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De dag dat het digitale Landelijk Grondgebruiksbestand

Nederland (LGN) volwassen werd, dat is voor projectleider

Gerard Hazeu de belangrijkste dag in het ruim twintig jaar

oude project. Op de gebruikersbijeenkomst die Hazeu op

16 juli 2007 organiseerde, kreeg het LGN een complete

make-over.

door Martin Woestenburg

>De digitale kaarten van het LGN worden sinds

1986 gemaakt aan de hand van satellietbeelden,

geografische gegevens, luchtfoto’s, expertkennis

en karteringen in het veld. Sindsdien wordt er ruwweg iede-

re vier jaar een nieuwe versie van het LGN gepubliceerd,

met als meest recente versie het LGN 6 van november

2009. Daarin wordt het landgebruik in Nederland weerge-

geven voor 39 landgebruiksklassen in rastercellen van 25

bij 25 meter. Dankzij de oudere versies zijn met behulp van

het LGN kaarten te maken waarop duidelijk zichtbaar is

hoe Nederland is veranderd in de afgelopen 23 jaar. Met

het experimentele bestand Historisch Landgebruik

Nederland (HGN) is het zelfs mogelijk om vergelijkingen te

maken met de jaren 1900 en 1960.

Het is bijzonder te zien hoe Nederland groeit op de kaarten

van het LGN en het HGN. De verstedelijking verspreidt zich

in de loop van de jaren als rode vlekken over het land, en

langs de rivieren ontstaat nieuwe natuur. Zoom je in, dan

‘We hebben het zelf gefinancierd, 
dat was een risico’

Gerard Hazeu, geo-informaticus

zie je de kleinere bouwprojecten, en natuurlijke omvormin-

gen van heide in bos of die van landbouw in natuur. Bij de

gebruikers van het LGN gaat het vooral om die veranderin-

gen in landgebruik om onderzoek te doen of om beleid en

beheer te organiseren. Op 16 juli 2007 werden de eerste

stappen gezet om het LGN nog beter te laten aansluiten op

de rest van de digitale kaartwereld. Daarom is LGN 6 meer

dan de voorgaande versies gebaseerd op de standaard van

de meest gedetailleerde digitale topografische kaart in

Nederland, TOP10vector van de Topografische Dienst.

Tegelijkertijd zijn ook de belangrijke gegevens over verste-

delijking uit het Bestand BodemGebruik (BBG) van het

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt.

De stap naar volwassenheid wordt duidelijk als je de

geschiedenis van het LGN bekijkt. ‘Een nieuwe versie is

een nieuw tijdsmoment’, vertelt Hazeu. ‘Met LGN 6 is

Nederland nu voor de zesde keer volgens de LGN-methode

weergegeven. Telkens was het gebaseerd op een combina-

tie van satellietbeelden van twee jaar met andere informa-

tie.’ Zo is LGN 6 gebaseerd op satellietbeelden uit 2007 en

2008, omdat er landsdekkend voor één jaar niet voldoende

beelden beschikbaar waren.

De eerste drie versies van LGN kun je zien als de baby’s en

de peuters. In versie 1 en 2 was de nauwkeurigheid van de

digitale kaarten minder dan tachtig procent, en werd nog

geëxperimenteerd met het aantal landgebruiksklassen. 
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Bij LGN 2 werden nog satellietbeelden uit drie verschillen-

de jaren gebruikt. Pas in 1997 kwam met LGN 3plus een

verbeterde versie van LGN 3 beschikbaar. Die was voor

meer dan tachtig procent betrouwbaar en gebaseerd op

satellietbeelden uit twee jaren, wat integratie mogelijk

maakte met andere geo-informatiesystemen.

Sindsdien groeit het LGN gestadig uit in allerlei richtingen.

Met LGN 4 wordt in het jaar 2000 voor de klassen bebou-

wing, kassen, boomgaarden, boomkwekerijen en populie-

renopstanden de standaard van TOP10vector gebruikt.

Ook de classificatie van de verschillende landbouwgewas-

sen is dan op die standaard gebaseerd. Daardoor is op per-

ceelsniveau te bekijken welke gewassen er groeien.

