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Samenvatting 

 

 

In dit rapport wordt resultaten gepresenteerd van een onderzoek door de Universiteit van 
Amsterdam naar de mogelijkheden voor reactivering van stuifzand in het Deelense Zand. Het 
doel van deze reactivering is tweeledig: 1) herstel van een actief stuifzandgebied en 2) herstel 
van instuiving van fijn mineraal materiaal in het aangrenzende deel van het Deelense Veld, in 
het bijzonder in de daar aanwezige vennen. De 2e doelstelling vloeit voort uit het eerder 
uitgevoerde onderzoek naar de ecohydrologie van de vennen in het Deelense Veld (Jansen et. 
al. 2008). 

Na een korte inleiding worden de voorwaarden beschreven waaraan voldaan moet worden 
voor een succesvol herstel. Die komen neer op a) voldoende verstuifbaar zand, b) gunstige 
ligging ten opzichte van de vennen c) een niet te sterk verzuurde bodem in het stuifzand, die 
bovendien enig fijn mineraal materiaal bevat. Van belang zijn tevens de te nemen 
maatregelen, te vertalen in te verwijderen vegetatie en bodem, waarbij vanzelfsprekend de 
waarde van de te verwijderen flora en fauna een rol spelen. 

Als eerste wordt een overzicht gegeven van de beschikbare informatie over geologie, 
geomorfologie en bodem. Hieruit blijkt dat het gebied vrijwel geen dekzand kent en 
grotendeels bestaat uit grindhoudende stuwwal- en puinwaaierafzettingen met een 
discontinue dek van stuifzand. Dit stuifzandreliëf is zeer onregelmatig, blijkend uit het AHN. 

De bodemopbouw is vastgesteld middels een honderdtal boringen tot maximaal 120 cm 
diepte. Op 2 verschillende manieren is de voorraad verstuifbaar zand vastgesteld: 1) 
interpolatie van de in de boringen vastgestelde dikte, en 2) een verschilbepaling tussen het 
oppervlak als aangegeven in het AHN en het grindvlak. Dit laatste is de top van het 
grindhoudende pakket (stuwwal en puinwaaier) als vastgesteld via een simpele interpolatie 
van de gemeten diepte in de boringen. Methode 2 houdt rekening met het grillige karakter 
van het stuifzandoppervlak en geeft een veel gedetailleerder beeld. Controleboringen laten 
zien dat methode 2 een goed beeld oplevert van de dikte van het verstuifbare zand. 
Geconcludeerd kan worden dat in het noordoosten een gebied van ruim 30 hectaren uit 1.5 tot 
2 m dik verstuifbaar zand bestaat. Kleine gebieden met dergelijke zanddikte komen ook 
elders voor, maar deze zijn zodanig klein en geïsoleerd, dat ze als weinig kansrijk moeten 
worden beschouwd. 

Via sequentiële fotoanalyse is een goed beeld verkregen van de vegetatieontwikkeling in de 
laatste ca. 70 jaar. Bos – voornamelijk bestaande uit Grove dennen - heeft zich uitgebreid en 
het oppervlak actief stuifzand is sterk teruggelopen. Met behulp van gegevens gepubliceerd 
door Emmer over stuifzandbodems van het Hulshorsterzand en kwantitatieve gegevens over 
de veranderingen in de vegetatie gedurende periode 1937 – 2006 is een schatting gemaakt 
van de effecten van een herstelmaatregel in termen van de hoeveelheden te verwijderen 
strooisel (in tonnen), humeuze minerale bovengrond (in m3) en oppervlak bos (in ha).  

De kwaliteit van het verstuifbare zand is bepaald aan een vijftal kernen genomen in het als 
‘geschikt’ beoordeelde gebied. Alhoewel de bodems relatief zuur bleken te zijn, bevond de 
pH zich nog in het Ca-bufferingstraject (rond pH 4,5). Het gehalte aan fijne delen ligt 
gemiddeld rond de 0,5%. Bij een dikte van 1.5 – 2.0 meter betekent dit wel degelijk een 
redelijke voorraad aan fijn mineraal materiaal, overwegend bestaand uit veldspaten en 
glimmers. Reactivering van het stuifzand zal leiden tot eolische aanvoer van fijn mineraal 
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materiaal (‘stof’) in het vennengebied, maar een kwantitatieve inschatting van het effect 
hiervan op de waterkwaliteit van deze vennen en de vochtige heide is niet mogelijk. 

Het gebied met reactiveerbaar stuifzand kenmerkt zich niet door een hoge natuurwaarde of 
het voorkomen van zeldzame habitats. Vanwege het voorkomen van een zeer stagnerende 
Podzol aan de basis van het stuifzand kan verwacht worden, dat bij voortgezette uitstuiving 
vochtige of zelfs natte habitats zullen ontstaan met veel hogere natuurwaarden. 

De algemene conclusie is dat zeer goede mogelijkheden bestaan voor reactivering van 
stuifzand met additioneel te verwachten a) gunstige effecten op de aangrenzende vennen en 
vochtige heide vanwege de inwaai van zuurbufferende fijne minerale delen, en b) 
ontwikkeling van waardevolle vochtige tot natte habitats in het uitstuivingsgebied zelf. 
Snelheid en mate van beide ontwikkelingen zijn niet betrouwbaar te voorspellen. Vandaar dat 
sterk wordt aanbevolen om na een ingreep de ontwikkeling te monitoren. 
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Reactivering van stuifzand in het Deelense Zand: 

Een verkenning van potenties 

1. Inleiding 
 

Tot voor enkele decennia bestond het Deelense Zand grotendeels uit open stuifzand, waarvan 
thans weinig meer resteert. Gelijktijdig aan het dichtgroeien van het stuifzand ging ook de 
kwaliteit van het vennen en natte/vochtige heide gebied in het aangrenzende  Deelense Veld 
achteruit, waarbij verzuring en vermesting als belangrijke oorzaak worden gezien. Het 
vermoeden bestaat dat dit samenhangt met de teruggang van het stuifzandareaal in het ten 
zuidwesten gelegen gebied, en daarmee de aanvoer van bufferende minerale delen (stof) via 
de wind vanuit dit brongebied (zie ook fig. 1).  
 
Gegeven de dominante windrichting (zie fig. 2), zou herstel van het stuifzand ten zuidwesten 
van het Deelense Veld – in het Deelense Zand - de aanvoer van stof weer op gang kunnen 
brengen en kunnen leiden tot ecologisch herstel van de zeer waardevolle vochtige en natte, 
voedselarme ecosystemen (Jansen et al, 2008). Een dergelijke ingreep komt neer op beheer 
op landschapschaal, gericht op herstel van processen. Echter, het vereist wel dat in het 
potentiële brongebied inderdaad verstuifbaar zand aanwezig is en daarmee goede kansen 
bestaan voor een succesvol herstel van het stuifzand. Voorwaarden voor een succesvol herstel 
van actief stuifzand zijn in diverse publicaties uitvoerig beschreven en in een aantal 
experimenten ook getoetst (zie o.a. Bakker et al., 2003, Nijssen et al, 2007 en Sparrius et al. 
2007). Onder dat laatste – experimenten - valt ook het herstel van het dichtbij liggende 
stuifzandgebied de Pollen, waar uitvoerig vooronderzoek is uitgevoerd door Sevink et al. 
(1999) en Wilms (1999).  
 

