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Beste VVFG-leden,
Dit is alweer de derde jaargang voor onze nieuwsbrief. Zoals u direct ziet hebben we een 
nieuwe lay-out. We hebben hiervoor gekozen om meer aan te sluiten bij onze andere com-
municatie en zo voor u herkenbaarder te zijn. Maar we hopen hiermee vooral ook dit jaar 
weer mooie berichten en activiteiten rondom de Fysische Geografie bij u onder de aandacht 
kunnen brengen.

Zoals we ook deden over de vele activiteiten van afgelopen jaar. Het was zo gezegd weer een 
mooi VVFG-jaar met aan het eind het jaarlijkse symposium, dit keer over de Waddenzee. We 
waren daarbij erg blij met de enthousiaste reacties van de deelnemers over het programma. 
Dit enthousiasme ontvingen we ook bij veel andere activiteiten. Dus we hopen dat we in 2019 
nog meer leden mogen verwelkomen op onze lezingen en excursies, zodat nog meer mensen 
kunnen genieten van onze activiteiten.

Mocht u trouwens ideeën of wensen hebben voor een mooie activiteit, een interessante lez-
ing, een mooie excursie of iets totaal anders, dan horen we dat graag. U kunt het laten weten 
aan via ons mailadres vakvereniging.fg@gmail.com. Alvast dank voor het meedenken en we 
zijn benieuwd met welke activiteiten we u nog meer van dienst kunnen zijn.
Tot snel en voor nu veel leesplezier!

VOOR-
WOORD

Nieuwe bestuursleden

Begin dit jaar is Peter Karssemeijer van start gegaan als nieuw bestuurslid binnen de 
VVFG. Hij zal de taak als penningmeester oppakken. Verderop in de Nieuwsbrief is een 
interview met Peter opgenomen. Hij vervangt Koen Volleberg die de afgelopen jaren pen-
ningmeester was, waar we hem bij deze nog hartelijk voor willen danken. Net als dat we 
Liz Veerman graag willen bedanken voor haar inzet als algemeen bestuurslid.
Ben jezelf ook geïnteresseerd in het verbinden van mensen en kennis op het gebied van 
Fysische Geografie en wil je graag actief 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. We horen graag van je!

Samenwerking NBV

We hebben vanuit de VVFG contact ge-
zocht met de Nederlandse Bodemkundige 
Vereniging (NBV) om te bekijken of we 
eventueel meer samen kunnen organis-
eren en in ieder geval elkaars activiteiten 
kunnen promoten. Eén van de activiteiten 
waar we waarschijnlijk gezamenlijk in 
gaan optrekken is een cursus lakprofielen 
in het voorjaar van dit jaar. Indien u geïn-
teresseerd bent in deze cursus kunt u zich 
melden via ons mailadres en dan houden 
we u op de hoogte.

Fotowedstrijd

De tweede fotowedstrijd van de VVFG is 
van start en we hebben al diverse mooie 
foto’s binnengekregen. Maar het zou mooi 
zijn als er nog meer foto’s binnen zouden 
komen. U kunt foto’s insturen waarop één 
van de vele Fysisch Geografische thema’s 
zichtbaar zijn. 

NIEUWS 
VANUIT HET 
BESTUUR
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Foto’s kunnen, graag in zo’n hoog mogelijke resolutie, onder vermelding van Wat , Waar en Wanneer worden ingezonden op ons mailadres: vakve-
reniging.fg@gmail.com. U kunt nog insturen tot 30 september 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!

Oproep Geopark - Geotoerisme

Mijn naam is Walter Schinkelshoek en in opdracht van de Provincie Zeeland ben ik bezig 
met een onderzoek over geotoerisme.Momenteel wordt er in samenwerking met de provin-
cies Noord-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen geprobeerd om een UNESCO Geopark-
label te verkrijgen voor de Schelde-Delta. Binnen dit project focus ik mij op de potentiële 
meerwaarde van zo’n Geopark voor het toerisme in dit gebied. Om hier inzicht in te krijgen 
wil ik graag geotoeristen, mensen die specifiek geïnteresseerd zijn in de geologische as-
pecten van een gebied en dit mee laten wegen in hun vakanties, interviewen. Hierbij wil ik 
er o.a. achter komen wat ze motiveert en waar zij specifiek naar zoeken binnen een gebied. 
Omdat ik hier nog respondenten voor zoek, hoop ik dat ik via deze weg met mensen in 
contact kan komen die bereid zijn om hieraan mee te werken en zo bij te dragen aan de 
totstandkoming van een tweede Geopark in Nederland?De interviews zullen in april en mei 
plaatsvinden, uiteraard op een moment dat schikt voor de deelnemer. Een interview zal 
naar verwachting zo’n 45 minuten duren. Verder ben ik bereid om overal heen te reizen, 
dus locatie is geen probleem. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via dit 
mailadres walter96@live.nl of via 06-51495847.Ik hoor heel graag van u!

