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Welkom! 

Geachte leden, 

In deze nieuwsbrief zullen wij u weer op de hoogte 
brengen van alle activiteiten binnen de vereniging 
en zullen we een divers scala aan fysische 
geografische nieuwtjes en weetjes van de 
afgelopen maanden onder uw aandacht brengen. 
We zullen terugblikken op georganiseerde 
activiteiten als het VVFG `café in Amsterdam en de 
excursie naar de Hondsbossche Zeewering, en 
vooruitblikken op de activiteiten van het komende 
kwartaal. Onder andere het VVFG-symposium en 
een excursie naar de Uiterwaarden van Lent staan 
op het programma. Daarnaast zal Roij Scholten u 
weer meenemen op reis naar een exotische 
droombestemming voor veel (fysisch) geografen, en 
zal Tim Schuring weer een bijzondere FG Hotspot 
beschrijven. Hugo Bouter zal ingaan op het concept 
Geoparken, welke in Duitsland al wijdverbreid zijn, 
maar in Nederland nog niet. Hier lijkt echter 
verandering in te komen! Komende maanden kunt u 
foto’s insturen voor de fotowedstrijd rondom de 
thema’s: ‘Fysische geografie van Nederland’ en 
‘Fysische geografie op de kaart. 

 

Nieuws vanuit het bestuur 

 
Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Maandag 4 juli om 19:00 organiseren wij de 
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering te Bunnik 
(LievenseCSO; Regulierenring 6, Bunnik). Alle leden 
zijn hierbij van harte uitgenodigd.  

Excursie Uiterwaarden van Lent (Nijmegen) 
Zaterdag 24 september organiseren we in 
samenwerking met LievenseCSO een excursie naar 
de uiterwaarden van Lent. Tijdens de excursie zal 
de nadruk liggen op het project Ruimte voor de 

Rivier. Meer informatie over het programma en 
tijdstip zal binnenkort bekend worden gemaakt via 
de website. De excursie zal gratis zijn voor leden 
en studenten. Niet-leden betalen 10 euro. 

 
VVFG café Utrecht 
Op 29 september is het eerstvolgende VVFG café. 
PhD kandidaten Winnie de Winter en Yvonne Smit 
zullen uitgebreid vertellen over hun onderzoek naar 
de dynamiek van bodemvocht en de ruimtelijke en 
tijdelijke variëteit in eolisch transport in 
duinecosystemen, gerelateerd aan kustverdediging. 
Meer informatie over het tijdstip en het exacte 
programma zal binnenkort op de website geplaatst 
worden. 

 
VVFG symposium 2016 “Fysische Geografie op 
de kaart”, Universiteit van Utrecht 
Vrijdag 25 november nodigt de Vakvereniging 
Fysische Geografie u van harte uit voor haar 
jaarlijkse symposium in Utrecht. Het precieze 
programma zal op een later moment bekend 
gemaakt worden. 

Tijdens het symposium worden ook de winnaars van 
de VVFG Fotowedstrijd 2016 bekendgemaakt. 
Foto’s kunnen worden ingezonden vanaf 1 mei tot 
15 oktober 2016.  

Voor leden en studenten is de toegang tot het 
symposium gratis. Niet-leden betalen 25 euro.  

 

Fotowedstrijd 
De VVFG is verheugd om haar fotografiewedstrijd 
aan te kondigen met als thema’s: ‘Fysische geografie 
van Nederland’ en ‘Fysische geografie op de kaart’. 

De jury zal hen belonen die landschappelijke en 
aardkundige fenomenen en/of processen op een 
originele manier weten te verbeelden in een foto. 
Zowel het inhoudelijke aspect als de visuele en 
artistieke kwaliteit van de foto spelen mee bij de 
beoordeling. Inzenders van foto’s worden 
gevraagd een beschrijving mee te sturen van het 
onderwerp en de context van de foto. 

Het maken van foto’s is belangrijk in het fysisch-
geografisch onderzoek. Met deze wedstrijd wil de 
VVFG ertoe bijdragen dat fysisch-geografen, 
overige aardwetenschappers en andere 
belangstellenden voor de fysische geografie hun 
veldobservaties met elkaar delen. Daarnaast sluit 
het thema ‘fysische geografie op de kaart’ aan op 
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het symposium dat door de VVFG in november dit 
jaar zal worden georganiseerd. 

De jury zal bestaan uit bestuursleden van de VVFG 
en enkele fysische geografie studenten. 

