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Voorwoord 

 

Beste leden, 

Het is alweer even geleden dat u van ons gehoord 

heeft, maar met veel plezier doen wij u deze nieuwe 

editie van de nieuwsbrief toekomen. We hebben als 

VVFG weer een mooi jaar, vol activiteiten, achter de 

rug en dan moet het jaarlijkse symposium nog komen. 

Het symposium gaat dit jaar over de Waddenzee en 

vindt plaats op vrijdagmiddag 14 december te 

Amsterdam. Meer informatie over het symposium vindt 

u verderop in de nieuwsbrief. Verder hebben we een 

reisverslag, interview en blikken we terug op de 

Algemene Leden Vergadering en een VVFG-café. 

We wensen u veel leesplezier! 

 

Nieuws vanuit het bestuur 

 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Afgelopen juni is de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering van de VVFG gehouden. Hierin is 

teruggeblikt op een mooi 2017 met diverse 

activiteiten, waaronder 4 VVFG cafés,  excursies naar 

het Verdronken land van Saeftinghe en het 

Zwerfstenen eiland en een symposium over het 

onderwerp Veen. Ook financieel is wederom het 

afgelopen jaar goed verlopen en mede daardoor is 

het idee ontstaan om  na te denken over een wat 

grotere activiteit om de VVFG nog meer op de kaart 

te zetten. Heeft u ideeën dan horen we het graag.  

 

 

 

 

Nieuwe bestuursleden  

Afgelopen jaar hebben we vanuit Wageningen het 

bestuur kunnen versterken met het nieuwe bestuurslid 

Maarten van Pelt. Maarten bij deze nogmaals van 

harte welkom!  

 

Maar door wisselingen in het bestuur en toenemende 

activiteiten zijn we op zoek naar nog meer nieuwe 

enthousiaste bestuursleden. De inzet is niet heel 

intensief, enkele vergaderingen per jaar,  en verder 

een erg prettige en gezellige samenwerking met de 

overige bestuursleden. Ben je geïnteresseerd in het 

verbinden van mensen en kennis op het gebied van 

Fysische Geografie en wil jezelf of ken je iemand die 

mogelijk actief wil worden in onze vakvereniging dan 

kun je dit laten weten via ons mailadres  

vakvereniging.fg@gmail.com en dan nemen we snel 

contact met je op. 

 

 

VVFG symposium 2018 “Waddenzee”, Universiteit 

van Amsterdam 

Het jaarlijkse VVFG symposium vindt plaats 14 

december. Het symposium zal plaatsvinden aan de 

UvA te Amsterdam. U kunt zich opgeven via ons 

mailadres vakvereniging.fg@gmail.com 

Programma 

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

 

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

 

 14:00 – 14:40 “Ontstaansgeschiedenis  en 
het huidige beheer van de Waddenzee, 
inclusief vaargeul Holwerd-Ameland –  
drs. Ernst Lofvers – Rijkswaterstaat  
drs. Peter Karssemeijer – Lievense 

 

 14:40 – 15:10 Landschap en Organismen 
in de Waddenzee, een pas de deux met 
een choreograaf – dr. Gerard Janssen – 

Rijkswaterstaat / Kustadvies 
 

 15:10 – 15:20 Algemene discussie 
 

 15:20 – 15:40 Koffiepauze 
 

 15:20 – 16:10 Duindynamiek op de 
wadden: de effecten van menselijk 
ingrijpen – dr. Annemieke Kooijman – 
Universiteit van Amsterdam  
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 16:10 – 16:40  Op en neer, heen en weer: 
golven en getij in de Waddenzee  – 
dr. Maarten van der Vegt – Universiteit 
Utrecht 
 

 16:40 – 17:00 Afronding  
 

 17:00 – 18:00 Afsluitende borrel 

 
Voor leden is de toegang tot het symposium 15 euro. 

Niet-leden betalen 25 euro en krijgen een gratis 

lidmaatschap van 1 jaar aangeboden. Studenten 

fysische geografie hebben gratis toegang.  

 

Fotowedstrijd  

De tweede fotowedstrijd van de VVFG is van start 

gegaan en we hebben al diverse mooie foto’s 

binnengekregen. Maar we hebben nog onvoldoende 

foto’s binnen voor een volwaardige wedstrijd. 

Daarom hebben we besloten het thema “Veen” los te 

laten en foto’s van alle Fysisch Geografische thema’s 

toe te staan.   Foto's kunnen, in zo’n hoog mogelijke 

resolutie, onder vermelding van Wat , Waar en 

Wanneer worden ingezonden naar: 

vakvereniging.fg@gmail.com tot 31 maart 2019.  

