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Voorwoord 

Geachte leden, 

Deze nieuwsbrief zal geheel in het teken staan van 

het VVFG symposium 2016 met als thema “Fysische 

geografie op de kaart”. Het symposium zal 

plaatsvinden op 25 november te Utrecht. Meer 

informatie over het symposium vindt u verderop in de 

nieuwsbrief. Verder zullen we terugblikken op de 

activiteiten die de afgelopen 4 maanden hebben 

plaatsgevonden, als de Algemene Leden 

Vergadering, het VVFG-café en de excursie naar de 

uiterwaarden van Lent. Daarnaast willen we de 

fotowedstrijd nogmaals onder uw aandacht brengen. 

U kunt nog foto’s inzenden tot 15 november.  

We wensen u veel leesplezier! 

 

Nieuws vanuit het bestuur 

 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Afgelopen april is de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering van de VVFG gehouden. Hierin is 

teruggeblikt op een mooi 2015 met weer diverse 

activiteiten, waaronder 4 VVFG cafés, een excursie 

naar het Kootwijkerzand en een symposium over 

Fysische Geografie in de stad. Ook financieel is het 

afgelopen jaar goed verlopen en mede daardoor 

heeft de vereniging een goed financieel 

huishoudboekje. De komende periode willen we het 

aantal activiteiten weer verder laten groeien net als 

dat we het ledenbestand willen doen laten toenemen. 

Dit willen we bereiken door onder meer een lagere 

contributie en ons meer op net afgestudeerden te 

richten.   

 

 

 

VVFG symposium 2016 “Fysische Geografie op de 

kaart”, Universiteit van Utrecht 

Het jaarlijkse VVFG symposium is verplaatst naar 

vrijdag 25 november in verband met de jaarlijkse 

onderwijsdag van de KNAG op 11 november.  

Het symposium zal plaatsvinden op de Uithof in 

Utrecht. U kunt u opgeven via het formulier dat u kunt 

vinden op onze website: www.vvfg.org  

Programma 

 

 13:30 – 13:50 Inloop en aanmelding – met 

koffie en thee 
 

 13:50 – 14:00 Opening symposium – Dirk 
van Hout (LievenseCSO) – voorzitter VVFG 

 

 14:00 – 14:30 “Geomorfologische kaarten 

in een digitale wereld” – dr. Harry 
Seijmonsbergen – Universiteit van 

Amsterdam 

 
“De ontwikkeling van geomorfologische 

kartering is de laatste tien jaar in een 
stroomversnelling gekomen. Traditionele 

visuele 3D-interpretatie van stereo luchtfoto’s 
is grotendeels vervangen door digitale en 

semiautomatische kartering. Daarbij is het 
gebruik van hoge resolutie multi-temporele 

digitale orthofoto’s en digitale terreinmodellen 

een must geworden. Deze ontwikkeling heeft er 
ook voor gezorgd dat geomorfologische 

karteringen steeds vaker worden toegepast in 
geodiversiteitsanalyses, biodiversiteits-

onderzoek en onderzoek aan natuurgevaren”. 
 

 14:30 – 15:00 “What lies beneath” – dr. 
Tom Hengl – International Soil Reference and 

Information Centre (ISRIC) 

 
“We zijn er al helemaal aan gewend. 

Informatie over bijvoorbeeld het weer is vrij 
beschikbaar op het Internet, of via een 

smartphone-app. Ruimtelijke informatie over 
de bodem echter is vaak slecht toegankelijk of 

lastig te begrijpen. Het SoilGrids systeem 
maakt informatie over bodems van de wereld, 

zowel bodemsoorten als hun eigenschappen 

met diepte, vrij beschikbaar.” 
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 15:00 – 15:20 Pauze en toelichting 

fotowedstrijd 
 

Pauze van 20 minuten met koffie, thee en 

wat lekkers. Tijdens de pauze zullen de tien 

beste foto’s die ingestuurd zijn 

tentoongesteld en kort toegelicht worden. De 

prijzen zullen na de laatste spreker 

uitgereikt worden. Foto’s kunnen nog 

ingezonden worden tot 15 november 2016.  

