

i~~] r—i n i—i
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Overeenkomst percel (%)

Fig. 1 Frequentiediagram
steekproef

van de overeenkomst tussen GEOMORF en BODEMGT in de
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Tabel 2 Aard en omvang van de verschillen tussen GEOMORF en BODEMGT in de steekproef
Aard van de verschillen

Aanhangsel 4
verschil nr.

1 Oppervlakte water

1

2 Ontbreken Geomorfologische
informatie

Cellen
(n)

Oppervlakte

(%)

39

12,7

4, 5

5

0,8

3 Oppervlakte urbaan

2, 3

43

4,6

4 Oppervlakte nietcorresponderende eenheden

10 t/m 27

68

8,0

5 Oppervlakte
corresponderende eenheden

6 t/m 9

127

2,8

282

29,0

Totaal

N.B. 18 van de 300 steekproefcellen komen 100% met elkaar overeen.

De discrepantie in oppervlakte water (1) en het ontbreken van geomorfologische
informatie (2) zijn niet zozeer verschillen tussen de bestanden, maar worden direct
veroorzaakt door het feit dat het bestand GEOMORF nog niet geheel was afgerond
op het moment van de steekproef. GEOMORF is geheel handmatig tot stand
gekomen, en methet oog op geautomatiseerde aanvulling van algemene topografische
informatie in een latere fase, zijn grote oppervlakten open water in eerste instantie
niet ingevoerd. Het open water in GEOMORF zal vanuit BODEMGT verder worden
aangevuld. Het ontbreken van geomorfologische informatie in een beperkt aantal
cellen is een erfenis van de oorspronkelijke opzet van LKN om per cel van 1 km
één dominante morfologische eenheid weer te geven. Deze opzet is ingehaald door
detoenemende mogelijkheden van Geografische Informatiesystemen. Daardoor zijn
in de uiteindelijke versie van het LKN-bestand GEOMORF per cel alle geomorfologische eenheden (gegeneraliseerd) opgeslagen.
De cellen waarin voor dezelfde kaarteenheid verschillende coderingen in het LKNbestand zijn ingevoerd zijn ook tot deze categorie gerekend. De oppervlakte van deze
cellen overschrijdt de 100 ha.
In de verdere analyse van de verschillen tussen GEOMORF en BODEMGT spelen
deze cellen geen rol. Bij het verschijnen van dit rapport is het bestand GEOMORF
geheel afgerond en zullen verschillen in oppervlakte open water teruggebracht zijn
tot normale proporties en het ontbreken van geomorfologische informatie van meer
dan 5% van de celoppervlakte niet meer voorkomen.
Een eerste belangrijk punt van verschil tussen GEOMORF en BODEMGT zijn de
oppervlakten urbaan c.q. bebouwd terrein (categorie 3, tabel 2). In verhouding met
de oppervlakte die urbaan in het totale bestand inneemt, zijn de aangetroffen
verschillen erg groot (tabel 3). Er zijn drie oorzaken voor aan te wijzen. De
belangrijkste oorzaak isdevariatie intijd tussen de opname van de gebruikte bronnen
voor BODEMGT en GEOMORF: de Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000 en
geomorfologische en fysisch-geografische kaarten. Dit verschilt van kaartblad tot
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kaartblad,maarkanoplopentotmeerdantweedecennia.Inhetalgemeenkangesteld
wordendatdegeomorfologische informatie hetmeestrecentis,ofvan vergelijkbare
ouderdom isalsdebodemkaart.Een tweede oorzaak isdat opdebodemkaart alleen
degroterewoonkernenzijnuitgelijnd, integenstelling totdegeomorfologische kaart,
waaropookdekleinerewoonkernenalsbebouwdterreinzijnweergegeven.Alsderde
oorzaakkanwordenaangemerktdatopdebodemkaarteenantropogenebeïnvloeding,
zoals afgraven of egaliseren, is weergegeven in de vorm van een toevoeging (bijv.
'schopjes') aandeoorspronkelijke bodemeenheid, terwijl degeomorfologische kaart
hiervoor eenheden heeft gereserveerd, bijvoorbeeld: vlakte ontstaan door afgraving
of egalisatie.
Tabel 3 Verschillen tussen GEOMORF en BODEMGT ingedeeld naar vormbepalend
Dominant vormbepalend
proces
Organogeen
Marien
Eolisch
Fluviatiel
Glaciaal
Fluvioglaciaal
Tektonisch en denudatief
Urbaan/antropogeen

Cellen in
GEOMORF (%)
11,3
26,4
23,5
14,4
8,4
0,5
6,1
9,4

proces

Steekproefcellen met
niet corresponderende
eenheden (%)
8,1
10,0
20,7
10,0
9,0
0,0
3,6
38,6

EentweedebelangrijkecategorievanverschillenvormendecellenwaarinGEOMORF
enBODEMGTinhoudelijk vanelkaarafwijken. Indeterminologievandesteekproef
zijn dat de eenheden die volgens de vooraf opgestelde vertaaltabel niet met elkaar
corresponderen (tabel 2, categorie 4). In deze cellen zou men op grond van de
geomorfologische informatie een anderebodemeenheid verwachten, en omgekeerd.
In tabel 3 is deze categorie nader ingedeeld naar één van de deelaspecten van de
geomorfologische gesteldheid:hetvormbepalendeprocesof genese.Uitdetabelblijkt
datdefrequentie waarmeedeverschillen voorkomen, overeenkomt methet aandeel
dat door een vormbepalend proces in het totale bestand wordt ingenomen. Een
uitzondering hierop vormen de mariene gebieden. Hier komen relatief weinig
verschillen tussen GEOMORF en BODEMGT voor. De oorzaak hiervan is dat de
bodemkundigeen geomorfologische patronen inmariene afzettingen waarschijnlijk
minder complex zijn dan in bijvoorbeeld het pleistocene deel van Nederland.
De algemene oorzaken voor het inhoudelijk verschillen van geomorfologische en
bodemkundige informatie zijn:
- eigeninterpretatievanbodemkarteerderengeomorfoloog bijhetvervaardigenvan
de kaarten;
- generalisatie van bronkaarten naar LKN-bestanden;
- fouten dieontstaanzijnbijdeinvoerenautomatischeverwerkingvandegegevens;
- opnamedatum kaartmateriaal;
- intrinsieke, bodemkundige en geomorfologische gegevens zijn verschillend van
aard. Dit komt tot uiting in verschillen in classificatie en begrenzing;
- samenstelling van de vertaaltabel.
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Een aantal van de verschillen uit deze categorie wordt in de volgende paragraaf
uitgebreid besproken.
De laatste categorie van verschillen zijn de kleine afwijkingen in oppervlakte tussen
corresponderende eenheden uit beide bestanden. Deze zijn vergelijkbaar met de
passingsproblemen die optreden bij het 'overlayen' van twee kaarten. De
geomorfologische en bodemkundige eenheden komen wel met elkaar overeen, maar
er is een verschil in de oppervlakte die deeenheden in decel innemen. De verschillen
zijn relatief klein, gemiddeld 7% van de celoppervlakte. Ze zijn veroorzaakt door
de generalisatie, begrenzingsverschillen in het bronmateriaal of door schattingsonnauwkeurigheden bij de invoer van de oppervlakte-informatie bij het bestand
GEOMORF. De bruikbaarheid van de bestanden GEOMORF en BODEMGT wordt
door deze kleine oppervlakteverschillen niet beïnvloed.

3.2 Beschrijving van een aantal voorkomende verschillen
In deze paragraaf worden zes verschillen tussen GEOMORF en BODEMGT
beschreven. Het is een selectie uit de 17 in de steekproef aangetroffen verschillen
waarbij de beide LKN-bestanden inhoudelijk niet met elkaar corresponderen. De
nummering van de verschillen correspondeert met Aanhangsel 4 (nr. 10t/m 27). In
Aanhangsel 6 zijn de eenheden beschreven die in de voorbeelden met elkaar worden
vergeleken.
Verschil 11. Buitendijkse zee-engetijde-afzettingen in GEOMORF vinden niet altijd
een equivalent in het BODEMGT-bestand. Dit is vooral het geval in Zeeland waar
in het bodembestand alleen buitendijkse gronden zijn opgenomen die contact hebben
met het vaste land: schorren en slikken.
In GEOMORF zijn ook de geheel door water omringde zandplaten opgenomen
(fig. 2).In BODEMGT komen langs Haringvliet, Grevelingen en Oosterschelde cellen
voor met buitendijkse bodemeenheden die ten tijde van de opname van de bronnen
van GEOMORF inmiddels bedijkt waren. Anderzijds ontbreken er buitendijkse
gronden, omdat de opname van de bodem gedeeltelijk dateert van voor de afsluiting
van deze zeegaten en sindsdien aangroei heeft plaatsgevonden. De cellen langs de
Bergse Maas die in de figuur de kleur van BODEMGT dragen zijn door hun
antropogeen beïnvloede morfologie in GEOMORF tot de afgegraven vlakten
gerekend.
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LEGENDA
H GEOMORF: buitendijks;
BODEMGT: niet buitendijks
M BODEMGT; buitendijks;
GEOMORF: niet buitendijks
M Buitendijks inzowel GEOMORF
als BODEMGT

Fig.2Buitendijkse gronden in GEOMORFen BODEMGT endecellen waar
deze eenheden in beidebestanden voorkomen
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Veenkoloniale ontginningsvlakte
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Dekzandrug
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Dekzand aan maaiveld

Fig.3Dwarsprofiel dooreen veenkoloniale ontginningsvlakte

LEGENDA
H GEOMORF: veenkoloniaal;
BODEMGT: nietveenkoloniaal of moerig
H BODEMGT: veenkoloniaal of moerig;
GEOMORF: niet veenkoloniaal
EIS Veenkoloniale ontginningsvlakte (GEOMORF)
meteenveenkoloniale of moerige bovengrond
(BODEMGT)

Fig.4 Veenkolonialeontginningsvlakte (GEOMORF) met bodemeenheden meteen veenkoloniaal
dekofeenmoerige bovengrond
LEGENDA
H

GEOMORF: petgaten;BODEMGT: geen petgaten

ra BODEMGT: petgaten; GEOMORF: geen petgaten
&S Petgaten inzowel GEOMORF als BODEMGT

Fig.5 Petgatenenaangemaakte petgaten in GEOMORFen BODEMGT en decellen waarindeze eenheden
inbeide bestanden voorkomen