De 9 beste werken worden tentoongesteld in groot 

posterformaat tijdens het VVFG symposium 2019 en 

verder ook op Universiteiten. De winnaar krijgt de 

foto afgedrukt op canvas. We zijn benieuwd! 

 

 

Fysisch geografische nieuwtjes & weetjes 

 

Derde Nationaal Congres Bodemenergie 

 

Op vrijdag 29 juni 2018 vond het Derde Nationaal 

Congres Bodemenergie plaats op de Uithof (Utrecht). 

Na twee zeer succesvolle edities in 2011 en 2016, 

heeft dit jaar de Utrechtse Aardwetenschappen 

Vereniging van de Universiteit Utrecht in 

samenwerking met BodemenergieNL en Platform 

Geothermie het congres georganiseerd. Het 

programma was gericht op professionals, 

onderzoekers én studenten die geïnteresseerd zijn in 

de laatste ontwikkelingen op het gebied van de 

opslag en productie van thermische energie. Ir. 

Diederik Samsom opende het Nationaal Congres 

Bodemenergie.  

Er is in toenemende mate belangstelling voor 

bodemenergie. Onder bodemenergie verstaan we 

duurzaam gebruik van de ondergrond voor zowel de 

productie van thermische energie (geothermie) als de 

opslag van thermische energie (warmte- en 

koudeopslag en Hoge Temperatuur Opslag) in het 

bodem- en grondwatersysteem. Ondiepe geothermie 

(tot ongeveer 200 meter) wordt reeds op een aantal 

plaatsen in Nederland succesvol toegepast voor 

onder andere de verwarming van kassen en ook is er 

een toenemende interesse in Ultradiepe Geothermie 

nu de Green Deal UDG is ondertekend. In de 

zoektocht naar duurzame alternatieven voor fossiele 

energiebronnen lijkt (ultra)diepe geothermie voor de 

productie van elektriciteit een steeds serieuzere 

kandidaat te worden. Het aantal warmte- en 

koudeopslag-installaties groeit nog steeds gestaag en 

ook de Hoge Temperatuur Opslag geniet steeds meer 

belangstelling. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard 

ook een maatschappelijke impact: steeds meer 

gemeenten en provincies zien bodemenergie als een 

serieuze duurzame energiebron. Ook brengen deze 

ontwikkelingen met zich mee dat het steeds drukker in 

de ondergrond wordt, waardoor ongewenste situaties 

kunnen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan interferentie 

tussen verschillende systemen en gevaar voor 

drinkwater en aardbevingen. Meer informatie over 

het congres, de gegeven presentaties en aanmelden 

voor hun nieuwsbrief kan via de website 

www.nationaalcongresbodemenergie.nl 

 

Fysisch geograaf op reis  

Door: Maarten van Pelt, Master student Earth & 

Environment (WUR) 

Veldonderzoek op Bonaire 

Afgelopen jaar heb ik 3,5 maand doorgebracht op 

Bonaire. Voor mijn master thesis doe ik onderzoek 

naar de link tussen verschillende boomsoorten en 

landschapselementen op Bonaire en hoe dit in kaart 

te brengen. Voor deze nieuwsbrief zal ik vertellen 

over Bonaire en wat er te beleven is als fysisch 

geograaf. 

Bonaire zal men niet onbekend in de oren klinken. Het 

kleinste ABC-eiland en speciale gemeente van 

Nederland is zeer geliefd onder de duiktoeristen en 

ook gepensioneerden toefen er prima. Na langere 

tijd op het eiland te zijn verbleven, heb ik ontdekt wat 
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het eiland nog meer te bieden heeft. Op zowel 

fysisch geografisch als ecologisch vlak.  

Het veldwerk heb ik in samenwerking gedaan met 

Echo Bonaire. Echo is een non-profit organisatie die 

zich richt op het behoud van de Yellow Shouldered 

Amazon. Dit is een inheemse papegaaiensoort die 

met uitsterven wordt bedreigd door het verlies aan 

habitat, denk hierbij aan houtkap en introductie van 

grote herbivoren (geiten, ezels) door de mens. Het 

verlies aan habitat probeert Echo te voorkomen door 

het aanplanten van inheemse boomsoorten.  

 

Ruim genomen kan de geologie van Bonaire 

onderverdeeld worden in twee soorten, vulkanische 

gesteente en kalksteen formaties. In het noorden en 

oosten wordt het eiland gevormd door vulkanisch 

gesteente uit het Krijt. Hierin wordt basaltische lava 

afgewisseld met zachter vulkanisch sediment wat een 

heuvelachtig landschap creëert. Dit is voornamelijk 

goed te zien in Washington Slagbaai National Park 

waar ook gelijk de hoogste “berg” van Bonaire staat. 