           
Fig. 1. Ligging onderzoeksgebied met begrenzing in lichtblauw. 



  6 

 

Fig. 2. Windroos Vliegveld Deelen (1971-1991) met windsnelheid in Bft, gecumuleerd 
percentage van voorkomen.  
 
De voorwaarden houden onder meer in: 

‐ Voldoende voorraad verstuifbaar zand: geen zand met relatief veel grind waardoor snel 
een keienvloertje ontstaat, dat de verstuiving stopt;  geen of zeer weinig bodemvorming 
want organische stof/humus plakt de zandkorrels aan elkaar. 

 
‐ Ligging van die voorraad zodanig, dat voldoende kans bestaat op verstuiving gegeven de 

dominante windrichting (zuidwesten). De richting is duidelijk uit de windroos (fig. 2). 
 
‐ Uitzicht op langdurige actief blijven van opnieuw op gang gebrachte verstuiving. Dit 

betekent, dat de verstuiving voldoende groot moet zijn om het risico op een snel 
dichtgroeien met algen, mos en gras door incidenteel gunstige groeiomstandigheden – 
vochtig en relatief warm – zoveel mogelijk te beperken. Overigens zijn natuurlijk ook 
andere factoren van belang, i.h.b. de luchtkwaliteit. Dat bij hoge stikstof depositieniveaus 
de kans op dichtgroeien en vergrassing aanzienlijk groter is dan bij lage niveaus zal 
duidelijk zijn.  

 
‐ De verwijdering van vegetatie en bodem, die verstuiving belemmeren. Het betreft 

allereerst de verwijdering van de bodemvegetatie, de strooisellaag en, waar aanwezig, de 
humeuze minerale bovengrond voorkomend in het gebied, dat gekozen is voor herstel van 
actief stuifzand. Is er bos aanwezig, dan gaat het in principe om een groter areaal dan 
alleen het verstuifbare zand zelf. Niet alleen in het potentiële stuifzandgebied moet het bos 
verwijderd worden, maar ook aan de loefzijde (zuidwesten) om daarmee de reductie van 
de windsnelheid door obstakels (het bos) zo veel mogelijk te beperken. De daarbij te 
hanteren vuistregel is dat de windsnelheid afneemt tot op een afstand van ca. 10x de 
hoogte van het bos, daarmee aangevend dat bij een hoogte van het bos van bijv. 20 m een 
strook van ca. 200 m bos verwijderd zou moeten worden voor optimale verstuiving (zie 
o.a. Bakker et al, 2003 en fig. 2). 

 
‐ Het voorgaande houdt in, dat herstel van stuifzand tevens betekent de gedeeltelijke of 

gehele verwijdering van de flora en bovengrond (inclusief plaatsgebonden fauna) in een 
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aanzienlijk groter gebied. Het spreekt dan ook vanzelf, dat plannen tot herstel van 
stuifzand gebaseerd dienen te zijn op een inventarisatie, niet alleen van de voorraad aan 
verstuifbaar zand, maar tevens van de natuurwaarden van het hele bij een dergelijke 
ingreep betrokken gebied. In het geval van voormalige stuifzanden betreft dit in het 
bijzonder de natte of vochtige systemen, die samenhangen met stagnatie op ondoorlatende 
lagen. Dat zijn bijna altijd overstoven Humuspodzolen met min of meer venige 
bovengrond, waarop zich vaak een forse waterstagnatie voordoet. Juist in 
stuifzandgebieden komen dergelijke voedselarme hangwatersystemen regelmatig voor, 
met als meest aansprekend voorbeeld het nabijgelegen Deelense Veld.  

 
Een uitvoeriger beschrijving van deze factoren valt buiten het kader van dit onderzoek. 
Verwezen wordt naar de recente studies van Bakker et al (2003) en Sparrius et al. (2007).  
 
2.  Het onderzoek 
 
Het in opdracht van de Bosgroep Midden Nederland door de Universiteit van Amsterdam 
uitgevoerde onderzoek in het Deelense Zand heeft zich in eerste instantie gericht op de 
vaststelling van de hoeveelheid verstuifbaar zand en mogelijkheden tot stuifzandherstel op 
basis van hun voorkomen. Om inzicht te krijgen in de mogelijke rol van het stuifzand bij het 
herstel van vennen en vochtige heide in het aangrenzende Deelense Veld zijn enkele 
belangrijke kwaliteitsparameters van het potentieel verstuifbare zand in het onderzochte 
gebied bepaald, te weten de pH-H2O en de hoeveelheid fijne minerale delen (< 63 µm).  

Middels een sequentiële studie van luchtfoto’s is vastgesteld, hoe het gebied zich in de 
afgelopen 80 jaar heeft ontwikkeld, met nadruk op het areaal stuifzand en bos. Deze 
inventarisatie diende om het patroon in deze ontwikkeling en daaraan gekoppelde 
bodemvorming en strooiselaccumulatie vast te kunnen stellen. Vooruitlopend op een 
uitvoerige beschrijving van de resultaten kan reeds nu vermeld worden, dat in die delen van 
het gebied waar verstuifbaar zand in significante hoeveelheden aanwezig is, de 
bodemvorming nog zo weinig is voortgeschreden (recent vastgelegd), dat nauwelijks van 
strooiselaccumulatie sprake is. Vandaar dat is afgezien van kwantificering van deze 
hoeveelheden strooisel middels veldopnamen en bepalingen van de hoeveelheden strooisel. 
Gebruik wordt gemaakt van elders, in vergelijkbare systemen, vastgestelde 
strooiselvoorraden en humeuze bovengrond in relatie tot opstandleeftijd (Emmer, 1995). Dat 
inderdaad sprake is van zeer recente vastlegging en een initieel stadium van 
vegetatiesuccessie blijkt uit de sequentiële fotoanalyse (zie para. 5), maar ook uit de 
vegetatiekarteringen die in het verleden zijn uitgevoerd (zie Bijlsma & Griffioen, 2008). 

De vegetatiekarteringen (Bijlsma & Griffioen, 2008) geven een uitstekend beeld van de aard 
van de vegetatie – vegetatie typen en habitattypen – die in het gebied voorkomen. Verder is 
nagegaan in hoeverre waardevolle planten en plaatsgebonden (woon- en/of broedplaats) 
dieren voorkomen in het gebied, dat potentieel voor herstelmaatregelen in aanmerking komt. 
Als basis daarvoor heeft gediend de bij het NPHV opgeslagen/bekende informatie over flora 
en fauna in het onderzoeksgebied, aangevuld met veldwaarnemingen. 

