
VVFG Nieuwsbrief 

Vakvereniging voor Fysische Geografie 

Editie 2 – 2017. Nummer 5.                                     
Redactie: vakvereniging.fg@gmail.com 

 

Welkom! 

Geachte leden, 

In deze nieuwsbrief zullen wij u weer op de hoogte 
brengen van alle activiteiten binnen de vereniging. We 
zullen terugblikken op georganiseerde activiteiten als 
het VVFG-café in Amsterdam en vooruitblikken op de 
activiteiten van het komende kwartaal. O.a. het VVFG-
symposium en een excursie naar het verdronken land 
van Saelinge staan op het programma. Daarnaast zal 
ons nieuwe bestuurslid Liz Veerman u meenemen op 
veldwerk naar zuidoost Spanje. Verder hebben we 
voor deze editie planeetonderzoeker Sebastiaan de 
Vet geïnterviewd.  

Veel leesplezier en nog een fijne vakantie! 

 

Nieuws vanuit de commissie 

Meer excursies en een korte reis 

We zijn van plan om het aantal excursies na de 
zomervakantie verder uit te breiden. Dit om de 
interactie en het contact tussen leden en de vereniging 
te vergroten. Daarnaast zijn we ook aan het nadenken 
over meerdaagse excursies of een korte reis die 
geheel in het teken zal staan van de fysische 
geografie. Heeft u een leuk idee of lijkt het u leuk om 
te helpen met het organiseren van excursies e.d. laat 
het ons dan weten!   

 

 

 

Foto expositie UB Utrecht 

De tien beste foto’s van de VVFG-fotowedstrijd 
hangen sinds eind juni aan de expositiemuur bij 
Universiteitsbibliotheek op de Uithof (Utrecht). De foto’s 
zullen tot eind september geëxposeerd worden bij de 
UB. De locatie is openbaar toegankelijk.   

De beste foto’s van de VVFG-fotowedstrijd zijn tot eind 
september te zien bij de expositiemuur van de UB op de 
Uithof! 

 

Fysisch geografische nieuwtjes & weetjes 

 
Droogte west Australië   

Het westen van Australië is opnieuw getroffen door een 
extreme droogte. Op dit moment is het hartje winter in 
Australië en zou juist de meeste neerslag moeten vallen, 
maar tot nu toe blijft deze uit. Veel boeren zitten met 
hun handen in het haar en vrezen voor het mislukken 
van hun oogst. Het westen van Australië is traditioneel 
de graanschuur van het continent. 

Wetenschappers waarschuwen al langer dat het 
westen van Australië mogelijk een van de hardst 
getroffen regio’s voor klimaatverandering zal zijn. 
Regen zal minder frequent vallen, maar wel 
geconcentreerder op piekmomenten. Dit in combinatie 
met de kwetsbare bodems die al zwaar te leiden 
hebben als gevolg van de introductie van vee 
(evenhoevigen komen van oorsprong niet voor op het 
continent) zal mogelijk leiden tot fors meer erosie en 
uitspoeling van bodems, en daarmee het verloren gaan 
van landbouwgrond. 

Bron: The Australian (19 juni ’17) 

 

 



Fysisch geograaf op reis 

Door: Liz Veerman 

Eind april 2017 zijn wij met een groep Future Planet 
studenten van de UvA afgereisd naar het Lorca bekken 
in de provincie Murcia in zuidoost Spanje. Dit veldwerk 
was onderdeel van de cursus “Desertification and Land 
Degradation”, waarbij de studenten theoretische 
aardwetenschappelijke concepten leren toe te passen 
in de praktijk om zo inzicht te krijgen in de vorming van 
het landschap op basis van veldobservaties. 

 Het hotel waar we verbleven, Hotel Felix. 

Omdat het veldwerkgebied op de geologische grens 
ligt tussen de Afrikaanse en de Europese plaat, 
ontstaan er veel aardbevingen in deze regio. De 
laatste zware aardbeving was in 2011. Met een 
magnitude van 5.1 op de schaal van Richter, bracht 
deze beving enorme schade toe aan de stad. Ook het 
hotel waar we elk jaar verblijven (Hotel Felix) heeft 
veel schade moeten herstellen. Veel gebouwen in stad 
zijn nog niet hersteld en staan nog om die reden nog 
steeds leeg. 