 

 15:20 – 16:00 Rondleiding kaartenzaal –

dr. Marco van Egmond – Conservator 
kaartenzaal Universiteitsbibliotheek Utrecht 

 

 16:00 – 16:30 “Nieuwe dimensies van de 
cartografie” – ir. Steven Ottens – Geodan 

 
“De laatste jaren is cartografie een een steeds 

belangrijkere rol gaan spelen in de 
communicatie en ons dagelijkse leven. Er zal 

worden ingegaan op de wijze waarop 
cartografie zich in de toekomst verder zal 

ontwikkelen en de wijze waarop het voor meer 

mensen binnen handbereik zal komen. 
Daarnaast zullen verschillende visualisatie-

technieken, als 3D en VR aan de hand van de 
Basis Registratie Ondergrond toegelicht 

worden.” 
 

 16:30 – 17:00 Discussie en uitslag VVFG 
fotowedstrijd 2016 

 

 17:00 – 18:00 Afsluitende borrel 

 
Voor leden is de toegang tot het symposium 10 euro. 

Niet-leden betalen 20 euro en krijgen een gratis 

lidmaatschap van 1 jaar aangeboden. Studenten 

fysische geografie hebben gratis toegang.  

 

Fotowedstrijd van start gegaan 

De fotowedstrijd van de VVFG is van start gegaan en 

we hebben onder andere mooie foto's 

binnengekregen van een verdronken bos op het 

eiland van Schalkwijk dat als waterberging dient en 

als het ware de Hollandse Waterlinie nabootst. Foto's 

kunnen worden ingezonden naar: 

vakvereniging.fg@gmail.com. Het winnende werk 

wordt tentoongesteld in een groot posterformaat 

tijdens het VVFG symposium Fysische geografie op de 

Kaart op 25 november 2016. De winnaars krijgen hun 

tentoongestelde werk mee! 

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 

 

Vulkanen bedreigen opnieuw luchtvaart 

Bron: Luchtvaartnieuws.nl, nos.nl 20/09/2016 

 

Nu de vulkanen op Java, Bali en Lombok weer een 

beetje tot rust zijn gekomen dreigt de Turrialba in 

Costa Rica en de Katla op IJsland roet in het eten te 

gooien. De Turrialba is in de week van 19 september 

meerdere malen uitgebarsten, waarbij as en stenen 

tot op 4 kilometer hoogte zijn waargenomen. De 

vulkaan ligt 60 kilometer ten noorden van het 

grootste vliegveld van het land. Veel vluchten zijn dan 

ook geannuleerd.   

De IJslandse meteorologische dienst IMO 

waarschuwde dat de er afgelopen tijd toegenomen 

seismische activiteit is gemeten. Rondom de vulkaan 

Katla. De Katla brengt enorme risico’s met zich mee 

aangezien deze verborgen ligt onder een gletsjer. 

Het is de verwachting dat een uitbarsting gepaard 

zal gaan met zware explosies van steen, ijs en puin, 

en enorme aswolken.  

 

De zandmotor: eerste resultaten na 5 jaar            

Bron, Deltares, 14/09/2016 

Na 5 jaar van monitoren zijn de eerste resultaten van 

het Zandmotor project voor de kust van Den Haag 

bekend. De zandmotor is destijds ontwikkeld om de 

kustzone te verbreden Het project kan nu al een 

succes genoemd worden aangezien de kust niet alleen 
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minder onderhoud nodig heeft (zandsuppletie), maar 

ook beter beschermd is en aantrekkelijk is geworden. 

De formatie van duinen was langzamer dan verwacht, 

maar dit is te verklaren aan de hand van de lagune 

en het meer die ertussen liggen. In de loop der jaren 

wordt verwacht dat de duinvorming zal versnellen 

naarmate de lagune en het meer gevuld raken met 

zand. De zandmotor zal ook zorgen voor meer natuur, 

maar het is nog niet bekend of deze oplossing beter 

is dan de zandsuppleties die elke vier jaar werden 

uitgevoerd. Meer onderzoek op de langere termijn is 

nodig om deze vragen te beantwoorden. 

Rijkswaterstaat zal in ieder geval tot 2021 de 

zandmotor blijven monitoren.  

 

 

Fysisch 

geograaf op 

reis 

Tekst en foto’s: 

Roij Scholten 

 

Kazachstan en Kirgizië  

In september en oktober van dit jaar heb ik een lange 

reis gemaakt door twee voormalige 

Sovjetrepublieken: Kazachstan en Kirgizië. 