3. Basisinformatie   
 
Geologie en bodem  
Het Deelense Zand ligt ingeklemd tussen de uitlopers van de puinwaaiers, afkomstig van de 
grote stuwwal van Apeldoorn, en de stuwwal van Oud-Reemst, zoals blijkt uit de 
geomorfologische kaart (fig. 3) van Maarleveld en Schelling (1960). Beide afzettingen 
worden gekenmerkt door een fors grindgehalte en relatief slechte sortering van de 
zandfractie. Met andere woorden, het overwegend grove sediment leent zich absoluut niet  
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Fig. 3 Overzichtskaart geomorfologie met ligging onderzoeksgebied (blauw) 

 

 

 

Fig. 4. Overzichtskaart bodem met onderzoeksgebied in blauw 
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voor verstuiving, o.a. door de snelle vorming van een residuair keienvloertje, waardoor de 
verstuiving meteen wordt gestopt. Op de grindhoudende grove afzettingen komt een 
discontinue laag dekzand voor, het dikst in het NW, en stuifzand dat meestal in de vorm van 
duinen aanwezig is. In het dekzand en het grovere puinwaaier- en stuwwalmateriaal is 
regelmatig een Haarpodzol aanwezig. Fig. 4 geeft een overzicht van de bodemmaterialen in 
het NPHV met o.a. het onderzoeksgebied. 

In het zuiden van het gebied is bodem en landschap flink verstoord tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, als onderdeel van allerlei bouw- en graafwerkzaamheden, gerelateerd aan het 
vliegveld Deelen. Daarnaast ook door bombardementen op Duitse stellingen en installaties, 
met als gevolg grote aantallen bomkraters. Een en ander is goed zichtbaar op luchtfoto’s die 
tijdens of vlak na die oorlog zijn genomen, maar thans vaak nauwelijks meer herkenbaar zijn 
in het veld. Een voorbeeld daarvan wordt gegeven in fig. 5. 

 

Fig. 5. Uitsnede ZO hoek luchtfoto 1945. Zichtbaar zijn loopgraven (groene cirkel), 
vliegtuigrolbanen (blauwe cirkel) en geschutsstellingen, alsook bomkraters (rode cirkel). 

Sterk vergrote uitsneden uit de 1: 50.000 geomorfologische en bodemkaart van het 
onderzoeksgebied worden gegeven in de figuren 6 en 7. In deze figuren zijn ook de 
boorpunten aangegeven. Vanzelfsprekend geven deze uitsneden slechts een zeer globaal 
beeld van de opbouw, maar de kaarten komen redelijk met elkaar overeen. 
Profielbeschrijvingen van boringen in het onderzoeksgebied, uitgevoerd door Stiboka, 
konden niet worden gevonden en dus is geen onafhankelijke controle mogelijk. Gegeven de 
grote variabiliteit – een zeer onregelmatig stuifzandreliëf – zouden eventuele oudere 
gegevens ook niet wezenlijk hebben bijgedragen aan het inzicht in de bodemkundige opbouw 
van het gebied. 
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Bodemkundig bestaat het gebied overwegend uit Duinvaaggronden in stuifzand, met 
ondergeschikt Holtpodzolgronden in grof zand (stuwwal en puinwaaiermateriaal) en 
Veldpodzolgronden met hydromorfe kenmerken. In de laatste gronden is sprake van 
hangwaterprofielen door stagnatie, niet van oppervlakkig grondwater.  
 
Fig. 6. Uitsnede geomorfologische kaart 1:50.000 

 
Fig. 7. Uitsnede bodemkaart 1:50.000 
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Topografie en luchtfoto’s 
 
In fig. 8 wordt een uitsnede van het AHN met het onderzoeksgebied gegeven, waaruit de 
morfologie van het gebied naar voren komt. Stuwwal en puinwaaier zijn goed herkenbaar, 
maar vooral ook het uitgesproken stuifzandreliëf in (delen van) het gebied. Ook de 
vergravingen in het zuidelijke deel, samenhangend met de Tweede Wereldoorlog (vliegveld 
Deelen), zijn zichtbaar. Van het gebied is een uitgebreide serie luchtfoto’s beschikbaar (1928, 
1937, 1944 en 1945 samen 1 dekking, 1950, 1954, 1963, 1973, 1981, 1983, 1984, 1986, 
1989, 1991, 1992, 1995, 1997, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008).  
 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een beperkte serie foto’s (gerectificeerd en 
gedigitaliseerd), die een goed beeld opleveren van de ontwikkeling van het gebied in de tijd 
(1928 – helaas ten dele, 1944/1945, 1954, 1963, 1981, 1995 en 2008). 
 

Fig. 8. AHN (Algemeen Hoogte Model) met onderliggende luchtfoto uit 2008 
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Vegetatie 

Recentelijk is een uitgebreid overzicht gepubliceerd van de vegetatie van de Hoge Veluwe, in 
de vorm van recente en oudere vegetatiekaarten (Bijlsma & Griffioen, 2008). Daaraan is 
toegevoegd de Natura 2000 habitatkaart. Deze informatie biedt een uitstekend zicht op de in 
het onderzoeksgebied voorkomende vegetatietypen en habitats. Zij bevestigen het beeld van 
een dominantie van vroege successiestadia van stuifzandgemeenschappen en 
vliegdennenbossen.  

 

 

Fig. 9. Vegetatietypen in het onderzoeksgebied 

4. Voorraad verstuifbaar zand 

Methoden 

Om inzicht te kunnen krijgen in de verdeling en opbouw van de bovenste 120 cm van de 
bodem zijn met behulp van een guts en Edelmanboor een honderdtal boringen uitgevoerd. 
Het spreekt vanzelf, dat daar waar grindrijk materiaal  oppervlakkig voorkomt en in het veld 
als zodanig kan worden vastgesteld, boringen ter vaststelling van de dikte van dek- of 
stuifzand niet zinvol zijn. Bij de keuze van boorpunten is dan ook allereerst geselecteerd op 
het criterium “aan het oppervlak voorkomen van grindrijk materiaal’. De boringen zijn 
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vrijwel alle uitgevoerd waar dit ontbrak, waarbij de locaties random gekozen zijn. Ter 
controle zijn echter op een aantal plaatsen in het dominant ‘grindrijke’ gebied boringen 
uitgevoerd (in het bijzonder in het zuiden). 

 
Fig. 10. Meetpunten (blauw) en controlepunten (rood). Ondergrond: gerectificeerde lufo uit 
2008 (false colour) 

 
De vastgelegde parameters waren GPS coördinaten, materiaal en dikte van stuif- en 
dekzandpakket, alsook van voorkomende bodemhorizonten voor zover aanwezig in dit zand, 
dan wel in de bovenste delen van het onderliggende grindhoudende materiaal. De informatie, 
zoals de diepte van de zandlaag, Podzolhorizonten en grindlaag, is in het veld eerst op papier 
geregistreerd en later digitaal vastgelegd. Voor de locaties wordt verwezen naar fig. 10. 

In ArcGIS zijn de data van de boringen uitgewerkt in een puntenfile ‘meetpunten’ (fig. 11) 
waar de waarden zijn ingevoerd op grond van de gevonden diepte en dikte van de laag. Het 
volledige overzicht is te vinden in bijlage 3. Op plaatsen waar geen grind is gevonden in de 
boring is de fictieve waarde van 200 gegeven aan de top van het grind, dit om de interpolatie 
accurater te kunnen laten verlopen. 