Vanwege het grensvlak tussen de twee platen, de zijn 
in dit gebied ook veel verschillende soorten gesteenten 
te vinden. Het noorden van het veldwerkgebied 
bestaat voornamelijk uit kalksteen en mergel 
afzettingen, behorend bij de Iberische plaat. Het 
zuiden bestaat voornamelijk uit klastisch gesteente, 
variërend van niet tot licht metamorf gesteente, 
behorend bij de Afrikaanse plaat.  De Velez rivier ligt 
precies in de contact zone tussen deze twee platen, 
welke is gevormd tijdens de Miocene epoch, waarbij 
de Afrikaanse plaat onder de Iberische plaat schoof 

en dekbladen zijn gevormd. Al wandelend door het 
landschap zien we “jong” en “oud” gesteente door 
elkaar afgewisseld worden.  

Tijdens de laatste fase van de gebergte vorming dat 
was ontstaan door de botsing tussen de twee platen 
werd ook het bekken van Lorca gevormd. Dit werd 
gedurende het Mioceen, Plioceen en Quartair 
opgevuld met sedimentair gesteente afkomstig vanuit 
het omliggende gebergte. 

Amandel- en olijfbomen op het rode Perm/Trias 
gesteente, afgewisseld door grijsbruin Siluur-Carboon 
gesteente, met op de achtergrond meer resistente 
kalksteen/dolomiet bergen van de Afrikaanse plaat.  

We staan hier op een calcrete gevormd in een zandsteen 
afzetting in het bekken van Lorca. Doordat het materiaal 
rondom de calcrete is weg geërodeerd is deze resistente 
calcrete hoger in het landschap komen te liggen (reliëf 
inversie).    

Naast de diversiteit aan moedermateriaal, speelt het 
regenregime in dit semi-aride klimaat een belangrijke 
rol in de actieve erosie processen. De meeste neerslag 
valt in de periode september/oktober en kan extreme 
events zoals flash floods en modderstromen 
veroorzaken. 



Een voorbeeld van dekbladen met afwisselend grijsbruine 
turbidiet afzettingen uit het Siluur-Carboon (links) en 
rood afzettingsgesteente uit het Perm en Trias (rechts) 
van de Afrikaanse plaat.   

Typerend voor semi-aride landschappen zijn pedimenten, 
hier zie je een restant van een pediment met daarop een 
oud rivierterras in het versneden mergel landschap van 
de Iberische plaat. Ook hier is sprake van reliëf inversie.  

Om de regio te beschermen tegen het snel stijgende 
water, zijn dammen gebouwd, één daarvan is de 
Pantano de Puentes. Hoewel de dam nu bescherming 
biedt aan de lager gelegen gebieden, bestaat de 
kans dat door hevige regenval en de opeenstapeling 
van sediment achter de damwand, de dam het begeeft 
en grote schade zal veroorzaken aan de omliggende 
gebieden.  

Río Luchena-Pantano de Puentes, www.regmurcia.com 

Kortom, door de grote diversiteit aan lithologische 
eenheden aanwezig aan het aardoppervlak en de 
actieve geomorfologische processen, is dit gebied 
ontzettend fascinerend en leerzaam, we hebben 
wederom een mooie tijd gehad en tassen vol stenen 
mee naar huis gebracht.  

 

FG-Hotspot 

Ecoduct Elst 
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. Door beton te 
storten in de geboorde gaten en het vervolgens 
weghalen van het overige zand zijn bijzondere 
lakprofielen ontstaan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Foto: dr. R. Van Balen (via Kennislink) 

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.  

Opening van het ecoduct (Foto: Antea Group)  

Zelf een prachtige FG Hotspot gevonden? Mail hem 
met een korte beschrijving en coördinaten naar 
vakvereniging.fg@gmail.com. 



Terugblik 

VVFG-Café van 28 februari (Universiteit van 
Amsterdam)  

Door: Pieter Zitman                                              

Op dinsdagmiddag 28 februari vertelde PhD 
candidate Tamara Jonkman tijdens de VVFG café op 
de UvA over haar project in de sloppenwijken van 
Kenia en Burkina Faso. In dit project staat het 
versterken van de rol van vrouwelijke 
voedselondernemers in het voorzien van 
voedselzekerheid centraal. De kennis hiervoor is 
gebaseerd op een geïntegreerd begrip van de 
complexe interacties tussen bodemkwaliteit, 
voedselproductie, voedselkwaliteit en 
voedingswaarde. Dit maakt deel uit van een groter 
interdisciplinair project genaamd Women Food 
Entrepreneurs (WFE), waar zowel natuur- en sociale 
wetenschappers aan werken. In de presentatie richtte 
Tamara zich op de duurzaamheid van de stedelijke 
groentetuinen van Kisumu, Kenia en Ouagadougou en 
alle problemen die daar bijkomen kijken. Naderhand 
ontstond een interessante discussie over de sociale en 
praktische aspecten van het onderzoek in deze landen. 

