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Vanuit de recente geologische ontstaansgeschiedenis is Nederland in twee delen
onder te verdelen. De hogere (Pleistocene) gebieden in het oosten en het zuiden
en de lagere (Holocene) gebieden langs de kust en langs de rivieren meer
landinwaarts. Vier vijfde van het Nederlandse bosgebied en negen van de tien
varkens bevinden zich in de hogere gebieden. Zeventig procent van de
tuinbouwgrond ligt in de lagere gebieden.
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De samenstelling van de bovenste 1.20 m van

Hoog en laag Nederland

de Nederlandse bodem is weergegeven op de
Zeeklei, Laagveen, Rivierengebied en Duinen

bodemkaart. Op basis van deze bodemkaart is

Hoge zandgronden en Heuvelland

Nederland ingedeeld in negen fysisch-geografische regio’s. Naast drie waterregio’s zijn dat:

Regionaal

Duinen, Heuvelland, Hoge zandgronden, Rivierengebied, Laagveengebieden en Zeekleigebieden. Deze regio’s zijn te groeperen naar de
recente geologische ontstaansgeschiedenis: de
Pleistocene gebieden (Hoge zandgronden en
Heuvelland) in het oosten en zuiden, hier hoog
Nederland genoemd en de Holocene gebieden
(Duinen, Laagveen-, Zeeklei- en Rivierengebieden) in het noorden, westen en midden van het
land, hier laag Nederland genoemd. Gemeenten worden toegerekend tot hoog of laag Nederland wanneer meer dan de helft van de oppervlakte in een van beide gebieden ligt.
Zeer globaal vallen de gemeenten in laag
Nederland samen met het gebied onder Normaal Amsterdams Peil (NAP). Grootste uitzondering zijn de gemeenten in de duingebieden en
sommige gemeenten in het rivierenland die
duidelijk boven NAP gelegen zijn en hier toch
tot laag Nederland worden gerekend. Van de
548 gemeenten in 1998 behoren er volgens
deze indeling 243 tot hoog Nederland en 305
tot laag Nederland. De provincie Drenthe
behoort in z’n geheel tot hoog Nederland, de
provincie Limburg op één gemeente na. De provincies Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland
liggen geheel in laag Nederland. Van NoordHolland vallen slechts vier gemeenten (in het
Gooi) in hoog Nederland.

Bodemgebruik per type, 1996
80

Verdeling veestapel over hoog en laag Nederland, 1998
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