Verschil16. Veenkolonialeontginningsvlakten (GEOMORF)corresponderen volgens
de vertaaltabel alleen met veengronden en met zandgronden meteen veenkoloniale
of moerige bovengrond. Determ vlakte geeft duidelijk aan dat deze eenheid alleen
van toepassing is op het vlakkere deel van het veenkoloniale gebied, daar waar het
onderliggende dekzandreliëf (nog) wordt genivelleerd door het achtergebleven
restveen. Dikwijls steken dekzandruggen of grondmorenewelvingen door klink als
gevolg van ontwatering of door oxidatie van restveen boven de omringende vlakte
uit. Deze vormen zijn apart in het bestand GEOMORF opgeslagen. De begrenzing
van de bodemeenheden valt niet geheel samen met de morfologie. In figuur 3 is
uitgebeeld dat in de vlakkere delen dekzandruggen net aan het maaiveld kunnen
komen.
Het veenkoloniale dek op de top van de rug is geheel verdwenen, waardoor het
bodemprofiel vergelijkbaar ismethet profiel opdedekzandrug (veldpodzolgrond).
Morfologisch is deze dekzandrug niet onderscheiden, maar opgenomen in de
veenkoloniale ontginningsvlakte. Ook vlakkere delen zonder veenkoloniaal dek
(dekzandvlakten) binnen het veenkoloniale gebied zijn in het bestand GEOMORF
alsveenkolonialeontginningsvlakteopgenomen.Figuur4toontaandatdebegrenzing
van de Veenkoloniën in beide bestanden wel goed samenvalt. In het bestand
BODEMGT is de term 'veenkoloniaal' alleen van toepassing op het noorden van
Nederland.DePeelendeMoerbijWaalwijk wordenookinGEOMORFalszodanig
aangemerkt. Het aandeel moerige gronden in deze twee gebieden (veel blauw
gekleurde cellen) is gering.
Verschil 17.De eenheid veenvlakte met petgaten uit het bestand GEOMORF, zou
zonder meer moeten samen vallen met de (opgevulde) petgaten-associatie uit het
bestand BODEMGT. Dat dit niet het geval is, blijkt uit figuur 5. Voor een deel is
ditterugtevoerenophetbronmateriaal.Voorhetplassengebied van West-Nederland
geldt dat op de bodemkaart grote delen van de plassen waar zetwallen voorkomen
als water zijn aangeduid. In tegenstelling tot BODEMGT zijn in het bestand
GEOMORF ook de hoogveengebieden waar kleinschalige natte vervening heeft
plaatsgevonden, (Oost-enZuid-Nederland)totdeveenvlaktemetpetgaten gerekend.
Voornamelijk inNoord-Nederland komenzogenaamde aangemaakte petgaten voor.
Dit zijn petgaten, opgevuld met materiaal van elders en plaatselijk bezand. In het
BODEMGT-bestand zijn deze gronden apart onderscheiden. In het bestand
GEOMORF zijn deze terreinen gerekend tot de veenrestvlakten.
Verschil 22. Rivierterrassen langs de Maas en de Oude IJssel corresponderen met
oude rivierkleigronden en (rivier) zandgronden. In de steekproef kwam een aantal
malen decombinatie terrasvlakte(-welvingen) en (jonge) rivierklei voor. Rivierklei
vanholocene oorsprong komt opverschillende plaatsen ophetdalvlakteterras langs
Maas en IJssel voor en op de grens metjong rivierenlandschap (fig. 6). In figuur
7 istevens de combinatie terrasvlakte(-welvingen) en oude rivierklei weergegeven.
Ouderivierkleivaltgoedsamenmetdeterrasmorfologie. Degroenezonetenwesten
van hetMaasdal ishet zandige deel van deterrassen. Ten westen van Nijmegen, en
op de kop van de Oude IJssel, daar waar het terrassenlandschap bedekt raakt met
jongere rivierafzettingen, lopen debestanden GEOMORFenBODEMGT het meest
uiteen. In een dergelijke situatie is de morfologische grens in verband met de
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geleidelijke overgang niet altijd gelijk aan de bodemkundige begrenzing. Daarnaast
speelt hier mee dat lage terras(rest)ruggen in het bestand GEOMORF zijn opgenomen
in dezelfde eenheid als de (holocene) oeverwallen. De twee clusters van rode cellen
in Midden-Limburg zijn het Roerdal en het dal van de Vlootbeek. Beekdalen zijn
in de vertaaltabel niet gecombineerd met oude rivierklei.
Op de terassen ten oosten van de Maas en de Oude IJssel komen rivierduinen
(paraboolduinen) voor. Duinen zijn in de vertaaltabel gecombineerd met de
bodemeenheden moderpodzol- en vorstvaaggronden (53**),overige zandgronden met
een dunne bovengrond (553* en 554*), droge stuifzandassociaties (5901 en 5902)
en oude rivierduinassociatie (7902).Deze combinaties komen niet voor in deze oude
rivierduinen (fig. 8),die aan het begin van het Holoceen zijn gevormd. In deze oude
duinen zijn voornamelijk humuspodzolgronden gevormd.
Een situatie dieelders in Nederland regelmatig wordt aangetroffen is die van de licht
verstoven dekzanden. Deze terreinen hebben de morfologie van landduinen, maar
bodemkundig zijn het humuspodzolgronden. Daarnaast kunnen landduinen bedekt
zijn met een eerdlaag, waardoor ze bodemkundig tot de enkeerdgronden behoren.
In de vertaaltabel is deze combinatie niet opgenomen.
Verschil 24. Het ontbreken van een corresponderende eenheid in het bestand
BODEMGT bij de morfologische eenheid lösswand.... (75185) was de aanleiding
om nader naar het corresponderen van wanden en hellingassociaties in beide
bestanden te kijken. In figuur 9 is de mate weergegeven waarin hellingassociaties
en -complexen inBODEMGT corresponderen met deeenheden afbraak- en lösswand
in GEOMORF (rood). Slechts in een gering aantal cellen komen in BODEMGT wel
hellingassociaties voor die niet terug tevinden zijn in GEOMORF (bruinrode kleur).
Andersom komen in GEOMORF veel lösswanden voor die niet corresponderen met
hellingassociaties van lössgronden BODEMGT (groen). De oorzaak hiervan is dat
inBODEMGT deassociaties alleen zijn gebruikt waar enkelvoudige bodemeenheden
niet toereikend waren voor eenjuiste beschrijving. Een groot deel van de lösswanden
inhet bestand GEOMORF correspondeert hierdoor met enkelvoudige bodemeenheden
uit de groep bodems in lössgronden (6000).De betreffende cel in de steekproef bleek
in zekere zin een bijzondere situatie. De lösswand combineerde hier niet met een
lössbodem of hellingassociatie, maar met een sterk lemige horstpodzol, een
moderpodzol met leembanden in het profiel die zijn onstaan door processen die
verwant zijn aan lutuminspoeling (De Bakker en Schelling, 1989). Een bodem die
een sterke gelijkenis vertoont met brikgronden in loss.
Verschil 25. In de vertaaltabel zijn grondmorenevlakten, -welvingen en -ruggen
gecombineerd met bodemeenheden met leem of klei in de ondergrond. De steekproef
gaf aan dat deze combinatie niet altijd voorkomt. In een aantal cellen komt, in
tegenstelling tot wat men op grond van de morfologie zou verwachten, geen klei of
leem in het bodemprofiel voor. Ook zijn er cellen waarin BODEMGT keileem
aangeeft en GEOMORF geen enkele aanwijzing geeft in deze richting. In figuur 10
is dit weergegeven voor het Drents keileemplateau. Een belangrijke oorzaak voor
het niet corresponderen van GEOMORF en BODEMGT is het feit dat de toevoeging
'met leem of klei in de ondergrond' alleen voorkomt bij podzolgronden en overige
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LEGENDA
H Rivierterras metoude rivierkleigronden en zandgronden
M Rivierterras met holocene rivierkleigronden

Fig.6Rivierterrassen (GEOMORF)met(holocene) rivierklei (BODEMGT)

LEGENDA
•

GEOMORF: rivierterras; BODEMGT: geen oude rivierklei

H BODEMGT: oude rivierklei;GEOMORF: geen rivierterras
H Rivierterras metoude rivierklei (GEOMORF en BODEMGT)

Fig. 7Rivierterrassen (GEOMORF) met ouderivierklei (BODEMGT) en decellen waarhet bodembestand
ouderivierkleiaangeeft en terrasseninhetgeomorfologische bestand ontbreken

LEGENDA
• ü Land-of rivierduinen met humuspodzolgronden
H Land-of rivierduinen zonder humuspodzolgronden

Fig.8Rivierduinen opde oostelijkeMaasoever

LEGENDA
• i GEOMORF: Loss- of afbraakwanden:
BODEMGT: geen hellingassociatie
• i BODEMGT: hellingassociatie;
GEOMORF: geen loss- of afbraakwanden
• I Loss- of afbraakwanden met hellingassociatie
(GEOMORF EN BODEMGT)

Fig.9Hellingassociatiein GEOMORFenBODEMGTendecellenwaardezeeenheden inbeide
bestanden voorkomen

LEGENDA
• I GEOMORF: grondmorene;
BODEMGT: geen keileem
• I BODEMGT: keileem;
GEOMORF: geen grondmorene
B S Grondmorene met keileem
(GEOMORF en BODEMGT)

Fig. 10 Grondmorenevormen (GEOMORF)endebodemeenheden metleemofkleiindeondergrond
(BODEMGT)endecellenwaarindeze eenheden inbeidebestanden voorkomen

zandgronden. Enkeerdgronden en mariene gronden kennen deze toevoeging niet
ondanks het feit dat deze combinatie wel voorkomt. Soms is het dekzandpakket zo
dikdatdetoevoeging leemofkleibodemkundig ooknietgerechtvaardigd is,hoewel
demorfologie vanhetlandschap wel van glaciale oorsprong is.Deconcentratie van
rodecellen (fig. 10)inhetmiddenvanhetkeileemplateau zijnzandgrondenmetleem
in de ondergrond binnen de veenkoloniale ontginningsvlakten. Evenals de
dekzandvlaktenbinnenhetveenkolonialegebiedzijn ookdevlakkedelenmetkeileem
in de ondergrond in het bestand GEOMORF als veenkoloniale ontginningsvlakte
aangeduid. Grondmorenewelvingen in dit gebied zijn wel apart onderscheiden.
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4 Conclusies en aanbevelingen
4.1 Conclusies
Deconclusie uit de vergelijking van GEOMORF enBODEMGT bespreken we aan
de hand van de drie vragen die we vooraf (zie Inleiding) gesteld hebben.
Aard en omvang van de verschillen
Uit de steekproef blijkt dat er bij vergelijking van de bestanden GEOMORF en
BODEMGT verschillen tussen de bestanden optreden. De mate van overeenkomst/verschil in de steekproef isuitgedrukt inhetaantal cellen,ende gemiddelde
oppervlakte waarin een verschil voorkomt. De oppervlakte is, gegeven de grote
spreiding indesteekproef (ziefig. 1)geen goede schatter voordeverschillen tussen
de bestanden. De omvang van de verschillen tussen GEOMORF en BODEMGT is
daaromuitgedruktindekansdatmeneencelaantreft waarindebestanden vanelkaar
afwijken Intabel4isdezekansweergegeven voordetweebelangrijkste categorieën
van verschillen.
Om een antwoord te geven op de vraag welke nauwkeurigheid deze schattingen
bezitten is in de tabel ook een bovengrens opgenomen van het 95%-betrouwbaarheidsinterval. Dit is aangeduid als max % (P = 0,95). Daarnaast is ter indicatie de
(gemiddelde) oppervlakte uit de steekproef waarop de afwijking betrekking heeft,
aangegeven.
Tabel 4 De kans op verschillen tussen GEOMORF en BODEMGT
Aard van de verschillen

Aanhangsel 4 Geschatte verschillen GEOMORF-BODEMGT
verschil nr.
cellen
%

(3)

Urbaan

2, 3

(4)

Geomorfologie - Bodem 10 t/m 27

14,3
22,7

max %
(P = 0.95)
(18,3)
(27,4)

gemiddelde afwijking
per cel (opp. %)
30
35

De conclusie uit tabel 4 is dat:
- in één op de zeven cellen verschillen tussen GEOMORF en BODEMGT
voorkomen, die worden veroorzaakt door afwijkingen in de oppervlakte urbaan;
- inéénopdeviercellenverschillentussenGEOMORFenBODEMGTvoorkomen,
diewordenveroorzaaktdoordatdegeomorfologische enbodemkundige informatie
nietmetelkaarcorresponderen.Deverschillen hebbenvaakbetrekkingopeendeel
van de informatie, gemiddeld 30 à 35% van celoppervlakte.
Kleineverschilleninoppervlaktetusseninhoudelijk goedcorresponderende eenheden
uit beide bestanden komen naar schatting in ruim 40% van de cellen voor.
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Oorzaken
De verschillen tussen GEOMORF en BODEMGT worden veroorzaakt door:
a. bronnen: wijze van kartering en interpretatie van veldgegevens, zuiverheid
kaartvlakken, weergave en gedateerdheid van het materiaal;
b. generalisatie van vlakkenkaarten naar gridcelbestanden;
c. schattings -en interpretatiefouten die ontstaan zijn bij opbouw van de bestanden;
d. het intrinsieke karakter van de informatie in beide bestanden.
Het is niet mogelijk aan te geven hoe groot de invloed van een bepaalde oorzaak
ophet uiteindelijke verschil tussen debestanden is.Het voorbeeld van de buitendijkse
gronden in Zeeland en de analyse van urbane cellen laten zien dat een deel van de
verschillen duidelijk samenhangt met de variatie in opnamedatum van de
oorspronkelijke bronnen. Door generalisatie zijn geomorfologisch relevante grenzen
op de bodemkaart, en bodemkundig relevante grenzen op de geomorfolgische kaart
in de LKN-bestanden verdwenen. Eenheden zijn samengevoegd tot complexen,
associaties of samengestelde vormgroepen. Bij de samenstelling van de tabel met
corresponderende eenheden uit beide bestanden bleken juist deze gegeneraliseerde
eenheden moeilijk te plaatsen.
Geomorfologische en bodemkundige gegevens zijn wezenlijk verschillend van aard.
Dit heeft geleid tot een specifieke classificatie en begrenzing van eenheden. Het
voorbeeld van de aanwezigheid van holocene rivierklei opeen pleistoceen rivierterras
in Limburg illustreert dat bodemkundige verschillen niet in alle gevallen tot een
geomorfologisch onderscheid leiden en andersom.
Ten slotte zijn er cellen waarin de informatie foutief is overgenomen uit de
oorspronkelijke bronnen. Voor het BODEMGT-bestand isdeze fout berekend op 1,5%
van het aantal cellen (DeWaal, 1993).Voor het bestand GEOMORF is geen restfout
berekend. De controle heeft tijdens het invoerproces plaatsgevonden. Invoerfouten
die tijdens deze controles aan het licht kwamen zijn direct gecorrigeerd.
Waarschijnlijk ishet percentage echte fouten gering. Dit wordt ondersteund door het
feit dat voor het merendeel van de verschillen tussen GEOMORF en BODEMGT
een duidelijke inhoudelijke verklaring kan worden gegeven (zie voorbeelden).

4.2 Aanbevelingen
Aanbevelingen voor het LKN-project
Temporele variatie in opname van het bronmateriaal blijkt in meer dan een opzicht
verschillen tussen GEOMORF en BODEMGT te veroorzaken. Naast een voortschrijdende verstedelijking en landinrichting treden veranderingen op in bodem en
landschap door actuele natuurlijke processen.
De opnamedatum komt niet voor in de records van de bestanden GEOMORF en
BODEMGT. Aanbevolen wordt om bij herziening van het LKN-bestand de
opnamedatum van de oorspronkelijke bronnen aan het record toe te voegen.
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Tijdens deopbouw van deLKN-bestanden werdreeds onderkend dater verschillen
indeoppervlakte urbaan terrein zouden optreden. Omditprobleem te ondervangen
zou een apart LKN-bestand met de meest recente informatie over urbaan terrein en
infrastructuur worden gemaakt, dat als 'masker' over elk willekeurig ander LKNbestand kon worden gelegd. Door deze werkwijze zou niets van het aanwezige
bronmateriaal voor het LKN-bestand verloren behoeven te gaan. Een afgeleide
conclusievanhetonderzoekisdatopditmomentrecentetopografische inhetLKNbestand ontbreekt.Methetoogopdeeerdergenoemdeontwikkelingen ophetgebied
vangeografische informatiesystemen wordt aanbevolen topografische informatie te
betrekken van andere en op dit punt actuelere geografische informatiesystemen en
deze te koppelen aan LKN.

