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Voorwoord 

Geachte leden, 

In deze eerste nieuwsbrief van 2018 zullen wij 

terugblikken op de activiteiten uit het najaar van 2017, 

waaronder een tweetal excursies en het VVFG-

symposium “Veen Doorgrond”. Ook zullen wij 

vooruitblikken op een aantal activiteiten die op het 

programma staan de komende maanden. In “fysisch 

geograaf op reis” neemt Patrick Smit, derdejaars 

aardwetenschapper aan de VU, ons mee op veldwerk 

naar Frankrijk. Ook hebben we voor deze editie weer 

een fysisch geograaf geïnterviewd. Deze keer betreft 

het Babette van Munster, een bodemadviseur 

werkzaam bij Witteveen+Bos. We wensen u veel 

leesplezier! 

 

Nieuws vanuit het bestuur 

 

Herhaling VVFG café VU Amsterdam:  

Aankomende 

donderdag 22 februari 

zal het VVFG-café over 

aardbevingen in 

Nederland nogmaals 

plaatsvinden. De af-

gelopen keer is deze 

namelijk slechts enkele 

dagen van te voren 

aangekondigd, waardoor men niet goed in de 

gelegenheid werd gesteld deel te nemen. Dit was 

jammer, aangezien het een hele interessante en actuele 

lezing was. 

“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.”  

De lezing zal plaatsvinden op donderdag 22 maart 

om 16:00 bij de Vrije Universiteit te Amsterdam (De 

Boelelaan 1081, W&N Gebouw, Collegezaal F-123). 

U hoeft zich niet van te voren op te geven. 

 

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 te komen versterken 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 

 

Docu: Zandplaten in de Oosterschelde verdwijnen 

Door: Hugo Bouter (Bron: Rijkswaterstaat) 

Tom Ysebaert van het Koninklijk Nederlands Instituut 

voor Onderzoek der Zee (NIOZ) vertelt in de 

documentaire 'Der Pakt mit dem Wasser' (te zien op 

WDR in februari) over de ''zandhonger'' in de 

mailto:vakvereniging.fg@gmail.com
mailto:vakvereniging.fg@gmail.com
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Oosterschelde.  Door het verminderen van de 

getijdenbeweging verandert de beweging van 

sediment en vedwijnen de zandplaten in hoog tempo. 

Er moeten oplossingen worden gezocht om de platen 

te beschermen. Het verdwijnen van zandplaten en 

hiermee de vooroevers langs  de dijken kan de 

veiligheid mogelijk in het geding brengen. 

Rijkswaterstaat voert experimenten uit, waaronder het 

aanbrengen van zand op de Galgeplaat tussen Tholen 

en de Bevelanden. (uitzending te zien : WDR Fernsehen 

WO 21.02.2018, 7:56h  WDR Fernsehen  

WO 28.02.2018, 7:56h  WDR Fernsehen  

Meer info : 

www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht/oost

erschelde/smartsediment 

 

Onderzoek naar ecologische effecten van 

zandsuppleties langs de Nederlandse kust 

Door: Hugo Bouter (Bron: www.natuurlijkveilig.nl) 

Langs de Nederlandse kust worden in toenemende 

mate zandsuppleties uitgevoerd. De vraag is of dit 

nadelig kan zijn voor het dierenleven en het 

ecosysteem. Het effect blijkt beperkt te zijn volgens 

promotieonderzoek van Lies Leewis aan de VU. Er zijn 

vier bodemdiersoorten onderzocht. Deze bleken zich 

redelijk snel te herstellen na de zandsuppleties. 

Aangezien vele bodemdieren nog niet zijn onderzocht, 

is er echter nog geen goed totaal beeld van de 

ecologische effecten. Rijkswaterstaat leidt het 

onderzoek naar de impact van zandsuppleties op de 

ecologie in het programma Natuurlijk Veilig.  

Promotieonderzoek VU, L. Leewis: 'Changing sand: 

Sandy beach ecosystem functioning after human 

activities'.  

  

 

Fysisch geograaf op reis 

Door: Patrick Smit (derdejaars aardwetenschappen Vrije 

Universiteit) 

Reconstructie van een IJstijd in Frankrijk 

Als afsluitend onderdeel van het tweede jaar van de 

bacheloropleiding Aardwetenschappen (richting 

aardoppervlak) aan de VU in Amsterdam, is 

gedurende vier weken in mei/juni 2017 een onderzoek 

uitgevoerd, om de morfologische verschijningsvormen 

in een gebied in de Franse Jura (afb. 1 en 2) te 

karteren op de ontstaansgeschiedenis.  

