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Abstract

Klijn, J.A. (1981).Nederlandse kustduinen; geomorfologie enbodems/Dutch coastal dunes;
geomorphology and soils, ISBN 90 2200768 5, (x)+ 188p.,65 figs,6 tables, 292refs,
4 app.,Eng. summary, Eng. legends to figs and tables.
Also: Doctoral thesis,Wageningen.

This report forms part of an interdisciplinary survey on landscape ecology of the Dutch
coastal dunes.Other subjects are dealt with in 'Geohydrology' (Bakker, 1981), 'Geobotany' (Van Zadelhoff, 1981)and 'Landscape ecology' (Bakker et al., 1981). The subjects
in these reports have been selected primarily for ecological significance.Within this
ecological frame,most attentionwas paid to the dune slacks,being themost vulnerable
and threatened dunehabitat in the Netherlands.
This report describes climatic history especially in theMiddle Ages and later centuries (Chap. 2 ) ,coastal development (Chap. 3 ) ,geology (Chap. 4 ) ;human influences
on relief and soil (Chap. 5 ) ,being 'decision variables' for geomorphological and pedological features.An explanation of dune-forming mechanisms is followed by a classification of dune forms (Chap. 6 ) .Also abrief description of the Dutch coastal dunes is
given in relation to the geomorphological map (scale 1:100 000,App. IV).Further some
attention isgiven to the ecological features of dune slacks, and also some remarks are
made onnature management. Chapter 7 is focused on the sudden origin of the 'Younger
Dunes' in the Netherlands and the existence of threemajor phases in their development.
Themajor part of the dunes proved to result from secondary dune-forming processes, for
which themost probable cause iscoastal erosion. There seems to be a cause-effect relation between climatic changes,phases of coastal erosion and phases of secondary duneforming. Chapter 8 gives an outline of themain soil forming processes like the development of ahumus-layer and leaching of compounds like carbonates as an introduction on
the ecologically important moisture and nutrient conditions indune soils. Special
attention is given to the influence of pH and moisture regime aswell as to the effect
of human activities.
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Stellingen

1.DelegendaendetoelichtingopdelegendabijdegeomorfologischekaartvanNederland,schaal1:50000,gevenonvoldoendeinformatie.Eentoelichtingper'hoofdlandschap'isvereist.
J.A.M,tenCate&G.C.Maarleveld,1977.GeomorfologischekaartvanNederland,
schaal 1:50000;legenda,toelichtingopdelegenda.StichtingvoorBodemkartering,Wageningen/RijksGeologischeDienst,Haarlem.

2.Hetisprincipieelonjuistomdeevaluatievanhetmilieutotmilieukarteringte
rekenen.Eenduidelijkonderscheidinformeleenpraktischezintussenkarteringen
waarderingkanveelmisverstandenvoorkomen.
M.Burggraaff,L.vanDeijl,G.Laeijendecker,H.A.Meester-Broertjes &A.H.P.
Stumpel,1979.Milieukartering;methoden,toepassingenenperspectief.Pudoc,
Wageningen,p.156-162.
3.Beschouwingenoverdiversiteit,successieenstabiliteitvanlevensgemeenschappen
gaandoorgaansonvoldoendevergezeldvanvoldoendeinzichtindependantenvandeze
verschijnseleninhetabiotischmilieu.
E.P.Odum,1971.Fundamentalsofecology.2ndEd.W.B.SaundersComp.,
Philadelphia,London,Toronto,574p.
W.H.vanDobben&R.H.Lowe-McConnel (Eds.), 1975.Unifyingconceptsin
ecology.W.JunkB.V.,DenHaag/Pudoc,Wageningen,302p.
4.Debruikbaarheidvandesysteemtheorievoorlandschapsecologischonderzoekwordt
ondergravendoorhetklakkeloosinvoerenvanslechtgedefinieerdebegrippen,diemaar
altevaakeensubstituutzijnvoorgangbare,betergedefinieerdebegrippen.
G.vanWirdum,1979.Ecoterminologieengrondwaterregime.W.L.O.
6 (1979)3,p.19-24.

Mededelingen

S.HetQuackjeswaterendebijbehorendeduinvalleiopVoornezijngeenoverblijfsel
vandeGoote (eenvoormaligegetijstroom)enevenmineensecundaireduinvallei.De
valleiiseenafgesnoerdestrandvlakteof 'primaireduinvallei'dieinde18eeeuw
isontstaan.
G.Londo,1971.Patroonenprocesinduinvalleivegetaties langseengegraven
meerindeKennemerduinen.DissertatieNijmegen,StellingX.

6. Dat een regressie de belangrijkste oorzaak zou zijn geweest van de grootschalige
kustduinvorming in westelijk Europa halverwege de middeleeuwen i s minder waarschijnl i j k dan een transgressie als inleiding van landinwaartse verstuivingen.
H.H. Lamb, 1977. Climate, present-, past- and future. Vol. I I , Methuen, London.
M.J. Tooley, 1978. Sea-level changes; North-West England during the Flandrian
Stage. Clarendon Press, Oxford.

7. Gezien de aardwetenschappelijke betekenis vormen de gave, karakteristieke en v r i j wel onvervangbare loopduinengebieden op Terschelling en Vlieland ten onrechte nog
geen (onderdeel van een) GEA-object.
G.P. Gonggrijp, 1978. Doelstelling, werkwijze en resultaten van het GEA-project.
K.N.A.G. Geogr. Tijdschr. XIV (3): 220-230.
8. De veronderstelling dat versnelde mineralisatie van organisch materiaal i n duinvalleibodems zou optreden tijdens hoge grondwaterstanden gedurende de h e r f s t en winter,
i s onjuist.
C.J.M.SloetvanOldruitenborgh,1976.DuinstruweleninhetDeltagebied.
MededelingenLandbouwhogeschoolWageningen,p. 49.
9.Eristeweinigaandachtvoordebodemprocessenindeduinendieoptredenbijeen
ongestoordewaterhuishoudingeneennatuurlijkevegetatie-ontwikkeling.Hetinzicht
zouinbelangrijkematevergrootkunnenwordendoorherhalingvaneendeelvanhet
onderzoekvanDeVriesopVlieland.
V.deVries,1961.Vegetatiestudie^opdeWestpuntvanVlieland.Dissertatie
UniversiteitvanAmsterdam.
10.Hetismerkwaardigdatsommigeecologendiedediversiteitensoortenrijkdomin
levensgemeenschappenalseengrootgoedbeschouwenenditonderanderemotiverenop
grondvande'informatiefunctie'vandelevendenatuur,doorhunspellingdenivelleringvandeNederlandsetaalpropageren.
11.Integenstellingtotwatveelecologengeloven,zijn'goed'en'slecht'geen
ecologischeeigenschappen.
D.A.Jameson,1976.Managementofecosystems:informationsuppliedbysimulation
models.In:G.W.Arnold&C T . deWit(Eds):Criticalevaluationofsystems
analysisinecosystemsresearchandmanagement.Pudoc,Wageningen,p.30-38.
12.Hetgebruikvanhetbestrijdingsmiddel2,4,5-Tbijecologischeexperimentenin
een 'drainagebasin'isuitdenboze.
F.H.Bormann&G.E.Likens,1979.Patternandprocessinaforestedecosystem.
SpringerVerlag,NewYork,Heidelberg,Berlin,p. 82.
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Woordvooraf

Interdisciplinairlandschapsecologischonderzoekgebeurtinbelangrijkematebijde
gratievaneenintensievesamenwerkingtussendeonderzoekers.Desamenwerkingmetde
collega'sTheoBakkerenErikvanZadelhoffissteedsprettigenstimulerendgeweest.
Ditgoldzowelindeperiode,waarinhet 'TNO-Duinvalleienonderzoek'plaatsvond (1976-1979)
alstijdensdeverdereuitwerkingvandegegevenstoteendrietaldissertaties.
Prof.dr.G.C.Maarleveld,destijdsalswetenschappelijkbegeleidervoorhetonderdeelgeomorfologiebijhet'TNO-Duinvalleienonderzoek'betrokken,heeftmijooklater
alspromotorallesteunenvertrouwengegevendieikmijkonwensen.
Prof.dr.ir.A.P.A.Vink,eerderreedszijdelingsbijhet'TNO-Duinvalleienonderzoek'
betrokken,heeftalsco-promotoropenthousiastewijzedebijdrageaanhetlandschapsecologischegedeeltebegeleid.Onderzijnsupervisiekwamtevenshethoofdstuk'Bodems'
totstand.
Veeldankisookverschuldigdaandiegenendiewaardevolcommentaaropbepaalde
hoofdstukkenleverden:dr.S.Jelgersma,prof.dr.E.A.Koster,prof.dr.J.H.J.Terwindt,
prof.dr.J.M.Verstratenendrs.G.F.A.vanZuylen.
Eenbelangrijkdeelvandegegevensistijdenshet 'TNO-Duinvalleienonderzoek'verzamelddoorD.M.HoekenIng.J.A.M.Stevens.Dezeverzorgdentoenookeendeelvanhet
tekenwerk.VerdertekendenOdaenTheo.Hetconcept-manuscriptwerduitgetyptdoorLonen
Virginie.DeeindredactiewasinbekwamehandenbijJanCasteleinvanhetCentrumvoor
LandbouwpublikatiesenLandbouwdocumentatieteWageningen.Dezeinstantieverleende
tevenstoestemmingvoorovernamevantekstgedeelten,figurenenkaartenuitdepublikatie
'Duinenenduinvalleien;eenlandschapsecologische studievanhetNederlandseduingebied'
(Bakkeretal.,1979b).DeEngelsetekstenwerdengefatsoeneerddoorJ.C.Rigg.
Tijdenshet 'TNO-Duinvalleienonderzoek'enbijdelaterebewerkingvandegegevens
verleendentalvanpersoneneninstitutenhunmedewerking.Hetisondoenlijkomopdeze
plaatsallenamentenoemen,zodathelaasmeteenalgemeenwoordvandankmoetworden
volstaan.EenapartebetekenishadWillemijn,nogafgezienvanhetfeitdatzijafentoe
hielpmettekenenoftypen.
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1 Inleiding

1.1

ALGEMEEN

Dezepublikatiemaaktdeeluitvanviersamenhangendepublikaties.Detitelsenauteurs
zijn:
- Nederlandsekustduinen;Landschapsecologie (Bakker,T.W.M.,J.A. Klijn&F.J.van
Zadelhoff, 1981)
- Nederlandse kustduinen;Geomorfologieenbodems (Klijn,J.A.,1981)
- Nederlandsekustduinen;Geohydrologie (Bakker,T.W.M., 1981)
- Nederlandsekustduinen;Geobotanie (vanZadelhoff,F.J., 1981)
Dezeonderling sterksamenhangendepublikatiesvormeneenuitwerkingvaneerderverschenenstudies (Bakkeretal.,1979aen1979b),diehetverslagvormdenvanhet zogenaamde
1
TNO-Duinvalleienonderzoek'.Deopzetvanditonderzoekwordtinparagraaf1.2toegelicht,omdatdezeineengrootaantalopzichteneenverklaringisvandekeuzevande
onderwerpenendeaccentleggingenindezepublikatie.Hetiswenselijkenkeleandere
overwegingentenoemen,die evenzeereenrolhebbengespeeld:
- Enerzijds staatdelandschapsecologische relevantievandegepresenteerde gegevens
voorop,terwijlanderzijdsdemeer specifiekophetterreinvandegeomorfologie liggendethema's zijnuitgewerkt.
- Debehandelingvantweeminofmeeropzichzelfstaande thema'sbrengteenzekeretweeslachtigheidmetzichmee.Naaromvangneemtdegeomorfologiedebelangrijksteplaatsin.
Hetbodemkundiggedeeltegeeftslechtseenglobaalbeeldenisvooralbedoeld terondersteuningvanlandschapsecologische inzichten.Hetisinhetbijzonderopliteratuuronderzoekgebaseerd.
- Dezepublikatie richt zichvrijwel uitsluitendopdeJongeDuinen.
- Uitgebreiderdangebruikelijk is.getrachteenaantalrandvoorwaardenvoordegeomorfologischeenbodemkundigeverschijnselentebehandelen:klimaathistorie,kustontwikkeling,
geologieenantropogene activiteiten.Eenmotiefdaarvoorisdatlandschapsecologische
publikaties-wellichtperdefinitie-voorniet-specialistentoegankelijkmoetenzijn.
1.2 ACHTERGRONDENENDOELSTELLINGENVANHET'TNO-DUINVALLEIENONDERZOEK'

Debezorgdheid overdeachteruitgangvandenatuurlijke rijkdommenvanhetNederlandse
duingebiedophetgebiedvanlandschap,floraenfauna,inhetbijzonderdievanhet
kwetsbareenverhoudingsgewijs zeerrijkeduinvalleimilieu,vormdedeachtergrondvanhet
'TNO-Duinvalleienonderzoek'.Dedirecteaanleiding totditonderzoekwashet verschijnen
1.Deze termishetmorfostratigrafischeequivalentvandegeologische termJongeDuinafzettingen.

vanhetStructuurschemaDrink-enIndustriewatervoorziening in1972.InditStructuurschemawerdeenprognosegemaaktvanhetwaterverbruikinhetjaar2000.Opbasishiervan
werdgeconcludeerddatereenaantalnieuweprojectennoodzakelijk zijn,waaronderenkele
indeduinen.Dezeplannengingennietvergezeldvanvoldoendeinzichtindelandschapsecologischegesteldheidvandekustduinen.Naaraanleidingdaarvanstartteop1juli1976
het 'TNO-Duinvalleienonderzoek'metdevolgendetaakomschrijving:
1.HetgevenvaneentotaaloverzichtvaneertijdsenthansnogaanwezigevochtigeduinvalleienindeNederlandsekustduinen,onderanderedoormiddelvaneenkartering.
2.Hetgevenvaneenkarakteriseringentypologievandezeduingebieden-speciaalmet
betrekkingtotdevochtigeduinvalleien-innationaaleninternationaalverbandophet
terreinvangeomorfologie,bodem,waterhuishouding,floraenvegetatie.
3.Aangevenvandekwantitatieveenkwalitatieveachteruitgangdervalleienvoordeonder
2genoemdeaspecten.
4.Hetgevenvaneeninventarisatieeneenevaluatievanbeheersmaatregeleninhedenen
verledenmetbetrekkingtotduin(vallei)milieus,zowelvoorhetinwendigalshetuitwendig
beheer.
5.Aangevenvanhetoptimaalbeheervandevochtigeduinvalleientenbehoevevanhetbehoudeneventueelherstelvandeecologischekwaliteiten.
6.Nagaanwatdemogelijkheden zijnvoordevormingvannieuwevochtigeduinvalleien.
7.Voorzovermogelijk,vanuiteenstrevennaarhetverkrijgenvaneenoptimalegeomorfologischeenecologischevariatie,beoordelenvandegevolgenvanhuidigeentoekomstige
maatschappelijkeactiviteiten,zoalswinningvandelfstoffen (o.a.water),recreatie,bosbouwetcetera.
Metdezetaakomschrijvingisgetrachtinruim2,5jaartekomentoteenredelijkcompleet
overzichtvandeNederlandsekustduinenopdegenoemdeterreinen,waarbijtevenseenzo
volledigmogelijkeintegratievandegegevensisnagestreefd.Daartoeiseenaparte
methodiekontwikkeld.Deonderzoekresultaten zijninuitgebreidevormneergelegd ineen
Basisrapport,datbestaatuitalgemenehoofdstukkenen16regionalebeschrijvingenen
kaarten (schaal1:25000)vandeaspectengeomorfologie,hydrologieenvegetatie (Bakker
etal.,1979a).Voortsiseensamenvattendrapportsamengesteldmetoverzichtskaarten
(schaal1:100000),waarbijdenadrukvooralligtopdeintegratievandegegevens
(Bakkeretal.,1979b).Inhetwerkschemaoppagina3wordtduidelijkgemaaktwelkewerkzaamhedentothetonderzoekbehoordenenopwelkemanierdezesamenhangen.Inparagraaf
1.3wordendewerkzaamhedenophetgebiedvangeomorfologieenbodemnaderuitgewerkt.
Dezevakgebiedenzijnvoorlopigsamengevatonderdenoemer fysischegeografie.
1.3 METHODEN VAN ONDERZOEK

Indedoelstellingen (par.1.2)lagtenaanzienvanhetfysisch-geografischaandeeleen
tweeledigeopdrachtbesloten:
- Eenafzonderlijkbruikbareinventarisatieenkarakteriseringvandegeomorfologische
gesteldheiddoormiddelvaneenkartering.Eengeomorfologische inventarisatiebedoelt
eenoverzichttegevenvandeterreinvormen,dewijzeentijdvanontstaanvandezevormenendeaardvanhetmateriaalnabijhetoppervlak.Vooralindynamische landschappen

Geomorfologie enbodems

Geohydrologie

Geobotanie

-klimaathistorie

- grondwaterregiemen
grondwaterkwaliteitin
valleien

-historischegegevens
m.b.t.plantengroei

-geologie
- historisch-geografischeaspecten(o.a.
kusd i jnontwikke1ing,
verstuiving)
- invloedvandemens

- randvoorwaardenvan
belangvoorgrondwaterregiemengrondwaterkwaliteit
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
t . a . v . BELEID EN BEHEER
Overzicht werkzaamheden en fasering bij het 'TNO-Duinvalleienonderzoek'(Bakker et al,1979a)

zijngegevensoveractuelegeomorfologischeprocessenrelevant (bijv.inhetduinlandschap).Eendergelijkekarteringdraagtlandschapsecologische feitenaan,maarvertegenwoordigtookeenop zichzelfstaandewetenschappelijke,educatieveofvisueel-landschappelijkewaarde.
- Eenbijdrageaanhetlandschapsecologisch onderzoekvanhetduingebied -inhetbijzonderdevalleien-methetaccentopabiotischemilieufactorenen-processen.Het abiotische
kaderbepaalt inhogematehetecologisch 'reilenenzeilen'vanhet (duin)landschap.De
aardvandeondergrond,hetreliëf,dehoogteligging,expositieverschillen,bodemkundige
verschillen,degrondwatersituatie,klimatologischeomstandigheden,alsmedeerosie-en/of
sedimentatie-verschillen zorgenineerste instantievoordeabiotische randvoorwaarden
voorhetbestaanvanplantendier.Kennisvandezeelementenvanlandschappelijkeecosystemenvormteenessentiëlebijdragevanuitdefysischegeografie (inhetonderhavige
projectexclusiefhydrologie/klimaat) terverklaringvanruimtelijkedifferentiatie in
hetlandschapenvoorhet inzicht infunctionelerelaties.Hieronderwordtpuntsgewijs
aangegevenwelke studie-objectenalswerkzaamhedenvoorhetonderzoek zijngekozen,waarbij tevenskorthetdoel isaangeduid.Dewerkmethodenwordendaarnabesproken.
Werkzaamheden

Doel

1.Studievandeklimaatshistorie (i.s.m.de
hydroloog)door:literatuurstudiem.b.t.
klimaat sindsongeveerhetbeginvande
middeleeuwen.

1a.Referentie-kadervoorhuidigeklimaat.
1b. Inzicht inklimaatinvloedenopduinvormingsprocessen (directof indirect).

2.Studievandegeologische gesteldheid
door:studievanliteratuur,geologische
kaartenen-profielen,

2a. Inzicht indeontstaanswijzeen-periodenvanhetduingebied.
2b.Basisgegevensvoorde geomorfologische
kaart.
2c.Opsporenvanlandschapsecologischbelangrijkeverschillen inmoedermateriaal
(chemisch-fysisch)eninhydro-geologische
gesteldheid.

3.Studievan historisch-geografische
aspectendoor:studievanliteratuur,
historischekaarten,kroniekenm.b.t.
kustontwikkeling,verstuivingene.d. in
middeleeuwenenlater (weergave in
kaartjes, 1:50 000en tekst).

3a. Inzichtindeontstaanswijzevanhet
duingebied.
3b. Inventarisatievanwinst-enverliespostenvanduingebiedendoornatuurlijke
oorzaken. Inzicht innatuurlijkelandschapsdynamiek.
3c.Overzichtvannatuurlijke ontwikkeling
speciaalm.b.t.periodena 1850 (tevens
vanbelangvoorhydrologie).

Werkzaamheden

Doel

4.Studievandeinvloedenvandemensop
reliëfenbodemdoor:studievan literatuur
enkroniekenm.b.t.exploitatiec.q. roofbouw,vastleggingvanduinen,ontginningen,
vergravingen,activiteitenm.b.t.dezeewering.Aanvullingm.b.v.veldgegevens
(zie: 5.)

4a. Inventarisatievande invloedopreliëf
enbodem inennamiddeleeuwen.
4b.Balanssinds 1850m.b.t.vergravingen,
ontginningen,etc.
4c.Aangevenvandeeffectender invloeden
ingeomorfologischen landschapsecologisch
opzicht.

5. Inventarisatievandegeomorfologische
5a.Classificatie,karakteriseringenovergesteldheiddooreenkartering (schaal
zichtvanterreinvormen,-ontstaanswijze
1:25 000)door:kaartanalyse (hoogtelijnenactuelegeomorfologischeprocessen.
kaarten 1:10 000),luchtfoto-interpretatie,
5b.Basismateriaalvoorde landschapsecolo1itératuurstudie,veldcontroleen-aanvulling gischekaart.
5c.Basismateriaalvoorhetmakenvaneen
historischoverzichtsinds 1850m.b.t.invloedenvandemens.
5d.Documentatiet.b.v.het landschapsbehouden-beheer.
6.Bodemkundigeverkenningvandevalleien
6a.Hulpmiddelbijdegeomorfologische indoor:veldonderzoekd.m.v.boringen (<120cm ventarisatie.
diep)m.b.t.aardendiktevanhumeuze/orga- 6b.Basisgegevensvoorde inzichteninde
nische laag,hetkalkverloop,hydromorfeken- grondwaterhuishouding.
merken,bodembewerking,sedimenteigenschap- 6c.Basisgegevensvan landschapsecologisch
pen,literatuuronderzoek.
belangm.b.t.bodemvorming.
7.Globale studievanandereWesteuropese
duinendoor: literatuuronderzoek.

7a.KarakteriseringvandeNederlandse
duinen inWesteuropeesverband.
7b.Aanvullende informatiem.b.t.geomorfologischeverschijnselenenbeheersaspecten.

8.Deelstudie i.v.m.devormingvannieuwe
vochtige-valleimilieusdoor:verzamelenvan
literatuur-enveldgegevens.

8.Richtlijnenvoordevormingvanvochtige-valleimilieust.b.v.hetbeheer.

Ad 1.Hethistorischklimaatvanafhetbeginvandemiddeleeuwen.Aandehandvan,
overigenssummiere,deelsgeologischegegevens (pollenanalyse,C14-datering)endeels
historisch-klimatologischegegevens isgezochtnaarmogelijkhedentotcorrelatievan
fasen induinvormingmetkustlijnontwikkeling en klimaatsveranderingen.
Ad 2.Geologie.Degeologischegesteldheidvanhetduinlandschap isaandehandvanbestaandeliteratuur enkaartenbestudeerd.Deaandacht richttezichvooralopdegegevens
omtrentholoceneenpleistoceneafzettingen,die informatief zijnomtrentenerzijdsde

genesevanhetgebied,deaardvanhetmateriaal,waarbijvoorhethydrologische vakgebied
deaanwezigheidvanwatervoerende en/ofmoeilijkdoorlatende lagenbelangrijk is,alsmede
dereconstructievankustontwikkelingofpaleoklimaat.
Ad 3.Historischegeografie.Uithistorischebronnen,zoalskaartenenkronieken zijn
gegevensomtrentkustlijn-enduinvoetverloop,deontwikkelingvanhetduingebied en
andersoortige feitengeput.De invloedenvandemens inhetverledenzijntezamenmet
diensactueleinvloedenafzonderlijkbestudeerd (Ad.4 ) . Historische kaartenenbeschrijvingen (voorzoverreeds gecompileerd)verschaffenvooreenzojongestreekalsde
JongeDuineneengrootaantalbelangwekkende feiten,hoewelvooraldeoudste documenten
eenmindergrotebetrouwbaarheid bezitten.Juistaangroei-enafslagprocessen ensoms
overstuivingsfasen,beidevanbelangterontrafelingvandegenesevanduingebieden,
kunnendoorbestuderingvandit soortgegevensachterhaaldworden.Bijdevergelijking
vande situatie indetweedehelftvandevorigeeeuwmetdehedendaagse isgebruikgemaaktvandebetrouwbare eerstetopografischekaartuitdieperiode (schaal 1:50000),
heruitgavevandeTopografischeDienstteDelft.
Ad.4.Invloedenvandemens.De invloedenvandemensophetduinlandschap zijnzowel
constructief alsdestructiefvanaardgeweestenvaakvandoorslaggevende betekenisvoor
devormingc.q.vervormingvanduingebieden.Vandeze invloeden zijninhetbijzonder
bestudeerd:kustverdediging,aanlegvanstuifdijken,vastleggenvanduinen,ontginningen,
roofbouw,vergravingen.Deaandachtheeftzichbeperkt totingrepenmet geomorfologisch
ofbodemkundigbelangrijke gevolgen.Gebruik isgemaaktvanhistorischegegevens (kaarten
enkronieken),alsmedevanluchtfoto'senveldgegevens.Eenalgemeenoverzicht iste
vinden inhoofdstuk 5. Detoestandvan 1850ismetdehuidigevergeleken,onderanderewat
betreftvergravingenenontginningenensamengevat inBakkeretal. (1979b).
Ad. 5.Geomorfologie.Hethoofdaccentheeftgelegenopdegeomorfologischeinventarisatie.
Degevolgdemethodenzijnhieronderkortvermeld.Voordeachtergrondenwordtverwezen
naarhoofdstuk6,waarinookde legenda-opbouw isverklaard.Daaruitblijktde feitelijke
inhoudendiepgangvandekarteringsmethodiek,diegericht isopeenkaartschaal
1:25 000eneenuitvoering inrelatiefkortetijd.Onmisbaarmateriaalvormdendehoogtelijnkaartenschaal 1:10000 (hoogtelijnenomde2,5mplushoogtecijfers)ende luchtfoto's
(schaalca.1:20 000).Ditmateriaalwasvoordekarteringmeestalrecentgenoeg (1-8jaar),
hoewel somscorrectienodig isgeweest inverbandmetrecenteveranderingen (bijv.kustafslag,vergraving)metbehulpvanrecentere luchtfoto'sofveldwaarnemingen.Dewerkzaamhedentenbehoevevandegeomorfologische karteringomvatten (involgordevanuitvoering):
kaartanalyse,luchtfoto-interprétâtie,literatuurstudie enveldonderzoek.
- Kaartanalyse.Vandemeestegebiedenwarenhoogtekaarten (ingrijsdruk)doordeTopografischeDienstuitgegeven.Ontbrekende stukken (tussenNoordwijk en IJmuiden)zijn
metnietgeheelcompletekaartfragmentenzogoedmogelijkaangevuld.De betrouwbaarheid
endetailleringvandehoogtecijferszijninderegelgroot,behalveondergeslotenbos.
Dehoogtelijnkaarten zijningekleurd tussendecontourenomhetreliëftotuitdrukking te
brengen.Hetaldusverkregenkaartbeeld is geïnterpreteerd.
- Luchtfoto-interpretatie.Uithetstereoscopische luchtfotobeeld (verticale luchtfoto's,
schaalca.1:20 000panchromatisch zwart-wit,inbruikleenvandeTopografische Dienstte
Delft)iseenluchtfoto-interpretatie vervaardigd,die inhetveld isgecontroleerd of

aangevuld.Bijdeanalyseisgeletopaspectendienietdirectuithoogtelijnkaartenzijn
afteleiden,zoalsverstuivings-,kustafslag-enoverspoelingsprocessen, antropogene
invloedenals (voormalig)landgebruikenvergravingenenmicro-reliëfinvalleien. (Bij
deluchtfoto-interpretatiebiedenvegetatiegrenzenvrijveelhouvast.Bebostterrein
daarentegen is,indienhetreliëfniet zeeruitgesproken is,moeilijkte interpreteren.)
- Literatuurstudie.Literatuur (inclusiefkarteringen)metalgemeneofregionalebetekenis iszoveelmogelijkvoorafgaande aanheteigenveldonderzoekbestudeerd.Geomorfologischeonderzoekingenc.q. karteringenwarentotnog toevrij incidenteel.Studentenrapporten zijninditopzichtwaardevol gebleken.Overigensbevattenpublikatiesvan
aangrenzendevakgebieden (vegetatiekunde,geologie,bodemkunde)vaakveelnuttigegegevens.
- Veldonderzoek.Geletophetkrappetijdsbestekwerdhetveldonderzoek grotendeelsbeperkttotdecontroleenaanvullingvankaart-enluchtfoto-interpretatieenenignader
onderzoek invalleien.Bijdit laatstewarendeafgrenzingvandevalleien,de aanduiding
vanhetmicroreliëfeneenglobalebodemkundige karakteriseringdebelangrijksteaspecten
waaropwerd gelet.Veel aandacht isbesteed aandeafgrenzingvanhetbinnenduinenaan
processen inde zeereep.Tothetveldwerkbehoorde tevenseenglobaalbodemonderzoek,dat
informatief isgeachtuit zowelgeomorfologische,bodemkundige alshydrologischeoogpunten (ziebodemkunde).
Opbasisvankaart-enluchtfoto-interpretatie,veldwaarnemingen,historische geografie,
geologischeenbodemkundige gegevens zijnbasiskaartenvervaardigd,schaal 1:25 000.Deze
zijnopgezetvolgenseengeomorfologische legenda,waaringenese,vorm,processenen
reliëftotuitdrukkingwordt gebracht.Dehoofdstukkengeomorfologie (perdeelrapport)
omvatteneenoverzichtvanhetgekarteerde gebieden zijntegelijkuitlegbijdekaart.
Ookwordtdaarineenverdeling ingeomorfologische gebiedengemaakt,berustendopverschillen invormenwereld,ontstaanswijze,ouderdomofbelangrijkeprocessen.Dezeindeling iskartografischweergegeven,schaal 1:100 000,medeomalsbasisvoordegeïntegreerdelandschapsecologische eindkaart tedienen.
Ad.6.Bodemkunde.Tijdenshetveldonderzoek zijnindevalleieneenbeperktaantalboringenverricht (meesteltot 120cmdiepte)methetdoelgegevens teverzamelen omtrent
materiaal,bodemvorming engrondwaterregiem. Indezeopzichtenkanhetbodemprofielindicatiefzijnvoorhet fysisch-geografisch enhydrologisch onderzoek enindirectookter
verklaringvanvegetatiekundigeverschijnselen.Met inachtnemingvandeveldkenmerken
vooronderanderemicroreliëf, (voormalig)landgebruik envegetatie isvooralgeletop
bodemprofielkenmerken die inhetveldeenvoudigensnelgeconstateerd kunnenworden,
zoalsmateriaal(verschillen),inclusiefdeaardendiktevandeorganischec.q.humeuze
laag,hydromorfekenmerkenenkalktoestand (ontkalkingsdiepte e t c ) . Dekalktoestand is
terplaatseonderzochtmetverdund zoutzuur (HC1-2kmol/m3)vooreenonderscheid in
kalkrijk,kalkhoudend enkalkloos (voorveldkenmerken endefiniëring:Stichtingvoor
Bodemkartering (1967).Voordeoverigeachtergrondenwordtverwezennaarhetalgemene
deeloverbodems induingebieden (hoofdstuk 8),waarinookalgemene literatuurgegevens
zijnopgenomen.Debodemkundigeaspectenperdeelgebied zijninderegelbijdebesprekingvandegeomorfologie verwerkt.Hetaantalboringenperhectare isrelatiefgering
(1boringper 1-4ha indevalleien).Bovendien isgeenafzonderlijkebodemkundige inven-

tarisatienagestreefdenheefthetonderzoekvooralgediendterondersteuningvande
geomorfologische,hydrologischeenvegetatiekundige karteringen.
Ad.7.Vergelijkingmethetbuitenland.Vooralopbasisvanliteratuuriseenglobaal
inzichtindegeomorfologische gesteldheidvanduingebiedenuitnoordwestelijk Europa
verkregen.
Ad.8.Studienieuwvormingvalleien.Vanuitdekennisomtrentvormengenesevannatuurlijkevalleien,heteffectvanvergravingenenhettotale inzichtishetmogelijkbeleidsenbeheersaanbevelingentedoenmetbetrekkingtothetcreërenvannieuwevochtige-valleicondities.Ditinsamenspraakmetdevegetatiekundigeendehydroloog.
1.4 VERKENNING:EENTOELICHTINGOP INHOUDEN HOOFDSTUKKENVOLGORDE