Het winnende werk wordt tentoongesteld in een 
groot posterformaat tijdens het VVFG symposium 
Fysische geografie op de kaart in november 2016. 
De winnaars krijgen hun tentoongestelde werk mee. 
Foto’s kunnen worden ingezonden vanaf 1 mei tot 
15 oktober 2016. Op de website van VVFG  
www.vvfg.org zal een aantal door de jury 
geselecteerde foto’s worden getoond. 

 Alle inzendingen moeten digitaal zijn en er 
is een maximum van 2 foto’s per categorie. 

 De foto moet gemaakt zijn in de 
afgelopen 5 jaar. 

 De foto mag niet ingezonden zijn in een 
andere fotografiewedstrijd. 

 Elektronische editing (fotoshoppen) is niet 
toegestaan. 

 Inzendingen moeten een titel hebben en 
een beschrijving (bijv. de locatie, een korte 
beschrijving van het landschap, een 
aardkundig fenomeen, bodem of 
gesteente) 

 De inzendingen worden beoordeeld door 
de juryvoorzitter en minimaal 3 andere 
juryleden (uit het bestuur van de VVFG en 
fysische geografie studentenverenigingen). 

 Juryleden mogen zelf geen foto’s 
inzenden. 

 Winnaars in een of meer van de 
categorieën mogen niet meedoen met de 
fotografiewedstrijd van het volgende jaar. 

 De publieksprijs gaat naar de foto die de 
meeste stemmen krijgt van deelnemers 
tijdens het VVFG symposium in november 
dit jaar. 

Bekijkt u graag of u de winnende foto in uw 
verzameling heeft en zend deze in! 

 

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden!    
Het bestuur komt een keer per zes weken bijeen in 
Bunnik/Utrecht en bestaat op dit moment uit vijf 
permanente leden en vier leden vanuit de 
studieverenigingen van de betrokken universiteiten.  

We staan open voor bestuursleden uit alle 
beroepsgroepen, maar een fysisch geografische 

opleiding of een beroep met een fysisch 
geografische achtergrond is een vereiste.  

Heeft u interesse om het bestuur aan te vullen of 
kent u iemand die dat leuk lijkt? Laat het ons dan 
weten door een mail te sturen naar: 
vakvereniging.fg@gmail.com.  

 

Fysisch geografische nieuwtjes & weetjes 

 
Vijf Salomonseilanden opgeslokt door zee 
Door: Roij Scholten (Bron: Trouw 11-05-16) 
 
Australisch wetenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond dat vijf onbewoonde Salomonseiland 
zijn verdwenen als gevolg van klimaatverandering. 
Uit analyse van lucht- en satellietfoto’s uit de 
periode 1947 tot 2014 blijkt dat het stijgende 
zeewaterniveau de kust erodeert. De 
Salomonseilanden liggen tussen Hawaii en Australië 
en bestaan uit bijna duizend eilanden, waarvan er 
slecht vijf bewoond worden. Hoewel de verdwenen 
eilanden relatief klein waren is er desondanks 
waardevol tropisch bos met een grote diversiteit 
aan planten en dieren verloren gegaan. 

Er staan de komende jaren nog zes eilanden op de 
nominatie om te verdwijnen, waarvan er enkele wel 
zijn bewoond. Bewoners zijn al begonnen met 
verhuizen naar hoger gelegen gebieden en worden 
muren gebouwd om erosie tegen te houden, zonder 
succes. Een aantal bewoners is verhuisd naar 
naburige eilanden, wat leidt tot etnische conflicten, 
aangezien de eilanden worden bewoond door 
verschillende stammen. 

Naast de Salomoneilanden worden er ook andere 
eilandstaten bedreigd door klimaatverandering. 
Samen hebben de kleine eilandstaten zich tijdens 
de klimaatonderhandelingen in december vorig 
jaar zich verenigd in de Alliance of Small Island 
States en drongen ze aan op maximaal 1.5 graad 
opwarming om te voorkomen dat ze helemaal 
verdwijnen. Tijdens de onderhandelingen is 
afgesproken om hiernaar te streven, maar of het 
ook bij 1.5 graad zal blijven is maar zeer de 
vraag. En dan is het ook de vraag waar alle 
inwoners van de kleine eilandstaten heen moeten. In 
2014 kreeg een familie uit Tavalu naar een lang 
proces een verblijfsvergunning in Nieuw-Zeeland, 
omdat hun direct leefomgeving bedreigd werd 
door klimaatverandering. 
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Meer aandacht voor geoparken 
Door: Hugo Bouter 
 
