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Kenmerkende terreinvormen
Indicator | 10 mei 2004
U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
Door ontginning, bebouwing, egalisatie en andere graafwerkzaamheden zijn veel van de
oorspronkelijke terreinvormen zoals duinen, stroomruggen, terpen en essen verdwenen.

Download figuur [2]

Toelichting
De kenmerkende terreinvormen zijn ontstaan onder invloed van wind (duinen, dekzand-ruggen) en
water (kleivlakten en stroomruggen, geulen) en deels door de mens gemaakt (terpen en essen). In
het kader van grootschalige ontginningen, ruilverkavelingen, afgravingen en egalisaties ten behoeve
van bebouwing en wegaanleg is veel van de oorspronkelijke vormen verdwenen. Verspreid door het
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hele land zijn toch nog veel restanten ervan te vinden.
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Technische toelichting
Technische toelichting
Het voorkomen van kenmerkende terreinvormen is beoordeeld op basis van een selectie door Maas
en Wolfert (1997). De kenmerkendheid van terreinvormen is bepaald per geomorfologisch
landschapstype. Daarbij gaat het om regio's met dezelfde aardkundige ontstaanswijze. Er zijn 93
geomorfologische landschapstypen onderscheiden. Een terreinvorm is kenmerkend voor het
landschapstype indien het type terreinvorm vaker voorkomt binnen het betreffende landschapstype
dan binnen heel Nederland. Vervolgens is per gebied van 1x1 km en het omringende gebied van 3x3
km het aantal kenmerkende terreinvormen bepaald. Hierbij is gebruik gemaakt van het
geomorfologische bestand van de Landschapsecologische Kartering van Nederland (LKN). Het naast
elkaar voorkomen van verschillende typen kenmerkende terreinvormen is hoger gewaardeerd,
omdat in een samenhangend stelsel van terreinvormen meer informatie opgesloten zit dan in een
afzonderlijke terreinvorm. Om te voorkomen dat diverse gebieden hoger gewaardeerd worden dan
monotone, maar kenmerkende gebieden, is de waardering van het aantal voorkomende typen
kenmerkende terreinvormen uitgevoerd per geomorfologisch landschapstype.
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