Omaantegeveninwelkverbanddediverseonderwerpenwordenbehandeld,iseenkorte
verkenningopzijnplaats.
Duinenontstaanwanneerdewind loskorreligmateriaal (inhetbijzonder zand)opneemt,verplaatsteneldersaccumuleert.Eengeschikt sedimentofverweringsmateriaal
meteenkaalenoverwegenddroogoppervlakeneenvoldoendewindsterkte zijndusde
eerstevereistenvoorduinvorming.Aridestrekenmetzandigepakkettenbezittenbijgevolg
vaakuitgestrekte gebiedenmetduinen.Hetklimaatiseendominante factorvoorhetontstaanvandezewoestijnduinen.Doorhetvrijwelontbrekenvanvegetatieindeze streken
zijnderesulterendeduinvormenhetresultaatvanhetvrije spelvanzandenwind ofwel
hetprocesvanzogenaamde fysischeduinvorming.
Hoewelinaridegebiedenduineneninonzestrekenstuifzandennabijdekustkunnen
voorkomen,wordtonderkustduinen ietsandersverstaan.Bijkustduinen zijndewerkzame
factorenrespectievelijk zandaanvoerdoormarieneprocessen,aanlandigewinden,diehet
zandviahetstrand landinwaartsverplaatseneneenvegetatiediehetzandminofmeer
blijvend fixeert.Dekustduinenverschillendoorandereklimaatomstandigheden duidelijk
vanaandekustgelegenduineninaridegebiedenendoordeaanvoervanzanduitéén
richtingvandestuifzandeninonzeomgeving.
Langnietallekustenbeschikkenovera.voldoendeonverkit zandovereenvoldoende
grootèndroogoppervlak,b.eengunstigwindregimeenc.bestaansmogelijkheden voor
plantengroeiomhettotduinvormingvanbetekenistelatenkomen.Indatverband zijn
geologische,klimatologischeenhydrografischeomstandighedenvangroteinvloed.InnoordwestelijkEuropa zijnlangsdezuidoostelijke flankenvandeNoordzeegunstigevoorwaardenvoorlietonstaanvankustduinenaantewijzen.DebodemvandeNoordzeebestaatvoor
eenbelangrijkdeeluitzandigeafzettingenvanoverwegendpleistocene herkomst
(Lee&Ramster, 1979;Eisma, 1979).Hetopvullenvanhetgedurendehetlaatste glaciaal
grotendeelsdrooggevallenNoordzeegebied tijdenshetHoloceenginggepaardmethetoptreuenvanmateriaaltransport doorgolvenenstromingen.Hetbestaanvansomsuitgebreide
zandigekustzonesvanmarieneoorspronginBelgië,Nederland,noordelijkDuitslanden
Denemarkenvaltdaaropterugtevoeren.
Hetklimaatopdezebreedtenwordtonderanderegekenmerktdooroverheersendewestelijkewinden,neerslag gedurendehetgehelejaar,eengrotedepressie-activiteitendaarmeesamenhangendeenvrijhoge frequentievanstormen.Ditklimaatbewerkstelligteen
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Figuur 1.Verdelingvangetijverschillenbijspringtij (m)(OvergenomenuitDavies (1972),
mettoestemmingvanLongmanGroupLimited).

> 6m

4~6m

2-4m

< 2m

Figure 1.Distributionofspringtidalrange (m)(FromDavies (1972),withpermissionof
LongmanGroupLimited).

relatiefgrotegolfenergieenhetregelmatigoptredenvanstormvloeden.Destormvloedwerkingwordtnogvergrootalsgevolgvandetypischehydrografischegesteldheidvanhet
Noordzeegebied.Dezelfdefactorheeftinvloedopdegetijde-amplitude,dievooralinhet
zuidelijkdeelrelatiefgrootis.Aldezefactorendragenbijaandekustdynamiek,die
verantwoordelijkisvoorhetontstaaneninstandhoudenvanvrijbrede,onbegroeide
zandstranden.Vooraldewerkingvandegolventijdensstormvloedenhoudtdezezonekaal.
Enkelefiguren,ontleendaanDavies (1972),gevenaanwelkeverbreidingenkeleexponenten
vandehierbovenbeschrevenkustdynamiekopwereldschaalbezitten.Figuur1vertoontde
getijde-amplitudebijspringtij,figuur2defrequentievanaanlandigewindenmeteen
krachtgroterdan4Beaufortindemaandenjanuarienjulienfiguur3deverbreiding
vanhet 'stormwaveenvironment',eenregime,datvolgensDaviesbijuitstekaanleiding
kangeventotdevormingvangoedontwikkeldekustduinen.Getuigedezekaartjesbehoren
dekustenvannoordwestelijkEuropatotdestrekenwaardediversedynamischefactoren
diekunnenbijdragenaankustduinvorming,incombinatieaanwezigzijn.Gevoegdbijde
eerdervermeldeaanwezigheidvanvoldoendezandengunstigeklimaatomstandighedenvoor
plantengroeigeeftditeenverklaringvoordeaanwezigheidvangoedontwikkeldeduingebiedenlangsgrotedelenvandevastelandkustvannoordwestelijkEuropa.EenvrijwelononderbrokenduinstrookvanlokaalvelekilometersbreedtestrektzichuitvanCalais
(noordelijkFrankrijk)totdenoordpuntvanDenemarken.Zowelinkwantitatiefalsin
kwalitatiefopzichtnemendeNederlandseduinendaarbijeenbelangrijkeplaatsin.
Inlietvoorgaandewerddenadrukgelegdophetontstaanvandekustduinenenderand-

Figuur2.Gemiddeldpercentagevandefrequentievanlandwaartsgerichtewindenvan4
Beaufortofmeer,voorjanuari (a)enjuli (b)(OvergenomenuitDavies (1972),mettoestemmingvanLongmanGroupLimited).
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Figure2.AveragepercentagefrequencyofonshorewindsofBeaufortForce4ormoreover
January (a)andJuly (b)(FromDavies (1972),withpermissionofLongmanGroupLimited).

voorwaardendiedaarbijvanbelangzijn.Hetuiteindelijkresultaatvandediverseduinvormingsprocessenisdekarakteristiekevormenwereld.Afgezienvandebeschrijvingvan
degeomorfologischegesteldheidendeprocessendiedaartoehebbengeleid,wordtindit
rapportookaandachtaandelandschapsecologischebetekenisvanhetreliëfendereliefvormendeprocessengeschonken.Eenduidelijkvoorbeeldisgelegenindehydrologischegesteldheidvandeduinen,dieinveelopzichtenafhankelijkisvangeomorfologischefactoren.Hetmeestopvallend zijnwellichtdeverschilleninvochttoestandvannatuurlijke
duinvalleimilieusenduinhellingen,dieinessentiesamenhangenmetdeontstaanswijze
(zieverderhoofdstuk 6).Aanhydrologische implicatieswordthieroverigensnauwelijks
aandachtbesteed,omdatverwezenkanwordennaarBakker (1981).
Inbodemkundigendanvooralbodemecologischopzichtvormteenduinlandschapeengebiedmetcontrasten.Erbestaangroteverschillentussendevannaturevochtigevallei-
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Figuur 3. De belangrijkste golfmilieus op de wereld (Overgenomen uit Davies (1972), met
toestemming van Longman Group Limited).

H l Kust met stormvloeden/Storm wave environments
1 I Beschutte kust/Protected sea environments
I•* I Westelijke kust met deining/West coast swell environments
|~»7| Oostelijke kust met deining/East coast swell environments
I*•I Kust met invloed van passaat en moesson/Trade and monsoon influences
UW] Kust met invloed van tropische cyclonen/Tropical cyclone influences
Figure 3. Major world wave environments (From Davies (1972), with permission of Longman
Group Limited).

milieus en de droge duinhellingen. Duinzand buiten bereik van het grondwater heeft zelf
nauwelijks enig vermogen om water voor de plant vast te houden. Salisbury (1952) gebruikt
in dit verband de veelzeggende term 'pedological desert'. Daarom is een humide klimaat
met neerslag gedurende het groeiseizoen van grote betekenis voor het instandhouden van een
min of meer gesloten vegetatiedek. Evenzeer van grote bodemecologische betekenis voor
zowel vocht- als voedingsstoffenvoorziening zijn de mineralen- en humusgehalten van de
bodem. Juist de Nederlandse duinzanden vertonen in mineralogisch opzicht opmerkelijke
verschillen, die zijn terug te voeren op de geologische- en kustgeschiedenis. Deze zijn
niet alleen floristisch gezien belangrijk, maar via de vitaliteit van de plantengroei ook
voor de stabiliteit en geomorfologische gesteldheid van de duinen. Humus heeft zowel voor
de vochtvoorziening als voor de voedingsstoffenhuishouding een belangrijke rol te ver11

vullen.Bodemkundigeprocessenalsdeaanrijkingmetorganischestofendeuitspoeling
vanmineralenzijndaaromvandirecteecologischebetekenis,
Methetvoorgaandeisingrotelijnengeschetstwelkeonderwerpeninwelkevolgordeaandeordekomen.Inovereenstemmingmethetrangordemodel,zoalsgepresenteerd
inBakkeretal.(1981)wordtbegonnenmeteenhoofdstukoverklimaathistorie,voorzover
dievanbelangisgeachtvoorhetontstaanvandeJongeDuinen(hoofdstuk 2).Klimaat
enklimaatveranderingenkunnendaarbijvandoorslaggevendebetekeniszijngeweestviade
invloedopdekustontwikkeling.Dekustontwikkeling-onderwerpvanhoofdstuk3-isde
dominantefactorvoorhetontstaanvandeafzettingeninhetkustgebiedenwordtdaarom
eerderbehandelddandegeologischegesteldheidvandeNederlandsekust,dieonderwerp
isvanhoofdstuk4.DenadrukvaltdaarbijopOudeenJongeDuin-enStrandafzettingen.
Opdevaakgroteinvloedvandemensopdeduinenwordtinhoofdstuk5ingegaan.Het
daaropvolgendehoofdstuk6behandeltdeprocessenvanduinvormingen-aandehandvan
deoverzichtskaart (bijlageIV)-degeomorfologischegesteldheidvandeNederlandse
JongeDuinen.Inhoofdstuk7wordtgetrachtomenkeleinzichtenuitdehoofdstukkenover
onderandereklimaathistorieenkustontwikkelingtecombinereneninverbandtebrengen
metenkelemogelijkeoorzakenvandevormingvandeJongeDuinenendehierbijvoorkomendefasen.Hoofdstuk8tenslotteheeftdegenetischeenvooraldeecologischeaspecten
vanduinbodemstotonderwerp.
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2 Klimaathistorie

2.1 INLEIDING
Laaggelegen kustgebieden zijn zowel gevoelig voor veranderingenvanhet(gemiddeld) zeeniveaualsvanhetregimevanstromingenengolfaanval. Inveel gevallen zijn klimatologischeofmeteorologische veranderingendeachterliggende oorzaak. Stormvloeden zijneen
voorbeeld vandeuitwerkingvaneenmeteorologisch verschijnsel. Klimaatwijzigingenbeslaaneenlangere periode,waarbij allereerst tedenken valtaandegeleidelijke temperatuurverhoging ineengroot deelvanhetHoloceen,maarookaandekortstondiger veranderingenvanéénofmeer eeuwen. Deze laatstgenoemde veranderingen kunnen invloed hebben
opdeliggingvandezeespiegel,maar tevens kunnen zijgepaard gaanmeteenwijziging
indestormvloedfrequentie. Vanwegedemogelijke relaties tussen klimaatenkustprocessen
ishetinteressantdeklimaathistorie vanhetHoloceeneninhetbijzonder dievanafde
aanvangvandemiddeleeuwen nadertebezien.Indieperiode immers heeft zichdevorming
vandeJonge Duinen afgespeeld.
De 'klimaatverbetering',dieinhetHoloceen inzette,veroorzaakte eenabsolutezeespiegelrijzingvanenkele tientallen meters (o.a. Bloom, 1977). Binnendealgemene tendens

Figuur 4.ZomertemperatuurinCentraal-Engeland vanaf 10000v.Chr.(naar Lamb, 1973).
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Figure 4.Summer temperature inCentral-England from 10000B.C. (after Lamb, 1973).
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van 'klimaatverbetering' zijnopvallendekortstondigerveranderingenaanwijsbaar. Illustratiefdaarvoorenrepresentatief voornaburigeWesteuropese landenisdecurvevoordegemiddelde zomertemperatuurincentraalEngeland,die doorLamb (1973)opgrondvanpalynologischenC14-onderzoekisgeconstrueerd (figuur4 ) .Deduidelijke temperatuurstijging
inhetbeginvanhetHoloceeneindigderond 7000jaargeledenenruwweg 5000jaargeleden
zettezichzelfsweereentemperatuurdaling in.Zeerwaarschijnlijkisditeenmondiaal
verschijnsel geweest,waarmee samenhangtdatoptalvanplaatseneenafnameindezeespiegelrijzingofzelfseendalingvandezeespiegel optrad (Bird&Paskoff, 1979;
Bloom, 1977;Bruun, 1962;Schwartz,1967;Tooley, 1978).
Vergelekenmetvoornoemdeklimaatveranderingen zijndieinennademiddeleeuwen
zowelvankorteduuralsvangeringeomvanggeweest.Indezetijdbedroegendeveranderingenindegemiddelde jaartemperatuurvandeluchtvolgensLamb (1974),berekendop
grondvan50-jarige gemiddeldenofafgeleiduitdaarmeetecorrelerenhistorischeen
paleobotanische gegevens,oponzebreedteongeveer 0,5-1 C.Opzichzelf zijndergelijke
wijzigingeninhetklimaatvermoedelijkvangeringebetekenisvoorwijzigingeninhet
zeeniveau.Detemperatuurwisselingen zijnmogelijkaanwijzingenvanrelatiefbelangrijke
veranderingenindeatmosferischecirculatie.Daarbij zoudenoponzebreedte,naasteen
verzwakkingofversterkingindeluchtcirculatie,ookverschuivingenvandehoofddepressiebanen zijnopgetraden (Lamb, 1964).Ditzoueenduidelijkeffectgehadkunnenhebben
opdeoverheersendewindrichtingendewindsterkteeninsamenhangdaarmeeopdestormvloed)frequentie.Inparagraaf1.4isreedsaangeduidhoebelangrijkdezefactorenvoor
hetontstaanvanduinkustenzijn.
Eenaantalklimaatwijzigingenheeftmogelijkeengecombineerd effectuitgeoefendop
dekustontwikkeling.Het voorkomenvaneenperiodevan(mondiale)temperatuurstijgingen
dus (versnelde)zeespiegelrijzingenhetdaaropvolgende optredenvaneenperiodevaneen
verhoogde depressie-enstormvloedactiviteit is,althansintheorie,als oorzaakvaneen
versterkte erosievankwetsbarekustentebeschouwen.Tegendezeachtergrondwordtinde
volgendeparagraafopdeklimaathistorie vandemiddeleeuwenenlater ingegaan.
2.2 KLIMAATSINDSHETBEGINVANDEMIDDELEEUWEN

Doorveleauteurs is,vaakmetuiteenlopendemethoden,onderzoek gedaannaarklimaatschommelingeninennademiddeleeuwen.Enkele gegevens,dieveelaldirectofindirect
opdetemperatuur betrekkinghebben,zijnweergegevenindegrafiekeninfiguur 5.Deze
zijnontleend aanAaby (1976),Bergthorsson (1969),LaMarche (1974),Dansgaardetal.
(1969)enLamb (1977).Bij vergelijkingvandezegegevens,dieopverschillende gebieden
ophetnoordelijkhalfrond betrekking hebben,blijkteroverdegrote lijnenindeontwikkelingeenredelijkeovereenstemmingtebestaan.Opvallend zijnderelatiefwarme
periodehalverwegedemiddeleeuwen (het 'KleineOptimum')endetemperatuurdaling nadien
dieleiddetotde'Kleine Ijstijd' (zieook:LeRoyLadurie, 1971).
Aandereconstructie vanhetklimaatinWest-EuropaisvooralbijgedragendoorLamb
(1964, 1965,1966,1972,1974en1977).Dezeauteurheeftpalynologische gegevens,C14-gegevensenhistorischebronnen geïnterpreteerd,opgrondwaarvanklimatologischeperiodenzijnteonderscheiden.Onderstaand overzichtissamengesteldopbasisvandezelitera14

tuurenbestrijktdeperiodevanaf300naChristus.
300-400à500:

relatiefwarmendroog

400à500-800:

relatiefkoudenvochtig

800-950 (1150):

aanvankelijkkoude,latermeermildewinters,relatiefnatte
zomers.'Overgangsperiode'.Mogelijkdurendetotcirca1150in
West-Europa.

950(1150)-1200(1300):het 'KleineOptimum'.Hogerejaartemperatuur.Warmstetijdin
West-Europa:1150-1300.Zwakkereluchtcirculatie,methoofdstroming (westelijk)endepressiebanen3-4°noordelijkerdannu.
1200(1300)-1550 :

klimaatverslechteringin 'overgangsperiode'.Periodiekstrengere
winters,overwegendmildennat.Natterezomers,versterktecirculatieendepressieactiviteit.

1550-1700:

'KleineIjstijd':koudewinters,relatiefnattezomers,relatief
zwakkecirculatie,westelijkehoofdstromingendepressiebanenca.
3-5°zuidelijkerdannu.

na1700:

klimaatverbetering (overgangsperiode), metuitzonderingvaneen
korteperioderond1800.Toenamevanfrequentieenintensiteit
vandewestelijkewinden.

UitgegevensvanLamb(o.a.1964,1965)enLeRoyLadurie (1971)blijktdatde12een13e
eeuwrelatiefwarmengedurendebepaaldeperiodendroogwaren.Overneerslaggegevensbestaatminderunanimiteitdanoverdetemperatuur,aangezienAlexandre (1977)voorBelgië
vaaktotconclusiestegengesteldaandievanLambkomt.
Redelijkbetrouwbareendoorlopendemetingenvanenkeleklimaatfactorenzijnin
West-Europavoorhandenvanafongeveerhetbeginvande18eeeuw.Labrijn(1945)bewerkte
demetingendieinonslandsinds1730zijnverricht.Dezebestrijkendeperiodevan
klimaatverbeteringkortnabeëindigingvandeKleineIJstijd (1700).
Defiguren6en7gevendecurvesvoorhetverloopvandejaartemperatuurende
jaarneerslag.Dealgemeneklimaatverbeteringisduidelijkaftelezen,evenalseenopvallende,kortstondigetemperatuurdaling indejarenrond1800.Nadevrijplotselinge
verschuivinginderichtingvaneenmeer 'atlantisch'klimaatrond1700(Lamb,1977),
warenerrond1800enkeledecenniametaanmerkelijklagereneerslagcijfersenlagere
zomer-enwintertemperaturen.VoortsblijktuitdegegevensvanLabrijn,datdewindrichtingsindsongeveer179020-25°isgekrompen.Dewinddiagrammeninfiguur8laten
ziendatdeheersendewindeenaanzienlijklagerazimuthkreegindeperiodes1790-1940
en1851-1940.

2.Voorde'KleineIjstijd'wordtdoorveelauteursookdeperiode 1430-1850vermeld.
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Figure 5. Variations in temperature ana temperature-dependent phenomena for part of the
Middle Ages and more recent times (modified and supplemented from Koster, 1978).
A:Width of annual rings on trees in California (after LaMarche, 1974).
B: 018/016 - ration inGreenland ice (after Dansgaard et al., 1969).
C:Average annual temperature on Iceland (after Bergthorsson, 1969).
D: Average annual temperature inGreat-Britain (after Lamb, 1969)and climatic changes
(after Aaby, 1976), represented by interrupted lines.

16

-Figuur 5.Variatiesintemperatuur en temperatuurafhankelijke verschijnselen gedurende
een deel van deMiddeleeuwen en daarna (gewijzigd en aangevuld naar Koster, 1978).
De
pijlen wijzen inde richting van een temperatuurstijging.
A: Breedte van jaarringeninCalifornie (naar La Marche, 1974).
B: Verhouding 018/016inijsopGroenland (naar Dansgaardetal, 1969).
C: Gemiddelde jaartemperatuuropIJsland (naar Bergthorsson, 1969).
D: Gemiddelde jaartemperatuur in Groot-Brittanië (naar Lamb, 1969)enbelangrijke klimaatsomslagen volgens Aaby (1976), weergegeven door onderbroken lijnen.

Figuur 6. Voortschrijdende 10-jarige gemiddelden van de zomer-,winter- en jaartemperatuur inDe Bilt sinds ca. 1745 (gegevens van Labrijn, 1945,aangevuld door Bakkeretal.
1979a). Dikke onderbroken lijnen: gemiddelde in de periode 1931-1960.
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Figure 6. Overlapping 10-year averagesofthe summer (a),winter (c)and annual temperature
(b)at
De Bilt since about 1745 (data from Labrijn, 1945; supplementbyBakker et al.,
1979a). Heavy broken lines: averagesinthe periode 1931-1960.

Figuur 7.Voortschrijdend 10-jarig gemiddelde vandejaarneerslag te Hoofddorp-Zwanenburg
vanaf 1735 tot 1977 (naar Labrijn, 1945;aangevuld door Bakkeretal., 1979b). Dikke
onderbroken lijn: gemiddelde in de periode 1931-1960.
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Figure 7. Overlapping 10-year averageofthe annual precipitationatHoofddorp-Zwanenburg
from 1735to1977 (after Labrijn, 1945;additional data from Bakkeretal., 1979b).
Heavy broken line: averageinthe period 1931-1960.
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Figuur8.GemiddeldefrequentieverdelingenvandewindrichtingensamengesteldnaargegevensvanLabrijn (1945);depijlengevendeverschuivingenindetijdweerentevens
hetkrimpenvanderichtingvandegemiddeldewind (uitKoster,1978).a=Station
Amsterdam;b»StationUtrecht-DeBilt.

Figure8.Averagefrequencydistributionsofwinddirectionscompiledafterdataof
Labrijn (1945).Thearrowsindicatetheshiftsintimeandthechangeindirectionof
averagewind (fromKoster,1978).a=WeatherStationAmsterdam;b-WeatherStation
Utrecht-DeBilt.
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3 Kustontwikkeling

3.1 INLEIDING
VrijwelalleholoceneafzettingeninhetNederlandsekustgebiedvertoneneennauwesamenhangmetdekustgeschiedenis.Degeologischegesteldheidweerspiegeltinhetbijzonder
dealgemenetendensvanzeespiegelrijzingenhetoptredenvantransgressiesenregressies.
Inhoofdstuk4wordtdaaropteruggekomen.
Instriktgeomorfologischezinvertonendekustduineneenduidelijkerelatiemet
processenalskustafslagenkustaangroei.Omdezeredenenwordtdekustontwikkelingvoor
degeologischeengeomorfologischegesteldheidvandekuststreekbesproken.
AchtereenvolgenswordtindithoofdstukdeaandachtgevraagdvoorderelatievezeespiegelrijzinginhetHoloceen,hetvoorkomenvantrans-enregressies,demechanismen
vansedimenttransportbijzandigekustenendebetekenisvandeinNederlandaanwezige
kustvormenvoordézeprocessen.Ookwordtheteffectvanwaterstaatkundigewerkenopde
kustontwikkelingtoegelicht.Dekustgeschiedenisvandeafgelopenanderhalveeeuwkrijgt
extraaandachtomdatgestreefdwordtnaareenoverzichtvandeveranderingeninhetNederlandseduingebiedindieperiode.