Op 16 februari 2016 hield het Nederlands Forum 
UNESCO Global Geoparks (NFUGG) een 
informatiebijeenkomst in Utrecht in het auditorium 
van de Geologische Dienst Nederland. Het NFUGG 
voert een eerste screening uit van initiatieven voor 
nieuwe geoparken en heeft ook een adviserende 
rol. Geoparken hebben diverse functies. Zo dragen 
ze bij aan een grotere bewustwording onder de 
bevolking over aardkundige waarden. In een 
geopark wordt als het ware een verhaal verteld 
over de geschiedenis van de aarde en de 
dynamiek van het landschap. Voordat een gebied 
een Unesco Global Geopark kan worden, moet er 
aan allerlei voorwaarden worden voldaan. Er 
dienen allereerst aardkundige waarden voor te 
komen die internationaal gezien van belang en 
onderscheidend zijn. Daarnaast zijn er diverse 
voorwaarden op het gebied van onder meer 
educatie en duurzame ontwikkeling. In november 
vorig jaar besloot de Algemene Vergadering van 
UNESCO om de geoparken die onderdeel zijn van 
het Global Geoparks Network (GGN), een 
UNESCO-status toe te kennen. De Hondsrug, 
gelegen in Groningen en Drenthe, is het eerste 
gebied in Nederland dat is ontwikkeld tot geopark. 
Fysisch geograaf en VVFG-bestuurslid Hugo Bouter 
neemt zitting in het NFUGG. In het NFUGG zijn 
diverse deskundigen betrokken en organisaties 
zoals de Geologische Dienst Nederland, de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, NBTC 
Holland Marketing en Unesco Global Geopark de 
Hondsrug. 

 

Ruimte voor de Lek 
De Lek heeft bij Vianen en Nieuwegein meer ruimte 
gekregen. Er zijn nieuwe geulen gegraven, in de 
Vianense Waard is de zomerkade verder 
landinwaarts gelegd en de toegangsdam naar het 
stuweiland bij Hagestein is verlaagd. Het resultaat 
is dat de Lek bij bij hoge waterafvoeren de 
waterstand met 8 cm kan verlagen ten opzichte van 
de oude situatie. Naast waterveiligheid zijn er voor 
de bewoners van het gebied, natuur, mooie 
uitzichtpunten, extra wandelroutes, een vissteiger en 
een ruiterroute aangelegd.   

 

 

Fysisch geograaf op reis 

Door: Roij Scholten 

Hawaii: Big Island 
Op reis gaan en het onderweg zijn naar een ver en 
onbekend land is voor mij elke keer weer 
fascinerend. Ik ben een wereldreiziger en voel mij 
bevoorrecht dat ik in de afgelopen 6 jaar meer 
dan 70 landen heb kunnen bezoeken. Van Taiwan 
tot Noorwegen, en van Tasmanië en Kaap de 
Goede Hoop tot het einde van de wereld (Ushuaia, 
Argentinië). Ieder land heeft zijn eigen kenmerken 
waar water, wind en ijs elke keer weer een uniek 
landschap hebben uitgesneden. Hoewel ik een paar 
weken geleden nog genoot van een tropische 
smoothie op een strand in het zuidoosten van 
Brazilië na een fantastische rondreis door 
Patagonië (Argentinië en Chili) ben ik nu al weer 
onderweg naar een volgende bestemming: Hawaii. 

Telkens als ik over de Verenigde Staten vlieg of 
per trein (Amtrak) verschillende staten doorkruis 
verbaas ik mij weer over de grootsheid van het 
land. Die grootsheid weerspiegeld zich in een 
enorm scala aan klimaatzones, ecosystemen en 
landschappen. Denk aan de moerassige Everglades 
in Florida, de Grand Canyon in het zuidwesten, de 
grote vlaktes in het midwesten en de grote meren in 
het noordoosten, maar ook het tropische Hawaii. 

Hawaii is een archipel in het midden van de Grote 
Oceaan en is een van de meest afgelegen plekken 
ter wereld. 

 

De Amerikaanse westkust ligt op minimaal 5 uur 
vliegen, terwijl aan de andere zijde Japan op 8 uur 
vliegen ligt. De eilanden zijn echter vanwege hun 
vulkanische oorsprong en hun forse gradiënt in 
hoogte een wereld op zich met een wijd scala aan 
klimaatzones en ecosystemen. 
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Hoewel de Hawaiiaanse eilanden vooral bekend staan 
als een tropisch paradijs, is de zuidkust van Big Island 
gedurende het grootste deel van het jaar relatief 
droog. De sterke (droge) wind in combinatie met een 
sterke golfslag resulteert in sterke erosie langs de 
zuidkust (Foto: Roij Scholten).  