In de kolom ’hoogteAHN’ is voor ieder punt de exacte hoogte ten opzichte van het NAP 
genoteerd, alvorens de hoogte van de laag ten opzichte van het NAP te berekenen door de 
dikte van de laag van het AHN af te halen. Dit werd gedaan met behulp van de ‘field 
calculator’ in de ‘attribute table’ (zie fig. 11). Na het invullen van alle data is door middel van 
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de ‘Nearest Neighbor’ interpolatie techniek uit de ‘Spatial Analyst tool’ een kaart gemaakt, 
waarbij de zanddikte is uitgezet over het gebied. Tevens is de diepte van het grind 
geïnterpoleerd over het gebied om zo een vlak te kunnen construeren, dat de hoogte van de 
bovenzijde van het grindpakket  aangeeft.  

 
Fig. 11. Voorbeeld van ‘Attribute table’ van de puntenfile ‘meetpunten’ 

Om erachter te komen wat de beste methode is voor vaststelling van het voorkomen van 
verstuifbaar zand zijn twee technieken gebruikt om de zanddikte te berekenen. In de eerste 
methode (fig. 12) is de via de boringen bepaalde zanddikte afgetrokken van het AHN om zo 
een vlak te creëren dat de onderlaag van het verstuifbare zand weergeeft. Deze berekening is 
gedaan door middel van de ‘Raster Calculator’ in de Spatial Analyst. De ondergrens is niet 
optimaal omdat er een beperking zit in de diepte tot waar geboord is. Er kon namelijk maar 
tot 1.20 m geboord worden, wat tot beperking heeft dat de werkelijke diepte niet gevonden 
kon worden waar de zanddikte > 1.20 m is. Tevens zorgt de interpolatie ervoor dat de details 
van de AHN verloren gingen. Dit omdat de interpolatie geen rekening houdt met de kleine 
variaties in de morfologie en AHN. Die variaties zijn in het bewuste gebied aanzienlijk door 
het uitgesproken stuifzandreliëf. 



  15 

 
 
Fig. 12 Dikte van de laag ‘verstuifbaar zand’ in cm, berekend door middel van 
interpolatie van boorresultaten voor ‘dikte zand’ (methode 1). 

 
Om de accuraatheid van de AHN te behouden is ervoor gekozen een tweede methode te 
gebruiken. De tweede methode bestond uit het creëren van een ‘grindvlak’ (zie fig. 13). Dit 
grindvlak is, zoals eerder beschreven, ontstaan uit de ruimtelijke interpolatie van de top van 
de grindlaag op de punten waar het grind gevonden is. Dit grindvlak is afgetrokken van het 
AHN, tevens door middel van de ‘Raster Calculator’, en gaf als uitkomst de hoeveelheid 
beschikbaar verstuifbaar zand en eventuele Podzol boven het grindvlak (fig. 14). Dit resultaat 
is gedetailleerder dan methode 1, omdat de variatie in morfologie van het stuifzandoppervlak 
gewaarborgd blijft. De betrouwbaarheid van de resultaten van de gehanteerde methode 2 is 
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getoetst middels een aantal controle boringen (5-tal) in dat deel van het gebied, waar een 
relatief aanzienlijke dikte van verstuifbaar zand werd berekend (het NO).  

 

 
Fig. 13. Hoogte top van de grindlaag in cm ten opzichte van NAP.  
N.B.Vanwege het US GIS-systeem worden duizendtallen met een komma (,) aangegeven. 

 
Resultaten 

Belangrijk is dat slechts incidenteel een laag dekzand van meer dan enkele decimeters werd 
gevonden en de Holocene Podzol, voor zover aanwezig, vrijwel altijd gevormd is in een 
dunne laag dekzand (max. enkele decimeters) op het grindhoudende pakket of in het 
grindhoudende pakket zelf. Dat betekent dat op een enkele, verwaarloosbare uitzondering na, 
de ‘dikte zandpakket’ in de praktijk vrijwel gelijkgesteld kan worden aan de ‘dikte 
verstuifbaar zand’. De veronderstelling daarbij is dat het zeer incidenteel voorkomen van een 
Podzol onderin een dik pakket verstuifbaar zand geen of weinig invloed zal hebben op het 
verstuivingproces in het gebied als geheel. Hetzelfde geldt overigens voor de regelmatig 
aangetroffen, zeer zwak ontwikkelde Podzol in stuifzand, die een stilstandfase in de 
stuifzandaccumulatie reflecteert.  

In de grindlaagkaart (fig. 13) is duidelijk te zien dat deze grindlaag het patroon van de 
puinwaaier volgt, met een oplopende gradiënt naar het ZZW. Mede door de overheersende 
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ZW windrichting is het meeste stuifzand dan ook aanwezig in het noordelijke helft van het 
gebied, met name in het NO. Dit is goed te zien in fig. 14, waar de donkerblauwe kleur hoge 
waarden (> 120 cm) weergeeft voor het verstuifbare zand.  
 
Uit de controleboringen (5 in totaal, zie bijlagen 1 en 2), uitgevoerd in het NO gedeelte, blijkt 
dat de waarden gevonden middels interpolatiemethode 2 goed overeenkomen met de 
werkelijke waarden. De afwijkingen liggen in de orde van maximaal enkele decimeters. De 
afwijking op punt 3 berust op het voorkomen van een zwak ontwikkelde Podzol in het 
stuifzand. De goed ontwikkelde Holocene Podzol werd op ca. 220 cm diepte gevonden. De 
resultaten bevestigen, dat het ‘grindvlak’ veel minder geaccidenteerd is dan de huidige 
topografie (AHN) en op basis van een relatief beperkt aantal boringen goed te reconstrueren. 
 

 
Fig. 14. Gedetailleerde kaart van beschikbaar verstuifbaar zand en Podzol volgens methode 2 
(AHN – top grindlaag).  
 
De controleboringen laten overigens ook zien, dat het zandpakket in het NO grotendeels uit 
stuifzand bestaat en de in het Holoceen gevormde Podzol zich ook hier heeft ontwikkeld in 
een maximaal enkele decimeters dikke laag dekzand op grindrijk, grofzandig materiaal. Deze 
Podzol kenmerkt zich door een zeer lage doorlatendheid met als gevolg uitgesproken 
waterstagnatie. In alle controleboringen werd boven de Podzol een volledig verzadigde zone 
van enkele decimeters gevonden en daarboven een zone van enkele decimeters met 
hydromorfe kenmerken in de vorm van roest.  
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Fig. 14 laat zien dat alleen in het NO een groter complex ‘verstuifbaar zand’ voorkomt, dat 
daarbij gunstig ligt ten opzichte van het Deelense veld. ‘Gunstig’ betekent in de dominante 
windrichting, die zuidwest is. Het bewuste gebied is omgrensd met een rode lijn en 
aangegeven als ‘verstuifbaar gebied’. Het oppervlak hiervan bedraagt ca. 32 ha. In de verdere 
berekeningen (o.a. hoeveelheden te verwijderen strooisel etc.) is uitgegaan van een 
reactivering van stuifzand in dit gebied en van een voor reactivering te geïsoleerde ligging 
en/of te kleine omvang van de overige duinen en kleinere complexen. 
 