Voorafgaand mijn reis kreeg ik telkens te horen 

“Kazachstan? Wat moet je daar dan?” “Kirgizië? 

Waar ligt dat dan?” Ik kan u vertellen het beide 

wonderschone landen zijn die zeer de moeite waard 

zijn om te bezoeken. Sinds kort kunnen Nederlanders 

beide landen visumvrij bezoeken.  

De auteur op een boulder met op de achtergrond het 

Grote meer van Almaty, Kazachstan. 

Vooral vanuit fysisch geografisch oogpunt zijn beide 

landen erg interessant. Kirgizië en het zuiden van 

Kazachstan zijn zeer bergachtig en hebben een zeer 

complexe geologie. De bergketens zijn in feite een 

verlengde van de bergketens die je in Noord-India en 

China vindt, waaronder de Himalaya. Pieken van 

boven de 7.000 meter zijn dan ook geen 

uitzondering. Het grootste deel van Kazachstan 

bestaat echter uit immense vlaktes die ook wel 

bekend staan als steppes. De bergen en de 

uitgestrekte vlaktes in combinatie met het Sovjet-

karakter dat nog zeer sterk aanwezig is (naar mijn 

mening sterker dan in veel andere voormalige 

Sovjetstaten) en de overwegend islamitisch Aziatische 

(nomaden) bevolking maken het zeer bijzondere 

landen.  

Een LADA rijdt langs een Sovjet-monument op een 

bergpas nabij de stad Naryn, Kirgizië.  

Een nomadenfamilie nabij het Son-Kul meer. De 

nomaden leven op de steppe van maart tot september.  

Deze nomaden leven in de bergen met hun paarden en 

ezels vlakbij een prachtige zandsteenformatie.  
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Kazachstan is in veel opzichten een stuk moderner en 

op het westen georiënteerd ten opzichte van Kirgizië, 

dankzij de rijkdom die de winning van olie en andere 

grondstoffen gebracht heeft. Deze rijkdom is goed 

zichtbaar in het megalomane Astana, de hoofdstad 

van Kazachstan, dat gekenmerkt wordt door 

architectonische hoogtepunten met brede boulevards 

en spiegelglad asfalt waar alleen dikke SUV’s rijden. 

De hoofdstad van Kirgizië (Bishkek) daarentegen 

wordt gekenmerkt door grauwe flats en veelal 

LADA’s op zeer slechte wegen, terwijl het trottoir 

meestal ontbreekt en er duidelijk veel armoede onder 

de bevolking heerst.    

De megalomane hoofdstad van Kazachstan is ’s avonds 

zeer indrukwekkend verlicht. 

Het paleis van President Nazarbajev te Astana. 

Ondanks de slechte wegen is het binnenland van 

Kirgizië goed toegankelijk per auto. Vanuit de 

hoofdstad Bishkek hebben we in 2 weken een 

rondreis gemaakt. In vrijwel alle gevallen hebben we 

overnacht en gegeten bij gastfamilies, vanwege het 

gebrek aan hotels en restaurants. Het land is 

simpelweg nog niet voorbereid op Westerse toeristen, 

maar het door de overheid opgezette 

gastfamilienetwerk is wijdverspreid en zorgt er 

bovendien voor dat het geld echt bij de lokale 

bevolking terechtkomt. Overigens was er meestal een 

westers toilet en douche aanwezig, en in alle gevallen 

waren de gastfamilies erg vriendelijk en was het eten 

zeer smakelijk. Communicatie blijft wel een probleem, 

omdat velen alleen het Russisch machtig zijn.    

Het landschap is zeer afwisselend met kleurrijke 

kloven, kolossale bergmeren, uitgestrekte vlaktes en 

zowel indrukwekkende rivierdalen als brede 

gletsjerdalen met gigantische boulders. De geologie is 

erg complex met vele verschillende gesteenten op 

korte afstand van elkaar, en zeer veel breukvlakken 

in verschillende richtingen.  

Ruige bergen domineren het grensgebied tussen Kirgizië 

en Kazachstan.  