Het onderzoeksgebied is in de laatste en voorlaatste 

ijstijd vergletsjerd geweest. Tijdens de laatste ijstijd 

“het Würm” lag de westelijke grens van de ijskap in 

het onderzoeksgebied (afb. 3). De exacte positie van 

geologische en geomorfologische verschijningsvormen 

als morenen, delta’s, meren en een daarbij horende 

paleogeografische reconstructie ontbreken echter op 

de schaal van het onderzoeksgebied. Doel van dit 

onderzoek is dan ook in het aangewezen 

onderzoeksgebied een reconstructie van de Jura 

vergletsjering tijdens de Würm glaciatie te maken. Om 

deze reconstructie te kunnen maken is gebruik gemaakt 

Afbeelding 1 en 2: Locatie van het onderzoeksgebied. 

Afbeelding 3. Het onderzoeksgebied (zwart omlijnt) 

tijdens de laatste maximale ijsuitbreiding (Campy, 

1983).  

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht/oosterschelde/smartsediment
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van luchtfoto-, topografische kaart- en DEM-

interpretatie. De kartering word gecomplementeerd 

d.m.v. aansluitend veldonderzoek. Tijdens het 

veldonderzoek zijn boringen gezet en ontsluitingen 

bekeken.  

Het al dan niet aangetroffen sediment is vervolgens 

beoordeeld en geclassificeerd op basis van 

korrelgrootte, kleur, kalkgehalte, sortering, afronding 

en lithologie. Ook zijn eventuele laagstanden en trends 

genoteerd. Deze sedimentwaarnemingen in 

ontsluitingen en boringen maken het destilleren van een 

morfogenetische kaart waarin vorm en afzettingsmilieu 

zijn samengebracht mogelijk. Aan de hand van deze 

morfogenetische kaart is ten slotte de 

paleogeografische reconstructie van de laatste ijstijd 

tot nu gemaakt. 

 

Meerklei 

De begeleiding stond onder aanvoering van Dr. Kees 

Kasse, die met aanstekelijk enthousiasme een aantal 

mini excursies door het gebied gaf en de studenten 

persoonlijk in het veldonderzoek begeleidde. Een van 

deze excursies leidde naar een sedimentologisch zeer 

interessante slump: "de slump van Rozet". De slump die 

eigenlijk een stootoever is van de rivier de Ain (grote 

rivier die het westen van het gebied N-Z doorkruist) 

geeft een inkijkje in de  geschiedenis van 

het Ain-dal na het Last Glacial Maximum (LGM). De 

stootoever is zo'n 30m hoog en laat vanaf de basis een 

afwisseling van klei en gravel sheets zien. De 

gravelsheets bestaan uit aardig afgeronde grinden 

met pebbles tot 15 cm. 

De klei pakketten bestaan uit een afwisseling van klei 

en silt, kennen geen organisch materiaal en hebben een 

zeer karakteristieke gelaagdheid (zie afb. 4). Deze 

gelaagdheid is geïnterpreteerd als jaargelaagdheid 

(varven). Deze varven ontstaan door turbidietstromen 

op de bodem van het meer. De karakteristieke 

laminatie is kenmerkend voor alle plekken in het 

onderzoeksgebied waar ooit een glaciaal meer heeft 

gelegen. Dat de klei-silt afwisseling is gevormd tijdens 

de glaciatie is afgeleidt uit het feit dat er geen 

organisch materiaal in terug te vinden is. Deze 

“meerklei” wordt steeds afgewisseld door 

gravelsheets. Deze grindoppervlakken zijn 

waarschijnlijk gevormd tijdens kortstondige episoden 

waarin het meer leegliep. De scherpe bovengrens en 

ondergrens (afb. 5) van het grind en de abrupte 

overgangen van en naar fijne glaciolacustrine 

deposito's wijzen op een snelle verdieping van het 

meer en verdrinken (overtreding) van het 

grindoppervlak. En dus op enkele snelle vul en 

leegloopevents. 