Vriendelijke groeten,
Walter Schinkelshoek

VVFG Café Amsterdam

Op donderdag 2 mei zal het eerstvolgen-
de VVFG Café plaatsvinden. Ditmaal zal 
de lezing worden gegeven door Melanie 
During, wie onder andere haar onderzoek 
betreffende de inslag van de Chicxulub-
planetoïde behandelen. Dit bekende event 
uit de geologische geschiedenis mar-
keerde het einde van het Krijt en onder 
andere het uitsterven van de Dinosauriërs. 
Melanie heeft door haar onderzoek weten 
te achterhalen wat het seizoen gedurende 
deze inslag moet zijn geweest.

Na afloop van de lezing zal de gelegenheid 
zijn om nog even na te praten op de door 
GeoVUsie georganiseerde borrel. Geïnter-
esseerd? Kom dan vooral langs! De lezing 
zal worden gegeven op donderdag 2 mei 
in zaal F-123 in het W&N-gebouw van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam.

NIEUWS 
VANUIT HET 
BESTUUR

Melanie During
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Verschuiving van de magnetische pool

De magnetische Noordpool is aan het verschuiven. Dat is normaal niet heel verwonderlijk, 
maar de afgelopen tijd is die verschuiving sneller gegaan dan voorheen. Het Geografie legt uit 
waarom. https://geografie.nl/artikel/de-magnetische-noordpool-verschuift

Anak Krakatau

Ondertussen is er niet veel meer over van de Anak Krakatau. De oorzaak hiervan verzorgde 
op Java en Sumatra voor grote overstromingen met vele slachtoffers en schade tot gevolg. 
Het NRC schreef hoe dit kon gebeuren en of het vaker voor kan komen. https://www.nrc.nl/
nieuws/2018/12/28/het-flankfalen-van-anak-krakatau-a3127244

De jongste woestijn

De Aralkum woestijn is de jongste woestijn op aarde. Zoals de naam al doet vermoeden 
ligt hij waar vroeger het imposante Aralmeer lag. Het ontstaan van deze woestijn lees je 
in het volgende artikel. https://www.scientias.nl/dit-is-de-jongste-woestijn-op-aarde-en-wij-
hebben-m-gemaakt/
Welke klei zit in kleimaskers? De makers van Keuringsdienst van Waarde vroegen zichzelf af 
welke klei er nou eigenlijk in kleimaskers zit. Op de site van de NPO is de aflevering terug te 
kijken. https://www.npostart.nl/keuringsdienst-van-waarde/10-01-2019/KN_1704063

FYSISCH GEO-
GRAFISCHE 
NIEUWTJES & 
WEETJES

Deltawerken, Philipsdam: de redding voor onze schorren en slikken

In deze hotspot zoomen we in op de Philipsdam, een onderdeel van de Deltawerken, 
het ‘achtste wereldwonder’. De dam en omliggende wateren zijn goed te zien vanuit een 
uitkijktoren.

Met de bouw van de Philipsdam werden de wateren Krammer en Volkerak afgesloten van 
de Oosterschelde. Dit gebeurde in 1983. De Philipsdam beschermt samen met de Oester-
dam en de Oosterscheldekering het achterliggende gebied tegen hoge waterstanden.
De Philipsdam is een technisch hoogstandje: door een ingewikkeld stelsel van buizen en 
pompen wordt voorkomen dat bij het slui zen zout water in het Volkerak kan stromen. Als 
dit niet zou gebeuren zou er per schutting 700.000 kilo puur zout in het zoet water terecht-
komen.

FYSISCH GEO-
GRAFISCHE 
HOTSPOT

Nadat de Oosterscheldekering was ge-
bouwd kon er minder zeewater de Oost-
erschelde in -en uitstromen. Het verschil 
tussen hoog en laag water werd kleiner. 
Slikken en schorren dreigden in gevaar te 
komen. Om dat te voorkomen zijn in het 
oostelijk deel van de Oosterschelde twee 
dammen aangelegd: de Philipsdam en de 
Oesterdam. Deze dammen verkleinden 
het oppervlakte van de Oosterschelde en 
bevorderden daarmee de getijdenwerking 
in het overgebleven gebied. Dit betekende 
ook de redding voor de oesterteelt in Ye-
rseke. Ook ontstond er achter de dammen 
een getijde vrij water dat onderdeel is van 
de Schelde-Rijnverbinding.