3.2 RELATIEVEZEESPIEGELRIJZING
SindshetbeginvanhetHoloceen,ongeveer10000jaargeleden,isdezeespiegelaanzienlijkgestegentenopzichtevanhetlandoppervlakvandeNederlandsekustgebieden.
Veenstra (1976)vermeldteenstijgingvanruim40mindelaatste9000jaar.Dezestijgingwordtveroorzaaktdooreenglacio-eustatischezeespiegelrijzing(absolutezeespiegelrijzingveroorzaaktdoorhetafsmeltenvanijskappen),deepiro-isostatischedalingvan
deaardkorstenlokaaldediktevermindering (klink)vanveenofklei(o.a.LouweKooymans,
1974).DestijgsnelheidisvooralindeaanvangvanhetHoloceengrootgeweest,omlater
belangrijkaftenemen.VolgensBennema (1957)enJelgersma(1961)bedroegdezeinde
afgelopen5000jaarongeveer4m,terwijlhetzeeniveauindelaatstetweemillennianog
slechts1msteeg.Doorlaatstgenoemdeauteurszijnopgrondvanonderzoekmetverschillendemethodencurvenvandezeespiegelrijzingvervaardigd,dieredelijkmetelkaar
stroken(figuur 9). IndezelfdefiguuriseencurveopgenomenvandestijgingvanhetgemiddeldhoogwaterzoalsdiedoorLouweKooymans (1974)opbasisvanarcheologischonderzoekinzuidwestelijkNederlandwerdgeconstateerd.Dezecurve,waarvanhetverloopin
grotelijnenmetdebeideandereovereenstemt,vertoonteendetailleringindevormvan
tijdelijkeversnellingenenvertragingentenopzichtevandealgemenetendens.Zijn
resultatenkregentotopzekerehoogtesteunvanRoeleveld (1976)opgrondvaneenstudie
innoordelijkNederland.DatderelatievezeespiegelrijzinglangsdeNederlandsekust
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Figuur9.Derijzingvanhetgemiddeldezeeniveau (Bennema,1954;Jelgersma,1961)enhet
gemiddeldhoogwater (LouweKooijmans,1974)enbelangrijkestadiaindevormingvan
strandwallen,OudeenJongeDuinenindeperiodevan5000v.Chr.tot2000n.Chr.,vereenvoudigdnaarPons&VanOosten (1976).
Strandwallen en Oude Duinen/Beachbars and Older Dunes
verdwenen/
disappeared

gespaard,gedeeltelijk geërodeerdof overdekt
noteroded,partly eroded orcovered

rijzing (m)
0-

Figure9.Riseinmeansea-level (Bennema,1954;Jelgersma,1961)andmeanhigh-water
(LouweKooijmans,1974)andimportantstagesintheformationofbeachbarriers.Older
andYoungerDunesintheperiodbetween5000B.C.and2000A.D.,simplifiedfromPons&
VanOosten(1976).
ongeveerdezelfdetendensenvertoontalsdielangsandereWesteuropesekustenblijktuit
eenrecentecompilatievanliteratuurgegevensdoorTooley (1978).
IndecurvevanLouweKooymans(1974)isvoorhetgemiddeldehoogwatereenlichte
kniknerkenbaarrond4000tot3500jaargeleden(uitgedruktinconventioneleC14-jaren).
DitverschijnsellijktdoordegegevensvanRoeleveld(1974)bevestigdteworden.Hetis
echteronduidelijkinhoeverreeendergelijkeknikookzoukunnengeldenvoordestijging
vanhetgemiddeldezeeniveau.Vergelijkingmetgegevensuitanderelanden(Bloom,1977;
Tooley,1978;Veenstra,1976)geeftweinigmogelijkhedentoteencorrelatiemeteenaf-
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name indezeespiegelrijzinginWest-Europa (Tooley, 1978).Deze tradgeruimetijdeerder
op,namelijkrond4000voorChristus.Overigens zijnvergelijkingen tussen geologisch
zeerverschillende gebiedenvanwegeeenongelijkgedragvandeaardkorst zeldengoedmogelijk,eenbezwaardat infeitealletheorieënomtrentwereldwijd optredende zeespiegelbewegingenbetreft (Pirazzoli, 1977).
Infiguur9zijntevensenkelebelangrijke stadia inhetontstaanvande strandwallenenduinen inNederland aangegeven.Voor zovergevormdvóór 3000jaarv.Chr.zijn
dezegeheelverdwenen alsgevolgvanmarieneerosie.Vande strandwallenenduinendie
tussen 3000v.Chr.encirca600n.Chr.zijngevormd iseenvrijgrootdeel gespaardgebleven.Daarvan iseengedeelteoverdektdoordeJongeDuinen,dievolgensJelgersmaetal.
(1970)nade 11eeeuwwerdengevormd.Tussencirca 2800en1500v.Chr.groeidedekust,
ondanks detoennogvrij snelle zeespiegelrijzing,eentientalkilometersuit (VanStraaten,
1965; Jelgersma etal.,1970).Wellichthingditsamenmetdevertraging indezeespiegelrijzingen/ofandereklimaatscondities dierond3000v.Chr.optradenbijdeovergangvan
hetAtlanticumnaarhetSubboreaal.Laterdaarentegenoverheerstekustafslagtijdens een
veellagertempovanzeespiegelrijzing.Dehiervoorbeschrevenkustuitbreiding lijkt
geendirectverband tevertonenmetdeeerder genoemdeknik indecurvevanLouwe Kooymans
(1974). Kustafslag en-aanwashebbeneengecompliceerder achtergrond danopgrondvande
zeespiegelrijzingverwacht zouworden.Zeespiegelrijzingkanweliswaar eenoorzaak zijn
vankustterugwijking (Bruun,1962;Schwartz, 1967),maarhoeftdaarbij geendominerende
roltespelen.Het gedragvandekustlijnkanzelfstegengesteld zijnaanwatopgrond
van zeespiegelbewegingen verwacht zouworden (Bird&Paskoff, 1979;Bloom, 1965;Valentin,
1952).Wijzigingen ingetijdestromingen,golfrichting en-energie,materiaalkenmerken,
diepteenhellingvande zeebodemeneventueel sedimentaanvoerdoorrivierenkunnenanderebelangrijke factoren zijnbijdekustontwikkeling.
3.3 TRANSGRESSIES OF TRANSGRESSIEFASEN?
Versnellingen ofvertragingen inde stijgingvanhet zeeniveautenopzichtevandealgemene tendensofsoortgelijke verschijnselen inde stijgingvanhetgemiddeld hoogwater
(zieTooley, 1978;Louwe Kooymans, 1974)kunnenoorzaak zijnvanverschuivingenvande
kustlijn.Deaardvandergelijke fluctuaties tijdenshetHoloceenwijstopeenklimatologische achtergrond. Zokaneenmondiale temperatuurstijging een (versnelling inde)
zeespiegelrijzingteweegbrengen.Dezekanvanbetrekkelijk korteduur zijn,bijvoorbeeld
enkeleeeuwen (Tooley, 1978). Derelatie tussenklimaatenkustontwikkelinggaatverder
danhetverband tussentemperatuuren zeespiegelbewegingen enhet isduswenselijk om
ookheteffectvanandereklimaatfactorentebezien.Veranderingen inde temperatuur
kunnen inhetalgemeeneenindicatie zijnvanmeeromvattende klimaatveranderingen.
Enkeleaspectendaarvan,zoalseenwijziging vandeoverheersendewindrichting ofeen
toenemendedepressie-enstormvloedactiviteit kunnenevenzeervanbetekenis zijnvoorde
kustontwikkeling. Diverseklimaatfactorenkunnengecombineerdwerkzaam zijnopdekustprocessen. Indezecontextvalttewijzenopeencumulatief effectvaneenverhoging van
detemperatuur (versnelde stijgingvanhet zeeniveau)eneentoenamevandestormvloedintensiteit.
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Transgressies enregressies zijnbegrippendierespectievelijkdeuitbreidingvande
zeetenkostevanhetlandenhetterugdringenvandezeetenvoordelevanhet landinhouden.Het zijndus infeite ineenhorizontaal vlakvoorkomendeverschijnselendiegeen
verbandhoeventevertonenmeteenverticaal optredendverschijnsel zoalsalgemene zeespiegelbewegingen.Hetoptredenvantransgressies inhetNederlandse kustgebied isafte
lezenaanerosieverschijnselen, zoalsgeulvorming inoudereafzettingenofveenpakketten,
maarookaanafzettingenvanmarieneofestuarieneherkomst,terwijlregressies zichin
deregellatencorrelerenaanveenvorming.Voorhetaldannietoptredenvantrans-en
regressieskaneencomplexvanfactorenverantwoordelijk zijn,zoalsde (regionaalwerkzame)klimatologische enhydrografische omstandigheden,delokaleconditievande
(natuurlijke)zeewering endeerosiegevoeligheid vanhetachterland enfactorendiedaarop indirectvan invloed zijn.Eenvoorbeeldvaneennegatieve invloed isdeontginning en
ontwateringvanveengebieden inNederlanddieindeMiddeleeuwendekansenopmariene
erosievergrootten.Het ideedat lokaleomstandighedenvandoorslaggevende betekenis
zoudenzijnvoorhetaldannietoptredenvantransgressies komthetduidelijkstnaar
vorenbijEdelman (1974). Dezeauteurwijsthetconceptvantransgressiefasen dateen
minofmeer gelijktijdig optredenvantransgressies inuitgestrektekustgebiedenveronderstelt,vandehand.Volgenshem zijnlokaleomstandighedenvanmeerbetekenisdanfluctuaties indezeespiegelrijzingofeenverhoogde stormvloedfrequentie. Dezevisie,die
minofmeertegengesteld isaandievanbijvoorbeeld deonderzoekersvandeRijksGeologischeDienst (bijv.Hageman, 1969;VanRummelen, 1970,1972)heeft zekerenigewaarde
ternuanceringvaneenaltestriktopgevatconceptvantransgressiefasen (Roeleveld,
1974).Nietteminwijzentalrijke,recentbeschikbaar gekomengegevensopeen zekere
synchroniteitvan transgressies enzelfsopeen zekereperiodiciteit.Degegevensvoor
Nederland zijn-afgezienvanenkeleafwijkingen,waaraanbijvoorbeeld lokale condities
ofminderjuistedateringen schuldkunnenhebben-redelijk goed tecorreleren (Hageman,
1969; VanRummelen,1972;LouweKooymans,1974;Roeleveld, 1974;Griede,1978). Figuur 10
geefthiervaneen illustratie.Minderduidelijk ligthetbijvergelijkingmetdiversegegevensuitaangrenzende landen (Tooley, 1978;Veenstra, 1976;Sindowski&Streif, 1974),
hoewelookdezevoorbepaaldeperiodeneen zekeresynchroniteit enzelfs periodiciteit
suggereren.Ditwijst inderichtingvaneengemeenschappelijke oorzaak,waarvoorklimaatveranderingenhetmeeste inaanmerking komen.
Hetregelmatig optredenvantransgressies enregressiesheeft totde veronderstelling
geleiddatervaneenbepaalde (vaste)periodiciteit sprake is.Bennema (1954)noemt een
periodevan 525jaar.Bakker (1953)komtopeenperiodevan500jaar.Menke (1969)komt
opbasisvanonderzoek inSleeswijk-Holsteinopeenperiodevan550jaar.Bakker legt
vooraleenverband tussentransgressies eneenverhogingvande stormvloedactiviteit.
Bennemakoppelt zijnbetoogvooralaanversnellingen envertragingen inde zeespiegelrijzing,metmogelijkdaaraanverbondeneenverandering indestormvloedfrequentie.Ook
Menke legteenverbandmetklimaatveranderingen.Hettoetsenvandergelijkeveronderstellingenvraagtnogveelonderzoek indateerbarekustsedimenten,terwijlookveelmeer
betrouwbarepaleoklimatologischegegevensbeschikbaarmoetenkomen.
EvenalsBakker (1953)kentLouweKooymans (1974)eengrote invloedtoeaanstormvloeden inverbandmetdeonregelmatigheden indestijgingvanhetgemiddeld hoogwater
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Figuur 10.TransgressiesenregressiesinNederlandvolgensverschillendeauteurs(grotendeelsnaarRoeleveld, 1974).Bronnen:1=Griede (1978);2-Roeleveld (1974);
3-LouweKooijmans (1974);4-VanRummelen (1972);5-Hageman (1969);6=Brandtet
al. (1965).C=Calais;D=Duinkerke.
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Figure 10.TransgressionsandregressionsintheNetherlandsaccordingtovarious
authors (mainlyfromRoeleveld, 1974).Sources:1»Griede (1978);2-Roeleveld (1974);
3-LouweKooijmans (1974);4»VanRummelen(1972);5-Hageman (1969);6-Brandtetal.
(1965).C=Calais;D=Dunkerque.

inzuidwestelijkNederland.Eenperiodemeteenmeeratlantischklimaatkanookoorzaak
zijnvanmeerneerslag (=rivierafvoer)endezerivierafvoerkaneenvrijbelangrijkerol
hebbengespeeldinditgebied.Oferinenigeperiodesprakeisgeweestvaneenduidelijk
verhoogdestormvloedactiviteit,laatstaanvaneenregelmatigeafwisselingvanrelatief
rustigeenrelatiefstormvloedrijkeperioden,isnogeenbronvandiscussie.Opgrond
vanhistorischegegevenskomtLamb(1977)opeenverhoogdestormvloedfrequentie,althans
opeenversterkteffectvanstormvloedenopkustgebiedenlangsdeNoordzeekustenvaneen
aantallandenmetduidelijkemaximainde13eeeuwenindelaat16een17eeeuw.
Gottschalk (1971,1975,1977)bestudeerdeuitgebreidehistorischebronnenoverdeperiode
800-1700inNederlandenvondeentoenamevanheteffectvanstormvloedentotenmetde
16eeeuw.Destormvloedenbereiktenindieeeuwhunmaximaleeffect,ominde17eeeuw
eenduidelijketerugvaltevertonen.Ditverschijnselgeeftredelijkemogelijkhedentot
correlatiemetklimaatgegevens(ziepar.2.2enpar.7.4.2).HetgemakwaarmeeGottschalk
zowelhetideevaneenzekereperiodiciteitinstormvloedactiviteitalseenrelatiedaarvanmetmilde,neerslagrijkewinters (bijv.Bakker.1953)afwijst,staatingeenverhoudingtotdegedegenheidvanhaaroverigewerk.Derelatieklimaat-transgressieende
aldannietvermeendeperiodiciteit inhetoptredenvantransgressieszijnslechtsaante
tonenenteverifiërenopgrondvaneendoorlopendereeksvangegevensdieonderlinggoed
vergelijkbaarzijn.Dateerbareafzettingenkomendaarineersteinstantievoorinaan-
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merking.DeconclusiesvanGottschalk (1971,1975,1977)vertonenindatlichtbeziende
volgendezwaktes:
- Deonderzochteperiodestaatnauwelijkstoeuitsprakentedoenovereenvermeende
periodiciteitvandeordevancirca500jaar.
- Detoenamevandehoeveelheidbronnenwaarvanookdekwaliteitmetdeeeuwentoeneemt,
zouopzichzelfalkunnenwijzenopeentoenamevanstormvloedactiviteiten.
- Historischebronnenbeschrijveninhetalgemeenheteffectvanstormvloedeninplaats
vanlouterenalleenhetoptredendaarvan.Degeconstateerdetoenameindeonderzochte
periodeenhetmaximuminde16eeeuwzoumedeverbandkunnenhoudenmeteengedurigeverzwakkingvandenatuurlijkezeeweringenmogelijkzelfsmethetgecombineerdeeffect
vaneenversneldezeespiegelrijzinginvoorafgaandeeeuwenen/ofmetwijzigingeninhydrografischezin,waardoordeopstuwingtijdensstormvloedentoeneemt.
OokandereuitsprakenvanGottschalkoverhetzeerlokalekaraktervanstormvloeden,toegeschrevenaanhetbeperktegebiedwaarhetmaximalestormvloedeffectsamenvaltmethet
tijdstipvanhoogwater,lijkennietalgemeengeldig.Haarkritiekopdeveronderstelde
relatietussenstormvloedfrequentieenhettypewintermaginabsolutezinterechtzijn,
inmeeralgemenetermenzijnerzekeraanwijzingenvooreenverband (zieo.a.par.7.4.2).
HetisvermeldenswaarddatDuphorn(1976)voornoordelijkDuitslandeensamenhang
vindttusseneenminofmeerwereldwijdeafkoelingsperiodeeneenverhogingvandestormvloedfrequentienaongeveer1940.Opderelatieklimaat-kustontwikkelinginennade
middeleeuwenwordtmeerindetailingegaaninhoofdstuk7inverbandmetdeaanvangen
faseringvandeJongeDuinvorming,
3.4 SEDIMENTTRANSPORTBIJZANDIGEKUSTEN
Aangeziendeaan-enafvoervanzandbepalendisvoorhetgedragvandekustlijnenindirectdusookvoordevormingvanduinen,wordtingegaanopdemechanismenvanzandtransportdiezichophetstrandenindeaangrenzendekustwaterenafspelen.Bijhet
zandtransportdoordezeekaneendrietalprocessenwordenonderscheiden,die,eventueel
incombinatie,zorgenvoorhetloswoelenen/oftransporterenvanzandvanstrandenzeebodem (o.a.VanStraaten,1961;1973;DeGraaff,1977):
- directegolf
werking
- stromingendiedoordegolfwerkingwordenopgewekt,teverdeleninstromingenmetals
effecteenlongitudinaaltransport (kustdrift)entransversaalgerichteretourstromen
(muienenscheurstromen)
- getijdestromingen
Dezeprocessenkunnenalsvolgtwordengekarakteriseerd:
Directe

golfwerking

Deorbitalegolfwerkingvanwaterdeeltjeskanbijoverschrijdingvan

eendrempelwaardezandvandezeebodemlosmakenenverplaatsen.Indepraktijkspeelt
hetproceszichnietafbijdieptesgroterdan20m (Bruun,1962),merendeelszelfsniet
bijdieptesgroterdan12m (DeGraaff,1977;King,1972).Indieperewaterenoverheerst
dewerkingvangetijdestromingen.
Hetlandwaartsgerichtezandtransport ismedeafhankelijkvandehellingvandezee-
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bodem.Eenrelatiefvlakkebodemleidtinhetalgemeentotlandwaarts,eenrelatief
steilebodemtotzeewaartstransport.Hetzogenaamdeevenwichtsprofielisenigszinsconcaafenkenteenverhangvan1:50à1:100voorfijnzandigesedimentenennatuurlijke
situaties.Indepraktijkblijkteendergelijkevenwichtsprofielaanonzekustenzelden
ofnooitbereiktteworden,omdatwisselingeninwaterstandonderinvloedvangetijverschillenofaanzienlijkestormvloedverhogingenvoorcomplicatieszorgen.Bovendienontstaanerbrekerruggen (Edelman,1967)ofbrandingsbanken (VanStraaten,1973),dieeen
duidelijkeafwijkingvaneenstrakconcaafprofielbetekenen.Voortskunnenkustverdedigingswerkenvoorafwijkingenzorgen.

Figuur 11.Zandtransportevenwijdigaandekustalsgevolgvanscheefinvallendegolven.
1.Afwijkingtenopzichtevanevenwijdiginvallendegolven.
2.Resulterendnettozandtransport.
3.Bewegingvanhetverplaatstezand
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Figure 11.Sandtransportparalleltothecoastcausedbywavesapproachingatanangle.
1.Angle (onshorewaves)fromwavesapproachingcoastwithrespecttonormal.
2.Resultingnetsandtransport.
3.Movementofsand (schematic).
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Stromingen die door golven worden opgewekt Dezekunnenwordenverdeeldinstromingen
evenwijdig aandekustenstromingendwarsopdekust.Deeerstesoortwordtwel aangeduid
metdetermkustdriftenonderverdeeldinbrandingsdriftenstranddrift (o.a.DeGraaff,
1977).Beidesoortenkustdrift ontstaanonderinvloedvanscheefinvallende golven,diein
debrandingszonesenindeoploopzonevangolvenophetstrandeenlongitudinaal zandtransportteweegbrengen (fig.11).Alsdeinvalshoekvandegolvenopagesteldwordt,danis
het longitudinaal transport evenredigmet sinus2a(Edelman, 1967).Datbetekenteenmaximaal transportbijeenhoekvan45°.Ditproces treedtopinsamenwerkingmetdedirecte
golfwerking,diehet zandkanloswoelen.Dezecombinatieisergbelangrijkvoordekustontwikkeling. Degolfenergie,datwil zeggendeenergiedieinbrandingszoneenstrandzonevrijkomtvoortransport,wordtalsdominante factorvoordeontwikkelingenveranderingenvanhetstrandbeschouwd (Rheineck&Singh, 1973;King, 1972).
Kustdriftisduseenprocesdatquaintensiteit sterkafhankelijkisvandegolfenergieendeinvalshoek.Daardebewegingsrichting vandegolffronten langsdeNederlandsekustruimtelijk gezienweinigverschillenvertoont (VanStraaten, 1961), speeltvooral
dekustexpositie eenbelangrijke rol.Intheorieistenaanzienvankustdriftbijeen
rechte,ongestoordeen'oneindig'langekustlijneneenzelfde invalshoekvandegolffronteneenevenwichtstoestand aanwezig,alsinelkkustgedeelte eengelijkehoeveelheid zand
uitbovendrifts gelegendelenwordtaangevoerd alsernaarbenedendriftsedelenverdwijnt.
Hetisduidelijkdat erbijgebogenkustlijnendoorexpositieverschillen (onder aanname
vaneenvaste invalshoekvandegolven)aanmerkelijke transportverschillen kunnenoptredendiekunnen leidentot lokaleaanwasofafslag. Kustgedeeltenmeteen'ongunstige'
invalshoek (bijv.45graden),diegrenzenaankustgedeeltenmeteenkleinere invalshoek
kunnenaanzienlijke verliezenvertonendoorhetontbrekenvanvoldoende zandaanvoerter
compensatievanverliezen.OpmacroschaalisvoordeNederlandse kust eendriedelingop
grondvanexpositieverschillen aantegeven (naarVanStraaten, 1961):
ZoneI :Cadzand -Noordwijk (ZW-NO)
ZoneII :Noordwijk-Texel
(ZZW-NNO)
Zone III:Vlieland -Rottum
(W-0/WZW-ONO)
Zowel zoneIalszone IIIverkerenineennadeligepositie tenaanzienvankustdriftprocessen. Illustratiefisfiguur 12waarineenreekseilandenisweergegevenmetverschilleninexpositie.Indit fantasievoorbeeld datgrote gelijkenismetdesituatievan
deNederlandseWaddeneilandenvertoont,wordtdeongunstigepositievandebovendriftse
eilandenaangegeven.Dezewordtversterktdoordediepere zeebodem,waardoor minder
zandaanvoerviadedirecte golfwerking optreedtendoordegetijderesultante,dieoostwaartsisgericht.VanStraaten (1964)schathetjaarlijks transport terhoogtevan
Terschellingop2-3miljoenm .Dit transport geschiedtinoostelijke richting.InzoneI
(Cadzand-Noordwijk)vindteennetto-transport innoordelijke richtingplaats.Devastelandkust tussenNoordwijkenDenHelderkentvolgensdezeauteurgeenduidelijk nettotransportalsgevolgvankustdrift.
Golvendie zichnaarhet landbewegengaangepaardmeteenzekerwatertransportin
dezelfde richting.Ditleidtnoodzakelijkerwijs tothetontstaanvan retourstromingen
diehetoverschot aanwaterwegwerken.Deze stromingen,dieminofmeerdwarsopdekust
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Figuur 12.Schemavanhetzandtransport langseenserieWaddeneilanden (gewijzigd naar
Van Straaten, 1964).
a-zandtransport naardeWaddenzee.
b»zandtransport naardekust.
c-kustdrift onder invloedvangolven.
A-F :Waddeneilanden.
A,B: verlies doorkustdrift gecompenseerd door aanvoermet'bovenstroomse'delen. Verlies
door transport naarWaddenzee gecomponseerd door aanvoeruitdeNoordzee.
C: Sterkekustdrift, verliesvanzandnaarWaddenzee niet gecompenseerd door aanvoeruit
Noordzee.
D,E,F:kustdriftvanFnaarDtoenemend door invalshoekvanheersendewind-engolfrichtingen. Sedimentverlies doorkustdrift entransport naarWaddenzee niet gecompenseerd.
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Figure 12.Transport ofsand along aseriesofbarrier islands (adapted fromVanStraaten,
1964).
a-transport ofsand intothetidal flats.
b=transport ofsand tothecoast.
c=wave induced coastal drift.
A-F: barrier islands.
A,B: lossesbycoastal drift compensatedbysand from 'upstream'.Lossesbytransportto
the tidal flats compensated bysand fromtheNorthSea.
C: strong coastal drift, lossesofsand totidal flatsnotcompensated bysand fromthe
NorthSea.
D,E,F: fromFtoDincreasing coastal drift inrelation toanglesofwind andwaves.
Lossesofsedimentbycoastal drift andbytransport totidal flatsnotcompensatedby
supply fromtheNorthSea.

staan,bestaanuitareaal optredende onderstromingen endemeer geconcentreerde stroming
indezogenaamde muiendieaansluitenopstromingen naar dieperwater,diemetdeterm
'scheurstromen' (VanStraaten, 1973;DeGraaff, 1977)aangeduidworden.Deze stromingen
kunneneenrolspelenbijhetverplaatsenvanzandnaar dieperwatervanafondiepe delen
ofhetstrand.Afgezienvanhetdoor golvenendusindirect doordewind opgewekte proces
van kustdrift, bestaatookeendirect doordewind aangedrevenprocesvanlongitudinaal
zandtransport ophetstrand.Verstuivingen indelengterichting kunnen inbepaalde gevalleneenlongitudinaal zandtransport teweegbrengendatdekustdrift overtreft (VanStraaten,
1961; 1973).
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Getijdestromingen

Voordeontwikkelingvaneengeslotenkustzijngetijdestromingenmoge-

lijkvanbelang.TussenHoekvanHollandenDenHelderzijnvolgensdehydrografische
kaartdesnelhedenvandezestromingenvrijlaag.Tijdensspringtijwerdmaximaal2,5à
3,5km/ugemeten.Degetijderesultante isnoordwaartsgericht.DeinvloedvangetijdestromingenisgroterinzuidwestelijkNederlandenhetWaddengebied,waardestroomsnelhedenhogerzijnenstroomgeulenindezeegatenkortonderdekustlopen.Dezezijnvaak
zeerdiep (inhetWaddengebiedtotca.50m)enkrijgenonderbepaaldeconditiesstroomsnelhedenvanmeerdan10km/uteverwerken (Waddenzeecommissie,1974).Stroomgeulen
kunnenzichdaarvrijsnelverleggenendanvoorhevigekusterosiezorgen,zoalsblijkt
uitdegeschiedenisvandiverseWaddeneilandenenZeeuwseenZuidhollandseeilanden
(bijv.Bakkeretal.,1979a).Opdergelijkemechanismenwordtindevolgendeparagraaf
3.5teruggekomen.

3.5 KUSTVORMEN

DeNederlandseNoordzeekustisruwwegindrievormenteverdelen:
- estuarienekust
- geslotenkust
- waddenkust
Allevormenhoudenverbandmetdeprocessendietothetontstaanleiddenenmomenteeltot
opzekerehoogtedekustvormeninstandhouden.Ophunbeurtroependekustvormeneen
typischcomplexvanprocessenop.Dezewisselwerkingtussenvormenenprocessenvormt
slechtsgedeeltelijkeenevenwichtssituatie,aangezienelkekustvormaanvoortdurende
veranderingenblootstaat.Dehuidigevormvandewadden-enestuarienekustismerendeels
pastotstandgekomenindemiddeleeuwen.Ondankskustverdedigingzijnzijooknunogaan
relatiefsnelleveranderingenohderhevihg.
Deestuarienekustvorm (s.l.)treftmeninzuidwestelijkNederlandaanvanafongeveer
CadzandtotHoekvanHolland (heteffectvandeDeltawerkenvoorlopigbuitenbeschouwing
latend),degeslotenkustvanafHoekvanHollandtotDenHelderenvanDenHeldertoten
metRottumeroogdewaddenkust.OverigensisdeKopvanNoordhollandookeeuwenlang(tot
ca.1550)eenwaddengebiedgeweest (Westenberg,1961;Schoorl,1972).Vandegenoemde
kustvormenwordt,inverbandmetdeheersendekustprocessen,maar ookmetbetrekking
totanderelandschapsecologischrelevantegegevens,eenkortekarakteristiekgegeven.
Estuariene

kust HoeweldenaamDeltagebiedisingeburgerd,vormendevoormaligeZeeuwse

enZuidhollandseeilandenenwatereninfeiteeengebiedmetestuariën.Estuariënzijn
veelaltrechtervormigverwijderiviermondingen,annexzeegaten,dieafgezienvandeuitstromingvanrivierwaterookhetin-enuitstromenvanzeewatertijdensebenvloed
kennen.Deeilanden,waterenenbankeninendirectvoordezeegatenzijnveelalgeoriënteerdindeuitstroomrichtingvanhet(rivier-)water.ZuidwestelijkNederlandheeftqua
vormnogsteedshetkaraktervanhetmondingsgebiedvanRijn,MaasenSchelde.Doorallerleioorzakenhebbenderiviermondingenzichvooralindemiddeleeuwenaanmerkelijkverwijdtotbredezeegaten (o.a.Vlam,1942;Hageman,1964;VanRummelen,1970;Hofker,1939).
(InmiddelsheeftdeaanlegvandeDeltawerkenvooringrijpendewijzigingengezorgd).
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Hetin-enuitstromendwaterbereiktindegeulengrotestroomsnelheden.Wanneer
stroomgeulenzichverleggentreedtaanzienlijkeerosieop,waarbijdoorondermijningvan
kustengrootverliesaanlandkanoptreden.Inrustigermilieuskanzandofslibtotafzettingkomenenleidentotzand-ofslikplatenenkweldervorming.InBakkeretal.
(1979a)staatbeschrevenhoezeerprocessenvanerosieenaanwasinhistorischetijdhet
aanzienvandevoormaligeeilandenhebbengewijzigd (zieookbijlage IV).Naastdeverondersteldeabsolutetoenamevandeinvloedvandezeehebbenverschuivingenincapaciteitvandezeegatentotaanzienlijkeveranderingengeleid (Vlam,1942).Indatverband
kangewezenwordenophetverschijnseldatebstromingenalsmedehetrivierdebieteen
bankenstelselzeewaartsvandeeigenlijkemondinginstandhouden,dateenzekerebeschermingbiedtaandeeilandgedeeltenterweerszijdentegenoverkustprocessen,zoalsbijvoorbeeldkustdrift.
Infiguur13ishetdynamischekarakteropschematischewijzeinbeeldgebracht.
Aangegevenisdatsommigeeilandgedeeltenaanerosieonderhevigzijn,terwijlanderedelen
aanwasondergaan.Demeerzeewaartsgelegendelenkrijgeninhetlaatstegevaloverwegend
zandigmateriaaltoegevoerd,hetgeentotduinvormingkanleiden.Deslibaanvoerisin
verbandmetdeaanvoervanrivierwaterrelatiefhoog,zodatindemeerbeschuttedelen
ookslibwordtafgezet.Devariatiesinhetrivierdebietendewisselendeinvloedvan
hetzeewaterveroorzakeneengrotevariatieinwaterstandenenzoutgehaltes.
Gesloten

kusten

InNederlandwordteengeslotenkustaangetroffentussenHoekvanHolland

enDenHelder.Dezekustbezitvannatureeenveelgeringerevariatieinkustexpositie
enkustprocessendandeestuarienekust.DatdekusttennoordenvanPettennietaltijd
geslotenwaskwamreedstersprake.Inparagraaf4.4komtnaarvoren,datereertijds
eveneensnatuurlijkeonderbrekingenvandekustaanwezigwarenbijEgmondenKatwijk
(mondingvandeOudeRijn).Dezeopeningenslotenzichrespectievelijkrondhetbegin
vandejaartelling (Jelgersmaetal.,1970)enhalverwegedemiddeleeuwen (o.a.Eisma,
1968).