 

Knikpunten in rivieren 

Speciale aandacht ging uit naar de knikpunten in 

rivieren. Dit zijn overgangen van een concaaf(hol) naar 

convexe(bol) vorm van het lengteprofiel van een 

rivier(Afb. 6a). Een knikpunt kan een hele scherpe grens 

zijn, zoals een waterval, maar kan ook subtieler zijn. In 

het profiel van de Drouvenant (een zijrivier van de Ain) 

is het knikpunt geen waterval, maar wel duidelijk 

herkenbaar. De aard van de knik heeft te maken met 

de onderliggende lithologie (Jakica, 2011). Het profiel 

en knikpunt van de Drouvenant komen volgens het  

Afbeelding 4 Gelamineerde grijze siltlaagjes 

(zomer) met donkergrijze kleilaagjes (winter), 

aangegeven met de rode pijlen, bij de slump van 

Rozet. 

Afbeelding 5. Overgang meerklei/grinden. 
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model van Jakica het meest overeen met “uniform 

resistente strata” (Afb. 6b). Dit klopt met de 

waargenomen meerklei. Ook heeft de duidelijke aard 

van het knikpunt waarschijnlijk te maken met de 

cohesiviteit van morene en glaciolacustrien sediment en 

met de aanwezigheid van grote glaciale rotsblokken 

in de stroombedding van de Drouvenant (Kasse, 2013).  

 

Een knikpunt is ook een signaal voor een erosiebasisval 

voor riviernetwerken (Crosby, 2006). De erosiebasisval 

is verklaard aan de hand van het leegloopevent van 

het meer van de Combe d’Ain. Dat er maar één 

knikpunt in de Drouvenant zit, is een argument voor een 

eenzijdig leegloopevent (Het smelten van een 

ijsblokkade). De Sírene (zijrivier Ain) en de Ain zelf 

kennen een vergelijkbaar verhaal en zijn samen 

verantwoordelijk voor de diepe v-dalen en terrassen 

in het onderzoeksgebied. 

 

 

 

 

Moreneruggen 

Een andere veel voorkomende oorzaak van reliëf in 

het onderzoeksgebied zijn de zogenaamde 

moreneruggen die verspreid door het landschap 

aanwezig zijn. Deze “recessiemorenen” kennen in het 

landschap een kenmerkende “banaan” achtige vorm. 

Deze word zo gevormd door de bolvormige snuit van 

het uiteinde van een gletsjer. De grootte van de 

morenen verschilt significant. De moreneruggen van 

Cogna (Afb. 7), is een paar moreneruggen waarvan  

 

de jongste de meest oostelijke is. De jongste morenerug 

is nog vrijwel geheel intact.  

De lengte is ongeveer 550 meter, de breedte 

ongeveer 70 meter en de hoogte in het landschap 

ongeveer 25 meter. De morenerug van Cogna is 

symmetrisch daar de hellingen van beide kanten onder 

een hoek van circa 15 graden staan. Het feit dat de 

morenerug zo symmetrisch in het landschap ligt is ook 

een argument voor het feit dat deze morenerug als 

recessiemorene is gekwalificeerd. Wanneer een ijstong 

over de morene heen schuift zou deze de rug immers 

deformeren, dit is dus niet gebeurt. Alle moreneruggen 

in het onderzoeksgebied zijn geïnterpreteerd als 

recessiemorene (of middenmorene). Uit deze 

karakteristieke vorm van de morene valt de 

paleoijsstroomrichting te herleiden (loodrecht op de 

binnenkant van de vorm). Dit is voor een aantal goed 

bewaard gebleven morenen in het gebied gedaan. 

 

Paleogeografie (afb. 8) 

Ten slotte is de paleogeografische reconstructie 

gemaakt o.a. in de vorm van een aantal kaartjes. Het 

verhaal in het gebied begint met een ijsblokkade van 

de Ain in het zuiden buiten het gebied. Hierdoor 

ontstaat een groot meer (oranje) waarin een aantal 

delta’s (lichtblauw) vormen. Deze delta’s worden deels 

Afbeelding 6a. Vorming knikpunt na verlagen erosiebasis en vorming 

terrassen. De grijze profielen laten ook zien hoe verschillende 

stroomvormen bepalen of een rivier terrassen vormt of niet (Crosby, 

2006).  

 

Afbeelding 6b. Aard van knikpunt 

vorming (Jakica, 2011). 

