
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Mardellen

van Mourik, J.; Braekmans, D.

Publication date
2016
Document Version
Final published version
Published in
Geografie

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Mourik, J., & Braekmans, D. (2016). Mardellen. Geografie, 25(9), 31-34.
https://geografie.nl/artikel/mardellen

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/mardellen(d5f2e71e-c95a-4484-9f4c-0f1efd73089f).html
https://geografie.nl/artikel/mardellen


3130

UITGESPROKEN 
GEOGRAFISCH

Nederlanders praten graag en veel Engels. Maar 
niet altijd even goed, zo blijkt onder meer in 

het debat over de toenemende Engels taligheid 
aan de universiteiten. Vooral de th-klank in three 
en thank you is voor sommigen een  struikelblok. 
Voor die mensen is het misschien een geruststel-
ling dat de th-klank ook in het  Verenigd Koninkrijk 
aan een gestage Brexit bezig is. Er zijn steeds 
meer Britten die three uitspreken als free. In 1950 
was het aandeel free-zeggers  beperkt tot een klein 
gebied rond Londen. Nu zijn er grote delen van 
Engeland, vooral in en rond de steden, waar een 
kwart of meer van de bevolking de th-klank ach-
terwege laat.

Dat weten we dankzij een onderzoek van de 
universiteit van Cambridge naar verschuivende 
uitspraakpatronen. Via een online-enquête waar-
aan ruim dertigduizend Britten meededen, werden 
de uitkomsten vergeleken met een onderzoek  
uit 1950. De regionale verschillen in uitspraak  
en woordkeuze zijn sindsdien kleiner geworden. 
Typische streektaalwoorden verdwijnen, en de 
 uitspraak van Londen en omgeving verspreidt 
zich vanuit het zuidoosten over het land. Nog  
een woord waaraan dit valt te merken, is arm.  
In 1950 waren er nog grote delen van Engeland 
waar de r in dat woord werd uitgesproken; de 
hele zuidkust en de regio Newcastle. Nu heeft  
de r-loze uitspraak (ahm) het grootste deel van 
Engeland en Wales veroverd. In Schotland, Ierland 
en Noord-Ierland heeft de r wel standgehouden. 
De onderzoekers verwachten dat door migratie 
en arbeidsmobiliteit de regionale verschillen in 
uitspraak verder zullen verkleinen. 

De voorbeelden three en arm maken duidelijk 
dat zowel een ‘foute’ als een ‘goede’ uitspraak 
zich kan verspreiden. Iemand die free in plaats van 
three zegt, zal bij de BBC weinig kans maken als 
presentator. Terwijl het weglaten van de r in een 
woord als arm juist geldt als standaard-Engels, ook 

wel aangeduid als the Queen’s English. De dialecten- 
app waarmee het onderzoek is uitgevoerd, kan 
 iedereen downloaden. Zo kun je testen welk soort 
Engels je zelf spreekt. Aan de hand van 26 vragen 
wordt geraden waar je vandaan komt. Zonder 
overigens rekening te houden met deelnemers van 
buiten de Britse eilanden. Bij mij dacht de app 
dat ik uit het zuiden van Ierland afkomstig was.

Leuk, zo’n onderzoek. Maar het maakt ook 
hebberig naar meer. Want als er nou één taal-
gebied is met een grote geografische verscheiden-
heid aan klanken, is het wel het Nederlandse. 
 Onderzoek naar streektalen is er genoeg, maar hoe 
zit het met de verspreiding van meer algemene 

klankverschuivingen, zoals de vervanging van  
de ij/ei-klank door een aai-klank? Nemen de uit-
spraakverschillen tussen Nederland en Vlaanderen 
inderdaad toe, zoals je vaak hoort beweren? Ook 
interessant zou zijn om de spreiding van ‘hun 
hebben’ in kaart te brengen. Volgens sommige 
taaldeskundigen moeten we daar maar aan wennen 
en is dit op weg standaard-Nederlands te worden. 
Vooruitlopend daarop zouden we misschien een 
beschermd taalgebiedje kunnen aanwijzen waar 
deze constructie fout is en blijft. •