Aanbevelingen voor de gebruiker
De gebruiker dient rekening tehouden met detemporele variatie inde opname van
de gegevens.Mededaardoor isde informatie indebestanden overurbane terreinen
niet uniform, en veelal niet recent. Aangezien de opnamedatum in de records
ontbreekt, kunnen gebruikers terugvallen op figuur 11, waarin voor de bestanden

Fig. 11Meest recente bronper kaartblad
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GEOMORF en BODEMGT per kaartblad is aangegeven welke van beide bestanden
de meest recente informatie bevat. Aanbevolen wordt om zo mogelijk uit te gaan
van de meest recente bron.
Met de uitwerking van de voorbeelden in Hoofdstuk 3 is aangetoond dat LKN de
gebruiker de mogelijkheid biedt om in 'overlay'-procedures unieke combinaties van
geomorfologie en bodem, en relevante gradiënten in het landschap te traceren. Juist
de cellen waarin de gegevens uit GEOMORF en BODEMGT op het eerste gezicht
niet met elkaar corresponderen blijken informatie te bevatten diemen bij het gebruik
van de bestanden afzonderlijk zou missen. Het is daarbij zinvol verschillen die in
één bepaalde cel worden geconstateerd te plaatsen in het kader van het totale
databestand.
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Aanhangsel 1 Eenheden BODEMGT
1000 veengronden
1100 veengronden met toemaakdek (incl. gronden met vuilstort)
1200 veengronden met veenkoloniaal dek, zonder ijzeraanrijking
1230 veengronden met veenkoloniaal dek en ijzeraanrijking
1310 voedselrijke vgr. met veraarde bovengr., zonder verdr. laag
1311 voedselr. vgr. met veraarde bovengrond en verdrogende laag
1320 voedselarme vgr. met veraarde bovengr., zonder verdr. laag
1330 veengronden met veraarde bovengrond en ijzeraanrijking
1390 vergraven veengr. met veraarde bovengr. en zandondergrond
1400 veengronden met zanddek (> 20 cm) zonder ijzeraanrijking
1430 veengronden met zanddek en ijzeraanrijking
1490 vergraven veengr. met zanddek en zandondergrond
1510 voedselrijke veengronden met dun zanddek (< 20 cm)
1520 voedselarme veengronden met dun zanddek
1590 vergraven veengr. met dun zanddek en zandondergrond
1600 vgr. met kleidek, zonder ijzeraanrijking en verdrogende laag
1601 vgr. met kleidek, zonder ijzeraanrijking, met verdr. laag
1630 veengronden met kleidek en ijzeraanrijking
1710 overige voedselrijke veengronden zonder verdrogende laag
1711 overige voedselrijke veengronden met verdrogende laag
1720 overige voedselarme veengronden
1730 overige voedselarme gronden met dunne voedselrijke bovengr.
1740 overige veengronden met ijzeraanrijking
1790 vergraven veengrond met zandondergrond
1900 petgaten-associatie (petgaten en zetwallen)
1901 complex opgevulde petgaten of veenafbraakgebied
1902 venige beek-associatie zonder ijzeraanrijking
1903 venige beek-associatie met ijzeraanrijking (> 50% veengr.)
1904 veen in ontginning (veen in situ en vergraven veen)
1905 bovenlanden (restveen tussen droogmakerijen, soms opgehoogd)
2000 zeekleigronden
2110 dagelijks overspoelde getijde-afzettingen (= zoutwaterafz.)
2127 geregeld overspoelde lichte getijdegronden
2128 geregeld overspoelde zware getijdegronden
2137 bij uitzondering overspoelde of pi. zoute lichte getijdegronden
2138 bij uitzondering overspoelde of pi. zoute zware getijdegronden
2198 niet of bij uitz. overspoelde getijdegr. (niet gespecificeerd)
2200 zoetwatergetijdegronden zonder eerdlaag
2210 zoetwatergetijdegronden met eerdlaag
2340 kattekleigronden
2341 overige moerige zeekleigronden
2413 lichte, kalkarme zeekleigronden met eerdlaag op veen
2414 zware, kalkarme zeekleigronden met eerdlaag op veen
2417 overige lichte zeekleigronden met eerdlaag
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2418 overige zware zeekleigronden met eerdlaag
2421 lichte kalkarme zeekleigronden met storende laag
2423 lichte kalkarme zeekleigronden op veen
2424 zware kalkarme zeekleigronden op veen
2425 lichte kalkarme zeekleigronden op zand
2426 zware kalkarme zeekleigronden op zand
2427 overige lichte kalkarme zeekleigronden
2428 overige zware kalkarme zeekleigronden
2430 kalkrijke zeekleigronden met dik humushoudend dek
2447 lichte kalkrijke zeekleigronden met eerdlaag
2448 zware kalkrijke zeekleigronden met eerdlaag
2451 lichte kalkrijke zeekleigronden met storende laag
2455 lichte kalkrijke zeekleigronden op zand
2456 zware kalkrijke zeekleigrond op zand
2457 overige lichte kalkrijke zeekleigronden
2458 overige zware kalkrijke zeekleigronden
2498 kalkrijke zeekleigronden (ongedifferentieerd)
2901 drooggelegde-waddencomplex met lichte zeekleigronden
2902 drooggelegde-waddencomplex met zware zeekleigronden
2909 complex omgewerkte zeekleigronden
2911 overslagcomplex
3000 rivierkleigronden
3117 lichte kalkloze rivierkleigronden met eerdlaag
3118 zware kalkloze rivierkleigronden met eerdlaag
3121 lichte kalkloze rivierkleigronden met storende laag
3124 kalkloze rivierkleigronden op veen (i.h.a. zwaar)
3125 kalkloze rivierkleigronden op zand (i.h.a. licht)
3127 overige lichte kalkloze rivierkleigronden
3128 overige zware kalkloze rivierkleigronden
3129 lichte kalkloze rivierkleigronden met ijzeraanrijking
3137 leemarme kalkloze rivierzandgronden (al dan niet verstoven)
3138 leemhoudende kalkloze rivierzandgr. (al dan niet verstoven)
3140 grindgronden
3221 lichte kalkhoudende rivierkleigronden met storende laag
3225 lichte kalkhoudende rivierkleigronden op zand
3226 zware kalkhoudende rivierkleigrond op zand
3227 overige lichte kalkhoudende rivierkleigronden
3228 zware kalkhoudende rivierkleigronden
3230 kalkhoudende rivierzandgronden (al dan niet verstoven)
3901 kalkh. uiterwaard-ass. (gedeeltelijk periodiek overstroomd)
3902 vergraven kalkh. uiterwaardass. (ged. periodiek overstroomd)
3903 oude-meanderassociatie (oude beddingen en stroomruggen)
3904 jonge-rivierduinassociatie (afw. verstoven r.zand en klei)
3905 kalkloze-uiterwaardass. (gedeeltelijk periodiek overstroomd)
3906 kalkloze vergr. uiterwaardass. (ged. periodiek overstroomd)
3907 zandige, ijzerh. en kalkloze rivierduin-meanderass
3908 kleiige, ijzerh. en kalkloze meanderassociatie