Afbeelding 7. Oude foto uit 1989 van de jongste van 

de moreneruggen van Cogna, ijsstroomrichting was 

van links naar rechts (oost-west) (Bboard, 2017). 
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overreden door de maximale ijsuitbreiding (paars) van 

het laatste glaciale maximum (LGM). Na het LGM 

wordt de ijsblokkade doorbroken, het meer loopt leeg 

en het ijs trekt zich terug. Deze terugtrekking kent een 

aantal stabiele fasen. Tijdens deze fasen worden de 

recessiemorenen gevormd en de rivierterrassen van de 

Ain. In de laatste fase (nu) het holoceen kent de Ain een 

brede overstromingsvlakte (donkergroen). Verder zijn 

nog weinig landschapsvormende processen actief. 
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Interview 

Door: Roij Scholten 

 

Wat is uw naam en functie? 

“Ik ben Babette van Munster en ik werk als adviseur 

bodem en archeologie bij Ingenieursbureau 

Witteveen+Bos te Deventer.” 

 

Hoelang werkt u al bij dit bedrijf/instituut? 

“2 jaar, sinds februari dit jaar.” 

 

Afbeelding 8. Compositie van de verschillende onderscheiden fasen geordend van linksboven (pre-LGM) naar rechtsonder (nu). In 

oranje meerklei, in lichtblauw delta, in paars ijs, in donkerblauw rivieren, in groen overstromingsvlakte. De verschillende duidingen 

in de afbeelding zijn voor dit artikel niet van belang..(bron: veldwerkverslag) 
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Welk voorwerp past goed bij u/uw beroep? 

“Ik zit vooral op kantoor, dus dat zijn mijn laptop en 

telefoon.”  

 

Welke opleiding heeft u genoten? 

“Ik ben afgestudeerd als fysisch geograaf 

(Quaternary geology and climate change) aan de 

Universiteit van Utrecht.”  

 

Kunt u iets meer vertellen over uw loopbaan 

“Na mijn studie heb ik een klein jaar als fysisch 

geograaf gewerkt bij een archeologisch adviesbureau 

(Vestigia), een kleine 2 jaar als projectingenieur 

bodem bij Antea Group (waar ik zowel bodem- en 

archeologisch onderzoek uitvoerde) en een half jaar 

als adviseur bodem bij het ingenieursbureau van 

Rotterdam. Nadat ik enkele maanden in dienst was bij 

de gemeente Rotterdam hoorde ik via een oud collega 

dat er bij Witteveen+Bos een leuke vacature vrij kwam 

voor een adviseur bodem en archeologie. Deze 

vacature paste erg goed bij mijn ervaring en ik miste 

toch een beetje de combinatie met archeologie, 

waardoor ik ervoor het gekozen naar Witteveen+Bos 

over te stappen. Ik werk hier nu twee jaar met veel 

plezier aan zeer veelzijdige projecten als adviseur 

voor de conditionerende onderzoeken (milieuhygiëne, 

archeologie en conventionele explosieven).”  

 

Waarom heeft u gekozen voor de studie fysische 

geografie? 

“Als kind verzamelde ik al mineralen en fossielen en 

had interesse in geologie. Ik ging dan ook eigenlijk 

geologie studeren en kende fysische geografie niet zo 

goed. Tijdens het eerste jaren van de studie is mijn 

interesse meer verschoven naar de fysische geografie 

van Nederland. Ik vind het prachtig om buiten rond te 

lopen en te zien hoe de Nederlandse landschappen zijn 

ontstaan en te weten wat er in de bodem zit.” 

 

Op welke wijze komt Fysische geografie nog terug in 

uw huidige werk?  

“Ik gebruik vooral mijn kennis over de bodemopbouw 

van Nederland, dat natuurlijk samenhangt met het 

landschap. Wanneer je moet bepalen welke 

onderzoeken noodzakelijk zijn en waar de mogelijke 

problemen zitten, komt dit goed van pas. Verwacht je 

natuurlijke afzettingen of is de bodem al verstoord en 

wat zegt dit over de aanwezigheid van bijvoorbeeld 

verontreinigingen (zakken deze naar de diepte of 

verspreiden ze nauwelijks) of de aanwezigheid van 

archeologische resten en niet gesprongen explosieven. 

Mijn kennis draagt bij aan het inschatten van de 

benodigde onderzoeken en ook de duur van de 

onderzoeken, want sommige onderzoeken kunnen veel 

tijd in beslag nemen die er vaak niet is.”    

