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Traag bewegende aardverschuivingen zijn frequente fenomenen in
berglandschappen, waar ze een sterke invloed hebben op sedimenttransport en de morfologie van de hellingen, maar waar ze ook het
levensonderhoud van de lokale gemeenschappen ernstig kunnen aantasten.
Ons incomplete kennis van de factoren die de dynamiek van
aardverschuivingen beïnvloeden vormt een belangrijke bron van
onzekerheid bij de inschatting van het gevaar dat ze vormen. Dit is vooral
problematisch in tropische bergregio's
waar de gevolgen van
aardverschuivingen groot zijn en bovendien toenemen, en waar het gebrek
aan nauwkeurige proceskarakterisering groot is. Het hoofddoel van dit
doctoraatsonderzoek is te analyseren hoe tropische omgevingsfactoren
(intense regenval, diepe verwering van rotsen) en een groeiende menselijke
voetafdruk op het landschap het ontstaan en de beweging van
aardverschuivingen beïnvloeden.
Deze open onderzoeksvraag wordt aangepakt door middel van een
onderzoek naar twee traag bewegende aardverschuivingen in de tropische
omgeving van het Kivu Rift, in het oosten van de DR Congo. Door hun
aanhoudende en langdurige mobiliteit laten deze uitzonderlijke natuurlijke
laboratoria toe de dynamiek van onstabiele hellingen te bestuderen. Aan de
hand van een combinatie van state-of-the-art remote sensing methoden,
modellering en grondig veldonderzoek, levert dit werk belangrijke nieuwe
inzichten in hoe de dynamieken van traag bewegende aardverschuivingen
worden beïnvloed door natuurlijke en antropogene factoren.
Dit doctoraatsonderzoek biedt een zeldzame analyse van de oorzaken en
mechanismen van traag bewegende aardverschuivingen in een klimaatregio
waar nog te weinig onderzoek is verricht. De gedetailleerde analyses bieden
nieuwe perspectieven in hoe de omstandigheden in tropische omgeving van
invloed zijn op aardverschuivingen, en hoe veranderende
landschapsomstandigheden het ontstaan en de verplaatsing van
aardverschuivingen in de toekomst kunnen beïnvloeden. Door het
onderzoeken en blootleggen van deze verbanden draagt dit
doctoraatsonderzoek bij tot een verbeterde evaluatie van het gevaar voor
aardverschuivingen teneinde hun impact te beperken in het studiegebied,
maar bij uitbreiding ook in de vele andere tropische regio’s met
vergelijkbare omgevingsfactoren en maatschappelijke contexten.