Martin de Jong

VRIJE-RUIMTE.NL

[ i ]  De dialect-app (iOS en Android) is te downloaden op 

 www.cam.ac.uk/research/news/do-you-say-splinter-spool-

spile-or-spell-english-dialects-app-tries-to-guess-your-

 regional-accent

Kaartlezen [18]

De uitspraak van Londen 

en omgeving verspreidt zich 

vanuit het zuidoosten over 

heel Engeland en Wales

Fysische geografie

Jan van Mourik & Dennis Braekmans

Universiteit van Amsterdam & Universiteit Leiden

Meer dan 50 jaar geleden werd aardrijkskundeleraar en 
promovendus Ruud Slotboom door Jan Pieter Bakker, 
oprichter en hoogleraardirecteur van het Fysisch 

 Geografisch en Bodemkundig Laboratorium van de UvA, naar 
Luxemburg gestuurd om daar de ontstaansgeschiedenis van 
 mardellen te onderzoeken. Ze leken geomorfologisch wel wat op 
pingo’s, maar ook op dolines. In die tijd was veldwerk in Luxemburg 
nog ver van huis en de middelen waren beperkt tot een brommer, 

tentje, boor, spade, loep en knipmes. Slotboom probeerde de 
vraag naar het ontstaan van de mardellen te beantwoorden via 
pollenanalyse, destijds een innovatieve techniek in fysischgeogra
fisch onderzoek. In 1963 verscheen zijn proefschrift: Comparative 
geomorphological and palynological investigation of the Pingos in 
the Hautes Fagnes (Belgium) and the Mardellen in the Gutland 
(Luxembourg), waarin hij concludeerde dat mardellen het gevolg 
waren van inzakking van de landoppervlakte na oplossing van 
gipslenzen in de ondiepe ondergrond. De contouren van de 
 mardellen zouden dan ook overeenkomen met de afmetingen  
van die gipslenzen. Hij baseerde zijn conclusie op vier feiten. 

Mardellen zijn depressies van 1-3 meter diep en 10-50 meter 

doorsnee. Ze komen voor in het Luxemburgse Gutland. 

Op de kleiige mardelbodems hebben zich vennen gevormd 

die in het voorjaar vol water staan en aan het einde van de 

zomer droogvallen. Amsterdamse fysisch geografen deden 

vijftig jaar geleden al onderzoek naar het ontstaan ervan. 

Geavanceerde archeometrische technieken werpen een 

nieuw licht op de zaak.

Mardellen

Ruud Slotboom kwam na bijna 50 jaar terug naar mardel Brasert 

om de conclusies uit zijn proefschrift van 1963 te heroverwegen.
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Figuur 1: Toename van het kleigehalte in de mardelafzettingenen ten opzichte van de bodem rondom
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Figuur 2: Ligging van de onlangs onderzochte mardelclusters op het Gutland-plateau op de 

Lias en de Keuper. 

Figuur 3: De ontwikkelingsstadia van een mardel             

in de Keupermergels. 
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1. In de Keupermergels komen regelmatig oplosbare gipslenzen 
voor (diameter 030 m, dikte 0,53 m). 