 

Bent u lid van de VVFG? 

“Nog niet, maar ik ga me nu wel inschrijven.” 

 

Als fysisch geograaf kijkt u natuurlijk anders naar de 

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

Wat zijn uw favoriete vakantielanden? 

“Ik reis graag, maar als ik als fysisch geograaf mijn 

favoriete vakantieland mag kiezen is dat toch 

‘gewoon’ Nederland. Ik vind het Nederlands landschap 

mooi en interessant om zijn ontstaan en hoe het door 

de eeuwen heen door de mens is gemaakt. Als je weet 

waar je naar kijkt, kun je zo veel zien in Nederland. 

Uiteraard weten vrienden die mee wandelen of rijden 

inmiddels ook wel dat ik graag vertel wat er te zien is 

en als ze mij voorop laten lopen de ronde nog wel eens 

wat langer kan worden dan vooraf gepland. Natuurlijk 

vind ik het ook prachtig om van de landschapsvormen 

te genieten in een land als Noorwegen of IJsland, waar 

je over morenes en langs gletsjers kan lopen. En ik 

verzamel altijd een paar mooie stenen als aandenken.” 

 

Stel er komt een fysisch geografische versie van 

Monopoly. Welke plaats/gebied/aardkundig monument 

zou voor u op de plaats van de Kalverstraat komen? 

“Het Kromme Rijngebied bij Utrecht. Hier komen het 

veenlandschap, Pleistocene zandlandschap en 

rivierlandschap bijeen en het kent ook een heel rijke 

geschiedenis. Daarnaast ben ik opgegroeid in Utrecht, 

vind ik het een heerlijke stad en kan ik genieten van 

een fietstocht door het omliggende landschap.”  

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief VVFG – 01/2018 

Waar zou u aandacht voor vragen in een Jaar van de 

Fysische Geografie? 

“Voor het Nederlandse landschap in de toekomst. Het 

ontstaan van het Nederlandse landschap en hoe wij als 

Nederlanders daar mee omgaan is uniek in de wereld. 

Toch ben ik ook wel benieuwd of de situatie in de 

toekomst goed te handhaven blijft, vooral in laag 

Nederland. Polders die steeds verder inklinken en 

dijken die worden opgehoogd, er moeten toch andere 

en betere manieren zijn?”  

 

FG-Hotspot 

 

De Kuil van Stoop. 
Een jaar of twee geleden reed ik met een goede 

vriend, ook Fysisch Geograaf, door de bossen bij Zeist 

op zoek naar kleine paadjes met wat reliëf en scherpe 

bochtjes voor onze terugtocht vanuit Den Treek (nog 

zo’n mooie plek op de flank van de Heuvelrug). We 

schoten een kuil in van een meter of drie diep, 

aangezien alle beetjes helpen op de mountainbike. 

Niks bijzonders, een leuk kuiltje van een metertje of 10-

20 doorsnede met een fijn smal paadje er doorheen 

en een steil randje om er weer uit te komen. Daar stond 

een bordje van Staatsbosbeheer.  

Afbeelding 1: Een informatiebord ter plaatse. 

Pyramide van Austerlitz kreeg men de exacte plek als 

volgt: ‘De put  is dan gelegen omtrent 100 rijnl. roeden 

of 380 meters noordwaarts van den Straatweg van 

Zeist naar Woudenberg, omtrent 2000 meters, of 530 

rijnl. roeden van de piramide van het Kamp van Zeist 

en op een afstand van 5387 meters, of 1430 rijnl. 

roede in een rechte lijn, van dat dorp; omtrent 150 

meters of 40 rijnl. roeden, benoorden de raailijn, die 

van den Domstoren naar de piramide loopt. (Moll, 

1836).  

'De Kuil van Stoop’. Hier werd tussen 1833 en 1836 

door Johannes B. Stoop onderzoek gedaan naar de 

samenstelling van de aardkorst. Dat trok toch onze 

aandacht.  

Deze plek is dus tussen 1833 en 1836 het decor 

geweest van een meerjarig onderzoek met 

stoommachine om tot uiteindelijk 136 meter diepte te 

gaan. ‘In de eerste plaats was het van belang te weten, 

waar ergens op de aarde, dit boorgat gelegen was, 

en hoe hoog hetzelfde boven AP. of den gemiddelden 

stand der Noordzee op onze kusten zich bevond’ (Moll, 

1836).  