Waddenkusten

DeWaddenkustbestaatuiteenketenvaneilandendiemethunlengteas

merendeelsevenwijdigaandehoofdrichtingvandekustliggenenzijngescheidendoor
zeegatendiedeNoordzeeverbindenmetdeachterliggendeWaddenzee.DeWaddenzeeis
ondiepenvaltbijlaagwatergrotendeelsdroog.Buitendegeulenindezezeevormenzich
afzettingenvanzandenslib.Hetfijnstemateriaalzetzichvooralafnabijhetvastelandennabijdewantijen.Doorhetvrijwelontbrekenvanriviermondingeninofnabij
hetNederlandseWaddengebiedisdeslibaanvoerveelgeringerdaninhetestuarienegebied.
InhetWaddengebiedwordtvoortdurendzandafgezetvanuitdezeegaten,omdathetgebied
eenlangzamebodemdalingtenopzichtevandezeespiegelondergaat.DeWaddenzeewordtin
datverbandwelals 'zandwolf'betiteld.
Devormvandeeilandenendewijzigingendiedekustlijnenindeloopdereeuwen
ondergingen (zievooreenoverzichtBakkeretal.,1979a)getuigenvaneenzeerdynamische
situatie,waarbijsommigeeilandeninenkeleeeuwenspectaculaireveranderingenondergingen.DitgeldtmetnamevoorVlielandenSchiermonnikoog (o.a.Anon,1946;Isbary,1936).
Dezeveranderingenwordengrotendeelsveroorzaaktdoordebijzondersterkekustdrift29

Figuur 13.Schemakustvormen en-processen bij een estuariene kust.
1»bankenstelsels
6
ebstroom
2 " aangroeikust
7
ebstroommet rivierdebiet
3 "kusterosie
8
dieptelijn
4 "vloedstroom
9
duinen
5 »vloedstroom minus
rivierdebiet
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Figure 13.Scheme of coastal forms and -processes of an estuarine coast.
1= sand-bar systems
6 • ebb current
2 • accretion coast
7- ebb current and river discharge
3 » coastal erosion
8 =depth contour
4 - flood current
9- dunes
5 - flood current minus
river discharge
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Figuur 14.Schemakustvormenen-processenvaneenwaddenkust.
1-bankenstelsels
6»dieptelijn
2»aangroeikust
7-duinen
3»kusterosie
8=wantij
4•vloedstroom
5-ebstroom

5=3
6/"
7 s\/^

8Ï *
Figure 14.Schemeofcoastalformsand-processesofa'waddencoast'.
1»sand-barsystems
6=depthcontour
2-accretioncoast
7=dunes
3»coastalerosion
8=waterdivide
4»floodcurrent
5-ebbcurrent
processenendekrachtigegetijdestromen.Eenbelangrijkerolindeprocessenvanafslag
enaangroeivaneilandenwordttoegeschrevenaandebankenstelselsinenaandezeewaartsezijdevandezeegaten,ookwelbuitendelta'sgenoemd.Dezezijnongeveerwaaiervormig
gerangschiktendoorsnedendoorstroomgeulen(fig.14).Inhetalgemeenbepaaltdeuitstroomcapaciteitvaneenzeegatdeomvangvaneendergelijkebuitendelta.Evenalsinhet
estuarienegebiedbiedenzijeenbelangrijkebeschermingaandeeilandgedeeltenter
weerszijdentegendegolfaanval.Opmerkelijkisdatdezebankenengeulendeneigingvertonenzichinderichtingvandeoverheersendekustdriftengetijderesultante,dusoost-
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Figuur 15.Dewandelingenvan 'Onrust'en'RazendeBol'(naarThijsse,1943).
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Figure15.Movementsof'Onrust'and'RazendeBol'(afterThijsse,1943).

Figuur 16.Stadiainkustontwikkeling (schematisch)naverbindingvantweeeilandenen
hetverdwijnenvaneenbuitendelta.

Figure16.Coastaldevelopment (schematic)afterfusionoftwoislandsand\hedisappearanceofanouterdelta (buitendelta=outerdelta;kustafslag=coastalerosion).
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waarts,teverplaatsen.Ditgeeftaanleidingtoteenminofmeerperiodiekoptredenvan
kusterosieenkustaanwasindienzichrespectievelijkeenstroomgeuldanweleenzandbank
naardeeilandkustverlegt.Inhetlaatstegevalkaneeneilandeenaanzienlijkeuitbreidingondergaan (o.a.VanderBurgt, 1936).Hetvergroeienvaneenbankofplaatmet
eeneilandwordtwel 'verheling1 genoemd.DegeschiedenisvanTexelenTerschellinggeeft
eenaantalvandergelijkegebeurtenissentezien (zieook:VanderBurgt,1936;VanDieren,
1934enThijsse,1943).Figuur 15brengtditmechanisme inbeeldmetbetrekkingtot
zuidelijkTexel.
Hetbelangvanbuitendelta'svoordebeschermingvaneilandenderelatietussen
omvangvanbuitendeltaendecapaciteitvaneenzeegatwordtonderstreept ingevallen,
waarbijdecapaciteitomwatvoorredendanookafneemtofwanneerhetzeegatwordtafgesloten.Debuitendeltavermindert inomvangofverdwijntgeheelendaarmede (eendeel)
vandebeschermendewerking.Figuur 16geeftweerwatergebeurtnaverbindingvantwee
eilandenenhetwegvallenvandebuitendelta.Afhankelijkvandebenodigdetijdvoorhet
instellenvaneenniéuweevenwichtssituatiedoetzichopverschillendeplaatsenkustafslagvoor.Inhetalgemeengeldtdatwaddeneilandendieeen 'overmatige'verlenging
hebbenondergaandoorbijvoorbeeldverhelingsprocessen,bijdeuiteindenredelijkbeschermd zijndoordebuitendelta's,maar inhetmiddenafslagondervinden.Ditverschijnseldoet zichondermeervoorbijTerschellingenAmeland (o.a.Bakkeretal.,1979a).
DekustontwikkelingbijdeWaddeneilanden isweergegeveninfiguur 14.Deminof
meerperiodiekeprocessenalsgevolgvanverplaatsingvanplatenofbankenengeulenin
dezeegatenhebbenvooralgevolgenvoordekoppenvandeeilanden.Debedragenvooraangroeienafslag zijnhiervaakhetgrootst.Insommigegevallenkanersprakezijnvan
eenbetrekkelijkevenwicht (Terschelling).Inanderegevalleniseengedurigeterugwijkingvandekusthetgevolg.Despectaculairekustlijnverplaatsing sinds1688vanVlielandisaftelezenophethistorischekaartje infiguur17.Deverplaatsingvaneen
Waddeneilanddoorafslagaandewestzijdeenaangroeiaandeoostzijdewordt zichtbaar
inhethistorischekaartjevanSchiermonnikoog (fig.18).
3.6 EFFECTENVANWATERSTAATKUNDIGEWERKENOPDEKUSTLIJN
Al geruimetijdspelenwaterstaatkundige ingrependoordemenseenbelangrijke rolbij
dekustontwikkeling. Inditverbandbehoeftslechtsgewezentewordenopdeaanlegvande
Westkappelse Zeedijk (annoca.1550)endereedseeuwenoudetoepassingvanpaalhoofden
ofstenenstrandhoofden.Vooral indevorigeeeuwzijnbelangrijkewerkenuitgevoerd,
diedirectekustverdedigingofeenanderdoelbeoogden.Indeeerstecategorievaltde
aanlegvanstrandhoofden,indetweedebijvoorbeelddeconstructievangrotehavenhoofden
bijHoekvanHolland,ScheveningenenUmuiden. Indezeeeuwzijnnadeoorlognoggrootschaligerwerkenuitgevoerd,zoalsdeDeltawerken (bijnavoltooid)endeaanlegvande
Maasvlakte.
Paalhoofdenofstenenstrandhoofdenhebbenvooraltotdoeldeerosiealsgevolgvan
kustdrifttegentegaan.InmiddelswordengrotedelenvandeNederlandsekustminofmeer
beschermd:kustgedeelteninzuidwestelijkNederland,tussenHoekvanHollandenScheveningen,tennoordenvanEgmondaanZeetotaanDenHelderenstukkenvandeeilanden
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Texel,VlielandenAmeland.Deaanlegvandeeerstehoofdenvondplaatsinde18eeeuw
(o.a.Delflandsehoofden).Grotedelenzijnindevorigeeeuwenhetbeginvandezeeeuw
beschermd.Demaatregelheeftevenwelslechtsgedeeltelijkeffect,aangeziendeerosie,
hoewelinminderemate,voortduurtenaangrenzende,onbeschermdedelenvaakaanversterkteerosieonderhevigraken.
Havenhoofden,somsvelehonderdenmetersinzeeuitstekend,dwingenparallelstromingenuitdekustenbeïnvloedendekustdrift.Inderegelwordtdezandbalansinhet
aangrenzendekustgebiedzodanigverstoord,dathetmeestnabijgelegendeelextrazand
ontvangt,hetgeenveelaltenkostegaatvanverderweggelegendelen.Opdenduurstelt
zicheenevenwichtstoestandin.Afhankelijkvandeoverheersenderichtingvandekustdriftkandesituatieterweerszijdenvanhavenhoofdeneenasymmetrischbeeldopleveren
(VanStraaten,1961).
DeinvloedvandeDeltawerkenopdestrandenenduinenisvooralsnogmoeilijktebeoordelen,gezienhetfeitdatdeaanlegnogzeerrecentisenomdatéénvandeverwachte
gevolgen-deversneldeafslagvandemeestgeëxponeerdeeilandgedeelten-moeilijkiste
onderscheidenvandekustafslagvóórdeaanlegvandewerken.Indebeschuttehoekenbij
deaanhechtingvanafsluitdammeneneilandenvindteenverwachteaccumulatievanzand
plaats.Doorhetgrotendeelswegvallenvanin-enuitstromingwordtoplangeretermijn
eennatuurlijkeafbraakvandebankenstelselsinenvoordemondvandezeegatenverwacht.
Daarbijzullendeverstinzeeuitstekendedelenvandevoormaligeeilandentolmoeten
betalen,terwijldeterugwijkendedelenbijdeafsluitdammenaanwaszullenondervinden.
Degehelekustlijnzalzichnaarallewaarschijnlijkheid gaanstrekken.Devraagis
alleenhoelangditaanpassingsproceszalduren.
Detechniekenvankustverdediginghebbeninmiddelsenigeveranderingondergaan.Op
enkeleplaatsen (Goeree,Voorne,Scheveningen,TexelenonlangsopAmeland)heeftRijkswaterstaatzandsuppletie,datwilzeggenzandaanvoervaneldersnaarbedreigdestrandgedeelten,uitgevoerd.Dezemaatregelbeoogthet (tijdelijk)herstelvandezandbalans.
Eenanderemethode,dienogineenexperimenteelstadiumverkeert,isdeaanlegvaneen
semi-permeabele,zogenaamdeblokkendamindieperwater.

3.7 HETGEDRAGVANLAAGWATERLIJN,HOOGWATERLIJNENDUINVOET
Kustafslagen-aangroeilatenzichafmetenaandeverplaatsingvandelaag-enhoogwaterlijn(resp.desnijlijnvanhetstrandmethetniveauvangemiddeldlaag-engemiddeld
hoogwater)endeduinvoet.Dezeverplaatsingisvanaf1843systematischbestudeerddoor
jaarlijksestrandmetingen(VanStraaten,1961).Gegevensvanvoordietijdzijnin
sommigegevallenuitoudekaartenafteleiden.Deonderlingeafstandtussenlaagwaterlijn(LWL),hoogwaterlijn (HWL)enduinvoet (DV)isafhankelijkvandestrandhelling,de
getijde-amplitude (varieertvan3.78mteVlissingentot1.34mteDenHelder)ende
stormvloedactiviteit,diedehoogteliggingvandeduinvoetvooreengrootdeelbepaalt.
Destrandhellingvanhet 'nattestrand'-gelegentussenLWLenHWL-ismeestalniet
groterdan1:40à50,dievanhet 'drogestrand'-gelegentussenHWLenDV-nietgroter
dan1:20.Dergelijkebedragentreftmenaanbijerosievekusten.Hellingenvanaangroeikustenkunnenbeduidendkleinerzijn.Deafstandtussengenoemdelijnenisbijerosieve
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kustendusaaneenbepaaldminimumgebonden,afhankelijkvandeconditiesinhetbetreffendekustvak(bijv.getijdeamplitude,expositietenopzichtevanstormvloeden).Vander
Burgt(1934)noemtvoorhet 'drogestrand'eenkritischebreedtevan50(a80)m,dit
medeopgrondvangegevensvanWentholt (1912).Bijkustgedeeltendiemetstrandhoofden
verdedigdworden,treftmenookgeringerebreedtesaan.
BijkustafslagenduslandwaartseverplaatsingvanLWL,HWLenDVwordengenoemde
kritischeafstandenbewaard.Inhetalgemeenvertoontbijverplaatsingendelaagwaterlijn
grotereuitslagendandehoogwaterlijn,terwijlkungedragindetijdgerekendweinigafwijkt.Deduinvoetvertoonteenafgezwaktensomsvertraagdgedragtenopzichtevande
hoogwaterlijn (zieo.a.Eisma,1968).VolgensDubois (1916)kandeduinvoetbijkustafslagookovereengrotereafstandverplaatstwordendandeHWLendeLWL.Bijkustaangroei
speelteenonderlingekritischeafstandgeenrol.TochblijktdeHWLdeLWLvrijgoedte
volgen.Deduinvoetkaneengrotenaijlingvertonen,zelfszodanigdatduinaangroeioptreedtterwijlHWLenLWLalweerophunretourzijn.Ditsoortrelatieswordtinfiguur
19inbeeldgebracht.
Tijdensstormvloedenkunnentientallenmetersvandeduinvoetinzeeverdwijnen.
Edelman(1967)wijdteenhoofdzakelijktheoretischebeschouwingaanditprocesengeeft
cijfersvoorberekendeverliezenbijverschillendestormvloedhoogten (t.o.v.NAP)enverschillendehoogtenvandewaterkerendeduinreeks (tabel 1).Tervergelijkingmogedienen,
dathetstormvloedpeilin1953eenhoogtevangemiddeldNAP+3,9mbereikte.
Hetzanddattijdenshogestormvloedenaandezeereepwordtonttrokken,kanophet
strandofinondiepwaterwordengedeponeerdenonderrustigerconditiesweertengoede

Figuur 19.Deverplaatsingvandegemiddeld laagwaterlijn (GLW),gemiddeldhoogwaterlijn
(GHW)endeduinvoet (DV)bijkm-paal54inNoord-Hollandvanaf 1945(naargegevensvan
Rijkswaterstaat)
verplaatsing (m)
100-

50— GLW

A

0-

/

\
GHW

150-

1945

1950

1960

1970

Figure 19.Shiftinmeanlow-watermark (GLW),meanhigh-watermark (GHW)anddune-foot
(DV)atkilometrepoleNo.54inNorth-Holland since 1945(datafromNationalBoardof
PublicWorks).Landwaarts= towardsland,zeewaarts=towardssea.
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Tabel 1.Terugwijkenvandeduinvoetinmeters
bijverschillendeduinhoogten (H)enstormvloedpeilen (F),beideninmeterstenopzichtevan
NAP (naarEdelman,1967).
H(m)

5
10
15
30
50

P(m)

2

3

4

5

0
0
0
0
0

35
20
16
6
4,5

78
48

127
80
60
33
20

37,5
17,5
11,5

Table 1.Retreatofthedune-foot (m)fordifferentheights (m)ofdunes(H)andstorm-surge
levels(F)abovemeansea-level (afterEdelman,
1967).

komenaanstrandofzeereep.Ditgeldtnietalgemeenomdatbepaaldekustgedeeltendoor
longitudinaalzandtransportblijvendeverliezenlijdenofomdateendeelvanhetzandvia
bijvoorbeeldscheurstromenindieperwaterterechtkomtenzodoendenietopkortetermijn
beschikbaarkomtvoorstrandophogingofduinopbouw (zieookCook&Gorsline,1972).
3.8 KUSTLIJNVERANDERINGENINDEHISTORIE

Bestuderingvanoudekaartenenkroniekenleertdaterzichinhistorischetijdaanzienlijkekustlijnveranderingenhebbenvoorgedaan,vooralinhetestuarieneenwaddengebied
endeKopvanNoordholland.VooreenuitgebreidoverzichtenvoorliteratuurwordtverwezennaarBakkeretal.(1979a). Eendeelvandekustlijnveranderingenistevindenin
bijlage4. Depositievandekustlijnrondhetbeginvandejaartellingisenigszinsaf
telezenaandeoverblijfselenvanRomeinsebouwwerkendienueenkilometerofnogverder
inzeeliggen,zoalsdeNehalennia-tempelterhoogtevanDomburg (Walcheren)endeArx
BrittanicaterhoogtevanKatwijk (zieresp.VanRummelen,1972enJeswiet,1913).Beter
gedocumenteerdinkaartenofkroniekenzijndeontwikkelingenindelatemiddeleeuwenen
daaropvolgendeeeuwen.Tabel2geeftenkelecijfersoverdeverplaatsingvanhoogwaterlijnofduinvoet.Demeestecijfershebbenbetrekkingopdevannaturedynamischekusten
inzuidwestelijkNederlandenhetWaddengebiedalsmedehetvoormaligWaddengebiedten
noordenvanPetten.HetkustgedeeltetussenScheveningenenEgmondisinhetalgemeenaan
minderveranderingenonderheviggeweest,allijktkustafslaglokaalofwellichtookover
grotereafstandvóórhetmiddenvandevorigeeeuwvanbelanggeweest (Bakkeretal.,1979).

3.9 DEDUINVOETVERPLAATSINGSINDSCIRCA1850
Naongeveer1850isvanwegedebeschikbaarheidvanbetrouwbaretopografischekaarten
(schaal1:50000)enstelselmatigestrandmetingeneengedetailleerderoverzichtvanhet
kustlijnverloopteverkrijgen.Gezienhetbelangvoordeduineninzowelgeomorfologisch
alshydrologischopzicht (o.a.Bakkeretal.,1979b)wordtalleenopdeduinvoetverplaatsingsindsdietijdingegaan.NaastkaartgegevenszijngegevensvanEisma(1968)enBakker
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Tabel2.Kustaanwasof-afslag langsdeNederlandse Noordzeekust (excl.gegevens over
dekustlijn tussen Scheveningen enPetten). Vooreenvolledige bronvermelding zieBakker
etal.(1979a).
Kustvak

Plaats (+evt.richting)

Periode

Walcheren

VIissingen
Zoutelande
Westkapelle
Domburg
HalverwegeVrouwenpolderOostkapelIe

1293
1680
1450
1753
1650

Schouwen

Westenschouwen(Zuid)
NieuwHaamstede
HalverwegeNieuwHaamstedeRenesse

1660 -heden
1660 -heden
1660 -heden

- 500m DV
- 1000m DV
- 1250m DV

Goeree

West-Goeree
FlauweWerkpaal11
KwadeHoek

eind M.E. -heden
1700 -heden
1700 -heden

- 2000m
- 900m
- 700m

DV
DV
DV

Voorne

GroenePunt

1608 -heden

- 800m

DV

HoekvanHollandScheveningen

1
s-Gravenzande
terHeijde
HalverwegeterHeijdeen
Scheveningen
Scheveningen

1611 -heden
1611 -heden
1611 - 1800

- 900m HWL
- 700 m HWL
- 300m HWL

1611 -1800

- 200m

HWL

Petten
Zwanewater
Callantsoog
HalverwegeCallantsoog-Huisduinen
Huisduinen

1550
1570
1570
1550

-

750m
1500m
1300m
1000m

HWL
DV
HWL
HWL

eind 16eeeuw-heden

- 500m

HWL

Texel

Zuidpunt (Zuid)
DenHoorn (West)
Slufter(West)
Eierland (Noord)

1732
1732
1630
1688

-

1300m
1000m
1300m
1700m

DV
DV
DV
DV

Vlieland

Kroonpolders (Noord)
Midden-Vlielandpaal47
OostvlielandNoordpaal52

1688 -heden
1688 -heden
1688 -heden

- 2000m
- 550m
- 1200m

DV
DV
DV

Terschelling

West-Terschelling(West)
Hoorn (Noord)

1854 -heden
1854 -heden

+ 1200m

DV
DV

Hollum(West)
Hollum (Noord)
Buren(Noord)
Oerderduin (Noord)

1850
1568
1850
1850

_ 500m

Westpunt
Midden (Noord)

1568 -heden
1600 -heden

Place

Period

Petten-Huisduinen

Ameland

Schiermonnikoog
Coastalregion

-heden
-heden
-heden
-heden
-heden

-heden
-heden
-heden
-heden

-heden
-heden
-heden
-heden

-heden
-heden
-heden
-heden

Bedrag

-

500m
450m
300m
350m
700m

- 200m
500m
- 500m
+ 800m
+

- 2300m
+

700m

Dijk
Dijk
DV
DV
DV

DV
DV
DV
DV
DV
DV

Accretionorretreat

Table2.Coastal accretionorretreat along thecoast oftheNetherlands (excluding data
onthecoastline betwen Scheveningen andPetten).Foracomplete reviewofsourcessee
Bakker etal.(1979a). Dijk=Dike,DV=dune-foot,HWL-highwater line.
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Figuur20.NettoverplaatsingvandeduinvoetlangsdeNederlandsekusttussen1850/1860
en1960/1970.

Figure20.Netshiftinthedune-footalongtheDutchcoastbetween 1850/1860and
1960/1970.Blacktrianglesindicateretreat;opentrianglesindicateseawardaccretion.
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&Joustra (1970)gebruikt.Degegevenszijnbijeengebrachtinhetkaartje infiguur20.
Opvallend inditoverzichtisdesterkvariërendesituatieinhetestuarieneenwaddengebied,waaropkorteafstandvanelkaarduinaangroeien-afslagvoorkomt.Devastelandkustvertoonteengelijkmatigerbeeld,waarbijvanzuidnaarnoorddezonetussenHoek
vanHollandenScheveningenafslagheeftondervonden (afgezienvandeaanwasvlakbijde
havenhoofden),vervolgenseenzonemetgeringeaanwastotaanEgmond,enverdernoordelijk
totaanDenHeldereensomsforseachteruitgangvandeduinvoet.Zoisbijvoorbeeld vrijweldegeheleTexelseNoordzeekust (HWLenduinvoet)aanachteruitgangonderhevig.Ook
elderslijktderecenteontwikkelingmindergunstigdanopgrondvandecijfersuitde
afgelopeneeuwteconcluderen zouzijn.InhetWaddengebied ishetbeeldbijvoorbeeld
gunstig,omdatmeneindvorigeenbegindezeeeuwveel stuifdijkenheeftaangelegd
(o.a.Visser,1947enBakkeretal.,1979a).Demeerrecenteontwikkelingblijktuit
bijlage4,waarvoordezeereepisaangegevenofdezeactueleafslagkenmerken (klifvorming)
vertoont,ofwelvanwegehetgevaardaarvoornaarbinnenwordtgebracht ('rollendezeereep',
par. 6.2.5).
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4 Geologie

k.1

INLEIDING

DewordingsgeschiedenisendedaarmeesamenhangendegeologischeopbouwvandeNederlandse
kuststreekgeveninzichtindenatuurlijkedynamiekvandekustduinenenverklarende
hydrologischeenbodemgesteldheid.Defysischeenchemischeeigenschappenvanhetmateriaalnabijhetoppervlakbepaleninaanlegdebodemgesteldheidendaarmedehetmilieuvan
plantendier.Defysischeeigenschappen zijnverantwoordelijkvoordedoorlatendheidvan
delagendieinofonderhetduinzandwordenaangetroffen.Chemischeenfysischeeigenschappenvanhetduinzandwerkenbovendiendooropdeaardenintensiteitvaneolische
processenendedaaruitresulterendevormenwereld.Mededoorgeologischestudiesiseen
ouderdomsbepalingvanduinsystemenmogelijkgebleken.
Indelaatstedecenniaisdekennisvandegeologischegesteldheidvandekuststreek
aanzienlijkvergroot.Noemenswaard zijndestudiesvanVanLiere (1948),VanderMeer
(1952),VanStraaten (1965),Pons&Wiggers (1959;1960),Pons&VanOosten (1976),de
kaartbladkarteringenvandeRijksgeologischeDienst,schaal1:50000metbijbehorende
toelichtingen (Hageman,1964;VanRummelen,1965,1970,1972; VanStaalduinen, 1979),
degedegenstudievandeduinenvanhetvastelandvanZuid-enNoord-Holland (Jelgersma
etal.,1970)eneenglobaalgeologischoverzichtvanhetWaddengebied,inclusiefeen
kaartmetdeschaal 1:50000vanTerschelling (VanStaalduinen, 1977).
Inhoofdzaakmetgebruikmakingvanbovengenoemdebronnenwordteenbeknoptoverzicht
vandegeologischegeschiedenisgegeven.Debesprekingisbeperktgebleventothet (Laat-)
PleistoceenenhetHoloceen,metdenadrukopdeOudeenJongeDuin-enStrandafzettingen.
Voorregionale informatiewordtverwezennaareerdervermeldeliteratuurendeliteratuuropgaveinBakkeretal. (1979a).Destratigrafieisaftelezenuittabel3.Eenglobale
overzichtskaartisinfiguur21opgenomen.
4.2 HETPLEISTOCEEN
HetPleistoceenwordtgekenmerktdoorijstijden (glacialen)endehiertussenvoorkomende
warmetijden (interglacialen).Hetiseentijdvakdatzichvolgensdehuidigegegevens
uitstrektevanongeveer2500000totongeveer 10000jaargeleden.Inhetvoorlaatste
glaciaal (Saalien)isonslandgedeeltelijkmet ijsbedektgeweest,iniedergevalten
noordenvandelijnVogelenzand-Nijmegen.Uitdietijdstammendekeileemafzettingen
dieopveleplaatsenopenigediepteindeondergrondvandeduinenaanwezig zijnenop
Texelzelfsopkorteafstandvandeduinenaandeoppervlaktekomen.Voorhetoverige
bestaandeafzettingenuithetSaalienvoornamelijkuitfluvioglaciaalenfluviatiel
materiaal.
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Tabel3.Stratigrafischetabel(samengesteldnaarZagwijn&VanStaalduinen,1975;Pons&
Wiggers, 1976enKoster,1980).
STRATIGRAFISCHETABELVANHETH0L0CEENEN
Indeling

Tijdsschaal

EENDEEL

Marieneafzettingen (Westland-Formatie)
(geochronologie)

Subat-

2000n.
/A.D.

Chr.

1000n.
/A.D.

Chr.

VANHETPLEISTOCEEN

DuinkerkeIIIC
Duinkerke H I B
Duinkerke U I A

>600
n.Chr.
/A.D.

Zandigekustafzettingen

JongeStrand-en
Duinafzettingen

lanti0

Ö

Duinkerke11(100v.Chr./
B.C.-600n.Chr./A.D.)

cum

>
OudeDuin-en

Duinkerke1(1000-100
v.Chr./B.C.)
1000v.
/B.C.

Chr.

2000v.
/B.C.

Chr.

3000v.
/B.C.
4000v.
/B.C.
5000v.
/B.C.

Chr.

6000v.
/B.C.
7000v.
/B.C.

Chr.

Subboreaal
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Atlanti-

td

cum
O
•J

Boreaal

O
03

Chr.
Chr.

Duinkerke0(1800-1000
v.Chr./B.C.
CalaisIVB(2150-1800
v.Chr./B.C.)
CalaisIVA(2750-2150
v.Chr./B.C.)
Calais111(3300-2750
v.Chr./A.D.)
Calais11(4300-3300
v.Chr./B.C.)
Calais1(6000-4300
v.Chr./B.C.)

Veen

Strand(wal)-

s
I-I

afzettingen

Strandwallendoor

e
<a

>

erosiegeheel

co
•H
CO

verdwenen

oa

co

Chr.

Preboreaal

Weichselien

Fluviatiele,eolischeen
periglacialeafzettingen
(o.a.FormatiesvanTwente
enKreftenheye)

a
w

,. •

B.

90 000
P.

Ë6IH1ÊT1

pa

o
o
H

00
H
W
J
PM

200 000
B.P .
Saalien

Overwegendmarieneenfluviatieleafzettingenen
veen(o.a.Eem-Formatie)

Glaciale,periglaciale,
fluviatieleeneolische
afzettingen

Table3.StratigraphietableafterZagwijn&VanStaalduinen (.1975),Pons&Wiggers(1976)
andKoster (1980).
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OphetSaalienvolgdeeeninterglacialetijd,hetEemien,waarindezeegrotedelen
vanonslandoverspoeldeenmarienezand-enkleisedimentenwerdengedeponeerd.Indelen
vandelaatsteijstijd (hetWeichselienofdeWürmtijd)heersteinonslandeentoendraklimaat,waarbijdewindenhetsneeuwsmeltwaterzandigenlemigmateriaalafzetten.Verderwerdveelfluviatielmateriaalafgezet.
Dehierbovenbeschrevenopvolgingvanafzettingenislangnietoveralindeondergrondterugtevinden.VooreenbelangrijkdeelisdattoeteschrijvenaanerosieveprocessentijdenshetHoloceen,waarbijbijvoorbeelddeafzettingenuithetEemienenWeichseliengrotendeelszijnopgeruimd.ZorustoptalvanplaatseninhetWaddengebiedeen
pakketjong-holoceneafzettingendirectopkeileem(VanStaalduinen, 1977).