Door de aanleg van de dam is het land-
schap eromheen sterk veranderd. Door 
aanslibbing zijn er kwelders ontstaan 
met een rijk dierenleven. Het voormalige 
Waterloopkundig Laboratorium (WL) Delft 
heeft het nodige modelkundige onderzoek 
verricht in de jaren zeventig en tachtig. 
WL Delft Hydrudies heeft studies verricht 
naar o.a. de waterkwaliteit. Alterra heeft 
een herstelstrategie ontwikkeld voor de 
Oosterschelde en de natuurontwikkeling 
gemonitoord.
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FYSISCH 
GEOGRAAF 
OP REIS

links: 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 

https://www.deltaexpertise.nl/images/f/f8/Ontwerpnota_Philipsdam_noord_incl_erratum.pdf 
http://publications.deltares.nl/Q4015_00.pdf

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/waterkerin-
gen/deltawerken/philipsdam-krammersluizen.aspx

Foto’s : Hugo Bouter

Fysisch Geograaf Op Reis: De Grand Canyon van het noord-oosten

Door: Koen Volleberg

In de zomer van 2018 heb ik met mijn gezin een fietstocht gemaakt van Boston naar Nia-
gara Falls. Toen we mensen vertelden dat we in de VS gingen fietsen, vroegen de meesten 
gelijk of we aan de westkant gingen fietsen en daar de grote Nationale Parken gingen be-
zoeken. Alhoewel dat een fantastische trip zou zijn geweest, is dat wat al te ambitieus voor 
een gezin met kinderen van 2 en 5. Het noord-oosten van Amerika heeft misschien wat 
minder exotische landschappen (geen woestijn waar het 45 graden wordt zoals in Arizona, 
geen oneindig lange vlakke graanvelden zoals in Kansas), maar is niet minder interessant!
Een van de plekken waar je echt langs moet als je in het noord-oosten van de VS aan het 
rondreizen bent, is Letchworth State Park, krap drie kwartier rijden vanaf Rochester, New 
York en zo’n 1,5 uur van Niagara Falls. Het park wordt liefkozend de Grand Canyon van het 
noord-oosten genoemd. Misschien schept dat wat al te hoge verwachtingen, maar mooi 
is het zeker.

Het hart van het park is een kloof waar de Genesee River doorheen dendert, met natuurlijk 
uitzichtplekken genoeg, inclusief picknickbankjes, barbecue-plek en parkeerplaats. En als 
je dan even een paar meter loopt naar de rand van de kloof, word je getrakteerd op een fan-
tastisch uitzicht. Op sommige plekken kun je (bijna) recht naar beneden kijken, een diepte 
van ruim 165 meter. De haviken torenen net zo vaak als onder je als boven je.

De diepte waar je in kijkt, is ontstaan door de eroderende kracht van de Genesee River die 
zich sinds de laatste ijstijd op deze plek door het gesteente worstelt. Het was ooit een klein 

neven-riviertje, maar zo’n 10 tot 15.000 
jaar geleden vond de Genesee River deze 
plek, nadat zijn oorspronkelijk loop werd 
geblokkeerd door morenes en andere gla-
ciale afzettingen. Als een mes door boter 
heeft de Genesee zich door het gesteente 
gevreten; voornamelijk zandstenen en 
schalie uit het Boven-Devoon. Dit mes 
heeft de gelaagdheid van het gesteente 
schitterend zichtbaar gemaakt, inclusief 
de afdekking met glaciaal sediment.

In de kloof bevinden zich drie watervallen. 
De kloofrand biedt je daar panoramische 
uitzichten op. Wij zijn bij twee van de drie 
watervallen geweest, de meest zuidelijke 
wordt overspannen door een spoorbrug 
boven de waterval. Ik ben hier twee keer 
geweest; een keer in oktober toen ik stage 
liep, en afgelopen zomer. In oktober is het 
al zo koud dat ’s ochtends de waterdrup-
peltjes bevriezen en een witte deken over 
het gesteente en de planten leggen. Ze-
ker wanneer dan ook nog de bladeren van 
de bomen de bekende fall foliage kleuren 
hebben, kijk je je ogen uit.