36

3911 complex overslaggronden (afw. rivierklei, -zand en veen)
4000 duin- en zeezandgronden
4207 geregeld overstroomde lemige en fijnzandige zeezandgronden
4209 geregeld overstroomde matig fijne en grofz. zeezandgronden
4302 plaatselijk zoute moerige zeezandgronden
4307 plaatselijk zoute lemige of zeer fijne zeez. gr.(soms overstr.)
4309 plaatselijk zoute matig fijne en grofz. zeez.gr. (soms overstr.)
4510 kalkloze moerige zee- en duinzandgrond met kleidek
4511 kalkloze zee- en duinzandgr. met kleidek
4512 kalkloze moerige zee- en duinzandgronden
4513 kalkloze zee- en duinzandgr. met dik humush.dek (> 50 cm)
4514 kalkloze zee- en duinzandgr. met eerdlaag
4515 kalkloze zee- en duinzandgr. met dunne humush. bovengrond
4516 kalkloze zee- en duinzandgr. met zeer dunne humush. bovengr.
4518 podzolgronden, vorstvaaggronden in duinzand
4525 ondiep ontkalkte zee- en duinz.gr. met dunne humush. bovengr.
4526 ondiep ontkalkte zee- en duinz.gr. met zeer dunne bovengr.
4531 kalkhoudende zee- en duinzandgr. met kleidek
4533 kalkhoudende zee- en duinzandgrond met dik humushoudend dek
4534 kalkhoudende zee- en duinzandgrond met eerdlaag
4535 kalkh. grofzandige zee- en duinz.gr. met dunne bovengrond
4536 kalkhoudende zee- en duinz.gr. met zeer dunne bovengrond
4537 kalkh. lemige en zeer fijne zee- en duinz.gr. met dunne bovengr.
4598 kalkhoudende zeezandgronden ongedifferentieerd
4900 zeereep-associatie (strand + eerste duinenrij)
4901 kalkhoudende duinvallei-associatie (vallei + omliggend duin)
4902 kalkloze duinvallei-associatie (vallei + omliggend duin)
4903 ondiep ontkalkte duinvallei-associatie (vallei + duin)
4904 duin-kwelder-associatie (afw. duinz.gr. en zeezand of -klei)
4905 ondiep ontkalkte-zeereepassociatie
4906 oud-bouwland/kustduinassociatie
5000 pleistocene zandgronden
5150 moerige podzolgrond met kleidek
5160 moerige podzolgronden met zanddek
5190 overige moerige podzolgronden
5191 overige moerige podzolgronden met ijzeraanrijking
5250 moerige zandgronden met kleidek
5260 moerige zandgronden met zanddek
5261 moerige zandgronden met ijzeraanrijking
5290 overige moerige zandgronden (moerige bovengrond, veenkol. dek)
5320 moderpodzol- en vorstvaaggronden met eerdlaag
5392 (overige) moderpodzol- en vorstvaaggronden op leem, klei
5393 grofzandige (overige) moderpodzol- en vorstvaaggronden
5394 fijnzandige (overige) moderpodzol- en vorstvaaggronden
5397 lemige (overige) moderpodzol- en vorstvaaggronden
5422 humuspodzolgronden met eerdlaag op leem, klei
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5429 overige humuspodzolgronden met eerdlaag
5450 humuspodzolgronden met kleidek
5472 veldpodzolgronden op leem, klei
5473 grofzandige (overige) veldpodzolgronden
5474 fijnzandige (overige) veldpodzolgronden
5477 lemige (overige) veldpodzolgronden
5482 haarpodzolen op leem, klei
5483 grofzandige haarpodzolgronden
5484 fijnzandige haarpodzolgronden
5487 lemige haarpodzolgronden
5515 zwarte en lage enkeerdgronden
5516 bruine enkeerdgronden
5521 (overige) zandgronden met eerdlaag en ijzeraanrijking
5522 (overige) zandgronden met eerdlaag op leem, klei
5529 (overige) zandgr. met eerdlaag, zonder ijzeraanr. of leem
5531 (overige) zandgr. met dunne bovengrond en ijzeraanrijking
5532 (overige) zandgr. met dunne bovengrond op leem, klei
5533 grofz. (overige) zandgr. met dunne bovengr. (niet in 5532,-33)
5534 fijnz. (overige) zandgr. met dunne bovengr. (niet in 5532,-33)
5537 lemige (overige) zandgr. met dunne bovengr. (niet in 5532,-33)
5543 grofzandige (overige) zandgr. met zeer dunne bovengrond
5544 leemarme fijnz. (overige) zandgr. met zeer dunne bovengrond
5547 lemige fijnz. (overige) zandgr. met zeer dunne bovengrond
5551 (overige) zandgronden met kleidek en ijzeraanrijking
5559 (overige) zandgronden met kleidek zonder ijzeraanrijking
5900 oud-bouwlandassociatie (afw. podzolen.met en zonder eerdlaag)
5901 fijnzandige droge stuifzandassociatie
5902 grofzandige droge stuifzandassociatie
5903 essen-beekvlakte-ass. ((eenmans)essen, veldpodzolen, lage z.gr.)
5904 essen-beekvlakte-ass. met kleidek (essen, veldpodz., lage z.gr)
5905 essen-beekvlakte-ass. met ijzeraanrijking (meestal kleidek)
5906 droge dekzandassociatie (hoge haar- en lage veldpodz.gr.)
5907 oud-bouwlandcomplex (afwisseling dikke en dunne eerdlaag)
5908 jonge dekzandassociatie (afw. veld-, moderpodz. en vorstv.gr.)
5909 essen-dekzandvlakte-ass.((eenmans)essen + lage zandgronden)
6000 lössgronden
6101 brikgronden in loss met ondiep stagnerend grondwater
6102 brikgronden in loss met enigszins stagnerend grondwater
6105 overige brikgronden in zandige loss
6109 overige brikgronden in siltige loss
6211 lössgr. zonder brikl., met eerdlaag en ondiep grondwater
6222 lössgr. zonder brik-, eerdlaag; met enigszins stagn. gr.w.
6225 overige lössgronden zonder briklaag in zandige loss
6229 (overige) siltige lössgronden zonder briklaag
6901 lösscomplex (afw. gronden zonder en met briklaag)
6902 hellingassociatie lössgr. (hellinggr. met brikl. en zonder)
6903 lemig beekdalcomplex
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7000 oude klei- en kalkverweringsgronden
7010 brikgronden in oude rivierkleigronden
7020 oude rivierkleigronden met eerdlaag
7030 oude rivierkleigronden met zanddek
7041 oude lemige rivierduingronden
7042 oude leemarme rivierduingronden
7091 oude rivierkleigronden met ijzeraanrijking
7097 overige lichte oude rivierkleigronden
7098 overige zware oude rivierkleigronden
7110 ondiepe kalkrijke kalkverweringsgronden
7121 kalkarme kalkverweringsgronden (kleefaarde) met lössdek
7129 overige kalkarme kalkverweringsgronden (kleefaarde)
7201 vuursteengronden met lössdek
7202 overige vuursteengronden
7303 keileemgronden met zanddek
7401 terraskleien met lössdek
7403 terraskleien met zand- en/of grinddek
7405 terrasafzettingen met fijnzandige of zavelige bovengrond
7406 glauconietkleien
7408 grove terraszanden en grinden
7409 overige terraskleien
7901 complex kalkverweringsgronden (afw. kalkarme en kalkr. gr.)
7903 hellingassociatie terrasafzettingen
8000 buitenland
9000 associaties, complexen, antropogeen en water
9120 associatie veen-/zeekleigronden
9141 complex voedselrijke veen-/zand-/moerige zeezandgronden
9151 complex voedselrijke veen-/pleistoc. zand/moerige zandgronden
9210 complex gemoerde zeekleigronden
9214 complex kreekbeddinggronden
9240 schorrenassociatie (afw. buitendijkse zand- en zeekleigr.)
9241 associatie zeezand-/zeekleigronden
9250 complex zeeklei-/pleistocene zandgronden
9350 associatie rivierklei-/pleistocene zandgronden
9351 kleiige-beekvlakteassociatie (dekzand/beekklei)
9352 ijzerrijke kleiige-beekvlakteassociatie (dekzand/beekklei)
9510 vochtige dekzandassociatie (afw. laaggelegen z.gr. en podz.)
9511 zandige beekdalassociatie (afw. moerige- en overige zandgr.)
9512 ijzerrijke beekdalassociatie (afw. moerige, overige zandgr.)
9670 hellingassociatie löss/terrasafzettingen
9701 hellingassociatie groenzand/terrasafzettingen
9702 hellingassociatie vuursteengronden
9740 associatie terraszanden (gedeeltelijk verstoven) en grinden
9750 keileemcomplex (afw. podzolen en keileemgronden)
9761 hellingassociatie kalkverwerings-/lössgronden
9990 terpen, woerden en andere oude verhoogde woonplaatsen
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9992 mijnstort
9994 geëgaliseerd terrein
9995 vergraven terrein
9996 opgehoogd terrein
9997 afgegraven terrein
9998 bebouwd terrein
9999 water
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Aanhangsel 2 Eenheden GEOMORF
11701 moerassige vlakte met enig reliëf
11791 veenvlakte met petgaten
12042 droogmakerij met veen of veenresten (incl. veenstroomruggen)
12292 plateau-achtige veenrest
12492 veenrestrug(gen) of veenrestheuvel
12700 veen(rest)vlakte
12701 veen(rest)vlakte met enig reliëf
12742 veen(rest)vlakte met ruggen
12791 veenkoloniale ontginningsvlakte
21502 zeestrandglooiing of kustglooiing
21602 welvingen in getijde-afzettingen (buitendijks)
21642 welvingen in zandplaten met duinvorming (buitendijks)
21682 welvingen in getijde-afzettingen met geulen (buitendijks)
21701 zandplaat, buitendijkse strandvlakte of slik met enig reliëf
21702 buitendijkse abrasievlakte
21782 zandplaat, buitendijkse strandvlakte of slik met geulen
22001 droogmakerij
22042 droogmakerij met kreekruggen
22202 plateau-achtige getijafzetting
22402 kwelder- of kustwal, getij-inversierug of -oeverwal, brandingrug
22462 strandwal
22491 afgegraven strandwal
22502 doorbraakwaaier (marien)
22602 welvingen in getij-afzettingen, binnendelta
22642 welvingen in getij-afzettingen met kreekruggen
22662 welvingen in gemoerde getij-afzettingen met kreekruggen
22682 welvingen in getij-afzettingen met geulen
22692 welvingen in gemoerde getij-afzettingen
22700 vlakte van getij-afzettingen
22701 vlakte van getij-afzettingen met enig reliëf
22702 abrasievlakte
22742 vlakte van getij-afzettingen met lage ruggen
22761 ingesloten strandvlakte
22782 vlakte van getij-afzettingen met geulen
22791 vlakte van gemoerde getij-afzettingen, vlakte met veenresten
22792 vlakte van gemoerde getij-afzettingen met kreekruggen
22802 zee-erosiegeul, getijkreekbedding
22902 zee-erosielaagte, getij-afzettingslaagte
31456 matig hoge duinen met bijbehorende strandglooiing
31458 hoge duinen met bijbehorende strandglooiing
31472 lage stuifduinen met bijbehorende vlakten en laagten
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31476 matig hoge stuifduinen met bijbehorende vlakten en laagten
31496 matig hoge stuifdijk met strandglooiing
31701 stuifvlakte
32402 laag land- of rivierduin
32406 matig hoog land- of rivierduin
32422 lage duinen met moerassige laagten
32448 hoog land- of rivierduin
32472 lage duinen met bijbehorende vlakten en laagten
32476 matig hoge duinen met bijbehorende vlakten en laagten
32478 hoge duinen met bijbehorende vlakten en laagten
32492 plaatselijk afgegraven lage duinen met bijbeh. vlakten en 1.
32791 vlakten ontstaan door afgraving duinen
32792 vergraven duinen
34202 dekzandplateau
34402 dekzandrug of dekzandkopje
34412 dekzandrug of welvingen met duidelijk zichtbare randbreuk
34422 dekzandrug of dekzandkopje met moerassige laagten
34502 gordeldekzandglooiing en laaggelegen reliëf
34503 gordeldekzandglooiing en matig laaggelegen reliëf
34602 welvingen in dekzand
34622 welvingen in dekzand met moerassige laagten
34642 welvingen in dekzand met ruggen of kopjes
34682 welvingen in dekzand met dalvormige laagten
34701 dekzandvlakte
34722 dekzandvlakte met depressies
34742 dekzandvlakte met ruggen of kopjes
34762 dekzandvlakte met dalvormige laagten en dekzandruggen
34782 dekzandvlakte met dalvormige laagten
34802 dalvormige laagte
34902 niet-dalvormige laagte (incl. uitblazingsbekken)
34922 moerassige laagte (vennen, incl. open water)
41482 uiterwaard met meanderruggen en geulen
41552 rivierstrandglooiing
41601 uiterwaard (nadere spec, onbekend)
41602 uiterwaard met welvingen
41701 vlakte in uiterwaard
41721 moerassige (getijde)aanwas
41782 afgegraven uiterwaard met geulen
41791 afgegraven uiterwaard
41792 uiterwaard met grind-, zand- of kleigaten
42402 oeverwal, lage terrasrestrug of terrasrestheuvel
42462 meander-, stroomruggen met bijbehorende laagten en geulen
42482 oeverwal met geul van meanderend afwateringstelsel
42502 doorbraakwaaier (fluviatiel)
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42562 deltafrontglooiing
42572 deltavlakte
42582 beekdalglooiing
42700 fluviatiele vlakte
42701 fluviatiele vlakte met enig reliëf
42742 fluviatiele vlakte met rivierduinen
42762 fluviatiele vlakten met lage ruggen (o.a. oeverwallen)
42782 fluviatiele vlakten met oude meander of geul
42802 ondiep fluviatiel dal
42805 matig diep fluviatiel dal
42807 diep fluviatiel dal
42842 ondiep fluviatiel dal met ruggen/kopjes
42852 ondiep fluviatiel dal met bijbehorende glooiing
42872 ondiep rivierdal
42875 matig diep rivierdal
42877 diep rivierdal
42882 ondiep fluviatiel dal met meanderrichels en geulen
43602 terraswelvingen
43682 terraswelvingen met dalvormige laagten
43701 terrasvlakte
43742 terrasvlakte met dekzandruggen, -kopjes
43762 terrasvlakte met terrasrestruggen
43781 terrasvlakte met dalvormige laagten
43782 terrasvlakte met dalvormige laagten en terrasrestruggen
43802 geul van vlechtend of meanderend afwateringstelsel
43902 depressies in terrasmateriaal
44202 plateauterras(rest) en laaggelegen reliëf
44203 plateauterras(rest) en matig laaggelegen reliëf
44204 plateauterras(rest) en hooggelegen reliëf
44242 plateau-achtige terrasrest met ruggen/kopjes
44253 plateau-achtige terrasrest met glooiing (en droge dalen)
44263 plateau-achtige terrasrest (door landijs beïnvloed)
44282 plateau-achtige terrasrest met droge dalen
44283 plateauterras(rest) en matig laaggelegen reliëf met droge dalen
44284 plateauterras(rest) en hooggelegen reliëf met droge dalen
44302 dalvlakteterras en laaggelegen reliëf
44303 dalvlakteterras en matig laaggelegen reliëf
44382 dalvlakteterras met dalv. laagten of geulen en laaggel. rel.
44383 dalvlakteterras met dalv. laagten of geulen en matig laaggel. rel.
44406 hoge terrasrestheuvel
54204 stuwwalplateau
54402 zeer lage stuwwal of morenerug
54405 lage stuwwal of gestuwde grondmorene
54407 hoge stuwwal of gestuwde grondmorene
54416 lage ondergraven stuwwal
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54418 hoge ondergraven stuwwal
54482 zeer lage stuwwal met ondiepe droge dalen
54485 lage stuwwal met ondiepe droge dalen
54486 lage stuwwal met matig diepe droge dalen
54487 hoge stuwwal met ondiepe droge dalen
54488 hoge stuwwal met matig diepe droge dalen
54602 grondmorene-welvingen
54622 grondmorene-welvingen met moerassige laagten
54642 grondmorene-welvingen met dekzandruggen of -heuvels
54682 grondmorene-welvingen met dalvormige laagten
54701 grondmorene-vlakte
54722 grondmorene-vlakte met moerassige laagten
54742 grondmorene-vlakte met ruggen en heuvels
54782 grondmorene-vlakte met dalvormige laagten
54802 breed droogdal in stuwwal
54902 depressie in grondmorenemateriaal
54906 doodijsgat
64302 smeltwaterterras en laaggelegen reliëf
64303 smeltwaterterras en matig laaggelegen reliëf
64383 smeltwaterterras met droge dalen en matig laaggel. reliëf
64402 zeer lage smeltwaterrug of -heuvel
64405 lage smeltwaterrug of -heuvel
64502 fluvioglaciale glooiing of waaier en laaggelegen reliëf
64503 fluvioglaciale glooiing of waaier en matig laaggelegen rel.
64583 glooiing of waaier met droge dalen en matig laaggelegen rel.
64782 fluvioglaciale vlakte met smalle dalen en/of geulen
74185 afbraakwand met korte flauwe helling en droge dalen
74186 afbraakwand met korte steile helling en droge dalen
74188 afbraakwand met matig lange steile helling en droge dalen
74189 afbraakwand met lange steile helling en droge dalen
74502 glooiing of daluitsp.waaier en laaggel. rel. (hellingmat.)
74503 glooiing of daluitsp.waaier en matig l.gel. rel. (hellingmat.)
74582 glooiing met droge dalen en laaggelegen reliëf
74583 glooiing met droge dalen en matig laaggelegen reliëf
74602 sneeuwsmeltwaterwelvingen
74642 sneeuwsmeltwaterwelvingen met dekzandruggen of -kopjes
74701 sneeuwsmeltwatervlakte
74742 sneeuwsmeltwatervlakte met ruggen
75152 lösswand en lössglooiingen en laaggelegen reliëf
75153 lösswand en lössglooiingen en matig laaggelegen reliëf
75185 lösswand met korte flauwe hellingen en droge dalen
75187 lösswand met lange flauwe hellingen en droge dalen
75202 plateau-achtige horst
75203 plateau-achtige vereffeningsrest
75204 vereffeningsrest-plateau en hooggelegen reliëf
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75212 horst met aangr. vlakten en duidelijke breukrand(en)
75224 schiervlakterest-plateau met dolines en hooggelegen reliëf
75243 plateau-achtige vereffeningsrest met dekzandkopjes
75252 plateau-achtige horst met glooiing
75253 plateau-achtige veref.rest met glooi. (en dr. dal. en/of kopj.)
75282 plateau-achtige horst met dalvormige laagten
75304 lithologisch bepaald terras en hooggelegen reliëf
75402 zeer lage vereffeningsrestheuvel of -rug
75405 lage vereffeningsrestheuvel of -rug
75406 hoge vereffeningsrestheuvel of -rug
75452 vereffeningsrestwelv. met ver.r.glooiing (met rug/kop) 1.rel.
75482 zeer lage vereffeningsrestrug met droge dalen
75485 lage vereffeningsrestrug met droge dalen
75502 vereffeningsrestglooiing en laaggegelegen reliëf
75503 vereffeningsrestglooiing en matig laaggelegen reliëf
75582 vereffeningsrestglooiing en laagg. rel. met dalv. laagte.
75583 vereffeningsrestglooiing en m. laagg. rel. met dalv. laagte
75602 vereffeningsrestwelvingen
75642 vereffeningsrestwelvingen met (dekzand)ruggen en/of duinen
75682 vereffeningsrestwelvingen met dalvormige laagten
75701 vereffeningsrestvlakte
75713 breuktrap in terrasafzettingsvlakte en matig laaggelegen rel.
75714 breuktrap in terrasafzettingsvlakte en hooggelegen reliëf
75742 vereffeningsrestvlakte met (dekzand)ruggen en/of duinen
75782 vereffeningsrestvlakte met dalvormige laagte
75801 brede dalvormige laagte in vereffeningsrest
75802 dalvormige laagte met glooiingen in vereffeningsrest
75902 depressie in vereffeningsrest (incl. uitblazingsbekken)
75922 moerassige laagte in vereffeningsrest (vennen, incl. open water)
82202 plateauvormige storthoop of opgespoten terrein (laagg. rel.)
82203 plateauvormige storthoop of opgespoten ter.(matig laagg. rel.)
82206 plateauvormige mijnstortberg (hooggelegen reliëf)
82402 lage storthopen met ijzerkuilen, zand-, klei- of grindgaten
82406 hoge storthopen met ijzerkuilen, zand-, klei- of grindgaten
82700 geëgaliseerde vlakte
82701 afgegraven vlakte
82790 sportpark/recreatiepark/vliegveld
82902 laagte ontstaan door afgraving
82905 laagte ontstaan door mijnverzakking
82907 diepe groeve
97000 buitenland
98000 urbaan
99000 water
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Aanhangsel 3 Eenheden uit het databestand GEOMORF en de
corresponderende eenheden in het databestand BODEMGT
Voor een beschrijving van de bodemeenheden zie Aanhangsel 1
GEOMORF