2. Rond de mardellen liggen geen ringwallen van periglaciaal 
materiaal, zoals bij pingo’s.

3. Uit de pollenanalyse van de afzettingen in de mardellen bleek 
dat de depressies betrekkelijk jong zijn. 

4. De mardellen hebben geen trechtervormige bodem zoals 
 dolines, maar een vlakke bodem. 

Nog jarenlang zouden jongere onderzoekers Slotbooms conclusie 
citeren en bezochten kandidaatsstudenten tijdens de introduc
tieexcursie een mardel om kennis te maken met dit opmerkelijke 
geologische fenomeen in de Keupermergels.
Jaren later kwamen door verbeterde onderzoekstechnieken feiten 
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beschikbaar die een nieuw licht wierpen op de genese van de mar
dellen. Tijdens een inventarisatie van de bijdrage van mardellen 
aan de biodiversiteit van het Gutland in 2002 werden ook mardel
len aangetroffen op de Liasmergels, een formatie waarin geen 
gipslenzen voorkomen. Deze mardellen konden dus nooit zijn 
ontstaan door inzakkingen zoals op de Keupermergels. In 2013 
verscheen een studie van mardellenonderzoek in Lotharingen 
waarin op grond van georadarprofielen werd aangetoond dat 
mardellen vermoedelijk geen geologische inzakkingen zijn, maar 
hoogstwaarschijnlijk Romeinse uitgravingen. Geprikkeld door 
deze suggestie besloten we naar het Gutland terug te keren om de 
mardellen op de Liasmergels nader te onderzoeken. Uit bodem
kundige waarnemingen en pollenanalyse konden we afleiden dat 
in de postRomeinse tijd kleiige colluvium (door regenwater af
gespoeld bodemerosiemateriaal) was afgezet op de vloer van een 
Romeinse kleiuitgraving. Er zou hier dus duidelijk sprake zijn van 
antropogene invloed op de genese. De kleiige mardelafzettingen 
belemmeren de ontwatering waardoor kleinschalige wetlands ont
staan die heel waardevol zijn voor de biodiversiteit en veelvuldig 
worden bezocht door ecotoeristen. 

In 2015 publiceerden we de resultaten van ons aanvullende 
 onderzoek van de Liasmardellen. Maar tevreden waren we nog 

niet. We wilden nu ook weten hoe het precies zat met het ontstaan 
van de eerder onderzochte Keupermardellen. We realiseerden 
ons dat in de oudere fysischgeografische studies vooral gelet was 
op de geologie en de geomorfologie van het landschap en nauwelijks 
op bodemprocessen. Het belangrijkste bodemvormende proces 
op zowel de Keuper als de Liasmergels is laterale kleiuitspoeling. 
De uitwerpselen van de vele aardwormen in de kleiige verwerings
bodems brengen veel in regenwater opgeloste klei aan de opper
vlakte, die bij regenval makkelijk van de helling naar de beken 
spoelt. Een deel van de klei belandt in depressies op de helling. 
Textuuranalyse toonde aan dat het kleigehalte van dit sediment 
hoger is dan dat in de verweringsbodems en daardoor zeer geschikt 
is voor de productie van keramiek (figuur 1). Dit proces is het 
 gehele Holoceen actief geweest. Depressies in het landschap op  
de Keupermergels ontstonden inderdaad door de oplossing van 
gipslenzen en het inzakken van de bodem; depressies in het land
schap op de Liasmergels waren het gevolg van inzakking in breuken 
en scheuren in de onderliggende Luxemburgse zandsteenformatie. 
Door bodemvorming en afspoeling werd in al deze depressies in 

KENNIS GEBUNDELD 

Het Luxemburgse landschap is een ware duiventil geweest voor de fysisch geogra-
fen van de UvA. Het begon na de tweede wereldoorlog toen prof. dr. J.P. Bakker, 

de grondlegger van het Fysisch Geografisch Laboratorium van de Universiteit van 
Amsterdam, zijn doctoraalstudenten en promovendi naar Luxemburg stuurde om 
fysisch-geografische aspecten van het middelgebergte te bestuderen. Het eerste 
proefschrift verscheen in 1955 en was van de prominente alumnus W.F. Hermans 
(Description et genèse des dépôts meubles de surface et du relief de l’Oesling). Er zouden 
nog vele scripties, proefschriften en artikelen volgen. Van 1985 tot 2010 werden ook 
de kandidaatsstudenten (later: bachelor) naar Luxemburg gestuurd om daar de 
 beginselen te leren van geomorfologisch, bodemkundig en ecologisch karteren.   
Door de reorganisaties eind jaren 90 verviel dit studieonderdeel. Alle verzamelde 
geo-ecologische kennis is nu gebundeld in de publicatie The Cuesta Landscape of the 
Luxembourg Gutland: with contributions of the University of Amsterdam to  unravelling 
development and functioning of landscape, soils and vegetation die begin 2017 verschijnt 
bij Springer Verlag. [ i ]  www.lulofs.org 

Mardel Kalefeld in een weiland op de Lias.