Met een blauwe lijn is de ‘bufferzone’ aangegeven, d.w.z. het gebied binnen een afstand van 
200 m van ‘verstuifbaar zand’. Het bos binnen deze bufferzone komt in aanmerking om 
gekapt te worden bij stuifzandherstel, uiteraard primair in het ten zuidwesten gelegen deel 
van deze zone.  
 
Samenvattend, het complex ‘verstuifbaar zand’ in het NO – ca. 32 ha - bestaat grotendeels uit 
stuifzand, afgezet op een redelijk intacte, stagnerende Podzol in oudere grindrijke afzettingen 
met een dun dekzanddek. In dit opzicht lijkt het gebied sterk op het Deelense Veld en biedt 
daarmee in principe mogelijkheden voor het ontstaan van vochtige heiden en uitgestoven 
laagten, na reactivering van het stuifzand.  

 
5. Vegetatieontwikkeling en bodem-/strooiselvorming 
 
Methoden 
 
Om de verandering in vegetatie te kunnen onderzoeken zijn op de luchtfoto’s uit de 
beschikbare jaren de vegetatietypen handmatig onderscheiden, gedigitaliseerd en omgezet in 
vegetatiekaarten. Hierbij is gebruik gemaakt van drie duidelijk onderscheidbare klassen: bos, 
heide/gras en zand. Gegeven aard en kwaliteit van het fotomateriaal was een verder 
onderscheid niet mogelijk. 

De vegetatiekaarten zijn met elkaar vergeleken op percentages van de drie verschillende 
klassen en sequentiële veranderingen daarin. Omdat de successie liep van zand naar 
heide/gras en vervolgens bos, en geen afwijkende ontwikkelingen voorkomen (gras naar 
zand, of bos naar zand), kon gebruik worden gemaakt van een eenvoudige percentage 
berekening. Hierbij is de totale oppervlakte van het gebied bekend (tabel 1) en hierna is het 
percentage van iedere klasse per jaar berekend (tabel 2). De oppervlakteberekening is gedaan 
met behulp van een VBA code. Deze code berekent de totale hoeveelheid pixels van iedere 
klasse, waarbij de maximale hoeveelheid pixels (oppervlakte eenheid) uit de AHN is 
genomen. De celgrootte in de vegetatiekaarten was gelijk aan de celgrootte in het AHN 
waardoor deze als referentie genomen kon worden. In Excel is hierna een tabel gemaakt waar 
de percentages van de klassen werden berekend (tabel 3 en 4). Deze techniek staat 
beschreven op http://soa.utexas.edu/crp/gis/arcgis_tips/area_calculation.html. 

De schattingen van de hoeveelheden strooisel zijn gebaseerd op de resultaten van het 
onderzoek van Emmer (1995), waarbij is aangenomen dat de strooiselaccumulatie en 
bodemontwikkeling in de dennenopstanden vergelijkbaar is met die in de Grove 
dennenopstanden op stuifzand van het Hulshorsterzand.  

Resultaten 

In zowel de tabellen als fig. 15 is duidelijk te zien dat de hoeveelheid open zand over de jaren 
drastisch afneemt, terwijl de hoeveelheden bos en gras/heide toenemen. Dit proces komt 
voornamelijk op gang in de jaren na 1963. Dit is te wijten aan de algehele vergrassing die in 
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Nederland optreedt onder invloed van de verhoogde stikstof depositie en vergelijkbaar met de 
eerder door Wilms vastgestelde tendens in de aangrenzende Pollen (Wilms, 1999). 

Tabel 1 geeft de bedekking van bos, gras/heide en zand over de jaren 1937 – 2006 in 
hectares, tabel 2 de percentuele verdeling. Uit de tabellen kan vrij eenvoudig afgeleid 
worden, dat over grote delen sprake is van een zeer recente vastlegging van het stuifzand, in 
de praktijk neerkomend op een dominantie van stuifzandvegetaties in vroeg stadium van 
successie. De ruimtelijke patronen in deze verandering worden weergegeven in fig. 15. 
 

Tabel 1 Verdeling vegetatietypen in absolute waarden (ha) 

absoluut 1937 1944 1954 1963 1981 1995 2006 
bos 12 17 21 22 34 38 38 
heide/gras 40 42 44 49 50 70 86 
zand 77 70 63 57 45 20 4 
totaal 128 128 128 128 128 128 128 

 

Tabel 2 Verdeling van de klassen in percentages 

percentage 1937 1944 1954 1963 1981 1995 2006 
bos 9 13 16 17 26 29 29 
heide/gras 31 33 34 38 39 55 67 
zand 60 54 49 45 35 16 3 
totaal 100 100 100 100 100 100 100 

 

Hoeveelheden strooisel en dikte van de Ah zijn in de overwegend zeer vroege successiestadia 
zeer beperkt: maximaal enkele centimeters ectorganisch materiaal (strooisellaag) en eveneens 
enkele centimeters Ah. Voor de Grove den opstanden in het noordoosten kan gebruik worden 
gemaakt van de resultaten van Emmer (1995), weergegeven in fig. 16, alsook de daarop 
gebaseerde relatie tussen leeftijd en hoeveelheid strooisel (fig. 17). Op hoofdlijnen kunnen 2 
categorieën bos onderscheiden worden: een zeer klein gebied met bos van ca. 50 jaar oud, en 
een groter gebied met bos van gemiddeld 25-30 jaar oud. De analyse laat overigens een meer 
gedetailleerd onderscheid naar leeftijd toe, aangegeven in tabel 3. In die tabel wordt tevens 
een schatting gegeven van de hoeveelheden strooisel en Ah materiaal. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Oppervlakte bos op verstuifbaar zand (binnen blauwe lijn) en in bufferzone, totaal 
strooisel en Ah per leeftijdsklasse bosopstand en als totaal. 

Leeftijd 
bos 

Ha bos op 
verst. zand 

Strooisel 
t/ha 

Strooisel 
in tonnen 

Ah 
in m3 

Ha bos in 
bufferzone 

14 3.8 5 19 250 0.4 
28 7.0 30 210 700 2.1 
46 1.0 50 50 200 0.0 
55 1.6 60 96 320 0.0 
65 0.0 - - - 0.0 

Totaal 13.3  375 1470 2.5 
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Fig. 15 Sequentiële ontwikkeling vegetatiepatronen 
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Fig. 16. Omrekentabellen voor hoeveelheden ectorganisch materiaal, naar Emmer (1995). 

 

 

Fig. 17. Relatie tussen  leeftijd bos (x‐as) en t/ha strooisel (y‐as).  