De Hawaii archipel is van vulkanische oorsprong en 
is ontstaan in de loop der miljoenen jaren uit een en 
dezelfde hotspot. Doordat de pacificische 
langzaam richting het westen schuift over de hotspot 
is er een reeks van eilanden ontstaan. Het grootste 
en jongste eiland is Hawaii, ook wel Big Island 
genoemd. Tot op de dag van vandaag zijn op het 
eiland vulkanische activiteiten zichtbaar. Er zijn vijf 
vulkanen op Big Island, waarvan er nog twee actief 
zijn: de Mauna Loa en de Kilauea. Daarnaast is er 

nog een (zeer) actieve vulkaankegel: Puʻu ʻŌʻō. 
Beide vulkanen zijn onderdeel van Hawaii 
Volcanoes National Park.  

De Mauna Loa is de grootste vulkaan op aarde en 
staat bekend om zijn vele meet- en 
monitoringsstations vanwege het gebrek aan 
lichtvervuiling in de verre omgeving. Zo is er een 
station dat de CO2 concentratie in de atmosfeer 
nauwkeurig bijhoudt en een station voor observatie 
van de zon en andere objecten buiten planeet 
aarde. De Mauna Loa heeft de typerende flauwe 
hellingen die kenmerkend zijn voor een 
schildvulkaan.

 

De westelijke helling van de Mauna Loa met actieve 
lavastromen vanuit het vliegtuig (Foto: Roij Scholten). 

Het tropische paradijs zoals we Hawaii kennen vinden 
we vooral aan de noord en westkust, waar veel meer 
neerslag valt. Van links naar rechts: Akaka Falls en 
Waipio Valley op Big Island (Foto’s: Roij Scholten). 

De Kilauea vulkaan is een van de actiefste vulkanen 
op aarde en een van de weinige waar lava al 
jaren elke avond zichtbaar is vanaf het 
bezoekerscentrum, en lavastromen van dichtbij te 
benaderen zijn dankzij de dikke stroperige textuur. 
De Kilauea is dan wel een schildvulkaan, maar 
heeft een relatief kleine en laaggelegen krater als 
gevolg van het instorten van de krater, waarbij een 
grote caldera is ontstaan.  

Hoewel de Kilauea nog het eruptieve centrum is 
binnen de Hawaii-Emperorketen, welke uit een 
keten van ruim 80 schildvulkanen bestaat, is het de 
verwachting dat de vulkaan de komende 
tienduizenden jaren in activiteit zal afnemen, terwijl 
de onderzeese vulkaan Loihi naar verwachting over 
10.000 tot 100.000 jaar boven de zeespiegel zal 
uitkomen en een nieuw eiland zal vormen. 

De Puʻu ʻŌʻō vulkaankegel is in feite onderdeel van 

de Kulauea. De kegel is ontstaan op 3 januari 1983 
en sindsdien zit deze in een constante eruptiefase, 
waarmee het de langste uitbarsting van een 
vulkaan in een riftzone sinds twee eeuwen is. 
Berekeningen tonen aan dat de vulkaan tussen 
1983 en 2010 meer dan 3,5 miljard kubieke meter 
magma heeft uitgeworpen waarmee de zuidkust 
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van het eiland is gegroeid met meer dan 200 
hectare. De uitbarsting is echter ook ten koste 
gegaan van 13.5 km snelweg en 212 gebouwen, 
waaronder een van de hoofdgebouwen van Hawaii 
Volcanoes National Park.  

De Klauea krater gezien vanaf de calderarand. 
(Foto’s Roij Scholten). 

 

Een van de snelwegen op Big Island die recent 
verloren is gegaan als gevolg van een uitbarsting 
(Foto: Roij Scholten). 

Een van de indrukwekkendste wandelingen in 
Hawaii Volcanoes National Park is de Crater Rim 
Trail. Helaas was deze vanwege fors toegenomen 
zwavelgassen gedeeltelijk afgesloten. Gelukkig 
was het wel toegestaan om in de caldera te 
wandelen in het uiterste oosten, ver van de huidige 
hotspot af. 

 

Lavastromen van verschillende ouderdom zijn duidelijk 
zichtbaar. Afhankelijk van de uitbarsting vinden 
lavastromen hun weg naar zee (Foto’s: Roij Scholten). 