BODEMGT

11701

moerassige vlakte met enig reliëf

13*0, 14*0, 15*0, 16*0, 17*0

11791
12042

veenvlakte met petgaten
droogmakerij met veen of veenresten
(incl. veenstroomruggen)

1900, 1901
1*1* 234*, 24*3, 24*4, 9120

12292

plateau-achtige veenrest

1100, 131*, 14*0, 15*0, 16**, 17** 1904, 1905
24*3, 24*4, 9120

12492

veenrestrug(gen) of veenrestheuvel

!3**;

12700

veen(rest)vlakte

1903

12701

veen(rest)vlakte met enig reliëf

1100,13**, 14**,15**,16**,17**,1902,
9120,
9214

12742

veenrestvlakte met ruggen

1100,13**, 14**,15**,16**,17**,1902,
9120,9214 (metkleineoppervlakten24**,
32**,51**, 52**,53**,54**,55**)

1903
31**

12791

veenkoloniale ontginningsvlakte

526*

21502

zeestrandglooiing of kustglooiing

12*0,13**, 14*0,15*0,17*0,5160,519*,
5290
4900,4905

21602
21642
21682
21701
21702
21782

welvingen in getijde-afzettingen (buitendijks)
welvingen in zandplaten met duinvorming (buitendijks)
welvingen in getijde-afzettingen (bu.dijks) met geulen
zandplaat, bu.dijkse strandvlakte of slik met enig rel.
buitendijkse abrasievlakte
zandplaat, bu.dijkse strandvlakte of slik met geulen

21**,420*, 430*,9240

22001
22042

droogmakerij met enig reliëf
droogmakerij met kreekruggen

234*, 24** 29**

22202

plateau-achtige getij-afzetting

24*1, 24*5, 24*7, 45*1

22402

kwelder- of kustwal, getij-inversierug
of -oeverwal, brandingrug

24**, 2901, 2902, 45**

22462

strandwal

45**, 4906, 9141

22491

afgegraven strandwal

22502

doorbraakwaaier (marien)

22602
22642

welvingen in getij-afzettingen, binnendelta
welvingen in getij-afzettingen met kreekruggen

14 ** >

i5** ; i6** ; i7** i i904 ; ^ 0 5

2911
24**, 2901, 2902, 45*1

47

GEOMORF
22662

BODEMGT
welvingen in gemoerde getij-afzettingen

2341,24**,2909,45*1,9210

met kreekruggen
24**,2901,2902,45*1,9214
22682

welvingen in getij-afzettingen met geulen

22692

welvingen in gemoerde getij-afzettingen

22700
22701
22702

vlakte van getij-afzettingen
vlakte van getij-afzettingen met enig reliëf
abrasievlakte

22742

vlakte van getij-afzettingen met lage ruggen

22761

strandvlakte

22782

vlakte van getij-afzettingen met geulen

22791

vlakte van gemoerde getij-afzettingen,
vlakte met veenresten
vlakte van gemoerde getij-afzettingen
met kreekruggen

2341,2909,9210
23**,24**,2909,45*1,9120,9241,9250

51** 52** 53** 54**
23**, 24**, 2909,45*1,

55**, 9250, 9750, 7303
9120, 9241, 9250

45**,4906,9141,9241
23**,24**,2909,45*1,9120,9241,9250,9214
2341,2909,9120,9210

22792

2341,24**,2909,45*1,9120,9210

22801

zee-erosiegeul, getijkreekbedding

24**,45*1,9214,9241, 9999

22902

zee-erosielaagte, getij-afzettingslaagte

24**,45*1,9214,9241

31456
31458

matig hoge duinen met bijbeh. strandglooiing
hoge duinen met bijbehorende strandglooiing

31472
31476

laag stuifduin met bijbeh. vlakten en laagten
matig hoge stuifduinen met bijbeh. vlakten
en laagten

45*5, 45*6, 45*7, 4901, 4902, 4903, 4904, 4906, 553*,
554*, 5901, 5902 •

31496

matig hoge stuifdijk met strandglooiing

42**, 4307, 4309, 45*5, 45*6, 4537, 4598, 4900, 4905

31701
32402
32406
32448

stuifvlakte
laag land- of rivierduin
matig hoog land- of rivierduin
hoog land- of rivierduin

553*, 554*
313*, 3904, 5393, 5394,

32422

lage duinen met moerassige laagten

5393, 5394, 553*, 554* (met kleine oppervlakten 13**,
14** 15** 16** 17**. 5160, 519*, 526*, 529*)

32472
32476
32478

lage duinen met bijbeh. vlakten en laagten
45**, 4901, 4902, 4903, 4904, 4906, 53**, 553*, 554*,
matig hoge duinen met bijbeh. vlakten en laagten 5901, 5902, 704*
hoge duinen met bijbeh. vlakten en laagten

32492

plaatselijk afgegraven lage duinen
met bijbeh. vlakten en 1.
vlakten ontstaan door afgraving duinen
vergraven duinen

32791
32792
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42**, 4307, 4309, 45*5, 45*6, 4537, 4598, 4900, 4905

45**, 4906

553*. 554*, 704*
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34202

dekzandplateau

34402
5907,
34412

dekzandrug of dekzandkopje

5320, 5392, 5394, 54*2,54*4,54*7,54*9,551*,
552*
5531,5532,5534, 5537,5544,5547,5900,5906,

34422

dekzandrug of welvingen met duidelijk
zichtbare randbreuk

5908

dekzandrugofdekzandkopjemetmoerassigelaagten 5320,5392,5394,
552*,5531,5532,
5906,5907,5908,
1320,1330,1390,
1740,1790,51**,

54*2,54*4,54*7,54*9,551*,
5534,5537,5544,5547,5900,
9510,(metkleineoppervlakten
14**,1520,1590,1720,1730,
52**)

34502

gordeldekzandglooiing en laaggelegen reliëf

34503

gordeldekzandglooiing en matig laaggelegen

34602

welvingen in dekzand

34622

welvingen in dekzand met moerassige laagten

51**, 52**, 5320, 5392, 5394, 54*2, 54*4, 54*7,
54*9, 551*, 552*, 5531, 5532, 5534, 5537, 5544,
5547, 5900, 5906, 5907, 5908, 9510 (met kleine
oppervlakten 1320, 1330, 1390, 14**, 1520, 1590,
1720, 1730, 1740, 1790)

34642

welvingen in dekzand met ruggen of kopjes

51**, 52**, 5320, 5392, 5394, 54*2, 54*4, 54*7,
54*9, 551*, 552*, 5531, 5532, 5534, 5537, 5544,
5547, 5900, 5906, 5907, 5908, 9510

34682

welvingen in dekzand met dalv. laagten

51**, 52**, 5320, 5392, 5394, 54*2, 54*4, 54*7,
54*9, 551*, 552*, 5531, 5532, 5534, 5537, 5544,
5547, 555*, 5900, 5906, 5907, 5908, 9510 (met
kleine oppervlakten 12**, 13**, 14**, 15**, 16**,
17**, 1902, 1903, 951*, 935*)

34701

dekzandvlakte

51**, 52**, 542*, 5450, 5472, 5474, 5477, 55*1,
55*2, 55*4, 55*7, 55*9, 5904, 5905, 5908

34722

dekzandvlakte met depressies

51**, 52**, 542*, 5450, 5472, 5474, 5477, 55*1,
55*2, 55*4, 55*7, 55*9, 5904, 5905, 5908 (met
kleine oppervlakten 1320, 1330, 1390, 14**, 1520,
1590, 1720, 1730, 1740, 1790)

34742

dekzandvlakte met ruggen of kopjes

51**, 52**, 542*, 5450, 5472, 5474, 5477, 55*1,
55*2, 55*4, 55*7, 55*9, 5900, 5903, 5904, 5905,
5906, 5907, 5908, 5909 (met kleine oppervlakten
5482, 5484, 5487, 5515)

34782

dekzandvlakte met dalvormige laagten

51**, 52**, 5320, 5392, 5394, 54*2, 54*4, 54*7,
54*9, 551*, 552*, 5531, 5532, 5534, 5537, 5544,
5547, 555*, 5900, 5906, 5907, 5908, 9510 (met
kleine oppervlakten 131*, 133*, 1390, 14**, 1510,
1590, 16**, 171*, 1740, 1790, 1902, 1903,951*,
935*)

reliëf

51**, 52**, 5320, 5392, 5394, 54*2, 54*4, 54*7.
54*9,
551*, 552*, 5531, 5532, 5534, 5537, 5544, 5547,
5900,
5906, 5907, 5908, 9510
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34802

131*,133*,1390,14**,1510*,1590,16**,171*,
1740,1790,1902,1903,51**,52**,542*,5450,
547*,55**,6903,935*,951*

dalvormigelaagte

34902
34922

niet-dalvormige laagte
moerassige laagte (vennen, incl. open water)

41482
41552
41601
41602

uiterwaard met meanderruggen en geulen
rivierstrandglooiing
uiterwaard (nadere spec, onbekend)
uiterwaard met welvingen

41681
41701

moerassige (getijde)aanwas
vlakte in uiterwaard

2200, 2210
3901, 3902, 3905

41771
41781
41791

uiterwaard met grind-, zand- of kleigaten
afgegraven uiterwaard met geulen
afgegraven uiterwaard

3906

42402
42462
42482

31**, 32**, 3903, 3907, 3908, 70**
oeverwal, lage terrasrestrug of terrasrestheuvel
meander-, stroomruggen met bijbehorende laagten en geulen
oeverwal met geul van meanderend afwateringstelsel

42502

doorbraakwaaier (fluviatiel)

31**, 32**, 3911

42562
42572

deltafrontglooiing
deltavlakte

3125, 313*, 3225, 3226, 3230

42582

beekdalglooiing

1902, 1903, 3***, 5***, 7***, 9511, 9512

42700

fluviatiele vlakte

42701

fluviatiele vlakte met enig reliëf

42742
42762
42782
42802
42805
42807
42842
42852
42872
42875
42877
42882

fluviatiele vlakte met rivierduinen
fluviatiele vlakten met lage ruggen (o.a. oeverwallen)
fluviatiele vlakten met oude meander of geul
ondiep fluviatiel dal
matig diep fluviatiel dal
diep fluviatiel dal
ondiep fluviatiel dal met ruggen/kopjes
ondiep fluviatiel dal met bijbehorende glooiing
ondiep rivierdal
matig diep rivierdal
diep rivierdal
ondiep fluviatiel dal met meanderrichels en geulen

1*1*, 1*3*, 14**, 16**, 1740, 1902, 1903, 31**,
32**,
3903, 3904, 3907, 3908, 3911,51**, 52**, 547*,
5515,
552*, 555*, 59**, 6903, 9350, 935*, 951*