Ook W.F. Hermans trok naar Luxemburg 

om daar fysisch-geografische aspecten 

van het middelgebergte te bestuderen

In de Mardellenbodem komen naar verhouding meer kleine deeltjes voor (< 2 µm) dan in de gewone bodem (die juist meer grote deeltjes heeft); Dat patroon is te zien bij alle drie locaties. 
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de loop van het Holoceen klei afgezet. Het feit dat de huidige 
mardelkleien postRomeins zijn, betekent dus dat preRomein
se mardelafzettingen zijn verdwenen, vermoedelijk door Ro
meinse uitgraving. De Romeinse aanwezigheid in het Gutland 
duurde van omstreeks 50 voor tot 400 na Christus. De enige 
winplaatsen van klei die goed genoeg was om er potten van te 
bakken, waren de mardellen. De Romeinen maakten dus slim 
gebruik van de klei die door natuurlijke processen was verza
meld in natuurlijke depressie, en vervormden deze tot de huidi
ge mardellen. Na hun vertrek kon de kleiafzetting herstarten. 

Het zwakke punt in onze nieuwe conclusie was het nog ont
brekende bewijs dat de Romeinen daadwerkelijk mardelkleien 
hebben gebruikt voor de productie van hun keramiek. We 
 hadden het geluk dat er op loopafstand van de mardellen bij 
Michelbouch een opgraving was uitgevoerd van een Romeinse 
nederzetting. Met behulp van Xray fluorescentie (XRF) kun je 
de elementaire samenstelling van keramiek achterhalen en de 
klei die hiervoor waarschijnlijk is gebruikt. Multivariate analyse 
van de gegevens toonde aan dat de bij Michelbouch opgegraven 
potten inderdaad waren gebakken van klei uit de mardellen.

De conclusie van het vroegere onderzoek dat mardellen op 
de Keuper geologische verschijnselen zijn, is dus deels juist. Dat 
geldt trouwens ook voor de recentelijk geïnventariseerde mar
dellen op de Lias. Maar op grond van huidige kennis van de 
 bodemprocessen en vooral door toepassing van de archeome
trische test begrijpen we nu dat de Romeinen gebruikmaakten 
van de in mardellen geaccumuleerde klei, en zo natuurlijke 
 depressies vergrootten tot de huidige mardellen. De mardellen 
in het Gutland, zowel op de Keuper als op de Lias, zijn dus ini
tieel geologische verschijnselen, maar zijn nu vooral onderdeel 
van het cultureel erfgoed. •

BRONNEN
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Onderwijs

Rob Adriaens, Joop van der Schee, Jeroen Rijlaarsdam, 

Annelies Beek & Hanneke Russchen 

KNAG

Geo Future School staat voor onderwijs rond grote vraag
stukken op onze aarde op het gebied van klimaatveran
dering, gezondheid, globalisering, voedsel, geopolitiek, 

energie, water en logistiek. Het onderwijs in Geo Future School 
wordt vormgegeven op een vakoverstijgende en toekomstgerichte 
manier en in samenwerking met kennisinstituten en bedrijven. 
Centraal staat het denken in oplossingen voor de grote vraag
stukken. 

Eind augustus ontvingen de deelnemende scholen van het 
KNAG een welkomstpakket met banner, poster, folders en een 
bordje voor op de muur van de school. De scholen gaan nu aan 

de slag met Geo Future Schoolmodules, soms zelf ontworpen, 
soms door het KNAG en de pilotscholen. We hopen dat er een 
ruim aanbod aan modules en een levendige uitwisseling tussen 
de deelnemende scholen gaat ontstaan. 

FORMULE SLAAT AAN

Wat is het geheim achter het eerste succes van Geo Future School? 
Dat zit ’m in een combinatie van factoren. Allereerst gaan de 
grote vraagstukken iedere aardbewoner aan. Het is zonder meer 
een taak van het onderwijs ervoor te zorgen dat jongeren in een 
hoog ontwikkelde kenniseconomie als Nederland meer leren 
over de achtergronden van deze vraagstukken. Dat stelt hen in 
staat toekomstige ontwikkelingen rondom deze vraagstukken 
beter op waarde te schatten. Deze onderwerpen komen in het 
onderwijs nu gefragmenteerd aan bod, omdat verschillende 
schoolvakken er onafhankelijk van elkaar vanuit het eigen 
 perspectief aandacht aan besteden. Geo Future School kiest voor 
een vakoverstijgende aanpak. Voor een leerling is het logisch  
de verschillende invalshoeken te combineren. En als docent  
wil je waarschijnlijk ook gebruik maken, of in ieder geval op  
de hoogte zijn van de manier waarop andere vakken deze vraag
stukken benaderen. De samenwerking met kennisinstituten  
en bedrijven brengt leerlingen in contact met de ‘echte’ wereld. 
Dit vormt een garantie voor de kwaliteit van de kennis en be
vordert de doorstroom van kennis richting scholen. 

