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Voorwoord 

Geachte leden, 

Ten eerste onze excuses voor de late eerste 

nieuwsbrief van 2017. Veel bestuursleden hebben het 

erg druk gehad de afgelopen tijd, waardoor er 

vertraging is ontstaan. We hopen meer vastigheid te 

krijgen in de publicatie met de komst van nieuwe 

bestuursleden.  

We hebben inmiddels al weer twee nieuwe 

bestuursleden. Koen Volleberg is in de vorige 

nieuwsbrief uitgebreid geïntroduceerd met een 

interview. In deze nieuwsbrief zullen we ons tweede 

nieuwe bestuurslid introduceren: Liz Veerman.  

Om ons bestuur verder te verbreden zijn we bij 

voorkeur nog op zoek naar iemand uit de 

beleidssector. Heeft u interesse of kent u iemand die 

interesse heeft neem dan contact met ons op! 

We hopen dit jaar het aantal leden verder te 

vergoten en tevens het aantal activiteiten uit te 

breiden. Daarvoor willen we graag het bestuur 

verder verbreden.  

In 2016 zijn we begonnen met het verbeteren van het 

contact met de leden. Zo hebben we een nieuwsbrief 

geïntroduceerd en hebben we de website actiever 

gebruikt. We hopen in 2017 de website verder te 

verbeteren.  

We hopen jullie met deze nieuwsbrief helemaal weer 

op de hoogte te brengen van onze activiteiten. In 

Fysisch Geograaf op reis zal Roij u deze keer 

meenemen naar de Cariben vanuit een 

sociaaleconomisch perspectief.  

We wensen jullie veel leesplezier! 

Nieuws vanuit het bestuur 

 

Nieuw bestuurslid! 

We hebben een nieuw bestuurslid: Liz Veerman. Ze 

zal in het interview verderop in de nieuwsbrief 

geïntroduceerd worden.  

Het bestuur bestaat nu uit:  

- Dirk van Hout (voorzitter), 

- Koen Volleberg (penningmeester), 

- Roij Scholten (secretaris), 

- Tim Schuring (bestuurslid onderwijs), 

- Liz Veerman (bestuurslid communicatie), en 

- Hugo Bouter (bestuurslid excurcies). 

Naast de vaste bestuursleden zijn er bij elke 

vergadering ook vertegenwoordigers van de 

aardkundige studieverenigingen aanwezig.  

 

Algemene Ledenvergadering 2017 (ALV) 

De algemene ledenvergadering van 2017 zal op 22 

mei om 19:15 plaatsvinden te Bunnik aan de 

Regulierenring 6. Alle leden zijn bij deze van harte 

uitgenodigd. 

 

Excursie Verdronken Land van Saeftinghe  

De excursie zal plaatsvinden op 14 oktober in een 

deel van het Verdronken Land van Saeftinghe waar 

normaal geen vrije toegang is. De excursie zal starten 

om 14:00 en duren tot omstreeks 17:00. Er zijn 30 

plaatsen. Je kunt je opgeven door een mail te sturen 

naar vakvereniging.fg@gmail.com 

 

 

Fysisch geografische nieuwtjes & weetjes 

 

Nederland Waterland (NRC, 8 februari 2017).  

Op 8 februari verscheen er een fotoreportage over 

de Nederlandse strijd tegen het water in het NRC. De 

rapportage is ook te bekijken op NRC.nl. Gebruik 

dan de zoekterm Nederland Waterland. 

mailto:vakvereniging.fg@gmail.com
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Tennet wil energie-eiland in de Noordzee bouwen 

(NRC, 8 maart 2017). 

Nederlandse, Duitse en Deense netbeheerders werken 

samen aan de ontwikkeling van een knooppunt van 

windparken op een eiland op de Doggersbank. Dit 

futuristische energie-eiland zou in 2050 klaar moeten 

zijn.  

Het eiland zou moeten dienen voor de opvang van 

elektriciteit afkomstig van, nog aan te leggen, 

windparken op de Doggersbank. Tevens moet het 

eiland de verbinding tussen verschillende 

elektriciteitsmarkten verbeteren. Ook zou het eiland 

kunnen fungeren als werkeiland om de omliggende 

windparken te onderhouden.  

De Nederlands-Duitse netbeheerder Tennet en het 

Deense Energinet hopen dat ook netbeheerders uit 

Noorwegen, het Verenigd Koningkrijk en België zullen 

aansluiten. 

 

Fysisch geograaf op reis 

Tekst en foto’s: Roij Scholten 

Cuba 

In november en december 2016 heb ik mijn  

wereldreis vervolgd richting de Cariben, waar ik een 

bezoek heb gebracht aan Aruba, Curaçao, de 

Dominicaanse Republiek en Cuba.   

 
Amerikaans oldtimers en LADA’s domineren het 

straatbeeld in Havana. 