Ook in Kazachstan zijn de wegen buiten de grote 

steden slecht, en ook hotels en restaurants zijn er 

schaars. In tegenstelling tot Kirgizië spreekt het 

merendeel van de jongeren uitstekend Engels. Veel 

jongeren zijn opvallend pro-westers en willen bijna 

allemaal in Europa of de Verenigde Staten studeren 

en werken. Kazachstan bestaat grotendeels uit 

steppe, maar het zuidoosten van het land is net als 

Kirgizië zeer bergachtig en rijk aan bergmeren en 

diep uitgesleten canyon’s, als het Big Almaty Lake en 

de Charyn canyon. Kortom een indrukwekkende en 

fascinerende bestemming voor fysisch geografen! 

De Charyn canyon vlakbij de grens met China is zeer 

indrukwekkend met uiteenlopende rotsformaties van 

zandsteen, conglomeraat en schalie.  
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Interview 

Door: Dirk van Hout en Roij Scholten 

 

Wat is uw naam en functie? 

Koen Volleberg, adviseur GIS en Rivierkunde bij 

LievenseCSO Milieu BV 
 

Hoelang werkt u al bij dit bedrijf/instituut? 

Ik werk sinds 2008 bij LievenseCSO. 
 

Welk voorwerp past goed bij u/uw beroep? 

Mijn barbecue. Ik heb een zwarte met deksel en gebruik 

hem eigenlijk alleen maar met deksel. Wat er 
daaronder gebeurt blijft natuurlijk een black box 

(deksel dichthouden! Vertrouw op de thermometer en de 

geuren die door de kiertjes naar buiten komen), maar 
het resultaat is iedere keer weer voortreffelijk! Het kost 

een aantal uren wachten en stoken (pak een goed boek, 
of ga lekker klussen), maar dan heb je wel wat. 

 
Wat ik dagelijks met GIS en modellering doe is voor 

veel collega’s van me ook een soort black box. Zeker 
het rekenwerk: het kost een paar uur rekenen voordat je 

een goed resultaat hebt waar anderen weer mee verder 

kunnen.  
 

Welke opleiding heeft u genoten? 

Fysische Geografie (natuurlijk). Ik ben afgestudeerd als 

kwartairgeoloog 

 

Kunt u iets meer vertellen over uw loopbaan 

Na mijn studie heb ik 1.5 jaar bij de Vakgroep Fysische 
Geografie aan de UU gewerkt als junior-onderzoeker. 

In 2008 werd mij via een recruteer-mailspam door CSO 
gevraagd of ik ‘toe was naar iets anders’. Dat kwam 

net op een moment waarin ik dat overwoog en heb 
gereageerd.  

 

Bij CSO ben ik direct in de rivierkunde gedoken, 
waarbij mijn GISkennis heel handig bleek. Ook het 

modelleren en scripten van GIStools heb ik daar verder 
onder de knie gekregen. 
 

 

 

Waarom heeft u gekozen voor de studie fysische 

geografie? 

In eerste instantie omdat ik een beta-vakkenpakket had, 

maar dan zonder Wiskunde B. En dan blijft er weinig 
over… Waaronder Fysische Geografie (nooit van 

gehoord toen…). Toen ging ik wat lezen, open dag 
bezoeken en tot de conclusie komen dat dit inderdaad 

een mooie opleiding is. En wat ik er mee kon doen na 

m’n studie was voor later zorg.  
 

Op welke wijze komt Fysische geografie nog terug in 

uw huidige werk?  

Ik houd me dagelijks bezig met rivierkunde, de actieve 
processen van Rijn en Maas. En de laatste tijd komt ook 

de Nederlandse ondergrond weer op m’n pad. Dit, 
samen met mijn GISwerk, maakt dat ik dagelijks nog 

put uit mn FG-tijd. 
 

 

Bent u lid van de VVFG? 

Ja. 

 

Als fysisch geograaf kijkt u natuurlijk anders naar de 

wereld. Gaat u ook als ‘fysisch geograaf’ op vakantie? 

Wat zijn uw favoriete vakantielanden? 

Jazeker. Aangezien ook mijn vriendin fysisch geograaf 
is, zijn onze vakanties makkelijk afgestemd en wordt er 

niet raar opgekeken als een van beiden zich verwondert 

over de mooie wereld om ons heen. 
 