4.3 HETHOLOCEEN
Dezeespiegelisvanaf7000v.Chr.ruim40mgestegen.Destijgingvanhetzeeniveau
heefteenoverheersendstempelgedruktopdeverticaleenhorizontalerangschikkingvan
deholoceneafzettingeninwestelijkennoordelijkNederland.HetNoordzeebekkendattijdenshetmaximumvanhetWeichselienvrijwelgeheelwasdrooggevallen,vuldezichmetzeewaterendekustlijnverschoofgaandewegoverhetinnoordwestelijkerichtinghellende
pleistoceneoppervlakintegengestelderichting.Dezeopschuivingbrachtdeverplaatsing
vaneenaantalsedimentatiezonesmetzichmee.InnavolgingvanZagwijn(1975)kaneen
drietalkenmerkendehoofdzoneswordenonderscheiden:
(a)eenzandigekustzonemetstrandwallenenduinen
(b)eenzonemetklei-enzandafzettingineenmilieuvanwadden,kweldersenbrakwaterlagunes
(c)eenzonemetveenvormingineenzoet-totbrakwatermilieu.
Totongeveer3000v.Chr.werdenbijdekustontwikkelingdegevormdestrandwallensteeds
afgebrokendoordeopdringendezeeenverderlandwaartsontstondennieuwestrandwallen.
Deafzettingenuitdeonder (b)en(c)genoemdezonesvielendusaandezeetenprooiof
werdendoorstrand-enduinzandoverdekt.Inditproceskwam,althansinhetkustgebied
tussenMonsterenAlkmaar,eenkenteringrond3000v.Chr.,toendekustzichonder
vormingvanseriesstrandwallenjuistzeewaartsgingverleggen (zieookpar.4.4).Deze
kenteringhoudtvermoedelijkverbandmetdetemperatuurdalinginhetSubboreaal,waardoor
dezeespiegelrijzingookinonzestrekenmindersterkwerd.Voortskanookeenwijziging
inwindrichtingen-sterkteinvloedgehadhebbenophetkustwaartstransportvanzand.
HeteersteveeninhetHoloceenontstondophetpleistoceneoppervlakalsgevolgvan
deopstuwingvanzoet(grond-)waterdoordestijgingvandezeespiegel.Ditveenpakket,
ookwelBasisveengenoemd,isvooralalsgevolgvancompactieinhetalgemeenvrijdun.
Afhankelijkvandematevanbeschermingdooreensysteemvanstrandwalleneneventueel
duinenontstondeenwadden-,kwelder-oflagunairafzettingsmilieu.Dehiergedeponeerde
getijde-afzettingenbestaanuitzand-enkleilagen.BijdezogenaamdeCalaisafzettingen
ofOude-Getijde-afzettingenwordeneenaantaltransgressiefasenonderscheiden (CalaisI,
II,III,IVAenIVB)dietussen6000en1800v.Chr.optraden.Hetoppervlakvande
CalaisafzettingenligtgemiddeldopNAP-4m.
Landwaartsvandestrandwalzoneskoninzoettotbrakwaterveengroeiplaatsvinden,
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evenalsindevochtigestrandvlaktentussendestrandwallen.Devormingvanditveen
(Hollandveen)beslaateenlangdurigtijdvak (tabel3)enoverlapt(indetijd)deCalaisafzettingenengedeeltelijkdelatergevormdeDuinkerkeafzettingen.Inveelgevallenis
ersprakevanafwisselendveenlagenenmarieneafzettingen,dierespectievelijkwijzen
opregressiesentransgressies.DegroeivanhetHollandveenisgrotendeelsgestoptrond
demiddeleeuwen,toenontginningenontwateringdoordemenshetspecifiekemilieuaantastten.
DeDuinkerke-afzettingenofJonge-Getijde-afzettingenzijnontstaannaongeveer
1500v.Chr.envertonenquageneseenmateriaalkenmerkenovereenkomstmetdeCalaisafzettingen.ErwordteenzestalDuinkerke-transgressiefasen (Duinkerke0,I,II,UIA,
H I BenIIIC3)onderscheiden.
Afgezienvandekustuitbreidingtussenongeveer3000en1500v.Chr.isdekustop
veelplaatsenaangetast,waarbijdestrandwalsystemenwerdenafgebroken.Hetdomineren
vanafbraakprocessenleiddeinzuidwestelijkNederlandtothetgrotendeelsverdwijnenvan
destrandwallenentoteensteedsverderlandinwaartsstrekkendemarieneinvloed.Wellichtmedeinverbandmetdeaanwezigheidvannatuurlijketoegangswegen(riviermonden)en
eengroteregetijdeamplitudekondezeederiviermondenverderverwijdeneneenestuariene
kustvormontstaan(DeJong,1960).Waarschijnlijkhebbendezeveranderingenzichvooreen
grootdeelindemiddeleeuwenafgespeeld(hoofdstuk3).
HethuidigeWaddengebiedgetuigt,evenalshetvoormaligeZuiderzeegebiedvanenorme
verliezen.Groteoppervlaktenveengebiedvielentenoffer,eenproceswaaraandemens
dooronvoorzichtigeontginningspraktijkenindemiddeleeuwenmedeschuldigwas.Hetsysteemvanstrandwallenofdaarmeevergelijkbareafzettingendieveelaldekernvande
Waddeneilandenvormen,isinhetnoordenlaterontstaandanin(zuid)westelijkNederland
(Jelgersmaetal.,1970;VanStaalduinen,1977).
DevormingvandeJongeDuineniseenbijzonderegebeurtenisindegeologischegeschiedenisvanhetkustgebied.Vrijplotselingendoornognietgeheelopgehelderde
oorzakenwerden,waarschijnlijkinhoofdzaaknade9eof10eeeuw,grotemassa'sduinzand
afgezet (JongeDuinafzettingen).Opdevormingvanenerzijdsdestrandwallenenbijbehorendeduinen (OudeDuin-enStrandafzettingen)endelatergevormdeJongeDuin-(en
Strand-)afzettingenwordthiernaverderingegaan.
4.4 OUDEDUIN-ENSTRANDAFZETTINGEN
Infiguur21wordteenoverzichtgegevenvandevoornaamsteafzettingeninhetNederlandse
kustgebied.Deliggingvandestrandwallenenbijbehorendeduinenisweergegeven,evenals
destrandvlaktendieveelalvaneenveendekzijnvoorzien.DeeerstecategorieisaangeduidalsOudeDuin-enStrandzanden.Eendeelvangenoemdeafzettingenisoverdektmet
JongeDuinafzettingen.Uitdekaartjesblijktdirecthetverschiltussenhet 'vasteland'
tussenAlkmaarenMonster,zuidwestelijkNederlandenhetWaddengebied.
HetgebiedmetstrandwallenenbijbehorendeduinenisophetvastelandvanNoordenZuid-Hollandhetmeestintactentevenshetbestonderzocht.VanStraaten(1965)onder3.Opdeongewenstekoppelinginterminologietussenstratifigrafischebegrippenen
verschijnselenalstransgressiefasenwordtgewezendoorRoeleveld (1974).
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1.Jonge Duinafzettingen/Younger Dune deposits
2. Jonge Strandafzettingen/Younger Beach deposits
3.Jonge Duin- en Strandafzettingen op Oude Duin- en Strandafzettingen/Younger Dune and
Beach deposits on Older Dune and Beach deposits
4. Strandwallen met Oude Duinafzettingen/
•Beach-barrierswith Older Dune deposits
IOude Duin- en Strandafzettingen
5. Overige Oude Duinafzettingen/Other Older
fOlder Dune and Beach deposits
Dune deposits
6. Pleistocene afzettingen aan de oppervlakte/Pleistocene deposits on the surface
7. Duinkerke-afzettingenop Pleistocene afzettingen/Dunkirk-deposits on Pleistocene
deposits
8.Duinkerke-afzettingen; Hollandveen soms aanwezig/Dunkirk-deposits; Holland-peat sometimes present
9. Jonge Duin- en Strandafzettingen op Duinkerke-afzettingen (met eventueel Hollandveen/
Younger Dune and Beach deposits on Dunkirk-deposits (withpossibly Holland-peat)
10. Veen in strandvlakten (Hollandveen)/Peat inbeach plains (Holland-peat)
11.Alsvorige, bedekt door Jonge Duin- en Strandafzettingen/ Like previous unit, covered
by Younger Dune and Beach deposits.
12.Kunstmatig opgehoogd terrein/Artificially raised areas.
Figuur 21.Globale geologische kaart van het Nederlandse kustgebied. Bronnen: Hageman
(1964); Jelgersma et al. (1970); Pons &Van Oosten (1976); Van Staalduinen (1977);
Van Staalduinen (1979); Stichting voor Bodemkartering (1965); Van Rummelen (1970);
Van Rummelen (1972).
Figure 21.General geological map of the Dutch coastal area. Sources:Hageman (1964);
Jelgersma et al. (1970); Pens &Van Oosten (1976); Van Staalduinen (1977); Van Staalduinen (1979); Stichting voor Bodemkartering (1965); Van Rummelen (1970); Van Rummelen
(1972).
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scheidtbijdevormingvandestrandwalleneentweetalfasen:heteerste,meestlandinwaartsgelegenstelselwerdtussen2800en2100v.Chr.gevormd,terwijlhettweede,meer
zeewaartsgelegenstelselindeperiodetussen2200en1500v.Chr.ontstond (zieook
Jelgersmaetal.,1970).Devormingvaneenstrandwalisinprincipeeenmarienproces,
waarbijdegolfwerkingvoorhetloswoelenenlandwaartstransporterenvanzandzorgt.
Welkaandeeldedirectegolfwerking,dekustdriftendegetijdestromingenindeaanvoer
vanzandhebbenismoeilijkvasttestellen.Voorhetontstaanvandestrandwallenin
westelijkNederlandlijktvolgensVanStraaten(1973)hetlongitudinaaltransportvan
grootbelangtezijngeweest.
Destrandwallenwerdenvoortdurendopgehoogddoordezandaanvoertijdensextreem
hoogwater.Hierdoorvielentijdenslagerewaterstandengroteoppervlaktenzanddroog
enditgafaanleidingtoteolischeprocessen.Zozijnopdestrandwallenduinenontstaan
diegemakkelijkeropgrondvanhoogteliggingenreliëfdanopgrondvanmateriaalkenmerkenvandestrandwallenzijnteonderscheiden.Deduinenwerdenvanzelfsprekendvooral
dichtbijzeegevormd.Alsdeduinenverdervanzeeafkwamenteliggenwerdenzegestabiliseerd.VolgensJelgersmaetal.(1970)kanbijdevormingvandeOude-Duinafzettingen
eenaantalverstuivings-enrustfasenwordenonderscheiden.Verstuivingenduurdenvoort
totindeRomeinsetijdenindemeestwestelijkedelenenopdeWaddeneilandenzelfs
totindemiddeleeuwen (VanStaalduinen,1977).Deafwisselingvanverstuivingenenrustfasenisaftelezenaanprofielenwaarbijzandlagenenhumeuzeofveenlaagjeselkaaropvolgen.C14-enarcheologischedateringendoorJelgersmaetal.(1970)maakteneentijdsaanduidingvangenoemdefasenmogelijk.Dezeisaftelezenuitfiguur22,waarinvergelijkbareverschijnselenmetbetrekkingtotdeJongeDuinafzettingenzijnopgenomen.
Jelgersmaetal.(1970)vermeldenookeenaantaltransgressiefasen,dievolgensdeauteurs
chronologischesamenhangvertonenmetderustfasenindevormingvandeOudeDuinen.
Deduinvormingheeftzichmerendeelsbeperkttotdestrandwallenzelf,zonderde
tussengelegenstrandvlaktenopgroteschaalmetzandteoverdekken.Hetzandisinsommige
gevallenzoalsinhetWaddengebied (VanStaalduinen,1977)enopSchouwen(VanRummelen,
1970)1kmofmeervanhetbrongebiedverwijderd (Jelgersmaetal.,1970).Eenhorizontaleverplaatsingindeordevan5km,zoalswedievandeJongeDuinenkennen,heeft
waarschijnlijknietplaatsgevonden.Enigevervlakkingtijdensderelatieflangebestaansperiodemagzekernietuitgeslotenworden.
Uitfiguur21blijktdatdestrandwallenenbijbehorendeduinenoptweeplaatsen
wordenonderbroken:bijEgmond/CastricumenbijKatwijk.DeonderbrekingbijKatwijkhoudt
verbandmetdemondingvandeOudeRijn (doordeRomeinenRhenumgenoemd).Dezeriviermondingverzanddepashalverwegedemiddeleeuwen,integenstellingtotdeopeningter
hoogtevanEgmond/Castricum,eenestuariumdatzichineennoordelijkeenzuidelijkearm
vertakteendatinRomeinsetijdalvrijwelwasgesloten(Jelgersmaetal.,1970).Dit
estuariumheeftvermoedelijkgezorgdvoordescheidslijntussenzandenmetverschillende
eigenschappentennoordenentenzuidenvandezegrens(zieookpar.4.6).
HetestuariumterhoogtevanHoekvanHollandismindergemakkelijkuithetstrandwallenverloopafteleidenomdatdestrandwallenhiervrijwelgeheelzijnverdwenen.Het
zeewaartsbuigenvandenoordelijkgelegenstrandwallensuggereerteenbelangrijkeuitmonding (zieookHageman,1964).Dezemonding-doordeRomeinenvermoedelijkalsHelinium
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Figuur22.FasenindevormingvandeOudeDuinafzettingen (OD)enJongeDuinafzettingen
(JD).Onderbrekingenindeduinvormingzijnmetarceringenaangegeven (vereenvoudigd
naarJelgersraaetal.,1970).
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Figure22.PhasesintheformationoftheOlderDunedeposits (0D)andYoungerDune
deposits (JD).Interruptionsintheduneformationareindicatedbyhatchedareas(simplifiedfromJelgersmaetal., 1970).

betiteld-heeftzijnfunctiebewaard,zijhetdatdezeindeloopvandetijdeenaanzienlijkeverplaatsingheeftondergaan(o.a.GeologischeKaart1:50000,bladRotterdam-West;Beekman,1919).Bijalleriviermondenofestuariakunnendemarieneafzettingen
zichindenabijgelegengebiedenuitbreiden.IndebuurtvanKatwijkisditverschijnsel
zeerduidelijk (o.a.VanderMser,1952;VandePlassche,1979).
InzuidwestelijkNederlandkomenrestenvanstrandwalafzettingenen-bijbehorende
duinenvooropWalcherenenopSchouwen(VanRummelen,1970,1972).Dezeafzettingenzijn
inouderdomvergelijkbaarmetdeeerdervoorhetHollandsevastelandbeschrevenexemplaren. DestrandwalvanWalcherenwerdvermoedelijkinhetLaat-Calaisgevormd (2700-2200
v.Chr.),terwijldeOudeDuin-enStrandafzettingenopSchouwenreedsrond2200v.Chr.
bewoningkenden (VanRummelen,1970;TrimpeBurger,1958;1960).
BijdeNederlandseWaddeneilandenisnognietduidelijkofoveralvergelijkbare
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strandwallenvoorkomen,hoewelgeologischonderzoekOudeDuin-enStrandafzettingenheeft
aangetoond,evenals zogenaamdeOude-StrandvoetzettingenopVlieland,Terschellingen
Ameland (VanStaalduinen, 1977).DeOudeStrand-enStrandvoetafzettingen zijnvooral
tijdensdeDuinkerke-O-transgressie (1500-1000v.Chr.)afgezet,datwilzeggenlateren
ineenveelkortereperiodedanbijhetHollandsevasteland.DeOudeDuinafzettingen zijn
vooralnahetbeginvandejaartellingenzelfsgedeeltelijk indemiddeleeuwengevormd.
Dathetgeheelvanzandigekustafzettingenvanjongeredatumisdanin (zuid)westelijk
Nederlandhangtmogelijksamenmetdedynamischekustgeschiedenis,minder sedimentaanvoereneenoverheersenvanlongitudinaal zandtransport.
Destrandwallenenbijbehorendeduinenwerdenzeervroegbewoond.Archeologisch
materiaaluithetLaat-Neolithicum,deIjzertijd,deRomeinse tijdendemiddeleeuwenis
bijherhalingaangetroffen (zievooreenoverzichtAdrianietal.,1980;Jelgersmaetal.,
1970).Pollenonderzoekwijstopeenvegetatiegeschiedenis,waarbijduindoorn (Hippophaë)
enjeneverbes {Juniperue) totongeveer500v.Chr.domineerdenendaarnatothetbegin
vandejaartellingkruidachtigen.Vanafdietijdbreiddehetboszichuitmetsoorten
alsbeuk (Fagus), eik (Quercus), els {Alnus} enberk {Betuia). Ontbossingvondineen
deelvandeHollandseduinenalinde7een8eeeuwplaats,eldersgebeurdeditpasin
de 11een12eeeuwoflater.Indemiddeleeuwenwerdbovendienhetagrarisch grondgebruik
geïntensiveerd.DeontbossingheeftvolgensJelgersmaetal.(1970)wellicht bijgedragen
aanhetverlandinwaarts stuivenvandeJongeDuinen.
Bodemvorming tijdensderustfasen inhetontstaanvandeOudeDuinenheeftinhet
algemeengeleidtoteenvrijdiepebodemontwikkeling,waarbijpodzoleringendiepeontkalkingopvallen (Jelgersmaetal.,1970). Drogedelenzijnlokaal zelfstot5mdiepte
ontkalkt,onderdegrondwaterspiegelwordenkalkgehaltestotcirca6 %(DeJong,1951)of
zelfs10 %(Jelgersmaetal.,1970)aangetroffen.Terreindelen,dielangalsbouwgrond
zijngebruikt (o.a.indemiddeleeuwen)hebbeneendikkehumeuzebouwvoor('geesten':
zieo.a.VanderMeer,1952;DeCock, 1965).
4.5 DEJONGE DUINAFZETTINGEN
InhetbeginvandezeeeuwwerdenafzettingenonderscheidendielaterOudeenJonge
Duinenwerdengenoemd (Jeswiet,1913;Tesch,1920tm. 1930).Hetonderscheidberustvooralopdetijdvanontstaan,dedaaraanverbondenverschillen inbodemontwikkeling enveelaldegeomorfologischeverschillen.Lithologischeverschilpunten zijnnauwelijksaante
geven,omdathetmateriaalvandeJongeDuinenofwelvandeOudeDuin-enStrandafzettingenafkomstigisofeennagenoeg identiekeherkomstbezit.
UitabsolutedateringenvanJongeDuinafzettingen tussenMonsterenEgmondbleek
volgensJelgersmaetal.(1970)datdevormingpasinde12eeeuwisbegonnenendathet
aanzienvandeJongeDuineningrotetrekkenisbepaald gedurendededaaropvolgende vier
eeuwen.DegegevensoverdeduinenvanTerschelling zoudenindezelfderichtingwijzen
(VanStaalduinen, 1977).VanandereduingebiedeninNederlandbestaannauwelijks exacte
dateringen.Hoewelopaspecten zoalsaanvangsfaseendemogelijkeoorzakenhiervanin
hoofdstuk7apartwordt ingegaan,volgthiereenglobaaloverzicht.
UitdeonderzoekingendoorJelgersmaetal.(1970)bleekdatdeduinvormingvande
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Figuur 23.Schematisch overzicht vandeopvolging vandeOude enJonge Duinafzettingen
indeAmsterdamse Waterleidingduinen (naar Jelgersma etal., 1970).
1-Jong Duinzand
5= podzolbodem
2-OudDuinzand
6•humeuze laag
3 = strandzand metmariene
7• kalk-gyttja
schelpen
4 •veen engyttja
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Figure 23.Outline ofsuccession ofOlder andYounger Dune deposits inthedunes of the
Amsterdam Municipal Waterworks (after Jelgersma etal., 1970).
1•Younger Dune sand
5=podsolic soil
2=Older Dune sand
6=humic band
3 =beach sand with marine
7= lime gyttja
shells
4 =peat andgyttja

kustduinenvanhetHollandse vasteland ineenaantal fasen isverlopen. Zijmaken onderscheid indefasen IaenIb,IIenIII(fig.2 3 ) . Fase Ia speelde zich volgensdeauteurs
af inde12eeeuwenzouzijnoptevatten alseentijd waarinhetoorspronkelijke,geaccidenteerde Oude Duinoppervlak werd geëffend door verstuiving vandehogere delenen
opvulling vandelaagtes.Vermoedelijk viel deze fase samenmeteendroge periode. Fase
Ib (12een13eeeuw) bracht deafzetting vanvrijwel horizontale zandlaagjesopdegeëf-
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fendevlakteuitfaseIa.Tijdens deïe fasewerdvolgensdeonderzoekersookdehoge,en
duidelijkgeprononceerdebinnenduinr$eksgevormd.Devormhiervanduidtopeensnelle
verplaatsing (ziepar.6.2.7 'loopduinreeks').HetklimaatzoutijdensfaseIbrelatief
vochtigzijngeweest (Jelgersmaetal.,1970).FaseII,dievanafongeveer1400toten
metde16eeeuwzouhebbengeduurd,brachtgrootschaligeverstuivingendieindevastelandduinenmerendeelsparaboolachtige,reliëfrijkeduinenmeteen 'kris-kras'-gelaagdheidopleverden.DezebepalenvooreengrootdeelhetaanzienvanhetJongeDuingebied.
Eenlaatstefase(III)wordtdoorJelgersmaetal.(1970)alsminderingrijpendbeschreven. Bijdezefase,volgensdezeauteursvermoedelijkinde18eeeuwvanmaximalebetekenis,wordtvooraldedichtstbijzeegelegenzonemetoverwegendkleinereparaboolduinen
gevormd.Dezevormenhebbeneenwatwestelijkerazimuthdandeoverwegendzuidwest-noordoostgeoriënteerdeduinenuitfaseII.Delaatstgenoemdeduinenzijntrouwensvooreen
deelookvervormdtijdensfaseIII.VoorhetdoorJelgersmaetal.(1970)onderzochte
gebiedblijktuithistorischebronnendatverstuivingenookinde 'rustfase'tussenfase
IIenIIIennafaseIIIoptraden.Datgeldtookvooranderegebieden,zoalsenkele
Waddeneilanden,waaringrijpendeversituivingentotaanhetbeginvandezeeeuwplaatsvonden(ziepar.5.4). Vanwegededynamischekustontwikkelingisinhetestuarieneen
Waddengebieddeleeftijdsverdelingvsinduinenverschillend.Hierdoorisdefasering,
zoalsbijdeduinenvanhetHollandsevastelandvastgesteld,eldersveelminderduidelijk.

4.6 HERKOMSTENEIGENSCHAPPENVANHÉTSTRAND-ENDUINZAND
Hetstrand-enduinzandlangsdeNederlandsekustbezitzowelwatbetreftchemischeals
fysische (granulaire)eigenschappeneenvariabelesamenstelling.Hetmeestopvallende
verschijnselisdezogehetenkalksprongbijBergen.Zuidelijkvandezegrensbevathet
zandinderegelmeerdan2 %CaCCL,tennoordendaarvanveelalaanzienlijkminder.De
rijkdomvanhetzandaanandereingrediënten,zoalsijzerofveldspaat,isvaakevenredig
metdekalkverdeling.Dezerijkdomhééftnietalleeneenduidelijkeuitwerkingopde
plantegroei,watbijvoorbeeldtotuitdrukkingkomtinhetfloristischonderscheidtussen
het (kalkrijke)Duindistrictenhet (kalkarme)Waddendistrict (Heukels&VanOostroom,
1970),maarook-endanvaakindirectviadevegetatie-opdegeomorfologischegesteldheid.
Demateriaalverschillenhoudenverbandmetdeherkomstvanhetzandendeaarden
intensiteitvansecundaireprocessen^zoalsschelpaanrijkingofuitloging.Watdeherkomstaangaatbestondenereertijdsterschillendeopvattingen.Staring (1856)beschouwde
dekustzandenvooralalsomgewerktpleistoceenmateriaal.Dubois (1911)daarentegen
dachtdeherkomstteverklarenopgrcjmdvaneenintensiefnoordwaartsgerichttransport
vanzanddoorgetijdestromingennadedoorbraakinhetHoloceenvanhetNauwvanCalais,
eenopvattingwaarookTesch(1920-1930)zichbijaansloot.Latermateriaalonderzoek
brachtmeergegevens (Edelman,1933;Baak,1936;Crommelin,1940;VanStraaten1961en
1965),maarhetisvooralEisma(1968)geweest,diedooreensystematischestudievande
kustzandentussenHoekvanHollandenVlielandderelatietussenherkomst,geschiedenis
enmineralogischesamenstellingduidelijkmaakte.Zijnuitkomstenkunnenalsvolgtglobaalomschrevenworden:
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1.Dekustzandenbestaanvooraluitomgewerktevroeg-enmiddenpleistocenezanden.Ten
noordenvanBergenzijnhetmerendeelsglacialezandenuithetSaalien,maarookMaasenRijnzandvandeS-associatieenenigRijnzandvandeAS-associatie (vooreentoelichtingzieEdelman,1933).Aangezienoostelijkmateriaalvanpleistoceneouderdomnietof
nauwelijksdoorlatereerosieisblootgelegd,speeltditeenondergeschikterol.Ten
zuidenvanBergenishetvooralomgewerktRijnzandvandeS-associatiemeteenbijmenging
vanlaat-pleistoceen/holoceenRijnzand.
2.Derelatiefscherpescheidingtussendemineralogischverschillendezandennoordelijk
enzuidelijkvanBergenwordtindeeersteplaatsveroorzaaktdoordeconditieswaaronder
deafzettingenmetdeverschillendemineraleninhoudzijngevormd,waarbijdeliggingvan
hetlandijstijdenshetSaalieneenrolheeftgespeeld.Doordeliggingvanhetlandijs
werddeRijnnaarhetzuidengedrongenenvoerdeweinigmateriaalmeeraannaarnoordelijkegebieden.EentweedebelangrijkeoorzaakisdathetgebiedtennoordenvanBergen
inhetHoloceenzeerlangetijdofwelgeheelbuitenbereikvandezeelagofweleenondiepzeegedeeltevormdemeteengeringekansopvormingvanschelpen.Hetinparagraaf
4.4genoemdeestuariumbijEgmond/Bergenwasbovendienlangetijdeennatuurlijkebarrière
voordeuitwisselingvanzanduitmineralogischverschillendegebieden.Nietteminiseen
mengzoneinhetgebiedtussenBakkumenBergenherkenbaar.
3.Hetaluminium-enijzergehaltevanhetstrand-enduinzandisnauwverbondenmetde
herkomst.HogegehalteskomenvoorindezandenzuidelijkvanBergen,lageinhetgebied
tennoordenvandieplaats.Hetaluminiumgehaltehangtgrotendeelssamenmetdeverdeling
vandeveldspaten(plagioklaasenkaliveldspaat).Voordegranulairefractie200tot250
ymgeldenpercentages>13 %voorhetgebiedtenzuidenvanBakkum,8tot13 %voorhet
gebiedtussenBakkumenBergenenminderdan8 %tennoordenvanBergen (bijlage1,
fig.62en 63).
4.Hetmagnesiumgehalteverlooptongeveerparallelmethetcalciumgehalte,alzijner
alsgevolgvandifferentiëleverweringsomsvrijgroteverschillenindecalcium/magnesiumverhouding (VanSleen,1912).
5.Hetkalkgehaltewordtgrotendeelsbepaalddoordeaanwezigheidvanschelpfragmenten,
inminderematedoormineralenzoalsbijvoorbeeldcalciet.Delagekalkgehaltesvande
zandentennoordenvanBergenwordenindeeersteplaatsveroorzaaktdoordeherkomstvan
hetzand (overwegendSaalien,weinigbijmengingvanmarien,d.w.z.schelprijk,Eenden)
envervolgensdoordehistorievanhetgebied.Verderspeeltdelangdurigeuitlogingeen
rol,evenalsdeuiterstkortebestaansperiodevaneenmilieuwaaringemakkelijkvergruisbareschelpenzichkondenontwikkelen.HetgebiednoordelijkvanBergenheeft,zeker
sindsdeaanvangvandemiddeleeuwen,eenuiterstgrotekustterugwijkingondergaan
(Schoorl,1972;Pons&VanOosten,1976).
6.Kustprocessenhebbenvialongitudinaaltransportslechtsvooreenzeergeringemenging
gezorgd.Denoordwaartsgerichtresultanteisvangeringebetekenis.
DeconclusiesvanEisma(1968)geveneenbevredigendeverklaringvoordeverschillen
inmineralogieenkalkgehaltesterweerszijdenvande 'kalksprong'bijBergen.Wijgaan
hiernawatdieperinopdekalkrijkdomvanhetduinzand.ZowelBoerboom (1963)als
4.Medevanwegehetgeringeaandeelvanoostelijkpleistoceenmateriaal (ziepunt1).
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Figuur 24.Primaire gehalten
andere auteurs (vermeld inde teks