Nieuwe loot aan LGN 4 is het veranderingsbestand. Dat is

een soort groeikaart, een apart te genereren bestand waar-

mee wordt aangegeven wat er is veranderd in de landge-

bruiksklassen agrarisch gebied, glastuinbouw, boom-

gaarden, bossen, water, stedelijk gebied, infrastructuur en

natuur. De groeistuipen uit LGN 4 verdwijnen in de vijfde

De drie belangrijkste databronnen waarop het LGN
bestand is gebaseerd zijn satellietbeelden, luchtfoto’s
en TOP10vector. De afbeeldingen geven een voorstel-
ling van deze drie databronnen voor een uitsnede in de
omgeving van Utrecht.

Gerard Hazeu, geo-informaticus

versie in 2004, waardoor het LGN makkelijker te bewerken

wordt en beter aansluit op software voor geo-informatie -

systemen.

In de loop van de jaren is het systeem een veel gebruikt

middel geworden voor allerlei toepassingen. Dat is bijzon-

der, omdat Alterra het LGN financiert uit eigen middelen.

Hazeu: ‘Dat moet je terugverdienen. Daarbij loop je wel een

zeker risico.’ 

Er zijn drie vormen van gebruik, vertelt de onderzoeker.

‘Ten eerste de statistische, het bepalen van bijvoorbeeld

hoeveel stedelijk gebied er is in Nederland. Daarnaast heb

je de veranderingen in landgebruik, het monitoringsas-

pect. Het LGN wordt bijvoorbeeld veel in modelstudies toe-

gepast. En tot slot heb je bijvoorbeeld provincies of water-

schappen die het LGN gebruiken om beleid en beheer aan

te passen.’ Iedereen maakt dus op zijn eigen wijze gebruik

van het LGN. Onderzoekers van het Planbureau voor de

Leefomgeving gebruiken het LGN om in kaart te brengen

hoe het bijvoorbeeld staat met de aanwas van de natuur in

agrarisch gras

maïs
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bieten

granen

overige landbouwgewassen

glastuinbouw

boomgaarden

bloembollen

loofbos

naaldbos

zoet water

zout water

stedelijk bebouwd gebied

bebouwing in buitengebied

loofbos in bebouwd gebied

naaldbos in bebouwd gebied

bos met dichte bebouwing

gras in bebouwd gebied

kale grond in bebouwd gebied

hoofdwegen en spoorwegen

bebouwing in agrarisch gebied

kwelders

open zand in kustgebied

open duinvegetatie

gesloten duinvegetatie

duinheide

open stuifzand

heide

matig vergraste heide

sterk vergraste heide

hoogveen

bos in hoogveengebied

overige moerasvegetatie

rietvegetatie

bos in moerasgebied

veenweidegebieden

overig open begroeid natuurgebied

kale grond in natuurgebied

<  De ruimtelijke spreiding van 39 landgebruiks   typen
voor de de referentiejaren 2003/2004 volgens het
Landelijk Grondgebruiksbestand versie 5 (LGN5). 
De uitsnede rechtsboven geeft een detail van het LGN5
bestand. De uitsnede linksonder geeft de gewassen voor
de TOP10vector percelen weer. In de andere uitsnede
zijn de 39 klassen samengevoegd naar veertien natuur-
klassen.
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de Ecologische Hoofdstructuur. Waterschappen en Rijks -

waterstaat gebruikten het bestand om te onderzoeken

welke invloed de begroeiing van de uiterwaarden heeft op

de verruimde grote rivieren. Provincies en waterleidingbe-

drijven zoeken met het LGN uit welk effect het landgebruik

heeft op de grondwaterstand, en verwerken dat weer in hun

hydrologische modellen.

Ten tijde van de gebruikersbijeenkomst in 2007 was het

LGN dus aan het puberen. Qua methodologie en systema-

tiek zat het LGN goed in zijn vel. Er waren de eerste verban-

den met andere digitale systemen, en gebruikers waren

over het algemeen aardig tevreden over het systeem.

Tijdens de bijeenkomst werd het LGN geprezen als een

‘Hemabestand’: goed en goedkoop. Tegelijkertijd werd dui-

delijk dat de gebruikers zelf ook allerlei koppelingen pro-

beerden te maken met andere bestanden die iets zeggen

over het landgebruik. Zo werd het LGN gezien als het plat-

telandsbroertje van het bodemgebruiksbestand BBG van

het CBS, dat vooral op verstedelijking is gericht. 