Mocht je een rondtrip door Noord-oost 
VS maken, ga dan zeker ook naar West 
New York. En zeker naar Letchworth State 
Park. Als je bij de Niagara Falls bent, ben 
je er bijna. Is trouwens ook een stuk rusti-
ger dan de kermis bij Niagara. Je kunt er 
kamperen, dus neem vooral je tentje en je 
wandelschoenen mee!
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INTERVIEW 
PETER 
KARSSE-
MEIJER

- Wat is uw naam en functie?
Drs. Peter Karssemeijer, Ik ben manager van de Business Unit Water bij 
Lievense.

- Hoelang werkt u al bij dit bedrijf/instituut?
Ik ben na mijn studie in 1989 begonnen te werken bij CSO adviesbureau, dat 
inmiddels is opgegaan in Lievense.

- Welk voorwerp past goed bij u/uw beroep?
Een plattegrond.

- Welke opleiding heeft u genoten?
Ik heb Fysische Geografie gestudeerd in Utrecht, met hoofdvakken als mi-
lieugeografie (Utrecht) en bodemhygiëne (Wageningen)

- Kunt u iets meer vertellen over uw loopbaan?
In 1989 was bodemverontreiniging een “hot” item, en ik ben toen de onderwa-
terwereld terecht gekomen. Onder andere met sanering van waterbodems bij 
de Biesbosch en het verwerken sterk verontreinigde baggerspecie tot baks-
tenen en kunstgrind. Daarna is mijn aandacht verschoven naar beleidsonder-
steuning: om milieubescherming (bodem, water, geluid) onder te brengen in 
het eerste omgevingsplan van de provincie Limburg. Rond 2001 ben bij Rijk-

Foto: https://www.betterplaces.nl/bolivia-chili

swaterstaat gaan werken bij de start van het programma Ruimte voor de Rivier. Daar heb ik meer dan 10 jaar gewerkt, 
eerst als ambtenaar en daarna op detacheringsbasis vanuit Lievense. Sinds 2017, na de fusie van CSO en Lievense 
ben ik als vakgroepmanager bij Lievense verantwoordelijk voor de integrale projecten op gebied van waterveiligheid en 
waterkwaliteit.

- 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 ben 
gelokt door een praatje op middelbare school door een toenmalige student die schitterende foto’s had van een expeditie 
naar de Noordpool.

- Op welke wijze komt Fysische geografie nog terug in uw huidige werk?
De opleiding fysische geografie geeft me nog altijd een goede inhoudelijke basis om in projecten, bijvoorbeeld over het 
verleggen van een vaargeul in de Waddenzee. Een beetje begrip van de natuurlijke dynamiek helpt daarbij. En bij de 
dijkversterkingen komt nog steeds het “Berendsen veldwerk” van pas om te begrijpen waar de zwakke punten van een 
dijk kunnen zitten.

- Bent u lid van de VVFG?
Eh, sinds vorig jaar.

- Als fysisch geograaf kijkt u natuurlijk anders naar de wereld. Gaat u ook als ‘fysisch geograaf’ op vakantie? Wat zijn 
uw favoriete vakantielanden?
Ja, Bolivia, de hoogvlakte is adembenemend
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- Stel er komt een fysisch geografische versie van Monopoly. Welke plaats/gebied/aardkundig monument zou voor u op 
de plaats van de Kalverstraat komen?
In Nederland en is het kiezen tussen de Wadden en de Westerschelde.

- Waar zou u aandacht voor vragen in een Jaar van de Fysische Geografie?
Ik zou het mooi vinden als we dit jaar gebruiken om de kennis, ervaring en eigenheid van fysische geografen bijeen 
kunnen brengen in een symposium voor de grote opgave waar we nu voor staan: adaptatie aan zeespiegelstijging en 
bodemdaling.

TERUGBLIK

Terugblik: VVFG symposium 2018 “Waddenzee”, Universiteit van Amsterdam

Het jaarlijkse VVFG symposium vond dit jaar plaats op 14 december aan de UvA te Amsterdam. We trapten af met de 
ontstaansgeschiedenis en het huidige beheer van de Waddenzee, inclusief de vaargeul Holwerd-Ameland door drs. Ernst 
Lofvers – Rijkswaterstaat. Hierin kwam onder meer naar voren dat sinds de afsluitdijk meer materiaal sedimenteert en 
geulen sneller dichtslibben. De zeespiegelstijging zorgt ervoor dat er nog meer slib wordt afgezet. Dit is sinds 2010 goed 
meetbaar. Dit levert problemen op voor het onderhoud van de geulen. 