De calderarand is tegenstelling tot de omgeving van 
de caldera en de krater zelf dicht begroeid met 
tropische vegetatie. De rijke bodems in combinatie 
met veel neerslag en zon maakt de calderarand een 
geïsoleerd, biodivers biotoop met veel inheemse flora 
en fauna (Foto: Roij Scholten). 

Naast wandelen kun je het park op zijn Amerikaans 
per auto doorkruizen. Er is een snelweg aangelegd 
rondom de caldera, en dwars door verschillende 
lavastromen heen en langs verschillende kraters 
naar de kust. Deze snelweg wordt daarom ook wel 
“Chain of Craters Road” genoemd.  De weg is in 
1965 aangelegd en sindsdien viermaal 
(gedeeltelijk) opnieuw aangelegd vanwege 
lavastromen. 



Nieuwsbrief VVFG – 02/2016  6 

De bodem van de caldera is schaars begroeid met 
struikgewas als gevolg van het (nog) ontbreken van 
bodem. Dit deel van de vulkaan is al jaren niet meer 
actief, afgezien van wat zwavelgasproductie (Foto: 
Roij Scholten). 

Mijn huurauto op een parkeerplaats langs de “Chain 
of Craters Road” omringd door een lavastroom uit 
1972 (Foto: Roij Scholten).  

Langs de “Chain of Craters Road” zijn naast de 
kraters en (recente) lavastromen verschillende 
andere vulkanische “highlights” te zien. Zo is er een 
lavatunnel waar je doorheen kunt lopen en zijn er 
verschillende zwavelbronnen die gelukkig niet zo 
sterk naar rotte eieren stinken als ik in IJsland, 
Indonesië en Japan heb ervaren. Een van de 
redenen waarom het zo gevaarlijk is om als 
wandelaar van de gebaande paden af te wijken is 
het risico op instorting van een lavatunnel. 

Een van de kraters langs de “Chain of Craters Road” 
(Foto: Roij Scholten). 

Zwavelbronnen vlakbij het bezoekerscentrum net na 
zonsondergang (Foto’s: Roij Scholten).  

 

Een van de lavatunnels die toegankelijk is gemaakt. 
De tunnel komt uit in een van de geïsoleerde stukjes 
tropisch regenwoud die nog voorkomen in het 
nationale park. Veel inheemse flora en fauna doet het 
hier uitstekend vanwege het ontbreken van uitheemse 
concurrenten (Foto: Roij Scholten).  

Bent u van plan om Hawaii te bezoeken? Dan mag 
een bezoek aan Big Island en Hawaii Volcanoes 
National Park niet ontbreken. Overigens zijn ook de 
andere eilanden zeer de moeite waard vanuit 
fysisch geografisch oogpunt, alhoewel Oahu wel 
erg toeristisch is. 

  



Nieuwsbrief VVFG – 02/2016  7 

FG-Hotspot 

Door: Tim Schuring (Bestuurslid VVFG) 

Ecoduct Elst (Utrecht) 
51° 58’44.0" N en 5°51’14.4" O  

In 2008 werd het ecoduct Plantage Willem III 
(onder de N225 ter hoogte van Elst) geopend. 
Afgezien van de houten scherm merkt de 
automobilist weinig van deze ecopassage. De 
daadwerkelijke FG-hotspot bevindt zich namelijk 
onder de weg. 

Ecoduct Elst met de FG-hotspot (Foto: ANTEA Groep). 

Door beton te storten in de geboorde gaten en het 
vervolgens weghalen van het overige zand zijn 
bijzondere lakprofielen ontstaan. Het cement is als 
een soort lak in het zand getrokken, waardoor het 
zand aan de palen vast zit ‘gelijmd’. Aan de flank 
van de Utrechtse Heuvelrug laat de ecoduct 
prachtige spoelzandafzettingen zien en zijn ook 
vorstwiggen zichtbaar geworden. Zelf een 
prachtige FG Hotspot gevonden? Mail hem met een 
korte beschrijving en coördinaten naar 
vakvereniging.fg@gmail.com.  

 

Spoelzandafzettingen aan de westflank van de 
ecopassage (Foto: dr. R. van Balen). 

 

Interview 

Door: Dirk van Hout en Roij Scholten 

Wat is uw naam en 
functie? 

“Martijn van 
Gelderen. Mijn functie 
is Manager Milieu & 
Omgevingskwaliteit 
bij Bouwfonds 
Property 
Development (BPD) in Hoevelaken, een 
gebiedsontwikkelaar van met name woongebieden”. 