Twee grote methodologische stappen hebben het LGN vol-

wassen gemaakt. Die stappen kwamen voort uit de wensen

die gebruikers uitten op die maandag in 2007. Allereerst

zou het LGN volledig op de standaard TOP10vector geba-

seerd moeten worden. ‘Als je daar niet op aansluit, ga je

wel een heel apart leven leiden’, aldus Hazeu. Daarnaast

moest het LGN meer aansluiten bij het BBG van het CBS

voor het stedelijke gebied, omdat dat een belangrijk en

veel gebruikt bestand is. Dat plaatste Hazeu en zijn colle-

ga’s voor problemen. ‘Het betekende dat het stedelijk

gebied anders gedefinieerd moest worden, waardoor het

leek alsof er ergens ineens minder stedelijk gebied was.

Dat kon natuurlijk niet.’ Maar ze losten het probleem op,

zodat het mogelijk bleef om bijvoorbeeld een veranderings-

bestand te maken dat de landgebruiksveranderingen tus-

sen LGN 5 en 6 in kaart bracht. En toen was het LGN afge-

studeerd.

Nu het LGN als jonge volwassene de wereld inkijkt, is het

werk van Hazeu en zijn collega’s sterk veranderd. ‘We doen

al tijden nauwelijks veldwerk meer’, vertelt hij. ‘Op de

luchtfoto’s die nu beschikbaar zijn kun je tot op een halve

meter zien wat er gebeurt. Op de kaarten van het LGN is

elke pixel nu 25 bij 25 meter.’ Het is nu vooral computer-

werk, beginnend met de analyse van de satellietbeelden,

de geografische informatie die nu veelal digitaal wordt aan-

geleverd vanuit TOP10vector en digitale bestanden als het

BBG en de luchtfoto’s. ‘Daarnaast zoeken we op internet

welke plannen er liggen in een gebied. Soms zie je iets, en

dan blijkt daar bijvoorbeeld gebouwd te worden aan een
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golfbaan of een bungalowpark.’

Voor de volgende versies van het LGN zullen Hazeu en zijn

collega’s vooral verfijningen aanbrengen. Daar komt weer

veldwerk bij kijken, verwacht hij. ‘Overgangen tussen

heide en bos zijn heel gradueel, waardoor je veel deelge-

bieden hebt met veel struikgewas. Binnen heide heb je nu

drie klassen: heide, vergraste heide en sterk vergraste

heide. Die zouden met veldwerk beter gedefinieerd moeten

worden.’

Ook op Europees niveau wordt samenwerking gezocht.

Lange tijd was het LGN het eerste en enige digitale bestand

dat veranderingen in landgebruik in kaart bracht, maar nu

zijn er in andere landen vergelijkbare systemen, vertelt

Hazeu. ‘Binnen de Europese Unie wordt nu in het kader

van het Global Monitoring for Environment and Security

het veranderende landgebruik op Europese schaal in kaart

gebracht. Er is een trend om dit Europese landgebruiksbe-

stand Corine op te bouwen op basis van nationale bestan-

den. Ook dat was een reden om het LGN op TOP10vector te

baseren; overal in Europa vormen topografische kaarten de

basis.’

Het LGN past nu beter in de omringende, digitale wereld

van de geo-informatie, vindt Hazeu. ‘Er is een trend in de

geo-informatie om alles in standaarden vast te leggen.

Daardoor zijn de resultaten beter te reproduceren en slui-

ten bestanden beter op elkaar aan. Zo’n spatial data infra-

structure is het nieuwe doel. In Spanje zijn ze daar heel ver

mee, maar voor andere landen is het Europese Corine het

enige dat er is.’

>  De verschillende versies van het LGN-bestand voor
Wageningen en omgeving. De bestanden geven het
landgebruik voor verschillende tijdsmomenten weer
(LGN1 - 1986, LGN2 - 1990/1992, LGN3 -
1995/1997, LGN4 - 1999/2000, LGN5 - 2003/2004
en LGN6 2007/2008). Tussen sommige versies ver-
schillen de aantallen en definities van landgebruiks-
klassen en methodiek. LGN1 en LGN2 zijn min of
meer experimentele bestanden met minder klassen
en/of mengklassen. LGN3 tot 5 zijn gemaakt volgens
gelijke methodologie en definitie van landgebruiks-
klassen. LGN6 is volledig gebaseerd op TOP10vector
waardoor de geometrie verschilt ten opzichte van 
vorige versies. Door scherpere definities van landge-
bruiksklassen en een beperkte verandering in thema-
tiek treden ook veranderingen op. 
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