43602

terraswelvingen

43682
43701
43742
43762
43781
43782
43802
43902

terraswelvingen met dalvormige laagten
terrasvlakte
terrasvlakte met dekzandruggen, -kopjes
terrasvlakte met terrasrestruggen
terrasvlakte met dalvormige laagten
terrasvlakte met dalvormige laagten en terrasrestruggen
geul van vlechtend of meanderend afwateringsstelsel
depressies in terrasmateriaal
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1320, 1330, 1390, 14**, 1520, 1590, 1720, 1730,
1740, 1790, 51**, 5260, 5261, 5290, 542*, 5450,
547*, 55**, 9999
3901, 3902, 3905

53**, 55**, 70** (met kleine oppervlakten 1*1"
1*3*,
1600, 51**, 52**, 54**)
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BODEMGT

44202
44203

plateauterras(rest) en laaggelegen reliëf
plateauterras(rest) en matig laaggelegen reliëf

53**, 6***, 71**, 72**, 73**, 74**, 79**, 9670,
970*, 9740, 9761

44204
44242
44253
44263
44282
44283
44284

plateauterras(rest) en hooggelegen reliëf
plateau-achtige terrasrest met ruggen/kopjes
plateau-achtige terrasrest met glooiing (en droge dalen)
plateau-achtige terrasrest (door landijs beïnvloed)
plateau-achtige terrasrest met droge dalen
plateauterras(rest) en m. laaggel. reliëf met droge dalen
plateauterras(rest) en hooggelegen reliëf met droge dalen

44302
44303
44382
44383
44406

dalvlakteterras en laaggelegen reliëf
53**, 551*,70** (met kleine oppervlakten 1*1*,
dalvlakteterras en matig laaggelegen reliëf
1*3*, 1600, 51**, 52**, 54**)
dalvlakteterras met dalv. 1.of geulen en laaggel. rel.
dalvlakteterras met dalv. 1. of geulen en m. laaggel. rel.
hoge terrasrestheuvel

54204

stuwwalplateau

54402
552*,

zeer lage stuwwal of morenerug

54405

lage stuwwal of gestuwde grondmorene

54407
54416
54418

hoge stuwwal of gestuwde grondmorene
lage ondergraven stuwwal
hoge ondergraven stuwwal

54482

zeer lage stuwwal met ondiepe droge dalen

51**, 52**, 5320, 539*, 542*, 547*, 548*,551*,
552*, 73**, 74**, 9250, 9750

54485

lage stuwwal met ondiepe droge dalen

54486
54487
54488

lage stuwwal met matig diepe droge dalen
hoge stuwwal met ondiepe droge dalen
hoge stuwwal met matig diepe droge dalen

5320, 539*, 542*, 547*, 548*, 551*,552*, 6105,
73**,
74**, 9750

54602

grondmorenewelvingen

5**2, 73**, 74**, 975*

54622

grondmorenewelvingen met moerassige laagten

5**2 73** 74** 975* (met kleine oppervlakten
132*, 152*, 172*, 173*, 51**, 52**, 5515, 9999)

54642

grondmorenewelvingen met dekzandruggen
of -heuvels

5**2 73** 74** 975* (met kleine oppervlakten
53**, 54**, 55**, 5906, 5907, 5908, 5909)

54682

grondmorenewelvingen met dalvormige laagten

5**2, 73**, 74**, 975* (met kleine oppervlakten
131*, 133*, 1390, 14**, 1510, 1590, 16**,171*,
1740, 1790, 1902, 1903, 51**, 52**,5**1,
935*, 95** )

54701

grondmorenevlakte

5**2 73** 74** 975*

54722

grondmorenevlakte met moerassige laagten

5**2, 73**, 74**, 975* (met kleine oppervlakten
132*, 152*, 172*, 173*, 51**, 52**, 5515, 9999)

54742

grondmorenevlakte met ruggen en heuvels

5**2, 73**, 74**, 975* (met kleine oppervlakten
53**, 54**, 55**, 5906, 5907, 5908, 5909)

5320, 539*, 542*, 547*, 548*, 551*,552*, 73**,
74**, 9750
51**, 52**, 5320, 539*, 542*, 547*, 548*,551*,
73**, 74**, 9250, 9750
5320, 539*, 542*, 547*. 548*, 551*,552*, 6105,
73**
74**, 9750
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54782 grondmorenevlakte met dalvormige laagten

5**2, 73**, 74**, 975* (met kleine oppervlakten
131*, 133*, 1390, 14**, 1510, 1590 16**, 171*,
1740, 1790, 1902, 1903, 51**,52**, 5**1,
935*, 95** )

54802 breed droogdal in stuwwal

5320, 539*, 542*, 547*, 548*, 551*,552*, 6105,
73**, 74**, 9750
5**2, 73**, 74**, 975* (met kleine oppervlakten
132*, 152*, 172*, 173*, 51**,52**, 5515, 9999)

54902 depressie in grondmorenemateriaal
54906 doodijsgat

64302
64303
64383
64402
64405
64502
64503
64583
64782

smeltwaterterras en laaggelegen reliëf
smeltwaterterras en matig laaggelegen reliëf
smeltwaterterras met droge dalen en m. laaggel. reliëf
zeer lage smeltwaterrug of -heuvel
lage smeltwaterrug of -heuvel
fluvioglaciale glooiing of waaier en laaggel. reliëf
fluvioglaciale glooiing of waaier en m. laaggel. rel.
glooiing of waaier met droge dalen en m. laaggel. rel.
fluvioglaciale vlakte met smalle dalen en/of geulen

74185
74186
74188
74189

afbraakwand
afbraakwand
afbraakwand
afbraakwand

74502
74503
74582
74583

glooiing of daluitsp.waaier en laaggel. rel.(hellingmat.) 53**, 54*3, 54*4, 54*7, 54*9, 5515, 5516, 5529
glooiing of daluitsp.waaier en m.l.gel. rel.(hellingmat.) 62**
glooiing met droge dalen en laaggelegen reliëf
glooiing met droge dalen en matig laaggelegen reliëf

74602
74642
74701
74742

sneeuwsmeltwaterwelvingen
sneeuwsmeltwaterwelvingen met dekzandruggen
sneeuwsmeltwatervlakte
sneeuwsmeltwatervlakte met ruggen

75152
75153
75185
75187

lösswand en lössglooiingen en laaggelegen reliëf
61**,62**, 6901, 6902, 9670, 976*
lösswand en lössglooiingen en matig laaggelegen reliëf
lösswand met korte flauwe hellingen en droge dalen
lösswand met lange flauwe hellingen en droge dalen

75202
75203
75204
75212

plateau-achtige horst
plateau-achtige vereffeningsrest
vereffeningsrestplateau en hooggelegen reliëf
horst met aangr. vlakten en duidelijke breukrand(en)

53**, 54**, 551*,552*

met korte flauwe helling en droge dalen 53**, 5**3, 6902, 7408, 7903, 9670, 97**
met korte steile helling en droge dalen
met matig lange steile helling en droge dalen
met lange steile helling en droge dalen

75224 schiervlakterestplateau met dolines en hooggel. reliëf

54**, 551*. 552*, 553, 554*, 555*, 5903, 5904,
5906, 5907, 5908, 5909, 9351, 9510

53**, 54**, 551*,55**, 73**, 74**, 9740

71**,72**, 73**, 74**, 7901, 9740

75243 plateau-achtige vereffeningsrest met dekzandkopjes
53**, 54**, 551*, 55**, 74**, 9740
75252 plateau-achtige horst met glooiing
75253 plateau-achtige veref.rest met glooi. (en dr.dal. en/of kopj.)
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75282 plateau-achtige horst met dalvormige laagten

53**, 54**, 551*,55**, 74**, 9740
(met kleine oppervlakten 131*, 133*, 1390, 14**,
1510, 1590, 16**, 171*, 1740, 1790, 1902, 1903,
519*, 526*, 951*)

75304 lithologisch bepaald terras en hooggelegen relief

71**, 72**, 73**, 74**, 7901, 9740

53**, 54*9, 547*, 548*, 551*,5529

75482
75485

zeer lage vereffeningsrestheuvel of -rug
lage vereffeningsrestheuvel of -rug
hoge vereffeningsrestheuvel of -rug
vereffeningsrestwelv. met ver.r.glooiing
(met rug/kop)l. rel.
zeer lage vereffeningsrestrug met droge dalen
lage vereffeningsrestrug met droge dalen

75502
75503

vereffeningsrestglooiing en laaggegelegen reliëf
vereffeningsrestglooiing en matig laaggelegen reliëf

53**, 54**, 551*,552*

75582
75583

vereffeningsrestglooiing en laagg. rel. met dalv. laagte. 53**, 54**. 551*,552*, (met kleine oppervlakten 131*,
vereffeningsrestglooiing en m.laagg. rel met
133*, 1390, 14**, 1510, 1590, 16**, 171*, 1740, 1790,
1902, 1903, 519*, 526*, 951*)

75602

vereffeningsrestwelvingen

53**, 54**, 551*,552*

75642

53**, 54**, 551*,552*, 553*, 554*

75682

vereffeningsrestwelvingen met (dekz.)ruggen
en duinen
vereffeningsrestwelvingen met dalvormige laagten

75701
75713
75714

vereffeningsrestvlakte
breuktrap in terrasafzettingsvlakte en m.laaggel. reliëf
breuktrap in terrasafzettingsvlakte en hooggelegen reliëf

519*, 526*, 53**, 54**, 551*,552*, 9510

75402
75405
75406
75452

75742 vereffeningsrestvlakte met (dekzand)ruggen en duinen

53**, 54**, 551*,552*, (met kleine oppervlakten 131*,
133*, 1390, 14**, 1510, 1590, 16**, 171*, 1740, 1790,
1902, 1903, 519*, 526*, 951*)

519*, 526*, 53**, 54**, 551, 552*, 553*, 554*, 9510

75782 vereffeningsrestvlakte met dalvormige laagte
75801 brede dalvormige laagte in vereffeningsrest

519*,526*,53**,54**,551*,552*,9510
(metkleineoppervlakten131*,133*,1390,14**,1510,
1590,16**,171*,1740,1790,1902,1903,519*,526*,
951*)

75802 dalvormige laagte met glooiingen in vereffeningsrest

131*, 133*, 1390, 14**, 1510*, 1590, 16**, 171*, 1740,
1790, 1902, 1903, 51**, 52**, 542*, 5450, 547*, 55**,
6903, 935*, 951*

75902 depressie in vereffeningsrest (incl. uitblazingsbekken)
moerassige laagte in vereffeningsrest (vennen,
incl. open water)

1320, 1330, 1390, 14**, 1520, 1590, 1720, 1730, 75922
1740, 1790, 51**, 5260, 5261, 5290, 542*, 5450,
547*,55**

82202 plateauvormige storthoopof opgespoten ter. (laagg.rel.) 9990, 9992, 9995, 9996, 9998
82203 plateauvormige storthoopof opgespoten ter.(m.laagg.rel.)
82206 plateauvormige mijnstortberg (hooggelegen reliëf)

9992, 9996, 9998
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82402 1. storthopen met ijzerkuilen, zand-, klei- of grindgaten 9995, 9996, 9998
82406 h. storthopen met ijzerkuilen, zand-, klei- of grindgaten
82700 geëgaliseerde vlakte

9994, 9995, 9998

82701 afgegraven vlakte

9995, 9997, 9998

82790 sportpark/recreatiepark/vliegveld

9993, 9998

82902 laagte ontstaan door afgraving

9997

82905 laagte ontstaan door mijnverzakking
82907 diepe groeve

9997, 9998

97000 buitenland

8000

98000 urbaan

999* (excl. 9999)

99000 water

9999
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Aanhangsel 4 Lijst van in de steekproef waargenomen verschillen en het
aantal cellen waarin het verschil in de steekproef is waargenomen.

Nr. Freq.