Hoelang werkt u al bij dit bedrijf/instituut? 

“Al weer ruim 8 jaar, waarvan 7 jaar crisistijd, zeg ik 
altijd maar”. 

Welk voorwerp past goed bij u/uw beroep? 

Grappige vraag. Een stukje asbest denk ik. Dat 
komen we regelmatig her en der in de bodem of 
gebouwen tegen en zorgt altijd voor veel gedoe. Dan 
ben ik een soort van risicomanager, oog houdend op 
toepassing van ‘de norm’, maar ook met oog voor 
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‘de perceptie’ die burgers of andere niet-deskundigen 
kunnen hebben, maar die wel onze realiteit is.  

Welke opleiding heeft u genoten? 

Fysische Geografie in Utrecht, begonnen in 1994. 

Kunt u iets meer vertellen over uw loopbaan 

In mijn afstudeertijd, zo rond 1999/2000, was het 
mogelijk om (ruim) voor je afstuderen al een baan te 
vinden bij een milieuadviesbureau. Met name het 
invoeren van bodeminformatie in een GIS is iets dat 
volgens mij door vele fysisch geografen ooit wel eens 
is gedaan en wat een logische eerste stap was naar 
het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken. 
Ik raakte al snel betrokken bij bodemsaneringen, en 
vervolgens bij het bouwrijp maken van gebieden, 
waarbij niet alleen de bodemkwaliteit, maar ook 
asbest, de waterhuishouding, archeologie, niet-
gesprongen explosieven, ecologie, geotechniek, 
bodemenergie ed., een rol spelen. Dat deed ik eerst 
bij Geofox in Den Haag en later meer in de buurt van 
huis bij CSO in Bunnik. Ik wilde graag verder op het 
snijvlak van vastgoedontwikkeling en milieu en in 
2008 kwam via via mijn droombaan op mijn pad. 

Waarom heeft u gekozen voor de studie 
fysische geografie? 

Ik ben geboren en getogen in het rivierengebied, dat 
heeft er vast iets mee te maken. Keek als kind al veel 
natuurdocumentaires en stelde me zelf vaak de vraag 
die ik ooit van een lerares aardrijkskunde had 
geleerd: ‘Waar en waarom daar?’. En dat vaak in 
relatie tot waar en hoe mensen wonen (onder aan de 
vulkaan zeg maar), maar het werd toch geen sociale 
geografie.     En ik wilde van alles wat af weten. Als 
fysisch geograaf weet je gewoon van heel veel zaken 
een ‘beetje’, en dat ‘beetje’ is vaak ook nog genoeg 
om de essentie te kunnen doorgronden, de goede 
richting te kunnen kiezen en geen blunders te maken. 

Op welke wijze komt Fysische geografie nog 
terug in uw huidige werk?  

De bodemadviseur is de eerste externe adviseur die 
een gebiedsontwikkelaar inschakelt. Is de bodem 
geschikt? Vervolgens komen alle andere sectorale 
aspecten ook voorbij. Ik merk dat er niet veel mensen 
zijn die dan vervolgens een echte integrale kijk op 
een gebied kunnen hebben, dus echt multi-disciplinair 
kunnen denken. Zelfs in ‘bodemland’ zijn er weinig 
mensen die het hele spectrum ‘bodem’ kunnen 
overzien, en dat dan ook nog eens in relatie kunnen 
zien met de waterhuishouding bijvoorbeeld, maar 

voor een fysisch geograaf is dat een makkie. Daarbij: 
stedenbouwkundigen en (civiel/milieu-)techneuten 
begrijpen elkaar gewoon niet… Ik ben dan een soort 
van intermediair/vertaler, ook een uitgelezen taak 
voor een fysisch geograaf! Dat ben ik ook voor mijn 
collega projectontwikkelaars die opdrachtgever zijn 
van milieuonderzoeken, maar die die technische 
milieurapporten niet kunnen lezen en daarom niet 
weten wat ze moeten doen met besluit- en 
planvorming of welke vraag ze moeten stellen. 

Bent u lid van de VVFG? 

Nee, we kennen elkaar wel van LinkedIn. In de wereld 
van het vastgoed ben ik als fysisch geograaf wel een 
beetje een vreemde eend in de bijt. Daar voel ik me 
professioneel gezien overigens wel erg prettig bij. 
Met fysisch geografen is het vooral privé weer leuker. 
Vroeger deed ik nog wel eens mee met activiteiten 
van de VVFG. 