Vooral het bezoek aan Cuba is mij bijgebleven. Cuba 

is een geval apart, een bijzonder eiland met 

prachtige mensen, een verscheidenheid aan steden en 

landschappen en een wereldbekend uniek 

straatbeeld. Het is echter ook een eiland met veel 

systematische problemen als gevolg van Fidels beleid.  

Sinds Raul het stokje heeft overgenomen van zijn 

broer heeft hij veel (economische) hervormingen 

doorgevoerd. Zo mochten inwoners hun eigen pension 

(casa) beginnen of een eigen zaak opzetten. Mede 

hierdoor zijn er inmiddels honderdduizenden casa’s en 

restaurants te vinden op het eiland.  

Een van de vele verlaten ongerepte stranden aan de 

noordkust van Cuba. 

De Vinalesvallei (“Valle de Vinales”) staat bekend om 

haar tabak. Tussen de kalkstenen pijlers wordt in 

vruchtbare donkerrode grond volgens kenners de beste 

tabak ter wereld geteeld. 

En hoewel Cuba bekend stond om haar slechte keuken  

heb ik in de 4 weken die ik op Cuba was vrijwel altijd 

uitstekend gegeten. Cuba is veranderd. En Cuba gaat 

nog veel meer veranderen met de komst van de 

Amerikanen. De service-gerichtheid is nu nog erg 

beperkt, maar met de groei van het toerisme zal dat 

ook snel veranderen.   

Het positieve van de hervormingen is dat de 

bestedingen van de toeristen vooral bij de inwoners 

zelf terecht komen. Er is echter ook een groot nadeel 

en dat is de toenemende ongelijkheid. Diegene die 

wonen in een toeristisch gebied of in een grote stad 

kunnen relatief veel geld verdienen met een eigen 

casa of restaurant.  Je moet dan echter wel een 

relatief grote woning hebben of een familielid in het 

buitenland; dan is een voor Cubaanse begrippen 
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grote investering in een eigen zaak zo gedaan. 

Diegenen die dat niet hebben, hebben simpelweg 

pech. Het gaat hierbij vooral om de arme 

meerderheid op het platteland.  

Het is echter maar de vraag of de groei in casa’s en 

eigen restaurants zich kan doorzetten als er verdere 

economische hervormingen plaatsvinden. Als Raul de 

Cubaanse markt opengooit voor buitenlandse 

investeerders en grote internationale ketens zal de 

concurrentie flink toenemen. En dan zal ook het nog 

ongeglobaliseerde Cuba definitief veranderen en 

opgaan in de rest van de wereld.  

Globalisering of niet, het land zal voor de fysisch –

geograaf de moeite waard blijven. Cuba biedt 

namelijk veel meer dan Havana en Varadero alleen.  

De binnenlanden van Cuba bestaan uit heuvels van 

kalksteen bedekt met tropische bossen.  

De binnenlanden van Cuba zijn zeer de moeite waard 

met ongerepte natuur en ruige bergen. Dit in 

combinatie met honderden ongerepte eilanden en 

eindeloze verlaten stranden en het unieke straatbeeld 

in de steden maakt het een bijzondere bestemming 

voor de fysisch geograaf. 

 

Interview 

Door: Roij Scholten 

Interview Liz Veerman 

Wat is uw naam en functie? 

Liz Veerman, PhD student aan de 
UvA, Institute for Biodiveristy and Ecosystem Dynamics 

(IBED), Earth surface Science (ESS).  
 

Hoelang werkt u al bij dit bedrijf/instituut? 

2 jaar. 
 

Welk voorwerp past goed bij u/uw beroep? 

Op het moment werk ik veel met de EA-IRMS (Elemental 

analyser – Isotope ratio mass spectrometer), daarmee 
meet ik 15N in mijn bodemsamples. 
 

Welke opleiding heeft u genoten? 

Master Earth sciences, track geo-ecological dynamics. 
 

Kunt u iets meer vertellen over uw loopbaan 

Na de afronding van mijn Master heb ik een paar 
maanden aan een project gewerkt voor een 

woningcorporatie. 

 
Het werd mij toen al snel duidelijk dat ik de link met 

mijn studie aardwetenschappen miste, dus toen dr. 
Albert Tietema voorstelde te solliciteren op deze PhD 

positie, was voor mij de keuze snel gemaakt. Inmiddels 
ben ik alweer 2 jaar bezig met mijn onderzoek naar de 

lange-termijn effecten van stikstof (N) depositie op 
koolstof (C) opslag in bosbodems. Meer dan 20 jaar 

geleden zijn er in een aantal bossen in Europa en 

Noord-Amerika experimenten uitgevoerd met gelabeld 
stikstof (15N). Één van deze locaties (Ysselsteyn, 

Nederland) is her bemonsterd in 2012 en daaruit bleek 
dat een groot gedeelte van de toegediende 15N in het 

minerale gedeelte van de bodem verbleef. We denken 
dat voornamelijk organische N sterk is gebonden aan 

deze bodem mineralen en dat dit uiteindelijk een 
belangrijke rol kan spelen in de stabilisatie en opslag 

van organische koolstof (C) in de bodem. 
 