In het debat over de toekomst van het onderwijs ligt momen

Geo Future School 
timmert aan de weg

teel veel nadruk op zaken als vakoverstijgend werken, persoons
vorming van leerlingen, hogere denkvaardigheden en 21st 
 century skills. Een aantal termen is misschien een tikje modieus 
en het belang van vakkennis en vakvaardigheden lijkt onder
belicht. Maar de aandacht voor deze zaken komt niet uit de 
lucht vallen. Met Geo Future School kunnen scholen op al deze 
punten winst boeken. Docenten geven zelf vorm aan het onder
wijs. Tegelijkertijd ontstaat ruimte voor een meer persoonlijke 
begeleiding op de momenten dat leerlingen zelfstandig aan het 
werk zijn. Het hele spectrum aan denkvaardigheden komt aan 
bod, omdat een module een opbouw heeft van lage denkvaardig
heden zoals begrijpen en toepassen, naar hogere denkvaardig
heden zoals evalueren en creëren. De 21st century skills komen 
tot uiting in het samenwerken, het presenteren en het gebruik 
van geoict. Vandaar ook dat Geo Future School in het advies 
OnsOnderwijs2032 wordt genoemd als voorbeeld van vakover
stijgend onderwijs.

VOORUIT KIJKEN

We zijn blij met het eerste succes, maar er is nog volop werk aan 
de winkel. Zo ontwikkelen we momenteel een onderbouwvariant 
– mede op verzoek van een aantal scholen. Zij geven aan in de 
onderbouw meer mogelijkheden te hebben voor de invoering dan 
in de bovenbouw, waar het programma meer is dichtgespijkerd.

Een aantal scholen en partners is ondertussen bezig met het 
maken van nieuwe Geo Futuremodules. Een tijdrovende klus, 
dus er gaat nog wel wat tijd overheen voordat de nieuwe modu
les beschikbaar zijn voor alle Geo Future Scholen. Dit school
jaar komt er in ieder geval een aantal nieuwe modules bij.

Dit schooljaar is er ook een bijeenkomst voor scholen die 
meedoen of vergaande interesse hebben, waarbij onder andere 
ruimte zal zijn voor onderlinge uitwisseling en scholing van 
 docenten. Er zal zeker aandacht zijn voor het maken van een 
module – daarover is al veel expertise beschikbaar. Op de Onder
wijsdag van 11 november was er een workshop Geo Future 
School. Hanneke Russchen, die sinds kort in dienst is bij het 
KNAG, besteedt één dag in de week aan de contacten met en 
tussen de scholen en de verdere ontwikkeling van Geo Future 
School. Uiteraard blijft het hele KNAG hieraan meewerken. 

We proberen het concept onder de aandacht te brengen van 
een breder publiek. Zo geven we een workshop op het leraren
congres, schrijven in tijdschriften en nodigen mensen uit om te 
komen kijken naar Geo Future School. In de komende nummers 
van Geografie is in de rubriek Onderwijs & Lesmateriaal telkens 

Dit schooljaar is Geo Future School officieel gestart. 

24 scholen verspreid over het land doen mee, en nog 

meer scholen tonen belangstelling. Het KNAG-concept 

lijkt te voorzien in een behoefte. Dat is een aansporing 

om verder te werken aan Geo Future School. 

Geo Future School kiest voor een vakoverstijgende 

aanpak. Leerlingen vinden het logisch meerdere 

invalshoeken te combineren

Ruben Slootweg uit 5 vwo in de weer met een albedometer, 

geleend van de  Universiteit Utrecht. Hij meet het reflectie-

vermogen van  verschillende oppervlakken. 
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