 

VVFG-Café van 11 mei (Vrije Universiteit 
Amsterdam) 

Het was een bijzonder interessante lezing over 
aardbevingen van Geoloog Bernd Andeweg. Helaas 
waren er vanwege de late aankondiging maar weinig 
leden aanwezig. Daarom willen we dit VVFG-Café 
nogmaals organiseren. De datum zal binnenkort 
worden aangekondigd op de website.   

“Aardbevingen, Nederland was er tot een aantal 
decennia geleden weinig mee bekend. Ja, uiteraard was 
er de zware aardbeving in 1992 bij Roermond. Sinds een 
aantal jaar is ‘aardbeving’ en ‘Nederland’ direct 
verbonden met de woorden ‘gaswinning’ en ‘Groningen’. 
Geoloog Bernd Andeweg (Vrije Universiteit Amsterdam) 
staat stil bij zowel de natuurlijke als de door mensen 
veroorzaakte seismiciteit in Nederland, benoemt 
oorzaken en gevolgen. Hij zal niet alleen ingaan op de 
geologische achtergronden en gevolgen, maar ook op 
de situatie waarin bewoners van gebieden waar gas 
wordt gewonnen in terecht zijn gekomen. Daarbij gaat 
hij in op een paar cases en de recente rapporten die in 
opdracht van de NAM schade door aardbeving proberen 

weg te wuiven. Een probleem met veel 
aardwetenschappelijke, maar ook allerlei andere 
maatschappelijke kanten.”  
 

Algemene leden vergadering 2017 

Op maandag 24 mei hebben we de algemene leden 
vergadering gehouden. Het aantal leden is vorig jaar 
flink gegroeid, maar we denken dat er nog veel meer 
potentieel is, gezien het grote aantal leden dat we 
hebben op LinkedIn. We gaan het komende jaar dan 
ook inzetten op een verdere groei van het aantal 
leden. We denken hierbij o.a. aan het actief promoten 
van de vereniging tijdens diploma-uitreikingen en 
andere evenementen op Universiteiten. Daarnaast 
willen we het lidmaatschap aantrekkelijker maken door 
het aantal activiteiten te vergroten, waaronder meer 
excursies en mogelijk een meerdaagse reis.  

Ook is er tijdens de vergadering gesproken over het 
actiever gebruiken van sociale media en het upgraden 
van de website. Mocht u een actieve rol willen spelen 
bij een van deze activiteiten laat het ons dan weten! 

 

Interview 

Door: Roij Scholten, Liz Veerman en Pieter Zitman 

 

Wat is uw naam en functie? 

Ik heet Sebastiaan de Vet en ik ben planeetonderzoeker.  
Ik zie het label ‘planeetonderzoeker’ vooral als een 
vergaarbak voor mijn brede interesse voor het landschap 
hier op aarde én de landschapsvormende processen op 
andere hemellichamen in het zonnestelsel. Voor mij 
beperkt de fysische geografie zich dus niet enkel tot het 
bestuderen van onze eigen planeet. 
 



Hoelang werkt u al bij dit bedrijf/instituut? 

Als je rekent vanaf het begin van mijn promotieonderzoek 
zeker al vijf jaar, maar die interesse is er al veel langer. 
 

Welk voorwerp past goed bij u/uw beroep? 

Een telescoop. En als ik er nu zo over nadenk, is dat niet 
eens zo’n aparte keuze. In het landschap kijken we 
immers naar processen op verschillende ruimtelijke en 
temporele schalen. En door een telescoop, als je tuurt 
naar de maan, planeten en sterren, doe je dat ook. 
 

Welke opleiding heeft u genoten? 

Die begon aan de Universiteit van Amsterdam bij de 
interdisciplinaire bachelor Bèta-Gamma, met de major 
Aardwetenschappen.  
 
Daarna heb ik aan de UvA de master Earth Sciences 
gedaan, met een track waar de focus lag op Earth Surface 
Processes and Materials.  
 
Het sluitstuk was een promotieonderzoek eveneens in de 
Aardwetenschappen, maar waar de toepassing vooral 
ook in het planeetonderzoek lag. 
 

