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Inleiding stuifzand als geomorfologische eenheid 

 Reactivering van jonge 
dekzanden en rivierduinen. 

 Gebieden met een lage 
weerstand tegen wind erosie 
door landgebruik; en 

 Klimaatomstandigheden 



Inleiding stuifzand als geomorfologische eenheid 

= stabiliteitsfactor 

Herstel/natuurlijke ontwikkeling 
Snelheid afhankelijk van klimaat en landgebruik 

Degradatie 
Snelheid afhankelijk van klimaat en landgebruik 



Onderzoek stuifzandstructuur 

Onderzoek wijst uit dat de hoofdstructuren van 
stuifzanden zich ontwikkelen onder hoog dynamische 
omstandigheden in perioden waar droogte, hoge 
windsnelheden en of stormen boven gemiddeld 
voorkomen: 

 Klimatologisch optimum 

 Kleine IJstijd  



Droogte‐ en windindicatoren /jdens het laatste millennium. A: droogtecurve voor het westen van de Verenigde Staten (Cook 
et al., 2004); B: zomerdroogtecurve voor Engeland (Lamb, 1977); C: zware overstromingen van de Rijn en Maas (Tol en 
Langen, 2000); D: jaardebiet van de Maas bij Borgharen en jaarevapotranspira/e voor het Maasbekken (Ward et al., 2008); 
E: jaarneerslag voor het Maasbekken (Ward et al., 2008); F: frequen/e van zuidwestenwind in Oost‐Engeland (Lamb, 1984).  



Onderzoek stuifzandstructuur 

Duinen kunnen in een relatief korte tijd gevormd 
worden. 

Datering stuifduin laat zien dat duin in 30 jaar is 
gevormd 



Primaire 
structuren 

Secondaire 
structuren 

•  Ontwikkeling overstuiving richting oost 
noord oost 

•  Uitbreiding uitstuiving richting zuid 
west en noord oost van de bron. 

•  Opvolging van reeks van parabool 
duinen duidt op periode met extreme 
wind snelheden  



Onderzoek stuifzandstructuur 

 In bron gebied 
Kopjes duinen en/of 
forten 

 In transport gebied 
stuifbanen 

 In depositie gebied 
parabool duinen en 
randwallen 



Onderzoek stuifzandstructuur 

 Secondaire 
structuren door 
ingrepen van de 
mens 



Relief-shaded map Hulshorsterzand 



Aerial photograph combined with relief‐shaded map Hulshorsterzand 



Onderzoek stuifzandstructuur 

 Discussie: moeten de primaire stuifzandstructuren 
bewaard blijven? 

 Indien ja, moeten ingrepen volgens de structuren 
gepland en uitgevoerd worden en de koppen van forten 
en paraboolduinen gespaard. 

 Primaire structuren komen nooit meer terug tenzij er 
ooit weer grootschalige dynamiek optreedt 
(klimaatsverandering en grootschalig kappen van 
bossen op en rond de stuifzanden). 



Onderzoek huidige stuifzand dynamiek 

Onderzoek naar de huidige stuifdynamiek in de 
Nederlandse stuifzanden toont aan dat: 

 Aantal actieve stuifplekken minder wordt zonder 
ingrijpen (zie presentatie Laurens Sparrius) 

 Stuifplekken over het algemeen door het hele jaar een 
zekere mate van zandverplaatsing optreedt maar 70% 
van de zandverplaatsing tijdens extreme stormen 
optreedt. 





Onderzoek huidige stuifzand dynamiek 

Onderzoek naar de huidige stuif dynamiek in de 
Nederlandse stuifzanden toont aan dat: 

 De algemene trend richting vastlegging verloopt. 

 Verstuiving nodig is om de bijzondere gradiënt met de 
stuifzand pionier soorten te behouden. 





Onderzoek huidige stuifzand dynamiek 

Huidige trend gaat richting vastlegging 





Onderzoek beheer zanddynamiek 

Doel: 

 Drempel voor 
verstuiving laag 
houden; 

 Optimaliseren wind- 
werking. 





 Stuifzandreiniger     Landbouwfrees 



Windrichting  → → →   

Losmakenentransport 

Transport 

Afzet van zand 

Onderzoek beheer zanddynamiek 

Wind luwte: Invloed bomen op windwerking reikt tot 
een afstand gelijk aan 12 – 15 x de boomhoogte  



Windrichting  → → →   

Losmakenentransport 

Transport 

Afzet van zand 

Onderzoek beheer zanddynamiek 

X 

X 
X 



Conclusies voor het (herstel) beheer 

 Wind werking in het beoogde brongebied herstellen/
optimaliseren. 



 Drempel voor verstuiving laag houden door verstuifbaar 
zand beschikbaar te maken/te houden voor de wind 

Conclusies voor het (herstel) beheer 



Conclusies voor het (herstel) beheer 

•  Duinen bestaan 
doordat er 
vegetatie op staat. 
Haal men de 
vegetatie weg zal 
het duin snel(ler) 
verdwijnen!  

•  Voor het beheer 
betekent dit plag 
de laagtes zolang 
er nog voldoende 
verstuifbaar zand 
aanwezig is.  



 Werk daarbij zoveel mogelijk binnen de bestaande 
geomorfologische (primaire) structuren; 

 Verwijder geen obstakels die tot duinvorming hebben 
geleid 

 Uitbreidding is in veel gebieden nog mogelijk want veel 
potentieel stuifzandgebied ligt momenteel onder bos 

Conclusies voor het (herstel) beheer 



http://dt.natuurkennis.nl/uploads/
OBN144_DZ_Effectgerichte_maatre
gelen_voor_herstel_en_beheer_van
_stuifzanden2.zip 
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