Ondanks dat Brandaris maar 241 meter hoog is biedt 

het uitzicht over het hele eiland en op heldere dagen 

is Curaçao te zien. In het midden en het zuiden van 

Bonaire is het eiland gevormd door rifterrassen. Deze 

terrassen van kalksteen zijn tijdens het Kwartair boven 

water gekomen. Over het algemeen spreekt men van 

drie terrassen niveaus, oudste boven en jongste onder. 

Op de onderstaande foto is dit goed te zien.  

 

Ondanks dat het nauwelijks regent op Bonaire (400 

mm/y) zijn er op het eiland flink wat grotten te 

vinden. Mits je deze weet te vinden zijn ze vrij 

toegankelijk en fascinerend om te “ontdekken”. Mocht 

je na dit geologische geweld verkoeling nodig 

hebben. Dan is Lac Cai helemaal in het zuiden een 

goed alternatief. Hier vind je een van de weinige 

zandstranden van Bonaire en word je omringd door 

mangrove. Daarnaast is dit één van de beste plekken 

om zeeschildpadden te zien! Dit was mijne (korte) 

impressie van Bonaire. Overige ervaringen en 

ontdekkingen laat ik aan de lezer, maar het moge 

duidelijk zijn dat Bonaire meer is dan duiktoerisme en 

cruiseschepen. 

 

Interview Annemieke Kooijman  

(Spreker op het VVFG symposium) 

Door: Carlijn Snoek 

Wat is uw naam en functie? 

Dr. Annemieke Kooijman, Associate professor bij de 

vakgroep Ecosystem and Landscape Dynamics van het 

onderzoeksinstituut IBED bij de Universiteit van 

Amsterdam. 

Hoelang werkt u al bij dit bedrijf/instituut? 

Ik werk sinds september 1991. 

Welk voorwerp past goed bij u/uw beroep? 

Een grondboor. 

Welke opleiding heeft u genoten? 

Ik ben van origine bioloog, en heb Biologie gestudeerd 

in Utrecht, met hoofdvakken als Landschapsecologie, 

Bodemkunde en Ecofysiologie. 

Kunt u iets meer vertellen over uw loopbaan 

Ik ben bij de UvA begonnen als Landschapsecoloog, om 

wat ecologische kennis in te brengen in de Fysische 
Geografie. Dat is voor een deel gelukt, maar ik ben 
vooral zelf meer Aardwetenschapper geworden. 
Biologen zien eerst een bepaalde plant of beest, en 
willen dan nog wel eens verder kijken naar de 
standplaats en het landschap. Aardwetenschappers doen 
het andersom: ze kijken eerst naar het landschap, dan 
naar de standplaats, en dan misschien ook nog naar dat 
plantje of beestje. Ik heb in de loop van de jaren 
gewerkt aan interacties tussen bodem en vegetatie in 
kalkrijke en kalkarme duinen, trilvenen en 
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(Luxemburgse) bossen, en doe dat nog steeds. Dit is van 
belang om te begrijpen waarom het mis gaat als er te 
veel nutriënten binnenkomen via oppervlaktewater of 
atmosferische depositie, en wat we er aan kunnen doen. 
Die interacties tussen vegetatie en bodem zijn heel 
belangrijk, en hoe meer ik er van weet, hoe 
gecompliceerder ze worden. Vergrassing in de duinen 
wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door hoge 
atmosferische N-depositie. Dat vergrassing versterkt of 
verzwakt kan worden door de hoeveelheid en vorm van 
P in de bodem wist ik al een tijdje. Maar dat ook 
plantstrategieën een rol spelen, zoals planten met en 
zonder mycorrhiza, die voorkomen bij een bepaalde 
vorm van P, en de plant wel of geen extra koolhydraten 
kosten, weet ik pas sinds kort. Zo blijft het spannend.  
 

Waarom heeft u gekozen voor de studie fysische 

geografie? (Deze vraag geldt voor jou niet helemaal, 

maar misschien juist uitleggen waarom niet FG of 

waarom wel ecologie) 

Ik twijfelde tussen Geologie en Biologie, en wist 

eigenlijk niet dat er zoiets als Fysische Geografie 

bestond. Anders was het dat misschien wel geworden. 

Op welke wijze komt Fysische geografie nog terug in 

uw huidige werk?  