Kunt u iets meer vertellen over uw loopbaan 

Na mijn bachelor- en masteropleiding ben ik aan de UvA 
opleidingscoördinator van Aardwetenschappen geweest, 
deed ik mijn promotieonderzoek en heb ik twee jaar als 
beleidsmedewerker bij IBED gewerkt. Ik was in die tijd 
ook als docent betrokken in het veldonderwijs van de 
opleiding Future Planet Studies. Die veldwerken vond ik 
toch wel een van de hoogtepunten, aangezien je 
studenten kunt helpen begrijpen hoe het landschap en de 
bodem functioneert. Ik vond het altijd een waardevolle 
ervaring om de theorie uit de colleges in de praktijk van 
het veld te kunnen illustreren.  
 
Recentelijk schreef ik een populairwetenschappelijk boek 
over planeetonderzoek waarin ik lezers laat zien hoe je 
met wat aardwetenschappelijke kennis op een hele 
andere manier naar de planeten en manen in zonnestelsel 
kunt kijken. 
 

Waarom heeft u gekozen voor de studie fysische 
geografie? 

Tijdens mijn studie bij Bèta-Gamma kwam ik in aanraking 
met interdisciplinaire vraagstukken waarin mens en 

wetenschap centraal stonden. De aardwetenschappen 
lagen voor mij in het verlengde daarvan en zodoende ben 
ik met mijn majorkeuze in de aardwetenschapen terecht 
gekomen. De interesse voor het landschap en de 
landschappelijke vraagstukken is sindsdien alleen maar 
groter geworden. 
 

 

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

Momenteel probeer ik het zonnestelsel bij het brede 
publiek ‘dichter bij huis’ te brengen door te laten zien dat 
landschappen, gesteenten en processen op andere 
hemellichamen heel vergelijkbaar zijn met die hier op 
aarde. Ze vertellen de verhalen van hoe deze werelden 
in ons zonnestelsel zich hebben ontwikkeld. Dat was ook 
de fascinatie waardoor ik mijn boek schreef. Het 
landschap, en daarmee de fysische geografie, vormt 
daarvoor een belangrijke basis. 
 

Bent u lid van de VVFG? 

Volgens mij nog niet, dus waar kan ik mij opgeven? 
 

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

Als je een grote liefde hebt voor het landschap, dan lijkt 
het mij onvermijdelijk dat je óók tijdens vakanties door 
die bril naar je vakantiebestemming kijkt. De uit-knop heb 
ik in elk geval nog niet gevonden.  
 
Mijn favoriete bestemming is toch wel IJsland; ruig, 
landschappelijk divers en een plek waar het devies 
‘avontuur begint waar comfort eindigt’ soms ook echt 
opgaat. Bovendien doet het landschap daar soms 
buitenaards aan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
planeetonderzoekers plekken in IJsland gebruiken voor 
hun onderzoek. Zelfs de Apollo-astronauten kwamen er 
vijftig jaar geleden al trainen ter voorbereiding op hun 
ruimtemissies naar de maan. Toch zijn een beetje warmte 
en een indrukwekkende sterrenhemel op zijn tijd ook wel 
fijn, en daarom staat het Canarische eiland La Palma met 
stip op de tweede plek.  
 
 



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 Krijt-Paleogeengrens in de Geulhemmergroeve 
(Limburg). Je ziet er in één oogopslag hoe de aarde, het 
leven en processen in de oceaan reageerden op de 
klimaatverandering als gevolg van een catastrofale 
meteorietinsslag. Dát perspectief op processen en 
tijdschalen die onze menselijke maat overtreffen, vind je 
denk ik op geen mooiere manier geïllustreert in het 
Nederlandse landschap, als daar. 
 

Waar zou u aandacht voor vragen in een Jaar van 
de 
Fysische Geografie? 

De universele waarde van de fysische geografie. Als je 
zelfs op andere planeten en manen in het zonnestelsel aan 
de slag kunt met je fysisch geografische kennis, dan is wel 
duidelijk hoe fundamenteel de fysische geografie is.  
 

VVFG Agenda 

14 Oktober 2017:  Excursie Verdronken Land van 
Saeftinghe.                                                               

11 november: VVFG symposium 2016                             
Universiteit van Utrecht                                          

Meer informatie over de excursie en het symposium zal 
binnenkort verschijnen op de website.   
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Geen nieuwsbrief meer? Afmelden kan door een 
mail te sturen naar: vakvereniging.fg@gmail.com 