van duinzand volgens Depuijdt (1972)en

Figure 24.Contents ofprimary calcium carbonate indune sand after Depuijdt (1972)and
other authors (mentioned in text).
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Doing (1966)noemenhetkalkgehaltevandebodemdèdominante factorvoorduinvegetaties,
redengenoegomookdegehaltesvanhetmoedermateriaalnadertebezien (primairekalkgehaltes).Figuur 24geeftallebekendeprimairekalkgehaltes.Demeestecijfershebben
betrekkingopbepalingenindezeereep,daarnaastzijnbepalingenvanzandwaarvanwordt
aangenomen dathetnagenoegbuiteninvloedvandeuitlogingisgebleven,opgenomen.De
globalekaartlegenda,overeenkomendmetdekaartrasters,isontleendaandegegevensvan
Depuydt (1972). Deoverigegegevens zijnvoorzienvaneencode,dieverwijstnaardehiernagenoemdeauteurs:Adriani &VanderMaarel (=A),1968;Bleuten (=B),1971;Boerboom
(=Bo), 1963;VanDissel (=D),1907;Doing (=Do), 1964en1966;Freysen (=F), 1967;
Hollman (=Ho),1962;DeJong (=J),1951;Leertouwer (=L),1967;Londo (=Lo),1971;R.G.D.
(=H), 1964;VanSleen (=Se),1912,Slikker&Stokvis (=St), 1977;DeVries (=V), 1961;
Vlam (=V1),1942;VanZadelhoff&DeBoer (=Z),1974;Schils&Launspach (=Sh),1973;
Westhoff (=We),1947;Wiertz&VanOpstal (=W),1977.
Uitfiguur24blijktdatbinnenhetWaddendistrict deeilandenTexelenSchiermonnikoogrelatiefkalkrijkegebiedenvormen (zieookLeertouwer,1967;Westhoff, 1947). In
hetDuindistrictbezittenSchouwenenWalcherenrelatieflagekalkgehaltes (VanSleen,
1913; Slikker&Stokvis,1975;Depuydt, 1972).Dehoogstekalkgehaltes inhetDuindistricttreftmenindebuurtvanHaarlemaan:maximaal8à10 %.OokVoornebezitvrij
hogecijfers (zieresp.Londo,1971 enDepuydt,1972).
Metnadruk zijvermelddatdegenoemdecijfersnietrepresentatiefvoorgroteregebiedenzijn.Inderegel zijnerteweinigbepalingenverricht,zijndemonsterplaatsen
enwijzevanbemonsteringnietvergelijkbaar (zieo.a.DeJong,1951;Depuydt,1972)en
isdeinvloedvanlokaleofregionale factorenteweinig onderzocht.Inditverbandvalt
de invloedvanmeeuwenkolonies tenoemen.Ook ishetvangrootbelangofdebemonsterde
zeereepbehoortbijeenerosiefdanweleenstabielofaangroeiend kustgedeelte. Inhet
eerstegevalkanhetduinzanddoorsorteringeneventueeluitlogingminder schelpdeeltjes
bevatten.Hetduinzandverliest tijdenswindtransport schelpfragmenten (Depuydt,1972;
DeVries,1961).Het zandvaneenjonge zeereep ismeestalkalkrijkerdanduinzandvan
oudere,verdergetransporteerdeduinen.Doing (1964)vermeldtechtervoorhetgebiedten
noordenvanWijkaanZeeeenopvallend lagerkalkgehalte inde zeereepdanindeachtergelegenduinen.Vanbelangvoordebodemontwikkeling invalleien isvoortsdatmateriaal
vanhetstrandofstrandvlakte relatiefschelprijk isinvergelijking tothetdaarvan
directafkomstigeduinzand.Ditheeftbetekenisvoordeecologischeverschillentussen
primaireensecundairevalleien (zieookhoofdstuk6 ) .
Minofmeerparallel aandekalkgehaltesverloophetgehalteaanstoffenalsaluminium,ijzer,magnesiumenkalium.Kaliumenaluminium zijngrotendeelsgerelateerdaan
deeerder genoemdeveldspaten,waarbijvolgensEisma (1968)hetaandeelkaliveldspaat
bijgeringeveldspaatgehaltes toeneemt,zodatdeonderlingeverschillenvoorkalium
mindergroot zullenzijn.VoordegehaltesaanmagnesiumenaluminiumwordtnaarEisma
verwezen.IJzerisvooralaanwezig indevormvaneen 'coating'vanFe.0,opdezandkorrels (VanSleen,1913;VanDieren,1934;Westhoff,1947;Eisma,1968).Dit ijzerlaagje
bepaaltvooreengrootdeelhetopvallendekleurverschil tussendeijzerrijke, 'blonde'
zandenvanhetDuindistrict endebleke zandenvanhetWaddendistrict. IJzerheeftbetekenisinbodemkundigopzicht (hoofdstuk 8 ) ,maarvermoedelijkook ingeomorfologisch
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opzicht,gezienhetvermogentotverkittingvanzandkorrels (VanSleen,1913;VanDieren,
1934).Ditzoudeverstuifbaarheidvanhetzandkunnenbeïnvloeden.Lageijzergehaltes
zijnbekendvandeWaddeneilandenTexel,VlielandenTerschelling:resp.0,1-0,62 %,
0,32 %en0,24 %(Westhoff,1947).VanSleen (1913)noemtvoordeKopvanNoordholland
waardentussen0,16en0,32 %,bijBergen0,14 %.Doing (1966)noemtvoorCamperduineen
percentagevan0,09.InhetDuindistricttussenWijkaanZeeenKatwijkvondVanSleen
(1913)waardentussen0,69en1,0I,vanScheveningentotenmetWalcherenwaardentussen
0,22en0,76 %.Doing(1966)vermeldtvrijhogewaarden (0,46tot0,62 %)voordeduinen
tussenVelsenenNoordwijk.VolgensDoing (1966)gaandekalk-enijzergehaltesvrijwel
handinhand,iniedergevalbijCaCO,-gehaltesonderde4 %.
Verschilleningranulairesamenstellingvan (strand-en)duinzandzijnmogelijkvan
belangvoordeverstuifbaarheidvanhetzandendevochtvoorzieningvandeplantviade
invloedopdecapillaireopstijging.Voordekorrelgroottegegevensbeperkenwijonstot
destudiesvanDeJong (1951)enDepuydt (1972).Voorgranulairegegevensgeldttrouwens
hetzelfdealsvoorchemische:veelhangtafvandemonsterplaatsenhetaantalanalyses.
Bijouderebepalingenisbijdevoorbewerkingvandemonstersvaakonvoldoenderekening
gehoudenmetverkitting,zodatdeuitkomstennietbetrouwbaarzijn.DecijfersvanVan
Steyn(1933)lijdenvolgensDeJong (1951)aanditeuvelenhetzelfdegeldtvermoedelijk
voorderesultatenvanTromp (1932),aangeziendezesterkafwijkenvandekorrelgroottes
diementijdendekarteringdoordeStichtingvoorBodemkarteringbepaalde(mond.med.
C.vanWallenburg).Duin-enstrandzandwijkenvolgensDepuydt (1972)ingranulairopzicht
weinigvanelkaaraf.Desorteringsgraad isbijduinzandgroter (zieookRheineck&Singh,
1973).Ditgeldtvooralbijeengrotetransportafstand.Deverschillenopkorteafstand
tussentop,loef-enlijzijdevanduinenzijnvaakduidelijkerdandeverschillenop
grotereafstand (bijv.zeereepenbinnenduin)tussenvergelijkbaremonsterplaatsen.
Depuydt (1972)noemtvoordeNederlandsekusteenmodusdievarieertvankleinerdan
175totmeerdan295ym.DefijnstezandentrofhijaanopdeWaddeneilanden,degrofste
opWalcherenenindeKopvanNoordholland.DeJong (1951)vermeldtalsverrewegde
grootsteklassendievan105-150ym,150-210ymen210-300ym.Zoweldefijnerealsde
groverefractiesnemeneenzeerbescheidenplaatsinenmakenmeestalnietmeerdan
enkeleprocentenvanhettotaaluit.Hetaandeelvandefijnerefractieskanoverigens
lokaalaanzienlijkoplopen,zoalsbijregelmatigoverspoeldeonvolledigafgesnoerde
strandvlaktesmetenigeslibafzetting (par.6.2.6).
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5 Invloeden vandemens op relief enbodem
(historisch overzicht)

5.1 INLEIDING
Ondankshetongereptlijkendeuiterlijkzijndekustduinenzoweltijdensalsnahet
ontstaaninbelangrijkematedoordemensbeïnvloed,waardoordeduinstreekinveelopzichteneensemi-natuurlijklandschapis.IndithoofdstukvolgteenoverzichtvaningrependievanafdeeerstebewoningvandestrandwallenendebijbehorendeOudeDuinen
totindemodernetijd,hetreliëfofdebodemhebbenbeïnvloed.Hetoverzichtisin
eersteinstantiegerichtopdeJongeDuinen.

5.2 STRANDWALLENENOUDEDUINEN
DestrandwallenenbijbehorendeOudeDuinenwerdenreeds,blijkensvondstenbijMonster
enopSchouwen,bewoondinhetNeolithicum.Ookzijnvondstenbekenduitdebrons-,ijzer,
enromeinsetijd.Ontbossing,beweidingenontginningentenbehoevevanakkerbouwhebben
vermoedelijkzonderbelangrijkeonderbrekingeneenrolgespeeldtotongebeer250naChr.
Ronddietijdnamdeinvloedvandemensaf,hetgeenmogelijkpolitiekeachtergronden
had.Hierdoornamdebosbedekkingtoeindelaat-enpost-romeinsetijd (Jelgersmaetal.,
1970).Volgensdezelfdebronzoudeinvloedvandemensnade8eeeuwweerzijntoegenomenenveelboszijngeveld,zowelopdehogereterreindelenalsinderelatieflaaggelegenstrandvlakten.Dehogeredelenzoudenreedsinde11eof12eeeuwgrotendeelsontbost
zijn,delageredeleninde15eeeuw.Indemiddeleeuwenzijnterreinenontgonnenmet
eenverkavelingstypedataanhetDrentseessenlandschapdoetdenken.Vermeldenswaard
zijndezogenaamdegeesten,akkerbouwgrondendieopplaatsenmeteengunstigewaterhuishoudingwarengesitueerd.Beschrijvingenvandezegeestenvindtmenonderanderebij
VanderMeer (1952)enDeCock (1965),eenoverzichtvandegeesteninNoord-Hollandin
Pons&VanOosten (1976).
NademiddeleeuwenzijnopdestrandwallenenOudeDuinendemenselijkeactiviteitentoegenomen.Deagrarischeontginningenrichttenzichtoenookopdestrandvlakten.
Ontwatering,maarookuitveningkwaminzwang.Dehogeredelenwerdenvooralaangetast
doorgrootscheepseafgravingentenbehoevevandezandwinningvoordeuitbreidingvande
grotesteden,zoalsAmsterdam,HaarlemofDenHaag.Detotnabijgrondwaterniveauafgegravendelenwerdenincultuurgebracht,waarbijdeverse,kalkrijkezandbodemvooralna
de17eeeuwdebollencultuurheeftgediend.Vanhetuitgestrektegebiedmetstrandwallen
enOudeDuinen,zoalsinfiguur21weergegeven,zijninmiddelsnogslechtskleinestukkeninoorspronkelijkestaatover (Doing,1964,1966;VanLiere,1948;VanderMeer,
1952;DeRoo,1953;Pons&VanOosten,1976).Figuur25geeftdeaantastingvanhet
landschaptussenLeidenenIJmuiden.Daarbijmoetwordenaangetekenddatsindsde
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Figuur 25.Verdeling van afgegraven en intacte strandwallen enbijbehorende Oude Duinen
tussen Leiden en IJmuiden anno 1952 (naar Van der Meer, 1952). I= strandwallen en Oude
Duinen afgegraven; 2» Strandwallen enOude Duinen intact.
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nFigure 25.Distribution of levelled and intact beach barriers and related Older Dunes
between Leiden and IJmuiden anno 1952 (after Van der Meer, 1952). 1=beach barriers
and Older Dunes levelled; 2=beach barriers and Older Dunes intact.
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karteringvanVanderMeerin1952weerdelenzijnafgegraven.DestrandwallenenOude
Duinenzijnvooraldaargespaardgebleven,waargrote1andgoederen('buitenplaatsen')
warengevestigd.Delandschapsecologische kaartuitBakkeretal. (1979b),-ookals
bijlageopgenomeninBakkeretal.(1981)-geeft (incompleet)eenoverzichtvandenog
relatiefgavedelen.
5.3 DEJONGEDUINEN
S.S.l

Exploitatie

door brandstofwinning,

beweiding en jacht

HetJongeDuinlandschapdateertvolgensJelgersmaetal.(1970)vannade11e eeuw.Reeds
langetijdbestaanerverordeningendiehetmisbruikvandeduinenmoestentegengaanen
verplichttentotonderhoud.Hetoudsteonsbekendeoverheidsbesluitwordtvermelddoor
Fokker (1908/1909)voorSchouwen:anno 1256.Ookuitde15eeeuwzijnverordeningen
bekend (VanDieren,1934;DeVriesAzn,1969;Roderkerk, 1957).Ondanksdergelijkebesluitenontaarddehetgebruikvandeduinendoordemensvaakinoverexploitatieof
regelrechteplundering.Hetgebiedwerdinderegelals'wildernis'beschouwd (zieook
Meruia,1605)waarmennaarbelievenvangebruikkonmaken.Dathieldondermeerindat
menbomenenstruikenkapteterwillevandebrandstof,zodenofplaggenstakenkonijnejachtbeoefende (Jelles,1968).Plaatselijk gingmenzelfszoverdathelmwerdgesneden
alsbrandstof (Anon,1809)ofvoortouwfabrikageendakbedekking (VanDieren,1934).De
jachtopkonijnenstondlangetijdinhoogaanzien.VolgensRentenaar (1977; 1978)werd
hetdierinde14eeeuwhiertelandegeïntroduceerd.Eeuwenlang heeftmenhetmetontroerende zorgomgeven:konijnenwerdengefokt,dedierenwerdenuitgezetinhet terrein,de
slootkantenaandebinnenduinrandmochtenniettesteilzijninverbandmetmogelijke
verdrinkingsgevallenenerwerdenzelfsgatenvoordekonijnengeboord.Kattenenhonden
werdenalsconcurrentenindejachtgezienendaaromuitgeschakelddoor respectievelijk
hetafsnijdenvandeorenenhetbevestigenvanblokkenaandepoten (o.a.Meruia,1605,
Schoorl, 1972).Naastdedirecteschadedoorhetkonijnzelf,werdendeduinenvaakbeschadigddoorhetuitgravenvandejachtbuit.Opdiewijzeishetkonijn,ondanks
enkelepogingentot 'depopulatie',steedseenbelangrijkeoorzaakvanverstuivingengeweest.Deintredevandemyxomatoseindevijftigerjarenvandezeeeuw (zieo.a.Roderkerk,1957,1959)brachteenongekende sterfte.Hoeweldeze ziektenogregelmatiggrote
aantallenslachtoffersmaakt,heeftdekonijnenpopulatie zichtochweerminofmeerhersteld.
Beweidingissteedseenwijdverbreidevormvanduinexploitatie geweest.VanDieren
(1934)noemtstukken,waaruitzoublijkendatbeweidingopTerschellingalinde14e
eeuwofwellichteerderindeduinenwerdtoegestaan(dezogenaamde 'overalweide').
Jelles (1968)noemtvoordeNoordhollandseduinenbeweidinginde15eeeuw.Overbeweidingheeftdoordeeeuwenheentotschadegeleid.Datbestuurlijke tegenmaatregelenniet
gemakkelijkwarenblijktuitVanDieren (1934)diemeldingmaaktvandetegenstrijdigheidinbestuurlijkopzichtopTerschelling.Daarmoesteentijdlanghetduinonderhoud
(beplantingendergelijke)bekostigdwordenuitdepachtopbrengstvandebeweiding.
Hierdoorraaktehetonderhoudvanreedsvervallenduinterreinenineenvicieuzecirkel.
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Beweidingbleefineenaantalgebiedeneenrolspelentotinhetbeginvandetwintigste
eeuw (Bakkeretal.,1979a).
Dematewaarinmenhetduinexploiteerdehingsamenmetdebestuurlijkeeneconomischesituatie.VanDieren (1934)noemtdeextradrukopdeduinenintijden,waarinoverstromingenhetTerschellingerpolderlandenandereweidegrondenteisterden.Nade18e
eeuw,waarinvolgensJelles (1968)enBoerboom (1958)deconditiesvanhetduinverbeterd
was,tradzowelinbestuurlijkalseconomischopzichteenterugvalopinennade
Fransetijd.Deoverexploitatieenverwaarlozingvandeduinenleiddentotverstuivingen
(Jelles,1968;Wilderom,1964).Wellichtdroegenklimatologischongunstigecondities
daarnogaanbij (par.7.4.1).

5.3.2 Vastlegging door helmaanplant en bebossing
Vanoudsisgetrachtomstuivendeduinenvastteleggenentestabiliserendoormiddel
vanhelmaanplant.Inhetverledenbeperktemenzichveelaltotgedeeltendieeenfunctie
bezatenvoordezeeweringofbijoverstuivingeenbedreigingvormdenvoorhuizenof
landerijen.Pashalverwegevorigeeeuwofsomspasronddeeeuwwisselingkwamhettoteen
grootscheepseaanpakvandetoenomvangrijkeverstuivingendoorstringenteverordeningen
(zoalshetverbodopbeweiding)eneengebundeldeinspanningvanzeewerendeenandere
beheersinstanties,zoalsRijkswaterstaatenStaatsbosbeheer.Sindsdienbevindthetduin
zichhistorischgezienineenongekendgoedestaatvanonderhoud,waarbijverstuivingen
vanenigformaattotdeuitzonderingenbehoren(bijlage4).ZoalsJelles (1968)voorhet
NoordhollandsDuinreservaatopmerkt,iservrijweloveral 'eensituatievangrotestabiliteitopgetreden,zoalsdieisbegeerdenindegeschiedenisvandeduinentevorenwel
nimmerisgekend'.
Tegenoverdepraktijkvanbomenenstruikenkappenvoorbrandstof,stondnauwelijks
enigepogingtotbebossing.Boerboom (1958)vermeldteeneersteaanplantin1478die
wellichtlangetijkuniekisgeweest.Aanheteindevande18eeeuwplanttemennaaldbomenindeSchapenduinenbijZandvoort (VanSteijn,1933),Inde19eeeuwwordteen
bosaanplantinMeyendelgenoemdvan11hectare.BijSchoor1nammenonderleidingvan
Geversproevenindeperiodetussen1827en1835.Rond 1850washetindeduinenaanwezigebosofstruweelmerendeelshetresultaatvannatuurlijkeopslag,hoewelop
'buitenplaatsen'aandebinnenduinrandvermoedelijkvanoudsookwelaangeplantbosvoorkwam.Degroteommekeerkwamdoordeintroductievanhetnaaldbosnaarhetvoorbeeldvan
degeslaagdebebossinginLesLandes (zuidwestelijkFrankrijk).Staringnamproeven
metdiversesoortenenopbasishiervanwerdenvooralna1889metsuccesnaaldbomeninde
duinenaangeplant(VanSteijn,1933).Demeestebomenwerdenaangeplantindeperiode
1900-1920. Desterkststuivendegebiedenkwamenvaakheteerstinaanmerking,zoalsbij
Schoorl,opSchouwenenopdeWaddeneilanden (zieookBoodt,1934).

S.'à.S Zeewering en

stuifdijkaanleg

Vooralinsmalleenbedreigdeduinzonesheeftdezeewerendefunctievandezeereep
extraaandachtgehad.Onderhoudenherstelvandeduinenbijkustafslag,maarookeen
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actievestrandverdedigingmetpaalhoofdenenlaterstenenstrandhoofdenbehoordentot
demaatregelen.Reedsin1546wordtbijZoutelandeopWalcherenhetbuitentaludvande
zeereepbeschermdmetrijswerkbekleedmetklei(DeBruin,1957).Reedsvroegookwordt
deduinopbouwbevorderd,zowelbijafgeslagenduinenalsopplaatsenwaarterreinwinst
wasteverwachten.Stuifdijkaanlegisaluitde16eeeuwbekend.EenderoudstevoorbeeldenwordtgevormddoordeBrandijkopVoorne,diekortna1570totstandkwam
(Bakkeretal.,1979a).DeZijperzeedijktussenPettenenCallantsoogstamtuit1553
(Schoorl,1972).DeZanddijktussenCallantsoogenDenHelderdateertvan1610.DestuifdijkdiehetoudeTexelmethetvoormaligeeilandEyerlandverbondstamtuit1629
(Bakker,1953).Ookinlatereeuwentrachttemenbijkustaangroeizoveelmogelijkde
landaanwinsttebestendigendoorstuifdijkaanleg.Somshielddatnietveelmeerindan
eenreikendehandaandenatuurlijkeontwikkeling,somsookvertonendestuifdijkeneen
tamelijkkunstmatigkarakter,zoalsbijdeKroons-enKroonpoldersrespectievelijkop
VlielandenTerschellinghetgevalis.Vooralinhetwadden-enestuarienegebiedzijn
opdiemanieruitgestrekteterreinenmet 'primaire'duinvalleien'ontstaan,omdatdaarbij
grotedelenvanvoormaligestrandvlaktenwerdenafgesnoerd (hoofdstuk6).
Deaandachtvoordezeewerendeduinreekswasinbredeendaardoorveiligeduingebiedentotindevorigeeeuwvrijminiem.Debuitenduinenvertoondendaaromvaakeen
veelrafeligerbeelddantegenwoordig.Invroegertijdwarenduinvalleienwaartijdens
stormvloedendezeetoeganghadgeenzeldzaamheid.Rentenaar (1977)noemtvoorhetkustvaktussenWijkaanZeeenScheveningeneenachttalnamenvandergelijkeopenliggende
valleienof 'spuien'.DeVries (1950)noemteranno1855nogtweevoorVlieland.Inhet
algemeenkwamhetpashalverwegedevorigeeeuwenplaatselijkaanheteindevandie
eeuwtoteenzeereepbeheerdateengeslotenbuitenduinreeksopleverde.Hethuidigebeheer
is-historischgezien-zeerstringentgeworden.Ditimpliceertvrijweloveraleentoegangsverbod,afrastering,helmaanplant,hetplaatsenvanschermenvantakkenofrieten
lokaalduinvoetversteviging.Bijerosievekustenlaatmendezeereepviaverstuivinglandinwaartskomenofmenbrengtdezemetbulldozersuitdegevarenzone.Waardezeereep
tezwakis,wordtverzwaringtoegepast (bijv.bijCallantsoog)ofwordenlandinwaarts
secundairewaterkeringenaangebracht.

5.3.4

Ontginningen

OntginningenvooragrarischedoeleindenindeJongeDuinen,datwilzeggenindedoor
duinenomringdevalleien,wordenvoorheteerstvermeldrond1600bijCallantsoog
(Schoorl,1972).Vanontginningeninde16eeeuwwasvermoedelijkgeensprake.Meruia
(1605)maaktdaaralthansnoggeenmeldingvan.Eenderoudstegrotereontginningen
betrofdevallei 'DeBreesaap',dieinmiddelsisverdwenendoordeaanlegvanhetNoordzeekanaalenhetHoogovenscomplex.Opeenkaartuit1683staaninditgebiedreeds11
huizenofboerderijtjesaangegeven (Doing-Huisin'tVeld&Doing,1965).Overigens
valttevermoedendatJongeDuinafzettingenaandebinnenduinrandalveeleerderontgonnenwerden,zoalsdeVroongrondenopSchouwenofdeSchurvelingenopGoeree.
HetrapportvanJanKops (1798)vermeldtalakkerbouwbijBakkumin1772('De BrabantseLandbouw'),bijWijkaanZee,indereedsgenoemde 'Breesaap',bijKatwijk,bij
61

Scheveningen('PanvanPersijn')entussenMonsterenTerheide ('Copierduin').Kopskwam
opgrondvanbedrijfsresultatentotdeslotsom,daternogheelwatteontginnenzouzijn.
RuimeenkwarteeuwlaterwordtdoorGevers (1826)eennaderuitgewerktplangemaakt:
'VerhandelingoverhettoegangbaarmakenvandeduinvalleyenlangsdekustvanHolland'.
Inhetbeginvande19eeeuwzijneralwatmeerontginningen,zoalstennoorden
vanDenHaagindeMeyendel,BierlapenKijfhoek.OokbijHeemskerkwaseenstukincultuurgebracht.Na1850deedmenditnogbijLoosduinen,ScheveningenenEgmondaanZee.
EenrapportvandeNederlandseHeidemaatschappij (Anon,1892)geefteenoverzichtvande
ontginningenaanheteindvandevorigeeeuw.Menconstateerttrouwensdatlandbouwinde
duinenmisplaatst is.Ronddeeeuwwisselingwordenerveelbedrijvenopgeheven,vermoedelijkmedevanwegedeverdrogingvandevalleienonderinvloedvandewaterwinning.
Nietteminzijnerindetwintigerendertigerjarenvandetwintigsteeeuwnogvalleien
incultuurlandomgezet,zoalsopVlielandenTerschelling,waardit-medeinwerkverschaffingsverband-gebeurdetercompensatievanhetbeweidingsverbodinderestvande
duinen.
Indenabijheidvanoudezeedorpen,zoalsEgmondaanZeeenZandvoort,bestaande
cultuurlandjesvaakuitkleine,somsdiepuitgedolvenpercelen,omgevendoorzandwallen.
Merendeelsdiendenzijvoordeaardappel-engroenteteelt.Deuitgravinghoudtveelal
verbandmetdegedaaldegrondwaterspiegel.Veelvandepercelenzijninmiddelsbuiten
gebruik.Detypischeverkavelingheeftcultuurhistorischebetekenis (Bakkeretal.,
1979b).DekaartbijlageninBakkeretal.(1981)geveneenindrukvandeagrarischeontginningendiealdannietingebruikzijn.Hetisopmerkelijkdatvooraldeoudereontginningengeconcentreerdwareninde'kalkrijkeduinen'.Dekalkarmeduinenwarenwaarschijnlijk,bodemkundiggezien,vanminderekwaliteitendoorderelatiefgrotereen
langdurigeinstabiliteitminderaantrekkelijk (Bakkeretal.,1979a).
5.2.S

Ontgrondingen en vergravingen

DoorJanKops (CommissievanSuperintendentie,1798)wordtreedsmeldinggemaaktvan
zandafgravingen,zoalsdezandmennerijteHargen,nabijSchoorl.Hieriszandafgegraven
tenbehoevevandeglasindustrieinEngeland,alsmedevoordestadsuitbreiding. Ook
meldthijafgravingenbijOverveen.DiebijElswout zoualin1634hebbenbestaan.Later
isoptalvanplaatsenaandebinnenduinrand zandgewonnen (vooreenoverzichtzie
Bakkeretal.,1979a).Ookinhetmiddenduin is,vooralinrecentertijd,zandwinning
bedreven.Voortszijnuitgravingenverricht,dievooraltotdoelhaddenrecreatiepiassen
tecreëren,zoalsindeKennemerduinen (Londo,1971).
Vangeheelandereaardenschaal zijndedoorsnijdingenenbijbehorendeuitgravingenaanheteindevandevorigeeeuwvoordeaanlegvandeNieuweWaterwegin1872en
hetNoordzeekanaalin1876.Dezewaterwegengavenaanleidingtotuitgebreidestedelijke
enindustriëlebebouwing,waarbijuitgebreideduinterreinenhetveldmoestenruimen.Het
meestopvallendevoorbeeldishetverdwijnenvanhet fameuzenatuurgebied 'DeBeer' bij
HoekvanHolland.
Waterwinningwerdhalverwegedevorigeeeuwindeduinengeïntroduceerd (Bakker
etal.,1979b)enheeftintoenemendematevoorvergravingengezorgd.Ineersteinstan62

Figuur26.Vergravingeneninundatiestenbehoevevankunstmatigeinfiltratieinde
AmsterdamseWaterleidingduinen (kaartfragmentnaargegevensvanBakkeretal.,1979a).

ft - t f l Ophoging(1) f T T J Afgraving(2) ß%f%|VergravenP)

Kanalen/Plassen
(meestalgegraven)'

Figure26.Reworkedareasandinundationsforarticifialinfiltrationinthedunesof
theAmsterdamMunicipalWaterworks (mapfragmentafterdatafromBakkeretal.,1979a).
1=raisedarea;2=loweredarea;3-reworkedarea;4»canalsandponds(mostly
excavated).

tiebetrofhetdeaanlegvanopenkanalenvoordeafvoervannatuurlijkduinwater,pijpleidingenendergelijke,maarnadeoorlogismenovergegaanopinfiltratievanrivierenanderoppervlaktewater.Eerstwerdennatuurlijkelaagtesgebruiktalsinfiltratiebekkens,maargaandewegwarenervergravingennoodzakelijkvoorhetuitdiepenvanbekkens
endeaan-enafvoervaninfiltratie-enanderwater.Meerenmeerwerdenwordtdaarbij
hetnatuurlijkreliëfaangetastendebodemomgewerkt.InBakkeretal.(1979b)wordt
vermelddat2200haduinterreiningebruikisvoorinfiltratie.Melman(1980)berekende
daterintotaal390hawasgeïnundeerden1180habijdeaanlegvandeinfiltratievijvers,-kanalen,-puttenen-leidingenwerdvergraven.Eenillustratievandewijze
waaropeenintensiefvergraveninfiltratiegebied isaangetastvindtmeninfiguur26,
eenkaartfragmentnaardegeomorfologischekaartuitBakkeretal.(1979a).