Op alle fronten. Ik ben docent bij de BSc Future Planet 

Studies en de MSc Earth Sciences aan de UvA. Ook doe 

ik nog steeds onderzoek in die richting, en probeer het 

fysisch geografische inzicht in het natuurbeheer te 

bevorderen. 

 

Bent u lid van de VVFG? 

Eh, nee. Dat moet ik misschien toch maar eens doen.  

Als fysisch geograaf kijkt u natuurlijk anders naar de 

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

Wat zijn uw favoriete vakantielanden? 

Ja, tijdens vakanties ben ik ook een fysische geograaf. 

Ik heb niet zozeer favoriete landen, als wel favoriete 

streken, zoals bijvoorbeeld de departementen Herault 

en Puy de Dome in Frankrijk. Deze hebben een 

interessante geologische geschiedenis, en als gevolg 

daarvan veel afwisseling in moedermaterialen, bodems, 

vegetatie, vogels en vlinders. 

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 Great Rift en Serengeti in Afrika, omdat je daar zo 

mooi kan zien dat biologische zaken als de grote trek 

uiteindelijk toch gestuurd worden door geologie. Alleen 

in de buurt van de vulkanen zijn er voldoende kalkrijke 

bodems om de jonge gnoes te voeden. Als het alleen om 

water ging, zouden ze wel blijven in de oude, 

doorverweerde en uitgeloogde gebieden van het 

Afrikaanse schild, waar altijd water is, maar niet 

voldoende voedzaam gras.   

Waar zou u aandacht voor vragen in een Jaar 

van de 

Fysische Geografie? 

Voor het belang van fysisch geografische kennis in de 

omgang met landschap en natuur. 

 

 

 

Terugblik 

 

VVFG café  Elisabeth Addink: Satellietbeelden en 

Object-Based Image Analysis (4/10/20186)                                  

 ‘’Satellietbeelden laten de hele wereld zien en als 

wij er naar kijken zien we landschappen, steden, 

rivieren, etc. Met traditionele beeldverwerking kunnen 

we die informatie vaak niet uit de beelden krijgen, 

maar met Object-Based Image Analysis gaat dat veel 

beter.’’ Dr Elisabeth Addink gaf hierover op 

donderdag 4 Oktober een lezing op de Uithof in 

Utrecht. Elisabeth is onderzoeker aan de Universiteit 

Utrecht bij het departement Fysische geografie. Zij 

focust zich in haar onderzoek onder andere op 
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aardobservatietechnieken en analyseert met behulp 

van satellietbeelden de kenmerken en patronen van 

verscheidene landschappen  

Om 17:15 druppelden de eerste bezoekers het 

VeningMeineszgebouw binnen. De zaal zat bomvol en 

stoelen uit de naaste zaal waren nodig om iedereen 

een zitplek te kunnen aanbieden. Het publiek bestond 

uit een mengelmoes aan studenten, onderzoekers, 

professionals en overige FG-geïnteresseerden.   

Elisabeth heeft eerst kort uitgelegd wat de 

meerwaarde van het gebruik van Object-Based 

Image Analysis is ten opzichte van traditionele 

beeldverwerking, namelijk pixels classificeren op 

basis van een patroon of vorm waardoor meer 

informatie beschikbaar is. Om vervolgens aan te 

geven hoe divers de onderzoeksgebieden zijn 

waarop OBIA kan worden ingezet, heeft ze twee 

case-study’s behandeld. Zo hebben we gekeken naar 

de builenpest in Kazachstan. Daar dragen 

woestijnratten vlooien met de pestbacterie met zich 

mee. OBIA leverde de mogelijkheid om de burchten 

waar deze woestijnratten in huisvesten te kunnen 

classificeren, waardoor intensief veldonderzoek in de 

toekomst hopelijk steeds minder nodig is. Daarnaast 

hebben we oude rivierlopen in de delta van de 

Ganges bekeken. Het dynamische riviersysteem 

resulteert in verscheidene landbedekking, maar door 

de vorm van objecten te bestuderen werd het 

mogelijk om oude meanderbochten te kunnen 

opsporen. Twee uiteenlopende voorbeelden die nog 

maar het tipje van de sluier hebben opgelicht over de 

mo  gelijkheden van OBIA.  

 

 

 

 

 

Agenda 

VVFG 

29 November: VVFG Café, Wageningen University  

Droogte van 2018 door Almer Bolman, om 20.00 uur in 

eetcafé H41 in de Herenstraat te Wageningen. 

14 December: VVFG symposium 2018 “Waddenzee”, 

Universiteit van Amsterdam 

30 Maart 2019: Sluiting Fotowedstrijd VVFG 
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Geen nieuwsbrief meer? Afmelden kan door een 

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