Waarom heeft u gekozen voor de studie fysische 

geografie? 

Vanwege mijn interesse in het milieu en klimaat en de 
interactie tussen verschillende disciplines: natuurkunde, 

wiskunde, scheikunde, biologie en aardrijkskunde. 
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Op welke wijze komt Fysische geografie nog terug in 

uw huidige werk?  

Met mijn onderzoek probeer ik het effect van menselijke 
activiteiten en de interactie tussen de C en N cyclus 

beter te begrijpen en mogelijk bij te kunnen dragen aan 
nauwkeurige biogeochemische modellen en het 

voorspellen van toekomstige klimaatscenario's. 
 

Als fysisch geograaf kijkt u natuurlijk anders naar de 

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

Wat zijn uw favoriete vakantielanden? 

Ongeacht welke bestemming, als fysisch geograaf op 
vakantie probeer ik altijd te begrijpen hoe een bepaald 

landschap is ontstaan en wat voor impact menselijke 
activiteit hierop heeft.  Het is echter niet de hoofd-

reden waarom ik voor een bepaalde bestemming kies, 

het liefst zie ik zoveel mogelijk van de wereld en ga ik 
elke keer ergens anders naartoe.  
 

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 Noordpool. 
 

Waar zou u aandacht voor vragen in een Jaar 

van de 

Fysische Geografie? 

De impact van klimaatverandering op het landschap.  
 

 

Terugblik 

 
VVFG café Wageningen (7 december, 2016) 

Door: Maaike Gaaff (Studievereniging Pyrus) 

 
Op 7 december hebben 30 geïnteresseerde zich 

verzameld in café Loburg te Wageningen voor het 

vierjaarlijkse VVFG café. Deze keer  was het woord 

aan dr. Ir. Stefan Ligtenberg van het IMAU (Institute 

for Marine and Atmospheric Research Utrecht). De 

lezing ging over zijn eigen onderzoek naar het 

gedrag van smeltwater op continenten. Dit deed hij 

aan de hand van zijn veldwerk van afgelopen zomer 

in Groenland. Hoewel de foto’s niet helemaal tot hun 

recht kwamen door wat technische complicaties 

hebben we een goed beeld gekregen van het 

indrukwekkende onderzoek op de gletsjers. 

Naderhand was het tijd voor vragen van de 

Wageningse studenten.  

 

VVFG fotowedstrijd 2017  

Door: Hugo Bouter (Bestuurslid) 
 
De eerste fotowedstrijd van de VVFG resulteerde in 

een prachtige variatie aan foto’s, van duinen op 

Texel tot verdronken bossen langs de Lek. Tijdens het 

VVFG Symposium ‘Fysische Geografie op de Kaart’ 

op 25 november 2016 hebben de deelnemers kunnen 

stemmen op de ingezonden foto’s. 

De foto van Marte Hofsteenge werd uitgeroepen tot 

winnar. De Wageningse enk, gelegen op de flank van 

de stuwwal de Wageningse Berg, is een van de 

laatste resten van de uitgestrekte, oorspronkelijk 

Middeleeuwse dorpsakkers aan de zuidwestrand van 

de Veluwe.  

 
De winnende foto van Marte Hofsteenge.  

“De Wageningse enk, gelegen op de flank van de 

stuwwal de Wageningse Berg, is een interessante 

locatie in meerdere opzichten. In de voorlaatste ijstijd, 

het Saalien (circa 200.000 tot 125.000 jaar geleden), 

rukte het landijs op door de huidige Gelderse vallei en 

vormde de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse 

Heuvelrug. Op de flanken van de stuwwallen vormden 

zich gordels van helling- en smeltwaterafzettingen. 

Aan  het eind van de laatste ijstijd, het Weichselien 

(circa 125.000 tot 10.000 jaar geleden) ontstonden 

hier dekzandglooiingen als gevolg van omvangrijke 

zandverstuivingen. Middeleeuwse boeren legden al 

akkers aan onderaan de hellingen van de stuwwal en 

gebruikten de nog lagere delen in de Gelderse Vallei 

als wei- en hooiland. Tussen de akkers en natte 

graslanden in werden de woonplaatsen opgericht”.  

De beste ingezonden foto’s zullen vanaf begin april 

aan de expositiewand bij de Universiteitsbibliotheek 

op de Uithof tentoongesteld worden. Meer informatie 

hierover zal te zijner tijd verschijnen op 

www.vvfg.org.  

http://www.vvfg.org/
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Agenda 

VVFG 

Vanaf 10 april 2017:  Fototentoonstelling Fotowedstrijd 

2016 (Universiteit Utrecht) 

22 mei 2017: Algemene Ledenvergadering (19:15, 

Regulierenring 6 te Bunnik) 

14 oktober 2017:  Excursie Verdronken Land van 

Saeftinghe.  

1 

Partners in de Ruimte 

KNAG – www.geografie.nl 

6 april  2017:  Symposium Bosatlassen.  

15 mei 2017:  Start van de Geoweek 
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