Verschil

1
2

39
14

3

29

4
5
6
7
8
9
10

4
1
76
30
14
7
3

GEOMORF: water (99000) ontbreekt;
GEOMORF: urbaan ontbreekt of wijkt meer dan 5% af van de oppervlakte bebouwd terrein (incl. 9990 t/m
9997) in BODEMGT;
BODEMGT: bebouwd terrein ontbreekt of wijkt meer dan 5% af van de oppervlakte urbaan (incl. 82***) in
GEOMORF
GEOMORF: cel minder dan 100% gevuld (en niet verschil 1, 2 of 3) .
GEOMORF: cel meer dan 100% gevuld
eenheden GEOMORF en BODEMGT corresponderen, oppervlakteverschil dC < 5%
eenheden GEOMORF en BODEMGT corresponderen, oppervlakteverschil 5% < dC < 10%
eenheden GEOMORF en BODEMGT corresponderen, oppervlakteverschil 10% < dC < 20%
eenheden GEOMORF en BODEMGT corresponderen, oppervlakteverschil 20% < dC < 30%
GEOMORF: getij-afzettingen (226**, 227** (excl. 22761)!, 228**, 229**) corresponderen niet met
BODEMGT zee- en duinzandgronden (4***);
GEOMORF: zee- en getijde-afzettingen incl. buitendijks (21***, 22***) corresponderen niet met
BODEMGT water (9999);
GEOMORF: organogene vormen (1****) corresponderen niet met BODEMGT zeezand- en zeekleigronden
(2*** excl. 24*3 en 24*4) en duin- en zeezandgronden (4***);
GEOMORF: vereffeningsrestwelvingen met dalvormige laagten (75682) corresponderen niet met
BODEMGT: fijnzandige haarpodzolgronden (5484);
GEOMORF: ondiep fluviatiel dal met bijbehorende glooiing (42852) correspondeert niet met BODEMGTeenheden. Morfologische omschrijving te breed.
GEOMORF: holocene eolische vormen (32***), waarvoor in BODEMGT geen corresponderende eenheid
aanwezig is: duin- en zeezandgronden (4000) of overige zandgronden met een dunne bovengrond (553*,
554*, 5901, 5902), en andersom!
GEOMORF: veenkoloniale ontginningsvlakte (12791) correspondeert niet met BODEMGT: moder- en
humuspodzolgronden en ov. zandgronden zonder moerige bovengrond (53**, 54** en 55**)
GEOMORF: veenvlakte met petgaten (11791). In BODEMGT ontbreekt corresponderende eenheid petgatenassociatie (1900) of complex opgevulde petgaten (1901);
GEOMORF: matig hoge duinen... (32476) corresponderen niet met BODEMGT: zeereepassociatie (4900);
GEOMORF: dekzandvlakte met ruggen en kopjes (34742) correspondeert niet met BODEMGT: veengronden
(16**) en zeekleigronden (2***);
GEOMORF: matig hoge stuifdijk met strandglooiing corespondeert niet met BODEMGT: vergraven
duincomplex (waterleidingduinen) (4905);
GEOMORF: horst en duidelijke breukranden (75212) correspondeert niet met BODEMGT eenheden.
Morfologische omschrijving te breed.
GEOMORF: terrasvlakte en -welvingen (43***) corresponderen niet met BODEMGT: (holocene)
rivierkleigronden (3***); evenzo GEOMORF: rivierduinen corresponderen niet met BODEMGT:
humuspodzolgronden (54**);
GEOMORF: geul van vlechtend of meanderend afwateringsstelsel (43800). In BODEMGT ontbreekt een
corresponderende eenheid;
GEOMORF: lösswand (75185); corresponderende eenheid in BODEMGT ontbreekt;
GEOMORF: grondmorenevlakte of -welvingen (546**, 547** en 549**) corresponderen niet met
BODEMGT: moder- en humuspodzolgronden en ov. zandgronden zonder klei- of leemlaag in de ondergrond
(5*** excl. 5**2);
GEOMORF: pleistocene eolische vormen (dekzand) 34*** corresponderen niet met BODEMGT:
podzolgronden en ov. zandgronden in grof zand (5**3);
GEOMORF: dekzandvlakte (347**) correspondeert niet met BODEMGT: essen-beekvlakte;

11 8

12 2
13 2
14 4
15 12

16 6
17 1
18 1
19 1
20 2
21

1

22 6

23

1

24 1
25 10

26

1

27 6
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Aanhangsel 5 Combinaties van geomorfologische eenheden en
bodemeenheden in de steekproef

GEOMORF

BODEMGT

code

code

ncel beschrijving

11701
11791

1900
1901

1 petgatenassociatie
1 complex opgevulde petgaten of veenafbraakgebied

12042

1310
1710
2340
2341
9120

1
3
1
1
1

voedselrijke vgr. met veraarde bovengr., zonder verdr. laag
overige voedselrijke veengronden zonder verdrogende laag
kattekleigronden
overige moerige zeekleigronden
associatie veen- en zeekleigronden

12292

-

12492

1904

3

veen in ontginning (in situ en vergraven veen)

12700/
12701

1100
1310
1320
1330
1600
1630
1710
1720
2340
2341
9120

1
10
1
2
15
1
4
1
1
1
1

veengronden met toemaakdek
voedselrijke vgr. met veraarde bovengr., zonder verdr. laag
voedselarme vgr. met veraarde bovengr., zonder verdr. laag
veengronden met veraarde bovengrond en ijzeraanrijking
vgr. met kleidek, zonder ijzeraanrijking en verdr. laag
veengronden met kleidek en ijzeraanrijking
overige voedselrijke veengronden zonder verdrogende laag
overige voedselarme veengronden
kattekleigronden
overige moerige zeekleigronden
associatie van veen- en zeekleigronden

12742

-

12791

1200
1310
1400
1720
5160
5190
5290

2
2
1
1
4
1
1

veengronden met veenkoloniaal dek, zonder ijzeraanrijking
voedselrijke vgr. met veraarde bovengr., zonder verdr. laag
veengronden met zanddek zonder ijzeraanrijking
overige voedselarme veengronden
moerige zandgronden met zanddek
overige moerige podzolgronden
overige moerige zandgronden (moerige b.grd, veenkol. dek)

2110
2128
2137
2138

1
1
1
1

dagelijks overspoelde getijde-afzettingen
geregeld overspoelde zware getijdegronden
bij uitzondering overspoelde lichte getijdegr.
bij uitzondering overspoelde zware getijdegr.

21502
21602
21642
21682
21701
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code

code
4302
4307
4309

ncel
1
1
1

beschrijving
plaatselijk zoute moerige zeezandgronden
bij uitzondering overstr. lemige fijnzandige zeezandgr.
bij uitzondering overstr. matig fijne en grofz. zeezandgr.

21702
21782
2418
2428
2448
2457
2458

overige zware zeekleigronden met eerdlaag
overige zware kalkarme zeekleigronden
zware kalkrijke zeekleigronden met eerdlaag
overige lichte kalkrijke zeekleigronden
overige zware kalkrijke zeekleigronden

22402

2427
2428
2455
2457
2901

overige lichte kalkarme zeekleigronden
overige zware kalkarme zeekleigronden
lichte kalkrijke zeekleigronden op zand
overige lichte kalkrijke zeekleigronden
drooggelegde-waddencomplex met 1. zeekleigronden

22462

4515
4533

kalkloze zee- en duinzandgr. met dunne humush. bovengr.
kalkhoudende zee- en duinz.gr met dik humushoudend dek

22491

4515
4533

kalkloze zee- en duinzandgr. met dunne humush. bovengr.
kalkhoudende zee- en duinz.gr met dik humushoudend dek

22602

2457

overige lichte kalkrijke zeekleigronden

22692

2909

complex omgewerkte zeekleigronden

22700/
22701/

2413
2417
2418
2421
2423
2424
2427
2428
2448
2451
2457
2458
2909

lichte kalkarme zeekleigr. met eerdlaag op veen
overige lichte zeekleigronden met eerdlaag
overige zware zeekleigronden met eerdlaag
lichte kalkarme zeekleigronden met storende laag
lichte kalkarme zeekleigronden op veen
zware kalkarme zeekleigronden op veen
overige lichte kalkarme zeekleigronden
overige zware kalkarme zeekleigronden
zware kalkrijke zeekleigronden met eerdlaag
lichte kalkrijke zeekleigr. met storende laag
overige lichte kalkrijke zeekleigronden
overige zware kalkrijke zeekleigronden
complex omgewerkte zeekleigronden

22702

5422
5450

humuspodzolgronden met eerdlaag op leem, klei
humuspodzolgronden met kleidek

22742

2424
2428
2457

zware kalkarme zeekleigronden op veen
overige zware kalkarme zeekleigronden
overige lichte kalkrijke zeekleigronden

22001

22042
22202
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code

code

22761

4511
4512
4514
4515
4535

1
1
1
1
1

kalkloze zee- en duinzandgronden met kleidek
kalkloze moerige zee- en duinzandgronden
kalkloze zee- en duinzandgronden met eerdlaag
kalkloze zee- en duinzandgr. met dunne humush. bovengr.
kalkh. grofz. zee- en duinzandgr. met dunne bovengr.

22782

2423
2424
2427
2428
2451
2455
2457
2901
4511
9241

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

lichte kalkarme zeekleigronden op veen
zware kalkarme zeekleigronden op veen
overige lichte kalkarme zeekleigronden
overige zware kalkarme zeekleigronden
lichte kalkrijke zeekleigr. met storende laag
lichte kalkrijke zeekleigr. op zand
overige lichte kalkrijke zeekleigronden
drooggelegde-waddencomplex met lichte zeekleigr.
kalkloze zee- en duinzandgronden met kleidek
associatie zeezand/-kleigronden

22791/
22792

2457
2909

1
1

overige lichte kalkrijke zeekleigronden
complex omgewerkte zeekleigronden

314**/
314701

4515
4526
4900

1
1
3

kalkloze zee- en duinzandgr. met dunne humush. bovengr.
ondiep ontkalkte zee- en duinzandgr. met zeer dunne bovengr.
zeereep-associatie

324**/
327**

3137
4515
4516
4535
4536
4901
4902
4903
5394
5543
5544
5559
5901
7042

1 leemarme kalkloze rivierzandgr. al dan niet verstoven
1 kalkloze zee- en duinzandgr. met dunne humush. bovengr.
1 kalkloze zee- en duinzandgr. met zeer dunne humush. bovengr.
3 kalkhoudende grove zee- en duinzgr. met dunne bovengr.
2 kalkhoudende zee- en duinzgr. met zeer dunne bovengr.
1 kalkhoudende duinvallei-associatie
1 kalkloze duinvallei-associatie
1 ondiep ontkalkte duinvallei-associatie
1 fijnzandige overige moderpodzol- en vorstvaaggronden
1 grofzandige ov. zandgronden met zeer dunne bovengr.
6 leemarme fijnz. ov. zandgr. met zeer dunne bovengr.
1 overige zandgronden met kleidek zonder ijzeraanrijking
3 fijnzandige droge stuifzandassociatie
1 oude leemarme rivierduingronden

34202

5515

1

344*2

5320
5393
5429
5450
5472
5474
5477
5484
5515
5516
5529
5547

1
1
8
1
1
8
2
3
11
7
2
1

3450*

5320
5429

1
1

ncel

beschrijving

zwarte enkeerdgrond
moderpodzol- en vorstvaaggronden met eerdlaag
grofzandige overige moderpodzol- en vorstvaaggr.
overige humuspodzolgronden met eerdlaag
humuspodzolgronden met kleidek
veldpodzolgronden op leem of klei
fijnzandige (overige) veldpodzolgronden
lemige (overige) veldpodzolgronden
fijnzandige haarpodzolgronden
zwarte enkeerdgronden
bruine enkeerdgronden
overige zandgr. met eerdlaag zonder ijzeraanrijking of leem
lemige fijnz. (ov.) zandgr. met zeer dunne bovengr.
moderpodzol- en vorstvaaggronden met eerdlaag
overige humuspodzolgronden met eerdlaag
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code

code

ncel

beschrijving
fijnzandige (overige) veldpodzolgronden
lemige (overige) veldpodzolgronden

5474
5477

1
1

5429
5474
5477
5515
5529

5
11
6
9
1

5533
5544
5906
5908
7042

1
1
1
1
1

grofz. (ov.) zandgr. met dunne bovengrond
leemarme fijnz. (ov.) zandgr. met zeer dunne bovengr.
droge dekzandassociatie
jonge dekzandassociatie
oude leemarme rivierduingronden

34642

5429
5474
5477
5484
5515
5516
5529

2
7
3
2
5
3

overige humuspodzolgronden met eerdlaag
fijnzandige (overige) veldpodzolgronden
lemige (overige) veldpodzolgronden
fijnzandige haarpodzolgronden
zwarte enkeerdgronden
bruine enkeerdgronden
overige zandgr. met eerdlaag zonder ijzeraanrijking of leem

34682

5290
5474
5515
5516
5529
5534
5900

overige moerige zandgronden
fijnzandige (overige) veldpodzolgronden
zwarte enkeerdgronden
bruine enkeerdgronden
(overige) zandgr. met eerdlaag, zonder ijzeraanrijking of leem
fijnz. (ov.) zandgronden met dunne bovengrond
oud-bouwlandassociatie

34701

1390
5150
5160
5250
5290
5429
5474
5477
5515
5529
5534
5559
5900
6211
9510

vergraven veengrond met veraarde bovengr. en zandondergr.
moerige podzolgrond met kleidek
4
1
2
4
12
3
2
7
2
1
1
1
1

34722

5474

1

fijnzandige (ov.) veldpodzolgronden

34742

5150
5160
5290
5429
5474

1
2
1
2
7

moerige podzolgrond met kleidek
moerige podzolgronden met zanddek
overige moerige zandgronden
overige humuspodzolgronden met eerdlaag
fijnzandige (ov.) veldpodzolgronden

34602/
34622

60

overige humuspodzolgronden met eerdlaag
fijnzandige (overige) veldpodzolgronden
lemige (overige) veldpodzolgronden
zwarte enkeerdgronden
overige zandgr. met eerdlaag zonder ijzeraanrijking of leem

moerige zandgronden met kleidek
overige moerige zandgronden
overige humuspodzolgronden met eerdlaag
fijnzandige (ov.) veldpodzolgronden
lemige (ov.) veldpodzolgronden
zwarte enkeerdgronden
(overige) zandgr. met eerdlaag, zonder ijzeraanrijking of leem
fijnz. (ov.) zandgronden met dunne bovengrond
(ov.) zandgronden met kleidek zonder ijzeraanrijking
oud-bouwlandassociatie
lössgr. zonder briklaag met eerdlaag en ondiep grondwater
vochtige dekzandassociatie

GEOMORF

BODEMGT

code

code

ncel

beschrijving
zwarte enkeerdgronden
(overige) zandgr. met eerdlaag, zonder ijzeraanrijking of leem
(ov.) zandgronden met kleidek zonder ijzeraanrijking
oud-bouwlandassociatie
essen-beekvlakteassociatie
oud-bouwlandcomplex
vochtige dekzandassociatie

5515
5529
5559
5900
5903
5907
9510

3
6
1
1
2
1
1

34762/
34782

5429
5474
5529
5290
5904
5515
5903
9510

2
2
5
1
1
1
1
1

overige humuspodzolgronden met eerdlaag
fijnzandige (ov.) veldpodzolgronden
(overige) zandgr. met eerdlaag, zonder ijzeraanrijking of leem
overige moerige zandgronden
essen-beekvlakte met kleidek
zwarte enkeerdgronden
essen-beekvlakteass.
vochtige dekzandassociatie

34802

1710
5160
5290
5429
5474
5515
5529
9511

1
2
2
1
2
1
6
1

overige voedselrijke veengr. zonder verdrogende laag
moerige podzolgrond met zanddek
overige moerige zandgronden
overige humuspodzolgronden met eerdlaag
fijnzandige (ov.) veldpodzolgronden
zwarte enkeerdgronden
(overige) zandgr. met eerdlaag, zonder ijzeraanrijking of leem
zandige beekdalassociatie

34902

5160
5190
5290
5515

2
1
1
1

moerige podzolgrond met zanddek
overige moerige podzolgronden
overige moerige zandgronden
zwarte enkeerdgronden

4]***

3901
3902

1 kalkhoudende uiterwaardass. (ged. periodiek overstr.)
1 vergraven kalkhoudende uiterwaardass. (ged. periodiek overstr.)