 

6. Kwaliteit van het verstuifbare zand 

Methoden 

Bij de controleboringen zijn monsters genomen ter bepaling van pH (H2O) en gehalte aan fijn 
materiaal (< 63 µm). De pH is bepaald in een 1:2,5 suspensie van grond en water. Vanwege 
de zeer lage elektrolytgehalten levert de pH-bepaling analytisch enige problemen op. Om 
deze op te lossen is na schudden een deel van de bovenstaande vloeistof afgeschonken en aan 
deze vloeistof enkele druppels 1N KCl toegevoegd. Dit leidt tot een hoger elektrolytgehalte 
en daarmee stabielere pH-meting. De gemeten waarden worden gegeven in tabel 4. 
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Ter bepaling van de gewichtsfractie < 63 µm zijn ca. 20 gr van droge monsters nat gezeefd 
over een <63 µm zeef, waarbij het gewichtsverlies als percentage is bepaald. 
Voorbehandeling met zoutzuur of peroxide ter verwijdering van kittende bestanddelen is 
achterwege gebleven om zoveel mogelijk de natuurlijke situatie – verblazing – te benaderen. 

Resultaten 

Profiel Diepte cm pH % < 63 µm Profiel Diepte cm pH % < 63 µm 
I 10-20 4,51 0,41 IV 10-20 4,25 0,58 
I 50-60 4,68 0,52 IV 60-70 4,6 0,29 
I 100-105 4,57 0,26 IV 100-110 4,32 0,32 
I 140-150 4,28 0,65 IV 120-130 4,44 0,08 
I 210 4,32 0,31 IV 190-200 4,69 0,63 
     IV 220-230 4,25 0,27 
II 20-30 4,59 0,20      
II 60-70 4,54 1,15 V 10-20 4,26 0,20 
II 100-110 4,56 0,29 V 60-70 4,48 1,12 
II 140-150 4,3 0,24 V 110-120 4,26 0,25 
II 185 4,44 0,52 V 150-160 4,55 0,53 
     V 180-190 4,51 0,56 
III 50-60 4,52 0,13 V 210-220 4,5 0,57 
III 90-100 4,33 1,14     
III 125-135 4,54 0,35     
III 165-175 4,16 0,41     
III 200-210 4,58 0,31     

Tabel 4. pH H2O en % fractie < 63 µm van monsters uit de controle boringen. 

 

In tabel 4 zijn de analyseresultaten weergegeven. Uit de tabel komt naar voren dat de pH van 
de stuifzanden overwegend rond de 4,5 ligt, met een kleine spreiding, d.w.z. in het zwak zure 
tot zure bereik. De fractie < 63 µm bedraagt maximaal iets meer dan 1%, maar is vaak lager 
dan 0,5%. Gemiddeld over het totale profiel bedraagt deze fractie ca. 0,5 %.  

7. Vegetatie/biotopen in het potentiële stuifzandgebied 

Methoden 

Basis vormen de vegetatie en habitatkaarten van de Hoge Veluwe (Bijlsma & Griffioen, 
2008), alsook de bij het NPHV aanwezige data over flora en fauna in het bewuste gebied: het 
NO van het Deelense Zand. Via incidentele veldwaarnemingen zijn deze kaarten en gegevens 
getoetst, waarbij geen afwijkingen zijn waargenomen. 

Resultaten 

Uit de bestaande inventarisaties en kaarten blijkt dat het betreffende gebied gekenmerkt 
wordt door het voorkomen van vegetatie-eenheden van droge stuifzanden, waarbij relatief 
weinig kaal zand voorkomt, en van diverse vormen van overwegend jong vliegdennenbos. 
Daarnaast komen stukjes struikheide en heischrale graslanden voor. Vochtige tot natte 
heidevelden ontbreken, alhoewel in de diepere ondergrond wel degelijk forse waterstagnatie 
optreedt. De genoemde, voorkomende vegetatietypen zijn niet uitzonderlijk en hetzelfde 
geldt voor de er in voorkomende fauna. In feite komen in het NPHV grote arealen van dit 
soort systemen voor.  
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De vraag is in hoeverre sprake is van het geregistreerd voorkomen van bijzondere planten en 
dieren, die specifiek in het bewuste gebied voorkomen. Voor wat dieren betreft, wordt 
hiermee gedoeld op rode lijst soorten, waarvan de aanwezigheid in het bewuste gebied is 
vastgesteld en die daarbij geheel afhankelijk zijn van dit gebied. In concreto, soorten als de 
adder vallen onder deze definitie, soorten als de slangenarend niet.  Met andere woorden, het 
gaat om bijzonder soorten waarvan het woon-/broedgebied of de standplaats wordt 
beschadigd of zelfs verdwijnt.  

Uit de bij het NPHV aanwezige gegevens en gesprekken met experts van de staf van het 
NPVH (i.h.b. B. Boers) komt naar voren, dat het gebied niet gezien kan worden als een 
unieke habitat voor rode lijst soorten en daarbij tevens zeer weinig rode lijstsoorten kent. Een 
soort die er voorkwam was de duinpieper, maar deze is al meerdere jaren niet meer 
waargenomen. Niet uit te sluiten is, dat in de noordoostelijke randzone specifieke soorten van 
de natte/vochtige heidesystemen in het Deelense Veld incidenteel zich ophouden (bijv. de 
adder), maar het gebied kan niet worden gezien als een cruciaal biotoop voor deze soorten.  

8.  Conclusies 

• Uit het onderzoek is duidelijk geworden, dat in het Deelense Zand alleen in het 
noordoosten reële mogelijkheden bestaan voor herstel van stuifzand (zie fig. 14). De 
voorraad zand is hier vrij aanzienlijk, zowel qua dikte (120-200 cm) als omvang (32 ha). 
Weliswaar komt in de ondergrond veelal een stagnerende Podzol voor, waarop 
waterstagnatie optreedt, maar deze verzadigde zone is enkele decimeters dik en komt 
zeker niet overal voor. Dit betekent dat gemiddeld minimaal zo’n 1.5 m zand 
verstuifbaar is in het bewuste gebied.  

• Uitbreiding van het te herstellen stuifzandgebied met kleinere duinen en duincomplexen 
is mogelijk, maar het gaat hierbij om vrij geïsoleerde kleine eenheden. Vooralsnog wordt 
er van uit gegaan dat ingrepen gericht op herstel van actief stuifzand hier niet zinvol zijn. 

• Bijna 1/3 van het gebied, dat wel mogelijkheden voor herstel biedt, is bedekt met Grove 
dennen bos, dat overwegend jong is (ca. 30 jaar). In de bufferzone, tot op 200m van het 
‘herstelgebied’, komt relatief weinig bos voor (enkele hectaren) en kap van bos ter 
optimalisering van de windsnelheden in het gereactiveerde stuifzand kan in omvang dan 
ook zeer beperkt blijven.  

• De hoeveelheid te verwijderen bosstrooisel in het ‘herstelgebied’ ligt in de orde van 375 
ton, waarbij er van uit gegaan wordt, dat de gras/heide vegetatie van zodanig recente 
ouderdom is, dat nauwelijks strooiselaccumulatie is opgetreden (< 5t/ha). Harken of een 
vergelijkbare bewerking is hier voldoende om de dunne laag strooisel met vooral gras, 
mossen en lichenen te verwijderen. De oppervlakten met dichte grasvegetatie (bochtige 
smele en dichte pijpenstrootje vegetatie) zijn naar verhouding klein en dragen qua 
hoeveelheid strooisel nauwelijks aan de totale hoeveelheid te verwijderen materiaal bij.   