Als fysisch geograaf kijkt u natuurlijk anders 
naar de wereld. Gaat u ook als ‘fysisch 
geograaf’ op vakantie? Wat zijn uw favoriete 
vakantielanden? 

Dat is lastig kiezen. Ik kan wel zeggen Nieuw-
Zeeland of de Verenigde Staten, want daar heb je 
‘alles’, maar ik heb sowieso niet zoveel met 
landgrenzen, tenzij een rivier of waterscheiding. 
Gemeentegrenzen zijn voor mijn werk dan wel weer 
relevant. Op elke vakantie krijg ik weer het besef hoe 
we in Nederland toch elke vierkante meter zo goed 
beheerd hebben, ook de natuur. Elke boom staat met 
een apart nummer in autocad. En hoe vol het hier 
eigenlijk is, relatief gezien dan. Ik verwonder me nog 
regelmatig over de schoonheid van Nederland, dus 
laat dat voorlopig mijn favoriete vakantieland zijn. 

Stel er komt een fysisch geografische versie van 
Monopoly. Welke plaats/gebied/aardkundig 
monument zou voor u op de plaats van de 
Kalverstraat komen? 

Dat is een eenvoudige vraag. Volgens meneer 
Berendsen zelf hadden we de mooiste kronkelwaard 
van Nederland in ons veldwerkgebied! Duurde alleen 
even voordat ik dat zelf door had… De steilrand is 
zo hoog dat je denkt dat dit in het platte Nederland 
onnatuurlijk is, maar dat is ie wel. Ben er jaren later 
nog wel eens gaan kijken op een zomerse dag, in de 
buurt van de Oude IJssel en Hoog-Keppel. 
Coördinaten: 51°59'41.87"N 6°11'35.39"E 

Met een schoolvoorbeeld van een rivierduin ook nog 
eens om de hoek, dat is dan ‘Leidsche Plein’. 
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Waar zou u aandacht voor vragen in een Jaar 
van de 
Fysische Geografie? 

Wat ik hierboven al heb aangehaald. Prima als je 
onderzoeker wil worden, of bij Rijkswaterstaat gaat 
werken om onze rivieren en kust te beheren, maar ik 
zie een grote toegevoegde waarde voor fysisch 
geografen in onze ruimtelijke ordening. Dat we in de 
nieuwe Omgevingswet gaan afstappen van al die 
sectorale wetjes klinkt goed, maar fysisch geografen 
zijn mijns inziens als een van de weinigen in staat om 
het nieuwe gedachtegoed echt te omarmen. En dan 
bedoel ik eerlijk gezegd niet door middel van een erg 
beschermende houding (nee, tenzij.). Het was achteraf 
gezien misschien niet zo slim om ooit polders te gaan 
maken zodat we ons nu naar beneden hebben 
gepompt, maar dat heeft ons ook veel goeds 
gebracht. Wat juist erg welkom is, is een 
meedenkende houding (ja, mits…). Als de economie 
bepaalt waar mensen kunnen werken, en waar men 
dus wil wonen, waar bepaalde productie geleverd kan 
worden (landbouw, industrie ed.), maar het is daar 
verontreinigd, of weinig draagkrachtig, of te nat, of 
te droog, of er zitten archeologische waarden in de 
bodem. Hoe kunnen we dan toch zorgen voor een 
goede fysieke leefomgeving, ook op de lange 
termijn, die recht doet aan ons erfgoed en de natuur? 
Bij uitstek iets voor fysisch geografen om zich tegen 
aan te bemoeien! 

 

Terugblik 
VVFG excursie Hondsbosche Zeewering 
(23/10/2015)                                            
Door: Dirk van Hout (Voorzitter VVFG) 

Op zaterdag 19 maart zijn we met circa 25 
geïnteresseerden op excursie geweest naar de 
Hondsbossche en Pettemer zeewering. Achter deze 
zeewering is een nieuw duingebied aangelegd, met 
als doel zowel veiligheid te borgen als nieuwe 
natuur te creëren. Yaron Daniel, die vanuit het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
betrokken was  bij het project, leidde ons rond. 

Het startpunt van de excursie was het 
Informatiecentrum Kust aan de Strandweg in Petten. 
Hier gaf Yaron een toelichting op de uitgebreide 
voorbereidingen en de realisatie van het project. 
Hierbij kwam onder meer de grote betrokkenheid 
van de omgeving bij het project aan de orde en 
hoe ideeën vandaar uit in de realisatie zijn 

meegenomen. Extra faciliteiten, bijvoorbeeld voor 
wandelaars, zijn hiervan het gevolg geweest. 