Als je bijna alle wereldklimaten in 1 land wilt beleven en 
het gevoel hebben dat je het hele land beleefd hebt, 

moet je op de fiets van de noordgrens van Chili (bij 
Arica) naar Ushuaia in het zuidelijkste puntje van 

Argentinië fietsen. Een ongeveer 5000 kilometer lange 
aaneenschakeling van fysisch geografische 

hoogtepunten, beginnend in de droogste woestijn op 

aarde, via zeiknatte boreale regenwouden en winderige 
pampa’s, vulkanen en ydillische ‘alpen’weides naar de 

gletsjers en leegte op Vuurland. Mijn mooiste stukken op 
de fiets in Chili waren de Atacama-woestijn (gewoon 

bizar, die totale afwezigheid van leven anders dan 
wijzelf; plus schitterende sterrenhemels!), en de 

Carratera Austral (1250km vrijwel overal onverhard 
langs gletsjerrivieren, door bossen, langs stukken dood 

land door vulkaanuitbarstingen en overal water ‘uit de 

muur’). 
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Maar Nederland zelf is ook mooi! Pak eens de fiets en  

doe wat mooie plekjes aan: Kinderdijk, Schokland, de 
Hondsrug en de Veluwe of door het Rivierengebied 

naar de terrasje van het heerlijke Bourgondische 
Brabant. 

 

Stel er komt een fysisch geografische versie van 

Monopoly. Welke plaats/gebied/aardkundig 

monument zou voor u op de plaats van de 

Kalverstraat komen? 

De Grebbeberg. Op dit uiterste puntje van de Utrechtse 

Heuvelrug is de hele geschiedenis van de Nederlandse 
delta vanaf het Saalien tot 2016 in 1 oogopslag te 

zien: de kracht van het landijs, de kracht van het water, 
de kracht van de mens. En dit alles door een schitterend 

uitzicht! 
 

Waar zou u aandacht voor vragen in een Jaar 

van de 

Fysische Geografie? 

Nederland lijkt een land gemaakt door mensenhanden, 

maar is in essentie een gigantische plakkaat sediment 
waar rivier en zee hun invloed op blijven houden. Door 

onze mate van bescherming tegen overstromingen, onze 
inspanningen tegen vernatting en verzilting vergeet men 

dat we eigenlijk in een gebied leven waar water niet 
altijd onze vriend is. Bewustwording, met name bij de 

jongere generaties is essentieel, want door 
klimaatverandering zullen de risico’s op overlast en 

rampen groter worden. 

 

 

Terugblik 

 

VVFG excursie Uiterwaarden van Lent (24/9/2016)                                 

Door: Hugo Bouter (Bestuurslid Excursies VVFG) 

 

Meer veiligheid en recreatie dankzij nevengeul: VVFG 

bezoekt ‘Spiegelwaal’ bij Nijmegen 

Op zaterdag 24 september organiseerde de VVFG 

een goed bezochte excursie langs de Waal bij 

Nijmegen en het dorpje Lent. De wandeling ging 

langs een knap staaltje ‘waterbouwkunst’, een nieuwe 

nevengeul genaamd de ‘Spiegelwaal’ die eraan moet 

bijdragen dat er minder overstromingen plaatsvinden 

en tegelijkertijd de recreatie een impuls krijgt.   

Met zo’n twintig deelnemers waaronder enkele 

fysisch-geografen, hydrologen, een promovendus en 

diverse studenten Bodem, Water & Atmosfeer uit 

Wageningen, gingen we op pad, beginnend vanaf 

het centraal station van Nijmegen richting de nieuwe 

brug over de Waal, de ‘Oversteek’. Vanaf de brug 

hadden we al een mooi overzicht op het ‘rivierpark’ 

met in het midden de nieuwe nevengeul. De Waal 

heeft duidelijk meer ruimte gekregen om te stromen 

en is nu iets minder ingeklemd tussen de dijken.  

Koen Volleberg vertelde tijdens de excursie dat door 

de nevengeul en dijkverlegging de waterstand in de 

rivier zo’n 35 cm kan worden verlaagd. Het lijkt niet 

veel maar het is van belang bij hoogwater om de 

kans op overstromingen te verkleinen. Ook op andere 

plaatsen langs de Rijn zijn nevengeulen uitgegraven. 

Volleberg  heeft als rivierkundige meegewerkt aan 

het ontwerp en de realisatie van de nevengeul bij 

Nijmegen. Dit deed hij vanuit advies- en 

ingenieursbureau LievenseCSO en Rijkswaterstaat. Het 

is volgens hem een uniek en mooi project geworden. 