• De bestaande vegetatie van het ‘herstelgebied’ behoort tot de meest voorkomende en 
relatief weinig waardevolle typen binnen NPHV. Ook qua fauna is het gebied niet als 
bijzonder waardevol te kenschetsen op grond van het ontbreken van zeldzame 
habitatgebonden soorten. Een belangrijk bijkomende argument daarbij is dat de 
voorkomende typen vegetatie/ecosystemen elders binnen het Park op grote schaal 
voorkomen. 

• Herstel van het actieve stuifzand zal in principe kunnen leiden tot aanvoer van zwak zuur 
tot zuur zand in het aangrenzende Deelense Veld en enig fijn mineraal materiaal. Het is 
te verwachten dat de aanvoer van mineraal fijn materiaal tot enige zuurbuffering zal 
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leiden in de vennen in het aangrenzende Deelense Veld en tot instandhouding van een 
milieu waarin sprake is van buffering in het Ca-bufferingstraject. De mate waarin is 
echter niet te voorspellen op basis van de bestaande informatie. 

 

• Evenzeer interessant is het mogelijk ontstaan van vochtige of zelfs natte systemen in het 
bewuste gebied bij reactivering van het stuifzand. Immers, het gebied kenmerkt zich 
door de aanwezigheid van een stagnerende Podzol in de ondergrond en daardoor 
veroorzaakte waterstagnatie. Uitstuiving tot op deze hangwaterzone, zoals van nature op 
kan treden bij reactivering van verstuiving, zal leiden tot vergroting van het areaal van 
vochtige tot natte systemen  

Wanneer en in welke omvang dergelijke vochtige tot natte systemen zullen ontstaan 
hangt vanzelfsprekend sterk af van de ontwikkeling na reactivering van het stuifzand. 
Stuift al snel veel zand weg, het Deelense veld in, dan kunnen vochtige tot natte plekken 
eveneens snel ontstaan. Dit kan vervolgens leiden tot een eveneens snel wederom 
vastleggen van het zand (nat zand stuift niet). Voordeel van een dergelijke snelle 
ontwikkeling is, dat instuiven van fijn materiaal in het Deelense Veld al snel zal optreden 
en op een relatief hoog niveau zal liggen. Nadeel is, dat deze instuiving een ‘piek’ 
karakter zal hebben en het areaal actief verstuivend zand al weer snel zal afnemen.  

De nieuwe vochtige tot natte systemen zullen qua habitat sterk lijken op de thans 
bestaande vochtige tot natte systemen van het westelijke deel van het Deelense Veld, en 
op termijn ook qua flora en fauna sterk op deze systemen lijken. Met ‘op termijn’ wordt 

Toelichting 

Stuifzand en dekzand bestaan grotendeels uit zandkorrels, die voornamelijk uit kwarts 
bestaan, en bevatten slechts een zeer klein percentage fijne delen (gemiddeld ca. 1%, 
zie tabel 4). In deze fijne fractie zijn relatief veel verweerbare mineralen aanwezig, 
zoals veldspaten en glimmers.  Het effect hiervan op de pH van de stuifzandbodems 
blijft beperkt, omdat het infiltrerende, relatief zure water snel percoleert en er maar 
een zeer laag percentage fijne delen aanwezig is. Niettemin blijkt, dat voldoende 
buffering optreedt om een milieu in stand te houden, dat niet door Al gedomineerd 
wordt: de onderzochte bodems bevinden zich in het Ca-bufferingstraject. De effecten 
op vegetatie en fauna van een voortgezette verzuring, blijkend uit de pH en 
bodemvochtsamenstelling, alsook van de oorzaken van een dergelijke verzuring, zijn 
zeer uitgebreid onderzocht in het kader van het OBN en worden hier dan ook niet 
verder behandeld. 

Bij verstuiving zullen de zandkorrels ‘salterend’ (springend) bewegen en ingevangen 
worden door de aangrenzende vegetatie. De verstoven fijne delen zweven in de lucht 
en kunnen over veel grotere afstanden getransporteerd worden. Echter, natte 
oppervlakken ‘vangen’ dit fijne stof en dus ook de vennen en natte heide. Deze 
fungeren als ‘natuurlijke stofvangers’.  

Alhoewel de hoeveelheid fijne delen gering is, kan invang van dergelijk fijn stof wel 
degelijk gevolgen hebben voor de zuurbuffering en nutriëntenstatus. Verstuiving van 2 
meter zand en depositie van het fijne materiaal in een aangrenzend nat systeem van 
vergelijkbare grootte komt neer op aanvoer van een laag van ca. 2 cm stof, bestaande 
uit verweerbare en dus bufferende mineralen. Echter, of en in welke mate een effect 
optreedt zal sterk afhangen van de mate van verstuiving en de hoeveelheid ingevangen 
fijne delen, en is moeilijk voorspelbaar. 
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bedoeld, dat initieel primaire successiestadia zullen ontstaan en pas op wat langere 
termijn de relatief waardevolle gemeenschappen van de latere successiestadia zullen 
voorkomen. Gericht natuurbeheer kan hierin een belangrijke rol spelen (bijv. via  
aanvoer van plagsel/maaisel met zaadbank). 

 
9.  Slotconclusies en aanbevelingen 
 
.  In het Deelense Zand is voldoende verstuifbaar zand aanwezig, zowel qua oppervlakte 

als qua hoeveelheid, om een succesvolle reactivering van stuifzand mogelijk te maken. 
De daarvoor vereiste ingreep is uit te voeren zonder grote, nadelige consequenties voor 
de natuur in dit gebied.   

 
. Het te reactiveren stuifzandgebied ligt optimaal (direct ten zuidwesten) ten opzichte van 

het Deelense Veld. Alhoewel dit zand maar weinig fijne delen bevat, is te verwachten dat 
inwaai van dit fijne materiaal in de vochtige en natte systemen van het Deelense Veld tot 
verbetering van de zuurbuffering zal leiden en daarmee tot herstel van deze 
oorspronkelijk zwak gebufferde systemen. Het is echter niet mogelijk de verwachte 
effecten van deze ‘inwaai’ te voorspellen.  

 
.  Mocht besloten worden tot reactivering van het stuifzand, dan wordt sterk aanbevolen 

om de effecten van deze ingreep te monitoren, waarbij de volgende aspecten 
onderscheiden kunnen worden: 
‐ Ontwikkeling van het uitstuivingsgebied (i.h.b. vochtige/natte systemen). 
‐ Eolische aanvoer van fijne delen in het Deelense Veld (verspreiding en hoeveelheid). 
‐ Effecten van aanvoer fijne delen op waterkwaliteit (zuurbuffering) in het Deelense 

Veld. 
 
. Een gedetailleerd beeld van het te herstellen stuifzandgebied wordt gegeven in figuur 15. 