Zonder GPS was dit een onderneming waar de 

Gouverneur der Provincie Utrecht de goedheid voor 

had den Heer Ingenieur van den Waterstaat ‘te 

vergunnen, hiertoe de nodige opmeting en 

waterpassing te doen’. Het kostte de Heer Ingenieur 

flink wat waterpassen om tot een beschrijving te komen 

van de locatie. Beginnend bij het vrouwenhof te Zeist, 

via een tolhuisje op de weg naar Woudenberg, 

gebruik makend van de hoogtemetingen rond de De 

hoogte was 16.096 meters of 16 meters rond; ‘het 

verschil tusschen de uitkomst van deze twee 

waterpassingen is zoo gering, dat het niet verdient in 

aanmerking te komen.’ 

Afbeelding 2: De kuil van Stoop. 
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Ik nodig iedereen uit om op basis van deze beschrijving 

de kuil te zoeken. Het leuke is dat alle genoemde 

ijkpunten er nog steeds zijn, dus dit is een geocache 

avant la lettre. En als je geen zin hebt om door de 

bossen te dwalen: het is hier. 52° 5' 27.996'' Noord / 

5° 18' 50.004'' Oost. 

Ronald van Balen heeft in de Grondboor & Hamer 

(2006) een artikeltje geschreven over deze boring, 

waarin hij een inhoudelijke samenvatting geeft van het 

verslag van Moll, inclusief de mooiste citaten. Maar 

lees het verslag zelf ook eens, het is een leuk stukje 

Nederlandse kwartairgeologische historie. 

 

Literatuur: 

Moll. G. (1836). Over de Putboring op de Heide 

tusschen Woudenberg en Zeist. Voorgelezen in eene 

Vergadering der Eerste Klasse van het Koninklijk 

Nederlandsch Instituut, den 23sten Julij 1835. 

[Overgenomen uit den Algemeenen Konst- en 

Letterbode voor 1836, No. 6, 7 en 8). 

https://books.google.nl/books?id=72ZhAAAAcAAJ&l

pg=PA1&ots=JNF_GRoOB2&dq=Over%20de%20

%20Putboring%20op%20%20de%20%20Heide%2

0%20tusschen&hl=nl&pg=PA2#v=onepage&q=Ove

r%20de%20%20Putboring%20op%20%20de%20

%20Heide%20%20tusschen&f=false 

Van Balen, R. (2006). De boring bij Austerlitz van 

1833-1836. Grondboor & Hamer, 2006 nr 4. 

http://natuurtijdschriften.nl/download?type=documen

t;docid=406183 

 

Terugblik 

 

Excursie Saeftinghe  en Zwerfsteneneiland Maarn 

Door: Dirk van Hout 

In Saeftinghe hebben we begin oktober onder 

begeleiding van een excursieleider van het 

bezoekerscentrum een tocht gemaakt van dik drie uur 

door het Verdronken land. We hebben daar veel 

opgestoken over de interessante ontstaansgeschiedenis 

van het gebied. Zo kwam naar voren dat het gebied 

mede ontstaan is doordat het waarschijnlijk ter 

bescherming van Antwerpen tegen de Spanjaarden in 

de tachtiger jarige oorlog blank is gezet. Daarnaast 

was duidelijk te zien dat de hoge delen in het gebied 

inmiddels zo ver zijn opgeslibd dat op basis van 

vegetatie het onderscheid tussen de hoge wallen en de 

lagere kommen niet goed meer waarneembaar was. 

De excursieleider gaf aan dat de laatste jaren de 

sedimentatie sterk was toegenomen en zandiger was 

doordat de stroming in de Westerschelde door 

baggerwerkzaamheden was toegenomen. Al met al 

een mooie interessante tocht waar ook diverse 

internationale studenten uit Amsterdam aan hebben 

deelgenomen. 

 

Eind oktober waren we onder leiding van Kim Cohen, 

Wim Hoek en Eldert Advokaat van de Universiteit 

Utrecht op het Zwerfsteneneiland in Maarn. Kim en 

Wim hebben ons op hun bekende geanimeerde wijze 

de geschiedenis van het gebied toegelicht en daarmee 

ook de herkomstlocaties van de zwerfstenen. Maar dat 

niet alleen, ook de geomorfologische geschiedenis 

kwam ruim aan bod, met onder meer de discussie of nu 

wel in Nederland sprake is van "kame-delta's " of toch 

niet? Vervolgens heeft Eldert ons de verscheidenheid 

aan zwerfstenen met hun bijzondere kenmerken laten 

zien. Het was een goed en gezellig opfriscollege 

waarmee ook deze excursie zeer geslaagd was. 