Diverse aspecten van het project werden besproken 

en we bekeken onder meer de drempel en 

waterinlaatconstructie aan de bovenstroomse kant van 

de nevengeul. Bij toenemende waterafvoer stroomt er 

steeds meer water door de nevengeul. De 

mogelijkheden voor recreatie in en langs het water en 

op het nieuw gecreëerde eiland Veur-Lent werden 

ook duidelijk en we bekeken de kademuur langs de 

nevengeul waarvoor natuursteen én metselaars uit 

Portugal zijn ingezet.   

 

Erosie                                          

De rivier snijdt nu min of meer een bocht af over een 

lengte van circa 3 km. Bij dergelijke grote projecten 

dient eerst een milieueffectrapportage te worden 

verricht waarbij onder andere wordt nagegaan of er 

geen waardevolle zaken in de bodem voorkomen. 

Fysisch-geograaf Hugo Bouter vertelde tijdens de 

wandeling over het geomorfologisch onderzoek dat 

hij heeft verricht in het  gebied. Dit deed hij vanuit 

ingenieursbureau Oranjewoud (inmiddels Antea 

Group geheten) voor de gemeente Nijmegen. Fysisch-

geografisch onderzoek is belangrijk om de kans op 

archeologische resten te bepalen en het geeft inzicht 

in de landschappelijke context van archeologische 

vindplaatsen. Zo is het in het rivierengebied van 

belang waar oude rivierlopen en oeverwallen liggen.  
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Op de stroomruggen heeft de bewoning zich 

geconcentreerd en kunnen bijvoorbeeld sporen uit de 

IJzertijd en Romeinse tijd worden gevonden. Langs de 

Waal bij Nijmegen en Lent is veel erosie opgetreden. 

De Waal heeft sinds het begin van de jaartelling 

delen van oudere stroomgordels opgeruimd en na de 

bedijking zijn geulen gevormd in de uiterwaarden en 

is veel materiaal afgezet. De kans op 

bewoningsresten is hier in het algemeen niet groot, 

maar lokaal zijn resten aangetroffen van een adellijk 

huis en fort uit de 15e en 16e eeuw.   

Op de terugweg stopten we bij een informatiebord 

nabij de Waal en overdachten we hoe goed we 

beschermd zijn tegen overstromingen en dat het 

dichtbouwen van de natuurlijke overstromingsvlakte 

van rivieren eigenlijk niet verstandig is. Aangekomen 

bij een terrasje op de Waalboulevard van Nijmegen 

zetten we de gesprekken voort en konden we onder 

het genot van een drankje terugzien op een weer 

zeer geslaagde excursie van de VVFG.   

 

VVFG café Utrecht (29/9/2016)                          

Door: Stephanie Lips (UAV) 

Op 29 september gaven Winnie de Winter en 

Yvonne Smit een erg interessante lezing over hun 

project genaamd Aeolus meets Poseidon. Dit project 

gaat over de aangroei van duinen in het Nederlandse 

kustgebied. Bij duinen wordt er veelal gefocust op de 

erosie die er plaatsvindt en minder op de aangroei 

van duinen wanneer er geen storm is. Op de 

verandering van duinen hebben verschillende factoren 

invloed, waarbij Yvonne Smit in dit VVFG café uitleg 

gaf over de door golven aangedreven erosie van de 

duinen, Winnie de Winter besprak juist de aangroei 

van duinen door de wind. Het doel van het project is 

om een nieuw model voor kustevolutie te maken dat 

hun twee verschillende visies verbindt. Elkaar steeds 

aanvullend en met veel beeldmateriaal - van een 

duidelijke powerpoint met bijbehorende uitleg, tot 

aan educatieve, leuke filmpjes - bleken ze een hecht 

en op elkaar ingespeeld team te zijn en hebben ze 

een erg goede lezing neergezet.  

 

 

 

 

Agenda 

VVFG 

25 November: VVFG symposium 2016 “Fysische 

Geografie op de kaart” – Universiteit van Utrecht 

 

7 December: VVFG Café – Wageningen University & 

Research centre, Wageningen. 

Partners in de Ruimte 

17 Februari: Aardwetenschappelijke Loopbaandag – 

Vrije Universiteit Amsterdam 
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Geen nieuwsbrief meer? Afmelden kan door een 
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