Daarna ging het over Landschap en Organismen in de Waddenzee, door dr. Gerard Janssen – Rijkswaterstaat / Kustad-
vies. Gerard geeft bijvoorbeeld aan dat door zandsuppleties fijne en grove materialen worden gemengd wat slecht is voor 
organismen die graag in de grond leven. Juist de gronden met fijnere delen zijn belangrijk voor organismen in de wadden. 
Andersom zijn ook de organismen van groot belang voor de vorming van de wadden. Het is een spannend evenwicht. 

In Duindynamiek op de wadden: de effecten van menselijk ingrijpen ging dr. Annemieke Kooijman – Universiteit van 
Amsterdam in op de kalkarme en ijzerrijke duinen in de wadden. Vooral de hoge stikstofgehalten in de bodem belem-
meren een goede ecologische ontwikkeling op deze gronden. Vergrassing is daardoor bijna niet tegen te gaan. Hoop is 
gevestigd op de grote dynamiek in het gebied die uiteindelijk verbetering kan brengen en daarmee de kansen voor de 
duinheide weer kan vergroten. 

We sloten af met Op en neer, heen en weer: golven en getij in de Waddenzee door dr. Maarten van der Vegt – Universiteit 
Utrecht. Maarten ging in op de relatie tussen golven en stroomsnelheden en de aanwezigheid van mosselen. In het oos-
ten ontwikkelen de mosselen zich veel beter dan in het westelijke deel van de wadden. Dit heeft waarschijnlijk te maken 
met de duidelijk grotere watersnelheden in het westen waardoor kleine mosselen los slaan. Ook de invloed van de wind 
over de eilanden heen op de golven en stromingen moet niet worden onderschat. Uitkijken dus met duindijken.De dag 
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werd ludiek afgesloten met een waddenquiz en vervolgens een borrel waar 
we met tevredenheid konden proosten op een geslaagd symposium.

VVFG Café – Droogte van 2018

Het laatste VVFG Café van het jaar vond plaats in Wageningen, ditmaal in 
samenwerking met Studievereniging Pyrus. Op 29 november kwam Almer 
Bolman van het Waterschap Vallei en Veluwe vertellen over de afgelopen ex-
treem droge zomer. Dat het warm geweest is en dat er weinig water is, is wel 
bekend. Maar hoe past het waterschap zich daarop aan en hoe beleven zij 
zo’n warme zomer?

Almer vertelt dat hij eigenlijk hoopte op een relatief rustige zomer. De winter 
van 2017/2018 was namelijk erg nat en hij verwachtte daarom weinig prob-
lemen tijdens de zomer. Zoals ook te zien is in de grafiek was er tot en met 
mei weinig verandering te zien in de grafiek. Daarna werd het écht zomer en 
kelderde het waterpeil drastisch.

Tijdens de zomer probeert het Waterschap het water zo hoog mogelijk in het 
stroomgebied te houden. Maar de grote rivieren hebben ook genoeg water 
nodig voor de scheepvaart. Op sommige plaatsen zorgt dit voor andere on-
verwachte problemen. Zo kan een zeldzame waterplant niet goed tegen grote 
doorstroom van water waardoor het Waterschap moet kiezen tussen ecolo-
gische waarden of scheepvaart.

Ondanks de problemen die zich voordoen ziet Almer ook de positieve kant in van afgelopen zomer. “Je ziet hele interes-
sante dingen gebeuren als je in zo’n ramp zit.” Aan de hand van verschillende satellietbeelden laat hij zien dat in tijden 
van droogte je goed kan zien waar het water blijft staan. Zo probeert hij te achterhalen waar er gestuwde afzettingen 
zitten. Hierachter blijft het water hoog in het stroomgebied staan. Wellicht kan er dan met die kennis water beter vast-
gehouden worden tijdens een volgende droogte. In de toekomst zullen instanties en overheden grensontkennend moe-
ten samenwerken om meer veerkracht te krijgen en beter bestand te zijn tegen komende droogtes of natte periodes.

VVFG
AGENDA

2 mei: VVFG café Melanie During (Vrije Universiteit, Amsterdam)

17 juni: Algemene Leden Vergadering VVFG

30 September 2019: Sluiting Fotowedstrijd VVFG

In het vooruitzicht: Excursie Marker Wadden en Cursus lakprofiel

Geen nieuwsbrief meer? Afmelden kan door een mail te sturen naar: 
vakvereniging.fg@gmail.com

TERUGBLIK
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