 

 

https://books.google.nl/books?id=72ZhAAAAcAAJ&lpg=PA1&ots=JNF_GRoOB2&dq=Over%20de%20%20Putboring%20op%20%20de%20%20Heide%20%20tusschen&hl=nl&pg=PA2#v=onepage&q=Over%20de%20%20Putboring%20op%20%20de%20%20Heide%20%20tusschen&f=false
https://books.google.nl/books?id=72ZhAAAAcAAJ&lpg=PA1&ots=JNF_GRoOB2&dq=Over%20de%20%20Putboring%20op%20%20de%20%20Heide%20%20tusschen&hl=nl&pg=PA2#v=onepage&q=Over%20de%20%20Putboring%20op%20%20de%20%20Heide%20%20tusschen&f=false
https://books.google.nl/books?id=72ZhAAAAcAAJ&lpg=PA1&ots=JNF_GRoOB2&dq=Over%20de%20%20Putboring%20op%20%20de%20%20Heide%20%20tusschen&hl=nl&pg=PA2#v=onepage&q=Over%20de%20%20Putboring%20op%20%20de%20%20Heide%20%20tusschen&f=false
https://books.google.nl/books?id=72ZhAAAAcAAJ&lpg=PA1&ots=JNF_GRoOB2&dq=Over%20de%20%20Putboring%20op%20%20de%20%20Heide%20%20tusschen&hl=nl&pg=PA2#v=onepage&q=Over%20de%20%20Putboring%20op%20%20de%20%20Heide%20%20tusschen&f=false
https://books.google.nl/books?id=72ZhAAAAcAAJ&lpg=PA1&ots=JNF_GRoOB2&dq=Over%20de%20%20Putboring%20op%20%20de%20%20Heide%20%20tusschen&hl=nl&pg=PA2#v=onepage&q=Over%20de%20%20Putboring%20op%20%20de%20%20Heide%20%20tusschen&f=false
https://books.google.nl/books?id=72ZhAAAAcAAJ&lpg=PA1&ots=JNF_GRoOB2&dq=Over%20de%20%20Putboring%20op%20%20de%20%20Heide%20%20tusschen&hl=nl&pg=PA2#v=onepage&q=Over%20de%20%20Putboring%20op%20%20de%20%20Heide%20%20tusschen&f=false
http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=406183
http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=406183
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VVFG Symposium 2017: “Veen doorgrond” 

Door: Dirk van Hout 

Het jaarlijks VVFG symposium van 3 november 2017 

vond plaats te Wageningen op de WUR en was gericht 

op het thema Veen en Veenoxidatie. We hadden 

daarvoor een viertal deskundigen bereid gevonden 

een presentatie te geven. Zij hebben ons op een 

uitdagend en divers programma getrakteerd. Verder 

hadden we medewerking vanuit het Soil Museum die 

een aantal mooie veenprofielen presenteerden tijdens 

de pauze. Hieronder is een beknopte weergave van 

de presentaties gegeven. 

Jelmer Nijp, onderzoeker aan de WUR, heeft ons 

kennis laten maken met interessante oppervlakkige 

veenstructuren, bestaande uit bulten en slenken en 

vooral waarneembaar in natuurlijke veengebieden. 

Mede op basis van veranderingen in deze structuren is 

mogelijk af te leiden of een veengebied, bijvoorbeeld 

onder invloed van een veranderend klimaat, een 

verandering in veentypen ondergaat. Zo is de 

verwachting dat als gevolg van een natter wordend 

klimaat in de noordelijke regio’s van Rusland de 

veenstructuren veranderen door het ontstaan van meer 

vochtminnend veen. Vochtminnend veen heeft minder 

capaciteit voor het vasthouden van CO2 en zou op die 

manier extra nadelig kunnen zijn voor 

klimaatverandering. Of veranderingen in de 

veenstructuren als early warning signals voor 

klimaatverandering kunnen dienen is nog onduidelijk. 

Anderzijds kan uit veranderende oppervlakkige 

veenstructuren wel worden  afgeleid dat er 

verandering in het veengroeiproces gaande is en dat 

dit consequenties kan hebben voor de CO2 

opslagcapaciteit van het veen.    

