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 Geomorfologie: vorm en vorming van het aardoppervlak

 Combinatie van morfologie (reliëf) en genese (ontstaanswijze)

 Link tussen bovengrond en ondergrond

 Gebruik

● Klimaatadaptatie

● Natuurbeheer

● Landschappelijke archeologie

Introductie
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Geschiedenis van de geomorfologische kaart
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Tot jaren ’90 Karteren oude stijl

Vanaf jaren ’90 Karteren nieuwe stijl

2003 Landsdekkende digitale geomorfologische kaart

2010-nu Actualisatie kaartbladen oude stijl

2017 Nieuwe legenda
https://legendageomorfologie.wur.nl

2018-nu Testen van machine learning-technieken

2019 Opname in de BRO

2020 Start kwaliteitstoetsing





https://legendageomorfologie.wur.nl/

Legenda
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Legenda
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Legenda-eenheid Beschrijving

Landvormgroep Vormen met gemeenschappelijke kenmerken

Genese Ontstaanswijze

Landvormsubgroep Unieke combinaties van landvorm en genese

Reliëf Hoogte(verschillen) en hellingen van de vorm

Toevoeging bedekking Afwijkend sediment dat het reliëf beïnvloedt

Toevoeging reliëf Niet-typische ligging of aanpassingen in het reliëf

Actief proces Indicatie voor actieve ontwikkeling van een landvorm



Actualisatie
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 Digitaal intekenen van landvormen 

 Op basis van verschillende bronbestanden

● Hoogtemodellen (AHN)

● BRO-ondergrondgegevens

● BRO-ondergrondmodellen

● Lokale datasets

● Historische en actuele topografische 
kaarten



Actualisatie – onder bebouwing
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Druten Amersfoort Arnhem



Kwaliteitstoetsing - introductie
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 Indicatie van de kwaliteit van de geomorfologische kaart

● Afgrenzing

● Classificatie

● Detailniveau

 Per fysisch-geografische regio



1. Team geomorfologen karteert een bepaald studiegebied (~25 km2)

2. Overeenkomst bepalen door 

1. Kaarten over elkaar heen leggen

2. Per locatie de meest frequente klasse selecteren

3. Frequentie van de klasse is de mate van overeenkomst

3. Veldbezoek voor afstemming karteringen

4. Aanpassen geactualiseerd kaartblad n.a.v. uitkomsten

Kwaliteitstoetsing - methode
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Kwaliteitstoetsing - resultaten

12

Studiegebied Overeenkomst
Reliëf Vormgroep Genese Vormsubgroep Gemiddeld

UH 0.38 0.67 0.79 0.63 0.62



 Sinds 2018: experimenten met machine learning voor 
geomorfologisch karteren

 Vergelijking karteren door mens en machine

Karteren door mens en machine
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Tower_(pc)



 Algoritmes voor beeldherkenning

 Herkennen van objecten en vormen

 Maakt abstracte afgeleiden van de input data via convoluties

Convolutional Neural Networks (CNNs)
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 Karteren van droge dalen (R21)

 Trainen op geactualiseerde kaart

 Toepassen op studiegebied

 Vergelijken met handmatige karteringen

CNNs op de Utrechtse Heuvelrug
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CNNs op de Utrechtse Heuvelrug
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Oude GMK



CNNs op de Utrechtse Heuvelrug
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 Karteerovereenkomst tussen 60 en 70%

 Computer levert vergelijkbare resultaten voor droge dalen

 De fysieke geomorfoloog blijft nodig voor een kloppend kaartbeeld, 
juiste interpretatie en toepassing van de kaart

Conclusies
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Vragen
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Toepassing van de 
geomorfologische kaart

Shannen Dill



 Verkenning van de ondergrond

 Toepassing geomorfologische kaart

● Middelburg

● Den Haag

 Discussie

 Conclusie

Inhoud
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Inzichten

 Ontstaan van het landschap

 Landschapsvorm & -reliëf 

 Indicatie bodemopbouw

 Bepaling potentie klimaatadaptatie

Verkenning van ondergrond
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Voorbeeld: Middelburg
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Verkenning voor het bepalen van 
de potentie van zoetwaterberging 
in het kreekrugsysteem



De twee landschapsvormen

 Poelgrond (blauw)

 Kreekrug (grijs)

Verkenning van Middelburg en omgeving
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Vlakte van getij-afzetting

Vlakte van plaatselijke gemoerde getij-afzetting

Welving in getij-afzetting

Welving in plaatselijke gemoerde getij-afzetting

Eigenschappen

 Mariene processen

 Lager gelegen

 Klei, veen & zand

Middelburg: Poelgrond
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Eenheden geomorfologische kaart



Getij -inversierug

Eigenschappen

 Mariene processen

 Hoger gelegen

 Zandig

Middelburg: Kreekrug
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Eenheden geomorfologische kaart



Aanvullende bronnen

 Historische informatie

 Hoogte kaart

 Boorpunten

 Grondwatersituatie

Middelburg: Bepaling potentie 
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Getij –inversierug

Ingevulde getij -inversierug



Voorbeeld: Den Haag
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Verkenning voor de potentie van 
adaptatieve maatregelen tegen 
droogte- en wateroverlast



Kansen & knelpunten

 Hoogteverschillen

 Matige doorlaatbaarheid

(Klei, veen)

 Hoge doorlaatbaarheid

(zand)

Den Haag: potentie adaptatie
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 Beperkt of geen informatie stedelijk gebied

 Aanvullende informatie kan het beeld verhelderen

 BRO loket biedt toegang tot de geomorfologische kaart

 Data moet makkelijk toegankelijk en te combineren zijn (PDOK)

Discussie
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 Biedt een handvat voor systeem kennis

 Eerste stap tot het verkrijgen van inzicht in het bodemsysteem

 Inzichtelijk maken van kansen en knelpunten

 Hulpmiddel voor bepaling potentie adaptieve maatregelen

Conclusie
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Vragen
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Hartelijk dank voor uw aandacht en inbreng!
Om 14.00 uur begint uw volgende sessie. Kijk in de Networkapp. Bezoek het Inspiratieplein!


