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Samenvatting 

Vele riviersystemen in West en Centraal Europa hebben belangrijke veranderingen gekend op vlak 

van sedimentdynamiek tijdens het Holoceen. Het is belangrijk om de drijvende krachten van deze 

veranderingen te begrijpen, om op die manier meer inzicht te verkrijgen in de gevoeligheid van 

riviersystemen en overstromingsvlaktes voor toekomstige omgevingsveranderingen. Het globale doel 

van dit doctoraatsonderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de gevoeligheid van de 

geomorfologie en ecologie (‘geo-ecologie’) van overstromingsvlaktes voor menselijke impact in het 

landschap, en in de timing, de aard en de omvang van menselijke impact op overstromingsvlaktes. 

Het Dijlebekken (758 km²) werd geselecteerd als het studiegebied. Het kan gezien worden als een 

model voor de meeste laaglandrivieren in de Europese loessgordel. 

Eerder verzamelde data over sedimentdynamiek en de geomorfologie van overstromingsvlaktes in 

het Dijlebekken werd gecombineerd met nieuwe gedetailleerde gegevens van sedimenten en pollen,  

en aangevuld met een reeks nieuwe radiokoolstof (C14) dateringen om een meer volledig inzicht te 

verkrijgen in de veranderende geo-ecologie van de overstromingsvlakte gedurende het Holoceen. 

Deze gegevensset toont dat gedurende het Midden Holoceen de overstromingsvlakte een relatief 

stabiele omgeving was die bestond uit een sterk begroeid moeras (gedomineerd door een 

elzenbroekbos) waarin geen duidelijke waterloop aanwezig was. In deze stabiele en moerassige 

overstromingsvlakte kon zich eeuwenlang een dik pakket veen opbouwen. Doorheen het Laat 

Holoceen veranderde de geo-ecologie van de overstromingsvlakte: het elzenbroekbos verdween, er 

werd een rivier gevormd met één enkele bedding en oeverwal, en de rivier zette metersdikke 

pakketten fijnkorrelige sediment af.  

Een gedetailleerde chronologie van de veranderingen in de overstromingsvlakte toont dat, op de 

schaal van het gehele bekken, het einde van de veengroei en de omslag naar klastische 

overstromingssedimenten asynchroon verliep, variërend tussen 6500 en 500 cal jaren BP. Bovendien 

toont een in detail gedateerde dwarssectie door een brede overstromingsvlakte, dat de 

veranderingen ook asynchroon waren op schaal van een individuele sectie. Deze resultaten 

illustreren dat studies in overstromingsvlaktes steeds gebaseerd moeten worden op resultaten van 

verschillende dwarsssecties en dat meerdere boringen in een sectie gedateerd moeten worden. 

Om de rol van de mens in de veranderingen in de overstromingsvlaktes beter te begrijpen, werd een 

reconstructie gemaakt van de vegetatieveranderingen. Tevens werd op basis van palynologische en 

statistische analyses (clusteranalyse en non-metric multidimensional scaling (NMDS)) een semi-

kwantificatie van de menselijke impact gemaakt. Deze statistische analyse van de pollengegevens 

kon geen menselijke activiteiten detecteren tijdens het Mesolithicum en het Neolithicum in het 

Dijlebekken. In deze periodes was menselijke impact afwezig of beperkt tot lokale verstoringen en 

kleinschalige ontginningen. Het Dijlebekken werd bedekt door een loofwoud, gedomineerd door eik, 

hazelaar en linde, wat geïnterpreteerd wordt als de natuurlijke vegetatie van het bekken. Enkel vanaf 

de Bronstijd (ca. 3900 cal jaren BP) steeg de menselijke impact duidelijk. Menselijke impact nam 

verder toe met enkel een tijdelijke stagnatie tussen 1900 en 1600 cal jaren BP, wat gekoppeld kan 

worden met de Grote Volksverhuizingen in Europa. De intensiteit en de start van de toename van 

menselijke impact verschilt tussen de verschillende bestudeerde valleigebieden in het Dijlebekken. 



X 
 

Verder werd gebruik gemaakt van bestaande simulatiemodellen (HUMPOL) om het pollen signaal van 

alluviale sites te vertalen naar vegetatie in de omgeving van de site. Deze resultaten tonen dat de 

HUMPOL simulaties een betere gelijkenis vertonen met het geobserveerde pollensignaal, dan 

wanneer de vegetatie in het stroomgebied van de site vergeleken wordt met het geobserveerde 

pollensignaal. Zulke modellen zijn dus nodig om pollengegevens te vertalen naar het relatief 

voorkomen van de overeenkomstige vegetatietypes in het landschap. De bestaande pollen 

simulatiemodellen gaan er echter vanuit dat het pollen overwegend via de wind worden 

getransporteerd. Meer informatie is echter nodig omtrent het belang van fluviatiel pollentransport 

om de modeluitkomsten correct te interpreteren en om realistische vegetatiereconstructies te 

maken op basis van pollen die uit alluviale sedimenten worden gehaald. 

Tenslotte werden de geobserveerde veranderingen in de overstromingsvlakte gecombineerd met de 

beschikbare data van menselijke impact, zowel voor de bovenloop als voor het gehele Dijlebekken. 

Deze geïntegreerde aanpak toont aan dat gedurende het Neolithicum menselijke impact in het 

bekken afwezig was en de overstromingsvlaktes bestonden uit een sterk begroeide moerasomgeving 

waar veen accumuleerde. Dit wordt dan ook beschouwd als de natuurlijke toestand van de 

overstromingsvlakte in het Dijlebekken. De toename in menselijke impact vanaf de Bronstijd 

veroorzaakte een toename in bodemerosie en in connectiviteit tussen helling en 

overstromingsvlakte. Als gevolg hiervan steeg de sedimentaanvoer in het riviersysteem en 

veranderde de geo-ecologie van de overstromingsvlakte naar een meer open vegetatie gedomineerd 

door klastische overstromingssedimenten. Deze veranderingen worden dus voornamelijk 

toegeschreven aan een toename van menselijke activiteiten in het bekken. Op de schaal van het 

gehele Dijlebekken valt de graduele verandering in de overstromingsvlakte samen met de graduale 

toename in menselijke impact in het bekken. Dit suggereert een lineair verband tussen de externe 

factoren (menselijke impact) en de geomorfologische respons (veranderingen in de 

overstromingsvlakte). Daarentegen, op de schaal van de kleine overstromingsvlaktes in de bovenloop 

van het bekken, verschilt de graduele toename in menselijke impact van de abrupte veranderingen in 

de overstromingsvlakte. De veranderingen in de overstromingsvlakte worden daar enkel veroorzaakt 

wanneer menselijke impact een drempelwaarde overschrijdt. De verschillen op bekkenschaal kunnen 

toegeschreven worden aan verschillen in connectiviteit tussen helling en overstromingsvlakte, de 

locatie in het bekken en voornamelijk aan verschillen in timing en intensiteit van menselijke activiteit 

tussen verschillende deelbekkens. 

 

 

 

  