Bas van Geel, onderzoeker van de UVA ging in op de 

C-14 wiggle-match dating van hoogveenafzettingen 

en de rol van de zon bij klimaatverandering. Hij liet 

zien dat de van regenwater afhankelijke Holocene 

hoogvenen belangrijke archieven zijn waarin de 

geschiedenis van vegetatie en klimaat is vastgelegd. 

Met de ecologische kennis van de veenvormende 

plantensoorten kunnen klimaat-gerelateerde 

hydrologische veranderingen worden gereconstrueerd. 

Series C-14 dateringen maken het mogelijk om 

'wiggle-match dating’ toe te passen. Dat levert 

dateringen op die veel preciezer zijn dan losse, 

gecalibreerde C-14 dateringen. Bovendien kan de 

wisselende activiteit van de zon vergeleken worden 

met de paleohydrologische gegevens. Daaruit blijkt 

dat de zon een belangrijke factor is bij 

klimaatverandering en daarmee komt de rol van de 

broeikasgassen bij de opwarming in de tweede helft 

van de vorige eeuw in discussie. 

Bernd van den Berg, beleidsmaker Omgevingsdienst 

Midden Holland, gaf toelichting op het werk van de 

Omgevingsdienst omtrent bodemdaling in het Groene 

Hart. Hierbij gaf hij inzicht op welke wijze hij als 

beleidsmedewerker probeert, langs de randen van het 

wettelijke kader (en soms er iets overheen), de aanpak 

van de  bodemdalingsproblematiek te ondersteunen. 

Het ging daarbij onder meer om het toepassen van nog 

niet gecertificeerde bodemvreemde materialen in en 

op de bodem.   

Afbeelding 1: Voorbeelden van bodemdaling in 

Nederland. 

Aan de hand van de soms lastige wegen van 

innovatieve pilots bij bodemophoging, licht 

ophoogmateriaal en veenstabilisatie. Kortom, hier 

werd een goed beeld gegeven van hoe in Nederland 

creatief kan worden omgegaan met bodemdaling als 

gevolg van veenoxidatie. 

Jan van den Akker, Onderzoeker Wageningen 

Environmental Research (Alterra), nam ons mee naar de 

toekomst van de veenweiden en hoe we het veen 

kunnen behouden. In de vroege Middeleeuwen was 

zo’n 40% van Nederland bedekt met veen. Door 

turfwinning en ontwatering en de daarmee 

geïnitieerde veenoxidatie is het veen voor een groot 

deel in de lucht verdwenen als CO2. Momenteel 

beslaan veengronden nog maar ongeveer 8% 

(290.000 ha) van het oppervlakte van Nederland. 

Daarvan is meer dan 75% in landbouwkundig gebruik, 

voornamelijk als veenweide. Per jaar zakken de 
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veenweiden enkele tot meer dan 20 millimeters per 

jaar, waarbij door veenoxidatie ca 4,2 Mton CO2 per 

jaar wordt uitgestoten. De bodemdaling en in 

toenemende mate de CO2 emissies vormen een steeds 

groter probleem. In de presentatie is aangegeven wat 

de mogelijkheden zijn om zowel veen als het 

veenweidelandschap zo goed mogelijk te behouden en 

toekomstbestendig te maken. Jan liet dit zien aan de 

hand van onderwaterdrainage, een methodiek waar 

de laatste tijd veel onderzoek naar is gedaan. 

Onderwaterdrainage kan bij droogte verlaging van 

de laagste grondwaterstand voorkomen en daarmee 

een belangrijke oorzaak voor veenoxidatie 

tegengaan.  

Afbeelding 2: Onderwaterdrains vormen een mogelijke 

oplossing voor bodemdaling in Nederland. 

 

Agenda 

VVFG 

22 maart: VVFG Café (“Aardbevingen in Nederland”), 

Vrije Universiteit Amsterdam. 

Mei 2018: VVFG Café te Utrecht, exacte datum en 

onderwerp wordt nog bekend gemaakt. 

VVFG Pub quiz te Utrecht uitgesteld van januari naar de 

zomer. Exacte datum en plaats wordt nog bekend 

gemaakt. 
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Aan- en afmelding van de nieuwsbrief kan door een 

mail te sturen naar: vakvereniging.fg@gmail.com 


