
Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 Ramptoerisme naar het verleden In eerdere afleveringen van deze serie is vermelddat ons aardkundig erfgoed bestaat uit objec-ten, patronen en processen. De processen kun-nen nu veelal niet meer of minder uitbundigoptreden. Processen die gebonden zijn aanijstijden, zoals de vorming van stuwwallen enregionale verplaatsing van zand door wind zijnverleden tijd. Lokale verplaatsing van zand enerosie en sedimentatie door rivieren werd totenkele tientallen jaren geleden slechts mondjes-maat toegestaan. Nu wordt het zeer plaatselijken binnen duidelijk gestelde grenzen aangemoe-digd als een vorm van natuurontwikkeling. WiM                            De procesliefhebber die eens wil HoocENDOoRN           §330 kijken hoe de rivier uit haar nauwe korset van het zomerbedbarst en overstroomt binnen deFoto's: wlnterdljken, wordt door de me-RMG-plaatgroep dia betiteld als ramptoerist.(H.Bol/W. Gelukkig is er een alternatief. WeHoogendoorn) kunnen op een rustige zonnigedag eens wat rampen uit het ver-leden bekijken. Rivieren voor de bedijking Een groot deel van de provincieUtrecht is opgebouwd uit afzet-tingen van rivieren. Deze afzet-tingen liggen soms nog aan hetoppervlak, zoals bijvoorbeeld inhet Kromme Rijngebied. In hetwesten van de

provincie Utrechtzijn deze afzettingen op veelplaatsen weer bedekt door veen-pakketten. Wanneer we op eenplaats In het rivierengebied eengat in de grond boren, dan kun-nen we veelal meerdere lagenonderschelden. Soms is de ge-laagdheid een gevolg van bo-demvormende processen. Maarin andere gevallen zien we eenafwisseling tussen zandige, kleii-ge en venige lagen. Wat kunnenwe ons hierbij voorstellen?Rivierwater transporteert grind,zand en klei stroomafwaarts. Als het water minder snel stroomt,kunnen de grofste deeltjes nietmeer verplaatst worden. In eensnel stromende bergbeek in debovenloop van de Rijn treffen wedan ook grotere stenen aan danin de benedenloop In Nederland.Ook op de onderste afbeelding oppagina iii is te zien dat de bak-stenen door het overstromings-water minder ver zijn verplaatstdan het zand. Dwars op een rivier geldt even-eens een dergelijk selectiemecha-nisme. Als de overstromende ri-vier haar (zomer)bedding verlaat,neemt de stroomsnelheid af enworden de grofste deeltjes afge-zet. Naast de rivierbedding vor-men zich dan natuurlijke oever-wallen, die meestal opgebouwdzijn uit zandig materiaal. Klei-deeltjes zweven verder in hetoverstromingswater en bezinkenpas als het water tot stilstandkomt op grotere afstand van derivier

(komgronden). Wanneer we in ons boorgat op-eens een duidelijke afwisselingzien van kleiige en zandige lagen,dan is dat een mogelijke aanwij-zing dat in het verleden zich eenrivier verlegd heeft. Zand op kleibetekent dat de rivier dichterbijons boorgat is gekomen. De aan-wezigheid van een veenlaag, zon-der kleideeltjes, betekent dat deinvloed van de rivier nagenoegverdwenen Is. In hoeverre dezenatuurlijke verleggingen van derivier een ramp betekenden voorde toenmalige, duizenden jarengeleden levende mens, is nauwe-lijks bekend. Voor de recreant Isdeze vorm van ramptoerisme viaonderzoek in boorgaten niet echtspectaculair en veel te arbeidsin-tensief. Dat laten we liever overaan aardkundigen. Door de aan-leg van kaden en dijken heeft demens echter meegeholpen aanhet veroorzaken van rampen dienu nog wel in het landschapzichtbaar zijn. vereniging Oud>Utrecht augustus 2000