S.S. 6

Bebouwing

Hetduingebiedheeftzichvanoudsmindergeleendvoordevestigingvandorpenensteden.
Tochzijnsommigezeedorpenzeeroud,zoalsWijkaanZeedatuitde13eeeuwstamt
(Jelgersmaetal.,1970)enEgmondaanZee.TennoordenvanDenHaagbestondeertijds
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eendorpBerkheide,datin1396middenindeduinenlagenlaterisverlaten(Boerboom,
1958).Rond1850ishettotaalaanbebouwingnogbeperkttotenkelekleinezeedorpen.
Nadieniszowelwatdegeslotenbebouwingvanstedenendorpenbetreftalswasindustriële
bebeouwingaangaateengroteuitbreidingopgetreden.DestadsuitbreidingvanDenHaag
gingtenkostevanveelduinterrein.Recreatievebebouwing,waarbijhetreliefgrotendeelsintactbleef,heeftzichvooralinnaoorlogsejareneenvasteplaatsintalvan
duingebiedenverworven,inclusiefdeoverigensvrijongeschondenWaddeneilanden.Vermeldenswaardzijndevelebunkers,dievooralinbezettingstijdindeduinenzijngebouwd,endieopdemeesteplaatsennognietzijnopgeruimd.Eenoverzichtvandevoor
enna1850uitgevoerdestedelijke,industriëleofrecreatievebebouwingvindtmenineen
kaartbijlageinBakkeretal.(1981).
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6 Geomorfologie van deJonge Duinen

6.1 INLEIDING
IndithoofdstukwordtdegenesevandeJongeDuinenvanuiteengeomorfologischstandpunt
besproken.DetermJongeDuinenheeftinditverbandeenmorfostratigrafischebetekenis
enheeftbetrekkingopdeduinvormenvandeJongeDuinafzettingen (par.4.5).
Geomorfologieisdewetenschapdiedeterreinvormenbestudeert.Zijtrachthet
reliëftekarakteriseren,devormentebeschrijven (inclusiefdematerialenwaaruitdeze
zijnopgebouwd)enteverklarenwelkeprocessentothetontstaanvandievormenhebben
geleid.Zomogelijkwordtdeperiodevanontstaanonderzocht,evenalsactueleprocessen,
diedebestaandeterreinvormenbeïnvloeden.Eenbelangrijkhulpmiddelindefasevan
onderzoekenbijdeweergavevanderesultatenisdegeomorfologischekaart.Daaropwordenzoveelmogelijkvandegenoemdeaspecteninhunruimtelijkverbandweergegeven(zie
ookTenCate&Maarleveld, 1977).
Inhoofdstuk1isgestelddatdegeomorfologischebijdrageaanhet'TNO-Duinvalleienonderzoek'eentweeledigdoelhad:
a)Eengeomorfologische inventarisatieomeenafzonderlijkbruikbaar (kartografisch)overzichtvandeNederlandsekustduinenteverkrijgen.Dewaardedaarvanligtopwetenschappelijk,educatiefenvisueel-landschappelijkterrein.Hetkanvoortsdienenbijkwesties
vanbeleidenbeheer,waarbijgeomorfologischewaardeninhetgedingzijn.
b)Eenbijdrageaanhetinterdisciplinairlandschapecologischonderzoek,waarbijnaastde
wetenschappelijkeeneducatievebetekenisvooralookdebruikbaarheidvooreenlandschapsecologischverantwoordbeleidenbeheergold.
Metbetrekkingtotpuntb)isenigetoelichtinggewenst.Degeomorfologischegesteldheid,hierookwelaangeduidmetdeminderomvattendetermreliëf ,heeftvooraleen
indirectelandschapsecologischebetekenis.Hetreliëfvormtderuggegraatvanhetlandschapenomvatfacettenalsligging,rangschikking,relatieveoppervlakte,(relatieve)
hoogte,oriënteringenhelling (-bedragen-richting)vandevormeenheden.Dezebepalen
tezamenmethetsubstraattalvanandere,vaakdirectecologischwerkzamefactoren,
zoalsdegrondwater-enbodemgesteldheidenvegetatiepatronen.Indatopzichtwordtwel
vande 'ordenendefunctie'vanhetreliëfgesproken(Finke,1972;Leser,1976).Genoemde
structurelekenmerkenhangensamenmetdemorfogenesevaneengebied.Eengebieddat
morfogenetischhomogeenis,bezitinveelgevalleneenzekerelandschapsecologischehomogeniteit.Devaakgelijkeouderdomvandevormeenhedenbinneneendergelijkgebiedleidt
erbijvoorbeeldtoe,datopvergelijkbareplaatseninhetterreinookdebodemsvaak

5.Hetreliëfisdematevanoneffenheidvanhetlandoppervlak,uitgedrukt inhellingsbedragenenhoogteverschillen (TenCate&Maarleveld, 1977).
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eenzelfdeontwikkelinghebbengehad.Actuelegeomorfologischeprocessen (erosieensedimentatie)hebbengrotelandschapsecologischebetekenis,allereerstviadeveranderingen
inhetreliëfzelf,maarvooralookdoordeuitwerkingopdebodem.
Toegespitstopdekustduinenvalthetvoorgaandealsvolgtteillustreren:deontstaanswijzeen-periodeisvaakterugtevindenindezoneringvanduingebiedenvanafde
kustlandinwaarts,bijvoorbeeld 'primaire'duinvormenbijeenrecenteaanwaskusten
landinwaartsdaarvanzonesmeteensteedshogereouderdommetsecundaireduinvormendie
tijdensdehoofdfasenvanduinvorming (hoofdstuk4)zijnontstaan.Dezezoneszijnvaak
opstriktgeomorfologischegrondenteonderscheidenenbezitten landschapsecologische
karakteristiekendiemetdeontstaanswijzeen-periodesamenhangen.Geomorfologische
verschillenkunnensomsookverschilleninmoedermateriaal indiceren (par.6.2).Inecologischopzicht zijnactueleerosie-enaccumulatieprocesseninduinenvangrootgewicht.
Kustafslagen-aangroeials (mogelijke)oorzaakvanduinverliesen-opbouwzijndaar
eenvoorbeeldvan,evenalsdeeffectenopdegrondwaterspiegel (Bakkeretal.,1979b).
Geologischbelangrijkeprocessenzijnverderuit-enoverstuivingenhellingprocessen
(afspoelingvanmateriaal).
Metdezeschetsishetduidelijkgewordendatdebijdragevanuitdegeomorfologie
aaneengeïntegreerd interdisciplinaironderzoek,afgezienvanzekereaccentverschuivingen,
nietaltezeerhoeftteverschillenvanwattotdetaakvaneen 'zuiver',monodisciplinairgeomorfologischonderzoekzouzijnterekenen.Datervanuitdewensombijtedragenaaneenmeeromvattend landschapsecologischonderzoekopeenaantalpuntenextranadrukgelegd is,gaatbijvoorbeeldopvoordeactueleprocessenenhetaccentopde
valleimilieus.Daarbijgoldtevenshetbelangvaneenmogelijkhouvastvooreenconcreet
beleidenbeheermetbetrekkingtotdeNederlandseduinen.Eenenanderheeftmedede
onderzoekmethodiek (hoofdstuk 1)endekeuzevanenkeleonderwerpenvanparagrafen(6.5
en6.6) bepaald.
6.2 DEONTSTAANSWIJZEVANKUSTDUINEN

6.2.1

Duinvormende factoren

Bijhetontstaanvankustduinenzijnvierhoofdfactorenbetrokken:dezee,hetstrand,
dewindendeplantengroei.Dezeeendewind zijnzowelviaaccumulatiealserosie
werkzaam,hetzandishetbouwmateriaalendeplantenleggenhetduinzandaldanniet
blijvendvast.Deinvloedvandeplantengroeiopdenieuwvormingvanduinenenopvervormingenverplaatsing tijdensdesecundaireduinvormingiszobelangrijkdatgesproken
wordtvan 'organogene'of'fytogene'duinvorming (VanDieren,1934;Smith, 1953).
Dezeelevert zand,houdtdeStrandzonekaal (waardoordekansopeolischeprocessenaanwezigblijft)envoertvoedingsstoffenaan (vooralinvloedmerken)diedeplantengroeikunnenstimuleren.Bijaantastingvanduinentijdensstormvloedenwerktdezee
directendestructief.
Bijafwezigheidvandirectemarieneinvloedenishetsamenspelvandeoverigedrie
factorenmeestalbepalendvoordeontwikkelingvankustduinen.Alsdeinvloedvande
vegetatieontbreekt,treedtfysischeduinvormingop,eenverschijnseldatdoorgaansbeperkt
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blijfttotdekalestrandenenstrandvlaktes.Hetkanonderbepaaldeconditiesookmeer
landinwaartsvoorkomen,wanneereenverregaande degradatievandebegroeiingplaatsvindt.
Inderegel zijnplanten zowelinactieve zinbetrokkenbijdeopbouwvanprimaireduinvormen,alsindefensieve zinbijdebescherming vanduinentegenerosieenbij hernieuwde
vastleggingnaerosie.Deconditievanhetplantendekopbestaande,stabieleduinenen
hetregeneratievermogen ingevallenvanverstuivingen zijninditverband belangrijke
variabeleninhetprocesvansecundaireduinvorming.Bijsecundaireduinvormingkanhet
grondwaterniveaumedebepalend zijnvoordemorfologie,aangeziendehoogteligging vandit
niveaudebasisvanuitstuiving bepaalt.
Voordeeigenschappen vanhet zandwordtverwezennaarparagraaf 4.6.Dewind,als
belangrijkste agensbijhetzandtransportindeduinen,laat zichvooral geldenbijwindsnelheden,die eenbepaalde drempelwaarde overschrijden.Hettransportvermogen vandewind
neemt sterktoemetdewindsnelheid,Voorhettempovanduinopbouw langsstrandenstrandvlakteisookdewindrichting vanbelang.Bijsecundaireduinvormenisdewindrichting
eendominante factorvoordeoriëntering vandevormen.
Bijdebeschrijving vandemorfogeneseenbijbehorende vormenvandekustduinen
wordtgetrachtdediverseprocessenchronologischtebehandelen.Ookzalworden getracht
aantegevenwelkrelatiefaandeeldeduinvormendefactoren innemen.Hoeweldeontwikkelingsstadiaindeduinvorming volgenséénstramienbeschrevenworden,neemtdatnietweg
datertalvanafwijkendeofcomplexeontstaanswijzenmogelijk zijndievaaknieteensmet
zekerheid zijnteonderkennen.Voordegebruikte termeniszoveelmogelijkbijdebestaande literatuur aangesloten.Eenuitgebreide omschrijvingistevindeninparagraaf6.3.
6.2.2

Strand en strandvlakte

als bufferzone en zandbron

Inhoofdstuk3isinrelatiemetkustaangroeien-afslag ingegaanophetgedragvande
laagwaterlijn (LWL),hoogwaterlijn (HWL)enduinvoet.Erbestaat eenminimumafstandtussen
LWL,HWLenduinvoetbijerosieveofstabielekusten.Deonderlinge afstandbijaangroeikustenkanechter aanzienlijk uiteenlopen.Inhetverlengdedaarvan liggendebegrippen
strandenstrandvlakte.
Het strandbehoortminofmeerbijerosieveofstabielekusten,bestaat (evenals
destrandvlakte)uitongeconsolideerd materiaalenisinmorfografischeen-metrische
termenaanteduidenalsdelanggerekte zonetussenduinvoetenlaagwaterlijn,meteen
relatiefgeringebreedteeneenduidelijk zeewaarts gerichtehelling.Dezeismeestal
steilerdan1:50,inhetbovendeel soms1:20envertoont vaakeenenigszins concaafprofiel.Hetdeel tussenHWLenLWLwordthetnatte strand,hetdeeltussenHWLenduinvoet
hetdroge strand genoemd.
Destrandvlakte,behorendbijaangroeikusten,onderscheidt zichdoordegrotere
breedte,deveel geringere helling (meestal kleinerdan 1:100)endeonbepaaldevormvan
hetgrondvlak.Hetprofiel kansomsconvex zijn,zoalsaandeuiteindenvandeWaddeneilandenofopzandplaten.
Het strandendestrandvlakte zijnhetdomeinvandezeetijaensstormvloeden,in
hetbijzonder tijdenshetwinterhalfjaar.Dedanvrijkomende golfenergie zorgtvoorkrachtigemechanische invloedendiedoordeStrandzonewordenopgevangen.Dezoutaanvoer door
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overspoelingen'seaspray'bepaaltmededeontoegankelijkheidvanditgebiedvoorplantengroei.Dezeontoegankelijkheidwordtvergrootdoordeextrememicroklimatologischeomstandighedennabijhetoppervlak.Dewinddraagtdaaraanbijviadeeolischeomwerkingvan
hetzand.Eenextrahandicapvoorplantengroeizijndearmoedeaanvoedingsstoffenvan
strandzandendeongunstigevochtvoorziening.Ditlaatstegeldtzekervoordesteilere
strandeneninminderematevoordestrandvlaktenomdathetmaaiveldhierveelalinde
buurtvanhetfreatischniveauligt.Destrandzoneisdusindeeersteplaatseenbufferzonevoormarieneprocessen,maarvormttegelijkertijdeenwelhaastontoegankelijkmilieu
voorplantengroei.Juistdaardoorontstaateenkaaloppervlakdatgeschiktisvoorstuifprocessen.
Deeerderbeschrevenstranddynamiekisnietoverallangsdekustvandezelfdeorde.
Expositieverschillenleidentotverschillenindewerkingvangolven,stromingenenwind.
Ookbestaanerverschilleninzoutaanvoerofindebeschikbaarheidvanvoedinggstoffen.
Zobezienzijndeminstextrememilieustevindeninhetestuarienemilieu,opplaatsen
waarstrandvlakteneenbeschutteliggingeneenrelatiefhoogslib-envoedingsstoffengehaltehebbenenwaarhetzoutgehaltevanhetkustwaterrelatiefgeringis.
Deaardvanhetstrandoppervlakbepaaltdekansopduinvorming.Deaanwezigheid
vankittendebestanddelen,zoalsslibdeeltjes,diatomeëenlaagjes,zoutkorstjesenkalkofijzerverbindingenmeteenkittendewerkingkandezandopnamedoordewindremmen.Dit
geldtookvoorschelp-enkeienvloertjesofdeaanwezigheidvaneenvochtigzandoppervlak.
Deopnamevanzandbijeenpermanentvochtigoppervlak (bijvoorbeeldbijeenhogegrondwaterstand)wordtduidelijkverminderd (Johnson,1965;Goldsmith,1978).Dergelijkeweinig
stuifgevoeligeoppervlakkenbemoeilijkenweliswaardezandopnameterplaatse,maarbelemmerentransportvaneldersopgenomenzandnauwelijks.Bevochtigingvanhetoppervlakdoor
regenheeftnochaanhetstrandnocheldersindeduinenopstuifplekkeneenbelangrijke
invloedopstuifprocessen (Depuydt,1972;Jungeriusetal.,1980).

6.2.3

Zandtransport door de wind

Bagnold (1954)vermeldtdriemechanismenvanzandverplaatsingdoordewind:
- rollend('bed-load')
- salterend(saltationload')
- zwevend('suspensionload').
Dehoeveelheidzwevendzandisnagenoegteverwaarlozeninvergelijkingmetbeide
anderetransportwijzen.Dehoeveelhedensalterendenrollendmateriaalverhoudenzich
ongeveerals3:1 (zieookAdriani&Terwindt,1974).Hetovergrotedeelvanhetzandtransportgeschiedtdusviahetsaltatieproces.Despringendekorrelsbeschrijveneenbaan
waarbijhoogteenafstandzichongeveerverhoudenals1:6(Sindowski,1956).Deneervallendekorrelsspringenzelfweeropofzedragenhunenergieoveraaneenofmeerandere
korrels,diedaardoorgelanceerdwordenineeneigensaltatiebewegingofvooruitgeschoven
of-geroldworden.Hetzandtransportspeeltzichvoorruim90 %indeeerstedecimeter
bovenhetgrondoppervlakaf(Sindowski,1956).
ExperimentenvanBagnold (1941)toondenaandatvoorwindtransportvanzandover
eenegaaloppervlakeenminimumwindsnelheidvancirca4,5m/s(16km/uur)vereistis.
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Figuur27.Relatiewindsnelheid-zandtransportvolgensBagnold (1954).
X-as:Windsnelheid (m/s)
Y-as: Zandverplaatsingintonnenperuurovereenwindpadvan 1mbreed
zandtransport (ton/u.m)

16
windsnelheid (m/s)

Figure27.RelationofwindvelocitytosandtransportaccordingtoBagnold (1954).
Abscissa:windvelocity (m/s)
Ordinate:sandtransport(t/h.m)

Adrian!&Terwindt(1974)noemenvooreenaandeNederlandsekustveelvoorkomendefractie
van150tot200urn eenminimalewindkrachtvan3à4(schaalvanBeaufort)overeenkomend
meteenwindsnelheidvanrespectievelijk3,4-5,4en5,5-7,9m/s.VolgensBagnold(1941)
neemthettransportvermogenvandewind (bovendeeerdervermeldedrempelwaarde)toemet
dederdemachtvandewindsnelheid (figuur27).
VanStraaten(1961)analyseerdewindsnelhedenen-richtingenaandeNederlandse
kust.Voordekuststationsenlichtschepenkomtdezeauteurvoordeperiode1884-1940
opeengemiddeldazimuthvan249°.VoordelichtschepenGoeree,TexelenTerschellingerbankonderzochthijookdevoorhetzandtransportbelangrijkegegevensvoordewindsnelhedengroterdan5Beaufortperseizoenindeperiode1949-1959:
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winter
voorjaar
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herfst
jaar

225°286°254°255°258°-

261°
307°
259°
260°
263°

Een geringe spreiding inde cijfers voor de diverse lichtschepenwijst op een relatief gering verschil tussen de meetpunten.Voorts wijstVan Straaten (1961)op de geringe
toename van het azimuth bij toenemende windsnelheid. Dezelfde auteur geeft een viertal
winddiagrammen voor het lichtschip Goereewaaruit de overmaat aanwindenmet een kracht
groter dan 5Beaufort uit dewestelijke kwadranten blijkt.
De oriëntatie van kustgedeelten ten opzichte van dewind isdus van groot belang
voor de intensiteit en richting van het eolische zandtransport. De stranden langs het
vasteland van Noord- en Zuid-Holland bieden duidelijk meer kansen aan een landwaarts gericht zandtransport dan de stranden van bijvoorbeeld de Waddeneilanden Terschelling of
Ameland,waar een groot deel vanhet transport inde lengterichting zal plaatsvinden.
Als aanvulling op de door Bagnold (1941) gegeven cijfers zijn enkele meetgegevens
van Svasek &Terwindt (1974) illustratief (tabel 4 ) .Zij vermelden de verplaatste hoeveelheden zand (q), uitgedrukt in 10

—fi "ï

m passerend per seconde permeter 'windpad' (d.w.z.

I m gerekend loodrecht op dewindrichting).Uit de tabel blijkt dat bijwindkracht 11 een
hoeveelheid van ongeveer 73m zand per uur passeert bij eenwindpad van 50m. Juist bij
dergelijke windsterkten wordt de strandzone echter meestal aanmerkelijk versmald door
stormvloedverhogingen, waardoor het eolisch proces veel minder intensief is.
De strandzone kanverdeeld worden in een aanloopzone waar de wind overwegend zand
opneemt (het erosieve gedeelte), een gedeelte waar opname en afgifte elkaarmin of meer
inevenwicht houden en een zonewaar accumulatie overheerst. Dit is inde regel het geval

Tabel 4. De relatie tussen de windkracht en het
zandtransport op het strand (naar Adriani &
Terwindt, 1974).
windkracht
in Beaufort

hoeveelheden verplaatst
zand in 106 m 3 / s over een
windpad van 1m breedte

4
4
i

1
3

6

14

7
8
9
10
II
12

13
86
165
310
408
?

Windforce
(Beaufort)

Volume rate of displaced
sand (10 6 m 3 / s ) in a wind
path of 1m widtn

Table 4. Relation between wind-force (on Beaufort scale)
and sand transport (cm 3 /s) on the beach over a windpath
of 1m width (after Adriani & Terwindt, 1974).
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Figuur 28.Gedragvandewindbijeenbegroeid duintje.Deonderbroken lijnen gevende
windsnelheid (m/s) (naar Chapman, 1976).
hoogte(m)
5-

JO .
4-

3-

Figure 28.Behaviourofthewind nearavegetated lowdune. Interrupted lines indicate
thewind speed (m/s) (after Chapman, 1976).

waar topografieofbegroeiingdewindsnelheid afremmen,waardoorhettransportvermogen
vermindert.
De remmendewerkingvanhetmicroreiiëfenvandebegroeiingvaneenlaag duintje
opdewindsnelheden zoalsopstrandvlaktenvoorkomt,wordt geïllustreerd door figuur28.
Figuur29heeftbetrekkingopdeafnamevanwindsnelhedenalsgevolgvandewrijvingdie
van grotere reliëfeenhedenuitgaat.Deze figuurmaaktduidelijk inwelkematedewindsnelheid induingebiedenafneemtvanafdekust landinwaarts,alsmedewelke opvallende
verschillen inlokalewindsnelheid ontstaan tengevolgevanhoogteverschillen.Naastinvloedopdewindsnelheden,hebben reliëfenbegroeiing invloedopdewindrichting.
Van Straaten (1961)noemtdeafnamevanhetazimuthinlandwaartse richtingalsgevolg
vandewrijvingdieuitgaatvaneenruwlandoppervlak.Dewindrichting nabijhetaardoppervlakwordtookdoordeoriënteringvandereliëfelementen zelf (bijv. duinruggen)
beïnvloed.

6.2.4

Duinvorming op strand en

strandvlakte

Inprincipe kunnendevierduinvormendehoofdfactoreneenrolspelenindeStrandzone.
Er zijnechter condities,waarbijhet-tijdelijk-mogelijkisdatalleendefactoren
zandenwindtotduinvorming leiden.Daarbij kunnen onbegroeideoffysische strandduinvormenontstaan.Dezehebbeneenzeer tijdelijkkarakter,aangeziendefixatie door
plantengroeiontbreekt.Dergelijke vormenverdwijneninderegelweervrij sneldoorde
werkingvanwindenzee.Erisonderscheidmogelijkinvrijeduintjesenhindernisduin-
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Figuur29.Deinvloedvangroterereliëfeenhedenopdewindsnelheidop5cmbovenmaaiveld (middelstecurve)en1mbovenmaaiveld (bovenstecurve)bijeenwindsnelheidvan
ca. 20m/sindeduinenvanNewboroughWarren (vereenvoudigdnaarRanwell, 1958).
windsnelheid(m/s)
20-,
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afstandvanafhoog-hoogwaterlijn(m)

Figure29.Influenceofmajortopografieunitsonwindspeeds5cmabovesurface (middle
curve)and 1mabovesurface (uppercurve)atawindspeedofca20m/sinthedunesof
NewboroughWarren (simplifiedafterRanwell,1958).

tjes.
Deeerstegroepomvatduintjesdiezichvrijelijkoverstrandofstrandvlakteverplaatsen.Naardevormiseenindelingmogelijkinzandribbels (enkelecentimetershoog),
'zandslierteii'inderichtingvandewind,dwarssliertenmeteenzigzagpatroon,lage
schildvormigeduintjesenstrandbarchaantjesof-sikkelduintjes.Delaatstecategorieis
afgezienvanhetsikkelvormigegrondvlakmetlijwaartsomgebogenpuntengekenmerktdoor
deflauweloefhellingendesteilelijzijde,waarvandehellingdievanderusthoekvan
hetzandbenadert('slip-face':hellingongeveer52-54 ).Dehoogtebedraagtenkeledecimeterstot1-2m (Gripp,1961).Ookwordenopstrandvlaktessomsmacroribbels,vaakloodrechtopdewindrichtinggeoriënteerd,van1-2mhoogteaangetroffen.VooreennadereomschrijvingvandezevormenwordtverwezennaarGripp (1961;1968),VanDieren(1934)en
Depuydt (1976;1972).
Hindernisduintjeszijnaandeloef-enlijzijdevaneenhindernis (wrakhout,begroeiing)ontstaan.Vaakbezittendezeeentongvorm.
Vanmeerbelangvoordeverdereduinvormingzijndebegroeidestrandduintjes.Deze
wordendoordeplantengroeigefixeerdenkunneneventueelverderuitgroeien.Eenvoorbehoudgeldtvoordeduinvormendieinsamenhangmetéénjarigeplantesoortenontstaanenna
hetafstervenvandiesoortenookweerverdwijnen.Eenvoortgaandeontwikkelingtreedt
pasopbijaanwezigheidvanmeerjarigesoorten.Waarenwanneerhettotvormingvanbegroeidestrandduintjeskomthangtafvan:
- beschikbaarheidvanzand
- richtingenkrachtvandewind
- activiteitvandezeemetbetrekkingtoterosieveprocessen (stormvloedhoogteen
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-frequentie)
- vocht-envoedingsstoffentoestandvandebodemmetbetrekkingtotdeplantengroei
- eigenschappenvandeplanten
Debeschikbaarheidvanzandenderichtingenkrachtvandewindzijnindetwee
voorgaandeparagrafenaandeordegeweest.Ookwindrichtingenmeteenrelatieflage
frequentie (oostelijkewinden)kunnenvooropbouwvanstrandduinenzorgenzoalsopde
Waddeneilandenisteconstateren.Deduinopbouwverlooptindiegevallennatuurlijkmindersneldanindegunstigergesitueerdekustgedeeltenwaardezandaanvoeruithetwesten
kanplaatsvinden.
Bijdeerosievewerkingvandezeeisdestormvloedfrequentie,destormvloedhoogte
endevrijkomendegolfenergievanbelang.Dezefactorenbepaleningrotelijnendeondergrensvandeze 'meerjarige'duintjes.Hetisduidelijkdatdeondergrensongeveerevenwijdigaandehoogtelijnenzalverlopen.
Desitueringvanbegroeidestrandduintjeswordtnietalleenindestructievezindoor
dezeebepaald.Dezeeheeftookeenpositiefeffectopdestrandduinvorming.Voorde
pioniersoortendiezichinhetdynamischeStrandmilieumoetenhandhavenishetvangroot
belangdatervoldoendevoedingsstoffenaanwezigzijn.Dezeedraagtdaaraanbijdoor
aanvoervanvoornamelijkorganischmateriaal.Ditwordtgeconcentreerdinvloedmerken.
Dezesmallezonesverlopenminofmeerevenwijdigaandehoogtelijnenenkunnendoorhet
vrijkomenvanvoedingsstoffenbijafbraakprocessen,maarookdooreenbeterevochtvoorzieningenmicroklimaat,degroeivanpionierplantenbevorderen.Deliggingvandezezones
kandusbepalendzijnvoordeoriënteringvandebegroeidestrandduintjes (fig.30en31).
HetisonvermijdelijkomkortintegaanopdeeigenschappenvanenkeleplantesoortenvanhetStrandmilieu.Eenjarigesoortendiezichbijvoorkeurvestigeninde
vloedmerkzone zijnonderanderezeeraket (Cakile maritima),

loogkruid (Salsola

kali),

postelein (Honckenya peploides)

ensomsmeidesoortenalsstrand-enspiesmelde

littoralis

Dezesoortenlevereneenbijdrageaandeophopingvan

en Atriplex

hastata).

zandinhetzomerseizoen.Demeerjarigestrandpioniers,zoalsbiestarwegras

zee-

(Atriplex
(Elytrigia

juncea) zorgenvooreenmeerblijvendefixatieenuitgroeivanduinen.Dezesoortneemt

Figuur 30.Begroeide strandduintjes,vaak georiënteerd in de vloedmerkzone; rechts de
zeereep.

Figure 30.Embryo dunes,often oriented along the tidal litter zone; to the right,the
first coastal dune ridge.
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Figuur31.Vloedmerkzonemet Cakile maritima en Elytrigia
ming.

juncea

enbeginnendeduinvor-

iiMnr•--ar-'--.** v » + *

Figure31.Tidallitterzonewith Cakile maritima and Elytrigia
formation.

juncea andinitialdune

eenzeerbelangrijkeplaatsinvanwegederelatiefgrotezouttolerantie (tot6 %NaCLin
debodemoplossingvolgensAdriani,1980)enhetvermogenomeenjaarlijkseoverstuiving
totmaximaal0,6mteverdragen(Nicholson,1952;Ranwell,1972).Deplantvraagtccn
vrijvochtigeenvoedselrijkestandplaats.Bijverdergaandeverticalegroeivanhetstrandduin(totmeerdanca.2m)kanderolvanvastleggerovergenomenwordendoorsoortenals
zandhaver (Elymus arenarius)

endeinditopzichtzeereffectievehelm (Ammophila

arenaria).

