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Maatschappelijke ontwikkeling 

• Veel behoefte aan inzet van aardkundige kennis in het licht van 
klimaatsverandering, planning, landinrichting, natuurontwikkeling  

• Landbouw is niet meer de enige landgebruiker 

 

 



Onderwijs  

 

• Aardkundige onderwijs steeds vaker geïntegreerd met andere 
disciplines (ecologie, ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur, 
archeologie). 

• Bestaande leerboeken zijn minder gericht op de interactie 
aardwetenschappelijke aspecten en landgebruik.  

• Deels verouderd 

 

 

 

 

 



Informatie 

Beschikbare informatie:  

•1:50.000 bodemkartering = 2 m rapporten 

•1:50.000 geo(morfo)logische kaarten 

Totaal 6 m 

 

 Moeilijk toegankelijk voor buitenstaanders. Sommige 

aspecten verouderd. 

Daarom dit boek 



Doelstelling: tweeledig 

HBO, Universiteit, Cursussen 

Doelgroep: 

(Landschappelijke) Bodemkunde  

Fysische Geografie 

Ruimtelijke Planvorming 

Tuin en Landschapsarchitectuur  

Bos- en Natuurbeheer 

Archeologie 

Geologie, Landschapontwikkeling, 

Bodem en (historisch) Landgebruik, 

Historische geografie 

Interacties tussen deze aspecten 

Leerboek: 



             Dr. Ir M. v d Berg;    Ing. R v d Berg;  Dr. Ing. A Jongmans;     Dr. Ir M. Sonneveld; Ing. G. Peek 
 TNO, geologische Dienst      WUR                           WUR                        WUR                            WUR 

Geologie;        Opmaak Figuren;      Landschappen;      Landgebruik;       Natuurontwikkeling 
Inl. Hoofdst.    > 1000                         Inl. Hoofdst.           Redactie              Redactie  



Schokkend en onvatbaar dat hij eind december 2013 aan nierkanker overleden is op 
38 jarige leeftijd  



Dr. Ir  Marthijn Sonneveld 
 

Schrijven is: kijken, omhoog halen, kneden, 

systematisch, uniformiteit, overlap, schrappen... 

Redactie Landgebruik 



Heeft alle bodemkaarten en AHN beelden gemaakt 



Marthijn: 

Intelligent: Studeerde af cum laude en promoveerde cum laude 

Uitstekend in onderzoek en onderwijs. Nominatie teacher of the year 2011 en 2014. 

 Verbanden leggen tussen landschaps- en bodemontwikkeling, en (huidig) landgebruik 

 Natuurlijk leider: kennis, rust, betrouwbaar, onbaatzuchtig, eerlijk, breed netwerk 

Innemende persoonlijkheid met een open geest 

 

Mijn persoonlijke ervaring: 
 

Een mens en collega uit duizenden! 
 

Veel openhartige en indringende gesprekken met hem gehad. 

Een diep gelovig mens, versus een afvallige, orthodox opgevoede RK 

Je was verbonden met Marthijn, ondanks de verschillende vertrekpunten 

 
Zijn manier van omgaan met zijn fatale ziekte liet zien dat hij dapper was,  

en een onwankelbaar geloof had. 

Een bijzonder mens 
 

Lees in de laatste NBV brief het: In Memoriam 

 



Demonstratie van het boek d.m.v. drie voorbeelden  
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De rol van het moedermateriaal op de bodemontwikkeling 
Sandrvlakte Renkum en omliggende stuwwallen 

 

Deel III IJS en WIND 



Interactie geologie, landschap- en bodemontwikkeling, landgebruik en  
landschapsidentiteit in het Centrale Rivierkleilandschap  

 

Deel IV RIVIEREN 



Deel IV RIVIEREN 
Interactie geologie, landschap- en bodemontwikkeling, landgebruik en  

landschapsidentiteit in het Centrale Rivierkleilandschap  



Landgebruik, Landschapsidentiteit  



Enkeerdgronden  
in het Oostelijke Rivierkleilandschap 

 

Deel IV RIVIEREN 

135.000.000 m3 ? 

5-7% lutum + zand 



Ontstaan van pseudo-esdek (voorbeeld op laag-terras) 

Sedimentatie van lutum en zand 

Homogenisatie 

Menging van geel zand en oorspronkelijke E horizont 

Ontstaan van een matbruine, kleihoudende zandlaag 

Rooibrikgronden 
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