Deze kaart heeft het AHN als basis. De potentiële gebieden (stuifzand en buffer) zijn 
aangegeven met resp. een rode en een blauwe lijn. Tevens zijn de delen met bos en open 
zand aangegeven, alsook de boorpunten. Mocht behoefte bestaan aan een meer 
gedetailleerde topografische ondergrond met coördinaten, dan kan deze gevonden 
worden in de GIS-files. 
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Figuur 15: overzichtskaart met verstuifbaar zand (rode lijn), buffer (blauwe lijn)en 
boorpunten (controle punten in groen), als ook bos (groen) en open zand (licht groen).  
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Bijlagen 

Bijlage 1. Data controle boringen. 

punt  Van (cm) Tot 
1 Stuifzand 0 125 
1 podzol 125 150 
1 stuifzand 150 200 
1 stuifzand Cg 200 220 
1 stuifzand 220 230 
1 podzol dekzand 230 250 
1 grind 250 + 
    
2 stuifzand 0 30 
2 zwakke podzol 30 50 
2 stuifzand 50 190 
2 podzol stagnatie 190 210 
2 grind 210  
    
3 stuifzand 0 20 
3 zwakke podzol 20 30 
3 stuifzand 30 120 
3 stuifzand Cg 120 220 
3 podzol 220 250 
3 grind 250  
    
4 stuifzand 0 110 
4 stuifzand Cg 110 120 
4 zwakke podzol matig stagnerend 120 160 
4 stuifzand nat 160 240 
4 zware podzol 240 275 
    
5 stuifzand 0 80 
5 zwakke podzol 80 120 
5 stuifzand 120 220 

 

Bijlage 2. Werkelijke dikte verstuifbaar zand (controle boring) en berekende  
waarden. * = zwakke Podzol op 120; zware Podzol op 220 cm diepte. 

Referentieboring Berekende waarde Werkelijke waarde Verschil 
1 257 200 57 
2 48 30 18 
3 224 120* 104/4 
4 143 110 33 
5 60 80 -20 

 

Bijlage 3. Boorgegevens 

Id  zand  podzol  grind  podzol1  grind1 
hoogte_ 

gr 
hoogte 
AHN 

hoogte  
pd 

1  120  0  0  0  200  4821  5021  0 
2  120  0  0  0  200  4835  5035  0 
3  100  120  0  100  200  4762  4962  4862 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4  25  120  0  25  200  4627  4827  4802 
5  20  40  120  20  40  4347  4387  4367 
6  60  0  120  0  60  4333  4393  0 
7  30  0  120  0  30  4148  4178  0 
8  15  0  120  0  15  4096  4111  0 
9  25  0  120  0  25  4177  4202  0 
10  80  0  120  0  80  4151  4231  0 
11  25  120  0  25  200  4161  4361  4336 
12  20  120  0  20  200  3995  4195  4175 
13  20  0  120  0  20  4137  4157  0 
14  12  0  120  0  12  3935  3947  0 
15  5  0  120  0  5  3758  3763  0 
16  80  120  0  80  200  3731  3931  3851 
17  50  0  120  0  50  3902  3952  0 
18  20  0  120  0  20  4006  4026  0 
19  85  0  120  0  85  4142  4227  0 
20  70  120  0  70  200  4262  4462  4392 
21  60  120  0  60  200  4254  4454  4394 
23  80  120  0  80  200  4091  4291  4211 
25  100  120  0  100  200  3942  4142  4042 
26  60  120  0  60  200  3773  3973  3913 
27  120  0  0  0  200  4153  4353  0 
22  120  0  0  0  200  4133  4333  0 
24  40  0  120  0  40  4035  4075  0 
30  20  40  120  20  40  4016  4056  4036 
37  15  75  120  15  75  3801  3876  3861 
46  90  0  120  0  90  4063  4153  0 
45  10  0  120  0  10  3819  3829  0 
42  25  0  120  0  25  3858  3883  0 
39  50  0  120  0  50  3904  3954  0 
38  35  0  120  0  35  3711  3746  0 
34  40  0  120  0  40  3894  3934  0 
28  40  0  120  0  40  3954  3994  0 
29  20  0  120  0  20  3991  4011  0 
31  10  120  0  10  200  3689  3889  3879 
32  10  120  0  10  200  3737  3937  3927 
33  20  120  0  20  200  3667  3867  3847 
35  60  120  0  60  200  3721  3921  3861 
36  80  120  0  80  200  3765  3965  3885 
40  120  0  0  0  200  3674  3874  0 
41  75  120  0  75  200  3561  3761  3686 
43  25  120  0  25  200  3625  3825  3800 
44  45  120  0  45  200  3510  3710  3665 
47  20  120  0  20  200  3916  4116  4096 
48  0  0  120  0  0  4385  4385  0 
49  0  0  120  0  0  4452  4452  0 
50  0  0  120  0  0  4460  4460  0 
51  0  0  120  0  0  4357  4357  0 
52  0  0  120  0  0  4379  4379  0 
59  50  0  120  0  50  4559  4609  0 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57  80  0  120  0  80  4682  4762  0 
55  0  0  50  0  50  4951  5001  0 
54  20  0  120  0  20  4765  4785  0 
56  50  0  120  0  50  4769  4819  0 
58  70  120  0  70  200  4376  4576  4506 
60  70  120  0  70  200  4346  4546  4476 
61  40  120  0  40  200  4356  4556  4516 
53  40  0  120  0  40  4535  4575  0 
62  115  120  0  115  200  3850  4050  3935 
63  5  0  120  0  0  3745  3745  0 
64  50  120  0  50  200  3769  3969  3919 
65  85  120  0  85  200  3821  4021  3936 
66  5  0  120  0  5  4427  4432  0 
67  0  0  120  0  0  4338  4338  0 
69  0  0  120  0  0  4157  4157  0 
71  45  0  120  0  45  4378  4423  0 
70  20  0  120  0  20  4097  4117  0 
68  10  0  120  0  10  4219  4229  0 
72  70  100  120  70  100  4474  4574  4504 
73  80  120  0  80  200  3896  4096  4016 
74  10  120  0  10  200  3694  3894  3884 
75  20  40  120  20  40  3804  3844  3824 
76  10  0  120  0  10  3841  3851  0 
77  15  0  120  0  15  3908  3923  0 
78  115  120  0  115  200  3781  3981  3866 
79  10  80  120  10  80  3503  3583  3573 
80  15  80  120  15  80  3461  3541  3526 
81  80  120  0  80  200  3451  3651  3571 
82  30  90  120  30  90  3828  3918  3888 
83  35  65  120  35  65  3866  3931  3896 
84  15  40  120  15  40  3724  3764  3749 
88  60  0  120  0  60  3925  3985  0 
87  75  120  0  75  200  3840  4040  3965 
85  40  75  120  40  75  3869  3944  3904 
86  15  60  120  15  60  3790  3850  3835 
89  75  0  120  0  75  3979  4054  0 
90  80  0  120  0  80  4041  4121  0 
91  120  0  0  0  200  4151  4351  0 
92  120  0  0  0  200  4150  4350  0 
93  70  120  0  70  200  4314  4514  4444 
94  65  110  120  65  110  4250  4360  4295 
96  90  120  0  90  200  4407  4607  4517 
95  90  120  0  90  200  4472  4672  4582 
97  35  120  0  35  200  3633  3833  3798 
98  80  0  120  0  80  3987  4067  0 
99  85  0  120  0  85  3902  3987  0 
100  20  0  120  0  20  3787  3807  0 

  

 