424**

3118
3121
3127
3128
3225
3227
7041
7097

1
3
1
2
1
4
1
1

425**

3127
3128

1 overige lichte kalkloze rivierkleigronden
2 overige zware kalkloze rivierkleigronden

427**

1710
1902
1903
3121
3125
3128
3129
3227
3228
3908

1
1
1
3
1
2
3
3
1
1

zware kalkloze rivierkleigronden met eerdlaag
lichte kalkloze rivierkleigr. met storende laag
overige lichte kalkloze rivierkleigronden
overige zware kalkloze rivierkleigronden
lichte kalkhoudende rivierkleigronden op zand
overige lichte kalkhoudende rivierkleigronden
oude lemige rivierduingronden
overige lichte oude rivierkleigronden

overige voedselrijke veengronden zonder verdr. laag
venige beekass. zonder ijzeraanrijking
venige beekass. met ijzeraanrijking
lichte kalkloze rivierkleigr. met storende laag
kalkloze rivierkleigronden op zand
overige zware kalkloze rivierkleigronden
lichte kalkloze rivierkleigronden met ijzeraanrijking
overige lichte kalkhoudende rivierkleigronden
zware kalkhoudende rivierkleigronden
kleiige, ijzerh. en kalkloze meanderassociatie
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code

code

ncel

beschrijving

3911
5290
5474
5522
5529
5551
5904

1
1
1
1
1
2
1

complex overslaggronden
overige moerige zandgronden
fijnzandige (ov.) veldpodzolgronden
ov. zandgronden met eerdlaag op leem of klei
ov. zandgronden met eerdlaag zonder ijzeraanrijking of leem
ov. zandgronden met kleidek en ijzeraanrijking
essen-beekvlakteass. met kleidek

428*

1310
1330
1400
1710
1902
1903
3117
3127
3129
3905
3908
5160
5260
5290
5429
5474
5477
5515
5521
5522
5529
5534
5551
9351
9511

5
1
3
2
3
1
1
1
1
2
1
3
4
5
2
2
2
4
2
3
6
1
1
1
3

voedselrijke veengr. met veraarde bovengr., zonder verdr. laag.
veengronden met veraarde bovengr. en ijzeraanrijking
veengronden met zanddek zonder ijzeraanrijking
overige voedselrijke veengr. zonder verdrogende laag
venige beekass. zonder ijzeraanrijking
venige beekass. met ijzeraanrijking
lichte kalkloze rivierkleigronden met eerdlaag
overige lichte kalkloze rivierkleigronden
lichte kalkloze rivierkleigronden met ijzeraanrijking
kalkloze uiterwaardass. ged. periodiek overstroomd
kleiige, ijzerh. en kalkloze meanderassociatie
moerige podzolgronden met zanddek
moerige podzolgronden met ijzeraanrijking en zanddek
overige moerige zandgronden
ov. humuspodzolgronden met eerdlaag
fijnzandige (ov.) veldpodzolgronden
lemige veldpodzolgronden
zwarte enkeerdgronden
ov. zandgronden met eerdlaag en ijzeraanrijking
ov. zandgronden met eerdlaag op leem of klei
ov. zandgronden met eerdlaag, zonder ijzeraanrijking of leem
ov. zandgronden met dunne bovengrond
ov. zandgronden met kleidek en ijzeraanrijking
kleiige beekvlakteassociatie
zandige beekdalassociatie

436**

7097

2

437**

5516
5529
5551
5559
7020
7097

1
2
1
1
1
5

bruine enkeerdgrond
(ov.) zandgr. met eerdlaag, zonder ijzeraanr. of leem
(ov.) zandgr. met kleidek en ijzeraanrijking
(ov.) zandgr. met kleidek zonder ijzeraanrijking
oude rivierkleigronden met eerdlaag
overige lichte oude rivierkleigronden

43802

1710
5515
5529
5532
7097

1
1
2
1
1

(ov.) voedselrijke veengronden zonder verdrogende laag
zwarte enkeerdgrond
(ov.) zandgr. met eerdlaag, zonder ijzeraanr. of leem
(ov.) zandgr. met dunne bovengr. op leem of klei
overige lichte oude rivierkleigronden

5397
6101
6102
6109
6225

1
1
1
2
1

lemige (ov.) moderpodzol- en vorstvaaggronden
brikgronden in loss met ondiep stagnerend grondwater
brikgronden in loss met enigszins stagnerend grondwater
overige brikgronden in siltige loss
overige lössgronden zonder briklaag in zandige loss

overige lichte oude rivierkleigronden

43902
442**
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code

code

443**

5394
5397
5515
5516
7097
7098

ncel

3
2
3
3
1
1

beschrijving
fijnzandige (ov.) moderpodzol- en vorstvaaggronden
lemige (ov.) moderpodzol- en vorstvaaggronden
zwarte enkeerdgronden
bruine enkeerdgronden
overige lichte oude rivierkleigronden
overige zware oude rivierkleigronden

44406
54204
5160
5320
5394
5422
5472
5482
5484
5515
5559

moderpodzol- en vorstvaaggronden met eerdlaag
fijnzandige (ov.) moderpodzol- en vorstvaaggronden
humuspodzolgronden met eerdlaag op leem of klei
veldpodzolgronden op leem of klei
haarpodzolgronden op leem of klei
fijnzandige haarpodzolgronden
zwarte enkeerdgronden
(ov.) zandgronden met kleidek zonder ijzeraanrijking

54405/

5392

(ov.) moderpodzol- en vorstvaaggronden op leem of klei

544**

5393
5397
5472
5474
5483
5484
5487
5515
5529
7303
7409
9750

grofz. (ov.) moderpodzol- en vorstvaaggronden
lemige (ov.) moderpodzol- en vorstvaaggronden
veldpodzolgronden op leem of klei
fijnzandige (ov.) veldpodzolgronden
grofzandige haarpodzolgronden
fijnzandige haarpodzolgronden
lemige haarpodzolgronden
zwarte enkeerdgronden
ov. zandgr. met eerdlaag zonder ijzeraanr. of leem
keileemgronden met zanddek
overige terraskleien
keileemcomplex

545**

5429
5474
5477
5515

(ov.) humuspodzolgronden met eerdlaag
fijnzandige (ov.) veldpodzolgronden
lemige veldpodzolgronden
zwarte enkeerdgronden

546**

5290
5422
5472
5477
5522
7303
7409
9510

547*

5472
5477
5515
5529
7303
7409

54402

1
10
14
3
2

overige moerige zandgronden
humuspodzolgronden met eerdlaag op leem of klei
veldpodzolgronden op leem of klei
lemige veldpodzolgronden
(ov.) zandgronden met eerdlaag op leem of klei
keileemgronden met zanddek
overige terraskleien
vochtige dekzandassociatie
veldpodzolgronden op leem of klei
lemige veldpodzolgronden
zwarte enkeerd
(ov.) zandgr. met eerdlaag zonder ijzeraanr. of leem
keileemgronden met zanddek
overige terraskleien
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code

code

ncel

beschrijving

54802
5490*
643**
644**

5397
5515

1 lemige (ov.) moderpodzol- en vorstvaaggronden
1 zwarte enkeerdgronden

645**

5397
5429
5483
5529
5515

2
1
3
1
1

lemige (ov.) moderpodzol- en vorstvaaggronden
(ov.) humuspodzolgronden met eerdlaag
grofzandige haarpodzolgronden
(ov.) zandgr. met eerdlaag zonder ijzeraanr. of leem
zwarte enkeerdgronden

5393
5394
9670
9740

1
1
1
1

grofzandige (ov.) moderpodzol- en vorstvaaggronden
fijnzandige (ov.) moderpodzol- en vorstvaaggronden
hellingassociatie löss/terrasafzettingen
associatie terraszanden (ged. verstoven) en grinden

747**

5429
5473
5474
5529
6211

1
1
1
1
1

75]**

6101
6105
6109

1 brikgronden in loss met ond. stagnerend grondwater
1 overige brikgronden in zandige loss
1 overige brikgronden in siltige loss

752*

5397
5429
5474
5515
7408
9740

1
1
1
1
1
1

755**

5474
5515

1 fijnzandige (ov.) veldpodzolgronden
1 zwarte enkeerdgronden

756**

5394
5397
5429
5472
5474
5477
5515

1
1
2
3
5
3
5

64782
74]**

746**
overige humuspodzolgronden met eerdlaag
grofzandige (ov.) veldpodzolgronden
fijnzandige (ov.) veldpodzolgronden
(ov.) zandgr. met eerdlaag, zonder ijzeraanr. of leem
lössgronden zonder brikl., met eerdlaag en ondiep grondw.

lemige (ov.) moderpodzol- en vorstvaaggronden
overige humuspodzolgronden met eerdlaag
fijnzandige overige veldpodzolgronden
zwarte enkeerdgronden
grove terraszanden en grinden
associatie van terraszanden (ged. verstoven) en grinden

75304
754**
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fijnzandige (ov.) moderpodzol- en vorstvaaggronden
lemige (ov.) moderpodzol- en vorstvaaggronden
overige humuspodzolgronden met eerdlaag
veldpodzolgronden op leem, klei
fijnzandige overige veldpodzolgronden
lemige (ov.) veldpodzolgronden
zwarte enkeerdgronden

GEOMORF

BODEMGT

code

code

ncel

beschrijving

5529
9510

2 (ov.) zandgr. met eerdlaag, zonder ijzeraanr. of leem
1 vochtige dekzandassociatie

757**

5394
5397
5429
5472
5474
5477
5515
5529
9510

1 fijnzandige (ov.) moderpodzol- en vorstvaaggronden
1 lemige (ov.) moderpodzol- en vorstvaaggronden
2 overige humuspodzolgronden met eerdlaag
1 veldpodzolgronden op leem, klei
5 fijnzandige overige veldpodzolgronden
1 lemige (ov.) veldpodzolgronden
2 zwarte enkeerdgronden
1 (ov.) zandgr. met eerdlaag, zonder ijzeraanr. of leem
1 vochtige dekzandassociatie

758**

5474
5515

1
1

fijnzandige overige veldpodzolgronden
zwarte enkeerdgronden
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Aanhangsel 6 Verantwoording van de figuren 2 en 4 t/m 10
Eenhedenfig uur2
GEOMORF
21602
21642
21682
21701
21702
21782

BODEMGT
2110
2127
2128
2137
2138
2198
9240
2200

Eenhedenfig uur6
GEOMORF
43602
43682
43701
43742
43762
43781
43782
43802
44302
44303
44382
44383
42875
42877

BODEMGT
3117
3118
3121
3124
3125
3127
3128
3129
3221
3225
3226
3227
3228

Eenhedenfiguur9
GEOMORF
74185
74186
74188
74189
75152
75153
75185
75187

BODEMGT
9670
9701
9702
9761
7903
6902

Eenheden figuur4
GEOMORF
12791

BODEMGT
1200
1230
5160
5190
5191
5260
5261
5290

Eenhedenfiguur7
GEOMORF
43602
43682
43701
43742
43762
43781
43782
43802
44302
44303
44382
44383
42875
42877

BODEMGT
7010
7020
7030
7091
7097
7098
7042
7091

Eenheden figuur5
GEOMORF
11791

BODEMGT
1900
1901

Eenheden figuur8
GEOMORF
32402
32406
32422
32448
32472
32476
32478
31472
31476

BODEMGT
3904
5320
5392
5393
5394
5397
5531
5532
5533
5534
5537
5543
5544
5547
5901
5902

Eenheden figuur10
GEOMORF
54602
54622
54642
54682
54701
54722
54742
54782
54902
54402
54405
54407
54482
54485
54486
54487

BODEMGT
5392
5422
5472
5482
5522
5532
9750
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