Het nieuw gerealiseerde duingebied achter de 
zeewering (Foto’s: Dirk van Hout) 

Vervolgens zijn we het gebied in gewandeld en 
hebben een nieuw aangelegde panoramaduin met 
uitzichtpunt beklommen. Vervolgens zijn we over het 
strand naar het monument ter nagedachtenis van 
het voormalige Petten gewandeld.  De 
gebiedsinrichting is inmiddels gereed en de duinen 
zijn daarbij vastgelegd met helmgras. Desondanks 
is nog een vallei opengelaten tussen de duinen en 
de dijk, die in principe zijn functie nu heeft verloren, 
om eventueel stuifzand op te vangen en daarmee 
overlast naar de omgeving te voorkomen. 

Tot slot zijn we naar de zuidpunt van het project 
gegaan naar een daar aangelegde lagune. Deze 
lagune zal niet verder worden onderhouden. De 
wind en het water hebben hier vrij spel en de 
komende tijd zal het blijken of de lagune zal 
standhouden of dat het zand het wint van het 
water. 

De excursie hebben we afgesloten met een 
appelgebak, volgens zeggen de lekkerste van 
Noord-Holland, in het nabijgelegen etablissement. 
Het was daarmee een interessante excursie op een 
mooie nieuwe locatie in Nederland. 
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VVFG café Amsterdam                           
Door: Pieter Zitman 

18 februari is in Amsterdam een VVFG café 
georganiseerd waar Thijs de Boer een presentatie 
heeft gegeven over de fysische geografie in 
Noordoost-Duitsland. Thijs de boer studeerde in 
Utrecht en heeft zijn promotieonderzoek gedaan 
aan de Humboldt universiteit in Berlijn. Daarna 
heeft Thijs verschillende banen gehad in zowel het 
onderwijs als in de Geo-ICT en is nu manager van 
de GIS-Studio op de Universiteit van Amsterdam. 
Thijs begon zijn presentatie met een overzicht van 
de geomorfologie van Noordoost-Duitsland waarbij 
hij vertelde welke klassieke onderzoekmethodes er 
werden gebruikt en hij benadrukte dat veldwerk 
daarbij een belangrijke rol speelde. Tegenwoordig 
speelt veldwerk een steeds kleinere rol in 
onderzoekmethodes door de komst van nieuwe 
remote sensing technieken als object based image 
classification en LIDAR. Thijs benadrukte echter dat 
ondanks deze nieuwe technieken veldwerk nog 
steeds erg belangrijk is. 

In de presentatie heeft Thijs vele mooie 
voorbeelden gegeven over nieuwe technieken zoals 
het 3d printen van een DEM. Twee voorbeelden 
kregen nog extra aandacht in de presentatie, het 
eerste ging over het bepalen van de dominante 
windrichting door zandkorrels te analyseren. Tijdens 
het transport van zandkorrels worden zandkorrels 
‘gestroomlijnd’ en leggen op deze manier de 
windrichting vast. Vroeger werd dit met de hand 
gedaan maar dit kan tegenwoordig met een object 
based image analysis. Thijs heeft samen met zijn 
collega Sebastiaan de Vet een methode ontwikkeld 
om dit toe te passen voor het oppervlak van Mars. 
Door de resultaten in windrozen te plotten kan de 
dominante windrichting worden afgelezen. Het 
tweede voorbeeld ging over Thijs zijn onderzoek 
naar paraboolduinen die hij met behulp van LIDAR-
data heeft ontdekt. In het veld was de duin 
compleet weg geploegd, maar door onder andere 
met behulp van een aspect map werd de vorm van 
het paraboolduin duidelijk. Dit heeft geleid tot een 
master thesis project om een oude rivierloop te 
reconstrueren met behulp van LIDAR-data. Het was 
een interessante presentatie met mooie 
voorbeelden over remote sensing projecten. 

 

 

Agenda 

VVFG 

04 Juli: Algemene Leden Vergadering (ALV) te 
LievenseCSO (Bunnik) 

24 September: Excursie Uiterwaarden van Lent  

29 September: VVFG café Utrecht (Universiteit 
Utrecht, Buys Ballotgebouw, Uithof)  

25 November: VVFG symposium 2016 “Fysische 
Geografie op de kaart”, Universiteit van Utrecht 

Partners in de Ruimte 

11 November: KNAG Onderwijsdag 
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