Helmvraagteenlagerzoutgehalte (maximaal0,8 % NaClindebodemoplossingvolgens
Adriani,1980),maarisminderafhankelijkvaneenvochtigestandplaatsenkaneenoverstuivingtot1inperjaarverdragen.Ditmaaktdesoortbijuitstekgeschiktvoorde
verdereverticalegroeivanhetduin.Hetbelangvandehelmwordtonderstreeptdoorhet
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feitdatdezepionierplanttotaanheteindevandevorigeofhetbeginvandezeeeuw
ontbrakindeduineninhetnoordwestenvandeVerenigdeStatenmetalsgevolgeengebrekkigestabilisatievandeduinen(Cooper,1958).Destrand-enduinpionierszijnsterk
afhankelijkvaneendynamischmilieumetonderandereeenvoortdurendeaanvoervanvoedingsstoffenmethetzand.Bijuitblijvenvanaanvoervanverszandneemtdevitaliteit
sterkaf.
Hetverschiltussendestrandvlakte,waarnieuwvormingvanstrandduintjesdoorhet
samenspelvaneenbiestarwegrasbegroeiingenvoldoendezandaanvoerkanoptredenopeen
verhoudingsgewijsgeringehoogtebovendeHWL,eneenstabielofenigszinserosief
strand,waardeondergrensvandehelmbegroeiingveelhogerligt,blijktuittabelS.
Decijfersmakenduidelijkdatnietzozeerdestormvloedhoogtedoorslaggevend is,als
weldeeindbalansvannegatieveenpositievefactoren.Hetzijnvooraldestrandvlakten,
waarbijvoldoendezandaanvoermogelijkhedenbestaanvoorhetonstaan,instandhoudenof
verderegroeivanbegroeidestrandduinen.Inhoeverredestrandduinenzichhandhaven,in
verticaleofhorizontalezingroeiendanwelaanvervalonderhevigraken,isvooraleen
kwestievandeverhoudingtussenzandaanvoeren-afvoer.Bijeenpositiefsaldokunnende
begroeidestrandduintjesinhorizontaleenverticalerichtinggroeien.Bijhorizontaleuit-

Tabel5.Ondergrensinm+HWL)vanstrand-enduinpioniersbijverschillendestrandbreedteen-helling (naarAdriani&Terwindt,1974).
Strand(vlakte)

Breedte (m)

Helling

Hoogte (inm+HWL)

(groeiplaats helm/
Anmophila arenaria)
ZeeuwsVlaanderen
(Cadzand)

40

1:25

2,50

Walcheren
(Oostkapelle)

50-60

1:25

2,50

Goeree

40-60

1:25

2,70-3,00

Voorne(Rockanje)

50

1:40

2,70-3,00

(groeiplaats biestaruegras/
Elytrigia juncea)
Goeree

120

155

0,65

Westplaat (Voorne)

195

245

0,70

Voorne(Oostvoorne)

200

300

0,55

Rottumerplaat
(centraalgedeelte)

200

600

0,50

Rottumerplaat
(oostelijkgedeelte)

210

1:625

0,45

Beach(plain)

Breadth(m)

Slope

Height (mabovemeanhigh
water)

Table5.Lowerlimitwithreferencetomeanhighwater(m)ofbeachanddunepioneers
fordifferentwidthsandslopesofbeach (afterAdriani&Terwindt,1974).
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Figuur32.'Strandpollen':erosi

erestenvanstrandduintjes.

Figure32.'Strandpollen':erosionrelictsofembryodunes.

breidingkunnendelaagtestussendeeerstgevormdeduinindividuenopgevuldwordenen
kanuiteindelijkeenvrijwelgeslotenduinreeksontstaan.Alsdeomstandighedengunstig
zijnkunnenbegroeidestrandduintjeszichzeewaartsuitbreiden.Daarbijkaneengroter
veldvanmerendeelslagekopjesontstaan.VeelHangtafvanhetstrandvlakteprofielende
stormvloedwerking.
BegroeidestrandduintjesgroeienbijvoldoendezandaanvoervolgensGoldsmith(1972)
inverticalerichtingongeveer0,3tot0,5mperjaar.Meestalis,volgensDepuydt(1967)
deloefzijdevrijwelsteil (totmeerdan30°),-terwijldelijzijdeveelflauwerehellingen
kent(8-12 ) .Geïsoleerdeduinindividuenzijnvaakniethogerdanenkelemeters;bij
complexenkomenhoogtenvan5mofmeervoor.Bijeenverdereontwikkelingkunnende
dumtjeszichzijdelingsaaneensluiteneninverticalezinuitgroeien.Ontstaatdaarbij
eensamenhangendeduinreeksmeteenzeewerendefunctie,danspreektmenvaneenzeereep
(par.6.2.5).
Eenomslagvandeprocesseninderichtingvanoverwegenderosiekanoptredendoor
bijvoorbeeldeentoenemendestormvloedactiviteit,eenstrandverlagingen-versmalling
(verlaagdezandaanvoerviadewind)eneenverminderdestuifgevoeligheidvanhetstrandvlakteoppervlak (bijv.doorbegroeiingofslibafzetting).Ookdoordeontwikkelingvan
nieuwe,meerzeewaartsgelegenduintjes,kandezandaanvoerverminderen.Dooraldeze
oorzakenkunnenbegroeidestrandduintjesdegraderen.Meestalontstaandaarbijerosie76

restenmetsteile,kale,doorwindenwaterafgeschuurdeflankeneneendoorbegroeiing
bijeengehoudenkruin,diemenwel 'strandpollen'noemt (fig.32).
6.2.5

De zeereep

Dezeereepisdegesloten,waterkerendeduinreekslangsstrandofstrandvlakte,diedoor
zijnliggingzowelaantastingdoorstormvloedenalsaanvoervanverszanddoordewind
kanondergaan.Teronderscheidvanvergelijkbarevormen,diedoorontwikkelingvaneen
nieuwe,meerzeewaartsezeereepvandezeprocessenzijnafgesloten (de'fossielezeereep'),
kanvanactuelezeereepwordengesproken.
Dezeereepkanontstaandoordatstrandduintjesinverticalerichtinggroeienen
zichaaneensluiten (fig.30en31),doordatdemenseenstuifdijkaanlegtofbijerosieve
kustendooromwerking (duinafslagenhernieuwdopstuivenvanzand).Ditlaatsteproces
wordtdoorGoldsmith (1972)als'kannibalisme'getypeerd.
Deoriënteringvandezeereephoudtverbandmetdekustlijn.Bijerosievekustgedeeltenlooptdezeereepnagenoegevenwijdigaandehoogtewaterlijnterwijlbijaangroeikustenhetverloopenigszinskanafwijken,aangeziendeduinenzichdaarvooralparallel
aandehoogtelijnenvormen.Deconditievandezeereep,hoewelinNederlandvaaksterk
antropogeenbeïnvloed,verraadtheteenenanderoverdeprocesseninhetbetreffende
kustgedeelte.Eensteile,kalezeezijde (duinklif)diemeteenvrijscherpeknikinhet
strandovergaat,wijstoprecenteduinafslag (fig.33).Isduinafslagvanouderdatum,
dankandesteilehellingweerbegroeidzijngeraakt('fossielduinklif').Dergelijke
hellingenkunnenderusthoekvanhetzand (ca.33 )benaderen.Bijvoldoendezandaanvoer
kanaccumulatieoptredenaandevoetentegenhetbuitentalud.Deovergangnaarstranden
strandvlakteverlooptdangeleidelijker,hetgeenopgedetailleerdehoogtelijnkaartenis
vasttestellen.Accumulatiekanookopdetopenaandelijzijdevandezeereepplaatsvinden.Vaakkentdevalzonevanhetzandaandelijzijdevandekruinsteilehellingen
(méérdan30 ) .DemaximaleverticalejaarlijksegroeiwordtdoorKing(1972)enOlson
(1958)oprespectievelijk25en30cmgesteld.Ondernatuurlijkeomstandighedenwordt
volgensRanwell (1972)enDepuydt (1967)eenevenwichtshoogtebereikt,omdatdewindsnelhedenopdiehoogteverdereuitgroeiverhinderen.Depuydt (1967)noemtvoordeBelgische

Figuur 33.De zeereep langs erosieve kustgedeelten. Voorgrond: een 'rollende zeereep'
met rietschermen; achtergrond: een duinklif.

Figure 33.The first coastal dune ridge along erosive parts of the coast.Foreground a
'rolling' dune ridgewith reed fences;background: a dune cliff.
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kusteenevenwichtshoogtevan16-17m.Depuydt (1972)noemteenmaximalehoogtevanongeveer25mvoordekustvanafnoordelijk Frankrijk tothetnoordenvanDenemarken.Opmerkelijkisdecorrelatiediehijvondtussenstrandhelling(hin%)endehoogtevande
zeereep (H):steilereendussmallere strandenwordendoorhogere zeerepen geflankeerd
(ineenformuleuitgedrukt:H=12h-2). Eendergelijkeenvoudig lineairverband lijkt,
indienjuist,aanmeerdanéénoorzaak toeteschrijven.Allereerst geefteengeringe
strandhelling (behorendbijeenstrandvlakte)eerderaanleidingtoteenzeewaartse uitbreidingvandeduinenenditbevordertdeverticaleuitgroeivanéénenkele zeereepniet.
Vervolgenswordenopveelplaatsensteile stranden,behorendbij erosievekusten,geflankeertdooreen zeereepdieveelalmetallemogelijkemoeitedoordemenswordtonderhoudenenzomogelijkverhoogd.Eenvoorbeeld daarvanisdeextreemhoge (méérdan40m!)
zeereepopWalcheren tussenVlissingenenWestkapelle.Dezeligt langseenerosiefkustgedeelte,waardezeersmalleduinstrookgrenstaanwaardevol cultuurlandenbijgevolg
nauwlettendwordt onderhouden.
Dezeereep langsdeNederlandsekustisnogzeldeneennatuurlijkverschijnsel.
Ditgeldtaleeuwenlangvoorkwetsbare kustgedeeltenengedurendedelaatsteeeuwvoor
vrijweldegeheleduinkust.Demenslegtnietalleenstuifdijken aan,maarbeschermtook
beschadigde zeerependoorhetplaatsenvanschermenvoorhernieuwde aanstuiving,herinplantmethelmensomshetherprofilerenvaneentesteilgewordenbuitentalud. Soms
wordtdezeereepinzijngeheelafgevlaktoflokaalopgehoogd. Bijdreigende duinafslag
vaneen zwakke zeereepwordtdebegroeiingvaakverwijderdenlaatmendeduinenreeks
doelbewustengecontroleerd naarbinnenstuiven:eenzogenaamde 'rollende zeereep'
(fig.33).Dealdusverkregen strandverbreding geefteenbeterebescherming tegen stormvloedenterwijldezeereepminderverlieszallijden.
6.2.6

De vorming van primaire duinenreeksen en vdlXeien

Kustuitbreidingmaaktdoorhetterugdringenvandemaximale stormvloedwerkingeneen
vaakgrotere zandaanvoermetdewind,eenzeewaartse uitbreidingvanstrandduinenmogelijk.Alsdenieuwvorming vanduinendirectplaatsvindt tegendevoormalige (offossiele)
zeereepaan,dankanereendubbeleofmeervoudige zeereepontstaan.Vormtdenieuwe
duinenreeks zichopenige afstand vandevoormalige zeereep,dankandaarbij eendeelvan
destrandvlakteworden ingesloten. Sluitdenieuwgevormde duinenreeks slechtsopéén
puntaanopdeoorspronkelijke zeereep,ofblijvenerbelangrijkeopeningenbestaan,dan
sprekenwijvaneenonvolledig afgesnoerdestrandvlakte (fig.34).Dezeblijftgrotendeelstoegankelijkvoor zilteoverspoeling,eventueel stuifprocessenensomsslibafzetting.Bijhetbegroeid rakenvandergelijkoverwegend zilteterreindelenwordt somsvan
een 'groenstrand' gesproken.Insommige situaties,zoalsopenkeleWaddeneilandenenin
deKwadeHoek (Goeree)gaateendergelijk terrein geleidelijk overineenkwelder.
Wordteendeelvandestrandvlaktevolledig dooreennieuwe zeereep afgegrendeld,
danspreektmenvanvolledig afgesnoerde strandvlakteof'primairevallei' (ss.). Hier
treedtnaverloopvantijd verzoetingvanhetmilieuenbijbehorende vegetatievestiging
op.Deze 'primaireduinvalleien' zijnlanggerekt,totvelekilometers langenenkele
tientallenmeters totmeerdaneenkilometerbreed.Zehebben somseenzeeregaalopper78

Figuur34.Onvolledigafgesnoerdestrandvlakte.
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Figure34.Incompletelycut-offbeachplain.

vlak,hoewelzijookvrijveelmicroreliëfkunnenbezittenalsgevolgvandeaanwezigheidvanmedeingesloten(voormalige)strandduintjes.Hetdwarsprofielisoverwegend
vlaktotenigszinsconcaaf,hetlengteprofiel isnagenoegvlak,somsmeteenzeergeringe
gradiënt (minderdan1:100).Hetvalleioppervlakheeftdoorgaanseenhoogtevariërend
tussen1en3m+NAP.
Bijvoortgaandekustaanwaskanhetprocesvanafsnoeringzichherhalen,metals
resultaateenserievanduinenreeksen,afgewisseldmetaldannietvolledigafgesnoerde
strandvlakten.Eendergelijkbeeldtreftmenvrijweluitsluitendaaninhet(voormalige)
waddengebiedenzuidwestelijkNederland.Opvallend isdatdeonvolledigafgesnoerde"strandvlaktenveelalaandeoostelijkezijdevandeWaddeneilandenzijntevinden.Deexpositie
voorwindaanvoervanzandzalhierbijeenrolspelen,maarookdeomstandigheiddatde
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Figuur35.Primaireduinreeksenen-valleien.Kaartfragmentvandeduinenvanzuidelijk
Texel (naardetopografischekaart.Hoogteninmeters.1=overigduingebied;2=uitgesprokenmicro-reliëf.

Figure35.Primaryduneridgesandslacks.MapfragmentofthedunesofsouthernTexel
(aftertopographicmap).Heightsinmeters.1=otherdunearea;2=pronouncedmicro
relief.
openliggendedelenveelalaansluitenopeenkweldergebieddatnietinstaatistotzandleverantie.Eenbijkomendefactorkandegeringeinteressevandemenszijninhetontstaanvansolidezeerepenopdieeilandgedeelten.Meniseerdergeïnteresseerd indemeer
kwetsbarenoord-enwestflanken.
EenfraaivoorbeeldvaneengoedontwikkeldeserieprimaireduinenreeksenenduinvalleientreftmenaanopzuidelijkTexel.Zezijnontstaanin deperiode1759-1950.Dit
houdtnauwverbandmethetverhelenvantweezandplaten('De Onrust'en'DeHors')(bijlage4). Reedsinhetbeginwasdemensbijhetontstaanbetrokkendoorhetplaatsenvan
schermenenhelmaanplant.Andereterreinenvertonendooreengeometrischpatroonveel
meerdehandvandemens,zoalsbijdestuifdijkenenvalleienopwestelijkVlielanden
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Figuur36,Stelselvanstuifdijkenenprimaireduinvalleien.Kaartfragmentvandeduinen
vanwestelijkVlieland (naardetopografischekaart).Hoogteninmeters.
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Figure36.Systemofsemi-naturalprimaryduneridgesandduneslacks.Mapfragmentof
thedunesofwesternVlieland (fromtopographicmap).Heightsinmeters.

Terschelling.Figuur35enfiguur36illustrerendergelijkeverschillen.Inhetalgemeen
kanopgrondvanhistorischegegevens (Bakkeretal.,1979b)gesteldworden,dathetontstaanvan(series)primaireduinvalleien,zoalsopdeWaddeneilanden,tussenPettenen
CallantsoogenopVoorne,inveelgevallenaanhetinitiatiefofopzijnminstaande
begeleidingvandemensistoeteschrijven.Veelmindergeldtditvoordeonvolledigafgesnoerdestrandvlaktes.
Vangeomorfologischbelangisvoorts,datzeewaartseuitbreidingvandeduinende
fossielezeereepbeschermttegenduinafslagendatdelokalewindsterktevermindert(zie
par.6.2.3).Beidefactorendragenbijaandestabiliteitvandergelijkeduinenreeksen.
Ditkaneenvanderedenenzijn,datdezefossielezeerepenvaak(relatief)weinigdoor
secundaireduinvorming (ziepar.6.2.7)zijngedeformeerd.
Zeewaartseuitbreidingvandeduinenbrengtookhydrologischeveranderingenteweeg,
namelijkdeopstuwingvanhetgrondwater.Ditkanindelaagstedelenvandevoormalige
strandvlaktentothetontstaanvannatuurlijkeduinmerenleiden.Ditisonderanderehet
gevalgeweestbijhetZwanenwaterbijCallantsoogenhetBreedeWateropVoorne.
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6.2.7

Secundaire duinvorming

Tegenoverdeprocessenvanprimaireduinvorming staandievandesecundaireduinvorming
(VanDieren, 1934).hiertoewordenalleeolischeprocessengerekenddievoorvervorming
en/ofverplaatsingvanreedsbestaandeduinenzorgen.Ditkunnenprimaireduinenzijn,
maarookduinendieineeneerderstadiumvansecundaireduinvorming zijnontstaanen
hernieuwdaanerosieonderhevig zijngeraakt.Deaanduidingsecundairdientderhalveniet
letterlijkopgevatteworden.
Opdemogelijkeoorzakenvansecundaireduinvormingsprocessenwordt ingegaanin
hoofdstuk7.Hierblijktdatinallegevallendedegradatievandevegetatiehetstartpuntisvoorverstuivingenmetalsaanleidingdeaantastingvandezeereep (klifvorming)
ofeensamenspelvananderefactoren (overbeweiding,droogte,biotische invloeden)elders
indeduinen.Devolgordevanbesprekingvansecundaireduinvormingsprocesseniswaarschijnlijkrepresentatiefvoordenatuurlijkegangvanzakeninvroegereeuweningrote
delenvanhetNederlandsekustgebied.Dezevolgordeissomsinhetbuitenlandnogtebestuderen,bijvoorbeeldinWales (Bakkeretal.,1979a).
Zonderingrijpenvandemenskunnenzichindezeereep,vooralnavormingvaneen
actief (kaal)duinklif,deflatiekuilenof-geulenvormen.Ditzijnronde,ovaleoflanggerektedepressiesdiezichvaneenondiepekuilvanenkelemetersdoorsnedeinhorizontalerichtingkunnenuitbreidentoteenoppervlakvanveletientallenvierkantemeters.
Bijstuifkuilenen-geulenwordtdeerosiebasis (capillairezone)nognietbereikt.In
doorsnede zijndezelaagtenconcaaf,waarbijdewandenzeersteilkunnenzijn.Hetuitgestovenzandhooptzichvooralopaandelijzijdevandelaagte,ineersteinstantiein
eenvalzone,waardeaccumulatiehetgrootst is,maarookverderwegineendunnestrooizone.Hetprocesvanwindkuilvormingendeverdergaandeontwikkelingisinkwalitatieve
termenuitgebreidbeschrevendoorVanDieren (1934). Kwantitatievegegevensoverhet
tempovanverdiepingofhorizontaleuitbreidingvanwindkuilenzijnnogschaars.Inde
duinenbijNoordwijkisinwindkuilenonlangsenigonderzoekverricht (Jungeriusetal.,
1980).Ditonderzoekweesonderandereuit,datwestenwindeninhoofdzaakvoorerosie
verantwoordelijk zijn,datdewindkuilenook 'loefwaarts'uitgroeienendatdegrootste
veranderingeninherfstenvoorjaaroptreden.
Eenzeereepdiedooreengrootaantaldeflatievormenisaangetast,wordthieraangeduidals 'gekerfdezeereep (fig.37).Eendergelijkeduinenreeksheeftzijnoorspronkelijkeoriënteringenvormvanhetgrondvlakgrotendeelsbewaard,isslechtsoppervlakkig
aangetastenbevatnogweinigofgeenlaagtesdietotnabijhetgrondwater zijnuitgestoven.Deoriënteringvandewindkuilenen-geulenstemtslechtsingrotelijnenmetde
richtingvandeheersendewindovereen.Depuydt (1972)geeftafwijkingenopvoorde
Belgischeduinentotongeveer50°.Volgensdezeauteurvormtdedeflatierichtingeen
groterehoekmetdezeereep,naarmatedewind schuiner invalt.VanStraaten (1961)vermeldteenafwijkingvandeoriëntatievanduinvormenvanongeveer20 ,maardezegegevensgeldennietexclusiefvoordezeereep.Eenaantalvandeafwijkingenisdeelsverklaarbaaropgrondvanlokalefactorendiedeaangrijpingsrichtingvandewindbeïnvloeden.
ZozalaandenoordflankvandeWaddeneilandenheterosiefeffectvandeongebroken
noordwestelijkewindengroterzijndanheteffectvandedoorduinenvertraagdewinden
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Figuur37.Zeereepmetuitblazingskuilenen-geulen:'gekerfdezeereep'(zietekst).

Figure37.Primarycoastalduneridgewithblow-outfeatures.Duneslacksnotyet
developed.

uithetzuidwesten.Lokaleeffectenophetwindregimezijnookeldersindeduinenvan
belang,inhetbijzonderbijdekleineredeflatievormen.Opmerkelijkisdatdegrotere
reliëfeenbedenquaoriënteringveelbetermetdeoverheersendewindrichtingovereenstemmen,zekeralsdewijziginginwindrichtingindeafgelopeneeuweninaanmerkingwordt
genomen(par. 2.2).
Hetcriteriumvoordeaanduidingwindkuilenen-geulenisdeafwezigheidvaneen
vlakbodemgedeelte.Datontstaatpasbijuitstuivingtotnabijhetgrondwater.Indat
gevalishetfreatisch,ofinfeitehetcapillair,niveaueenerosiebasisvoorhetdeflatieproces.SlechtszeldentreedtnaaronsideeinNederlandeenhumeuzeofvenigelaag
alserosiebasisop.Alseenvlakke,vochtigebodemontstaatsprekenwevaneenuitblazingsvalleiofsecundaireduinvallei (VanDieren,1934).Hetcapillairniveauisophetmomentvanuitstuivingbepalendvoordehoogtevandevalleibodem.Alsuitstuivingdus
tijdenseenperiodevanlagegrondwaterstandenplaatsvindt,kunnennaherstelvandegrondwaterstandnatuurlijkeduinmeertjesontstaan.DesecundairevalleieninNederlandhebben
maaiveldhoogtesdievariërenvanongeveer 1,5tot12m+NAP,alnaargelangdehoogte
vanhetfreatischvlaktijdenshetontstaan.
Inaanlegzaleensecundaireduinvalleizichontwikkelenalseenenkelvoudigeuitblazingsvallei.Eendergelijkelaagteisvaakalzijdigomslotendoorduinruggen,ofligt
aandewindzijdeopen,isvoortsinderichtingvandeheersendewindgestrektenheeft
eenoppervlaktediekanvariërenvanenkeletientallentotvelehonderdenvierkante
meters.
Aiseenduinenreeksinzijngeheeldoorenkelvoudigeuitblazingsvalleienisaangetast,dankandeoorspronkelijkepositieenoriënteringvandeduinenreeks (inditgeval
eenvoormaligezeereep)nogwelherkenbaarzijn.Devormvanhetgrondvlakissomsal
vrijsterkgedeformeerd,terwijlergrotehoeveelhedenduinzandzijnverplaatst.Afhankelijkvandevormenonderlingerangschikkingvanvalleienenduinruggen-vaakmedeafhankelijkvandetotalemassavanhetduinsysteem-kanopdezewijzeeenduinsysteemontstaanmetovaletotlanggerekteruggenenlaagtes.Inheteerstegevalsprekenwijvan
eenmicroparaboolcomplex,inhettweedevaneenstreepduinencomplex(ook'zebraduinen',
Depuydt,1967).Defiguren38en39gevenhethoogtelijnenverloopvanduinterreinenop
Schouwen(Verklikkerduinen)enopVoorne (duinenbijRockanje),waarbeidegenoemde
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Figuur38.Micro-paraboolcomplex:kaartfragmentVerklikkerduinenopSchouwen (naarde
topografischekaart).Hoogteninmeters.
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Figure38.Micro-parabolecomplex:mapfragmentoftheVerklikkerduinenoftheSouth
HollandislandofSchouwen(fromtopographicmap).Heightsinmeters.

patronenherkenbaarzijn.Inhetalgemeengeldtvoordergelijkecomplexen,dathetaandeelvandevalleienrelatiefgeringis,terwijldeomringendeduinhellingenvaakvrij
steilzijn.
Eenvolgendstadiuminhetprocesvansecundaireduinvormingkaninhoudendathet
oorspronkelijkeduingrotendeelsisverplaatstenvolledigvervormdtotgrotereofkleinereparaboolduinen.De'armen'vandeparaboolvormwijzeninderichtingvandewind
ensluiteneennog 'enkelvoudigeuitblazingsvallei'in.Deuitwaaiingtotdergelijke
structurenverlooptvaakstootsgewijs.Ditvaltafteleidenuitrestvormenindevallei,
zoalsdezogenaamde 'pollenrij',eenlage(meestalminderdan1mbovenhetvalleioppervlak),vaakboogvormigereekskopjes.Een 'pollenrij'isoptevattenalshetlitteken
vaneenvroegerepositievanhetuitgewaaideduin(fig.40). Hetparaboolduinkanzowel
aandeloef-alsaandelijzijdenvrijsteilehellingen (totruim30°vertonen),hoewelde 'kop'vanhetparaboolduinookeentamelijkflauwehellingkanbezitten.Deverschilleninhellingzijnterugtevoerenopdemate,waarindebegroeiinghetzandvastgehoudenheeft.De 'armen'zijnhetbestvastgehoudendoordebegroeiing.Bovendienzijn
de 'armen'indewindrichtinggestrekt,waardoorminderaangrijpingsmogelijkhedenvoor
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Figuur39.StreepduinencomplexvandeduinenbijRockanje(Voorne);naardetopografische
kaart.Hoogteninmeters.

Figure39.MapfragmentofthedunesofRockanjeontheSouthHollandislandofVoorne
(fromtopographicmap).Heightsinmeters.

Figuur40.Paraboolduinmet 'pollenrij' (erosierest)opdeachtergrondenlengteduinen
(paraboolarmresten)opdevoorgrond.

Figure40.Paraboledunewithrelictsofanearlierposition (background)andlongitudinaldunes (foreground)fromadegradatedparaboledune.
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verdereerosiebestaan.Opdeverplaatsingssnelhedenvanparaboolduinenwordt inhoofdstuk7ingegaan.
Deparaboolvormalsgeïsoleerdeduinvormisminderalgemeen.Talrijker zijndegevallen,waarbijdegrondvormvandeparabooldeeluitmaaktvangroterestructuren.Dit
ishetgevalbijkamduinen.Dezeduinenreeksenkunnenbeschouwdwordenalseencomplex
vanzijdelingsvergroeideparabooistructuren.Deduinenreeksalsgeheelbeziteenstrekkingdieloodrechtofenigszinsschuinopdeverplaatsingsrichting staat,terwijlde
'paraboolarmen'indewindrichtingwijzen.Hetgeheelvertoontgelijkenismeteenkamof
eenhark. (InhetFransspreektmenvan 'dunesparaboliquesenrâteau'(Depuydt, 1967).)
IndeNederlandseduinenzijndekamduinstructurenoptimaalontwikkeld indeKennemerduineneninhetgebiedtussenWijkaanZeeenCastricum.Infiguur41geefthethoogtelijnverloophetkaraktervandezestructurenweer.Dehoogtevandezeduinenreeksen
varieert inderegelvan10tot30m.Devormenvandekamduinsystemendoeneenminof
meergelijktijdigeverplaatsingvandegeheleduinenreeksveronderstellen,waarbijdein
hoofdstuk7vermeldeveronderstellingvaneensynchroneverplaatsingnaklifvormingin
dezeereepwaarschijnlijkis.Sommigekenmerkenvankamduinenwijzenopeenrelatief
snelleverplaatsing,zoalsingevallenwaarbijdeloefzijdevandeduinenreeksflauwoploopt,terwijldelijzijdeveelsteileris.Devormisdanvrijwel intermediairaande
vrij langzaamverplaatsteparaboolduinenendesnelverplaatsteloopduinenreeksen.
Bijverdereuitwaaiingvanparaboolduinenkunnenvormenontstaanwaarbijde 'kop'
dooreengradueelzandtekortuiteindelijkverdwijntenslechtsdearmenoverblijven.
Voordergelijkerestvormenwordthierdenaamlengteduingebruikt (fig.40).Degeneseis
verwantaandievandestreepduinen.
Waserbijdetotnutoebehandeldeduinvormingnogsprakevaneenwisselwerking
tussenzand,windeneeniniedergevallokaalvitalebegroeiing,diedelenvanhetduin
kanvasthouden,anderswordthetbijdegenesevanloopduinenen loopduinreeksen.Loopduinenontstaanals-bijvoorbeelddoorvolledigedegradatieenvernietigingvanplantengroei-dewindvrijspelkrijgt.Erontstaateenvormdiegrotegelijkenisvertoont
methetstrandbarchaantje.Hetloopduinisherkenbaaraandezeergeleidelijkoplopende
loefhellingeneenlijzijdediequahellingvaakderusthoekvanzandbenadert.Merendeelsstaatdelengte-asvanhetduinloodrechtopdeverplaatsingsrichting,terwijlhet
grondvlakinidealegevalleneensikkelvormaanneemt.VanDieren (1934)neemtaandat
dezeduinenopTerschelling zijnontstaannadegradatievanparaboolduinen.In datverbandgebruikthijdeterm 'secundairbarchaan'.Dezeduinenkomen 'inoptimaforma'voor
opoostelijkTerschelling.HetaldaargelegenWytduunheeftvolgenshistorischebronnen
eenafstandvan1500m in60jaarafgelegd,eenverplaatsingssnelheid,dieookinandere
delenvandewereld isgevonden (par.7.2).Miszalski (1975)beschrijftvoordekustduinenvanPolendatdergelijkegrotebarchanendirectaandekustopdestrandvlakteontstaanenlaterpasevoluerentotparaboolstructuren,eengangvanzakendiedustegengesteldisaandievanTerschellingvolgensVanDieren (1934).DeloopduineninNederland,waarvandehoogtevarieertvanongeveer 5tot20m,zijnvrijwelbeperkttot
Terschelling,Vlieland,deSchoorlseduinenenenkeleplaatsenopAmelandennoordelijk
Walcheren.Zeeropmerkelijk isdenauwesamenhangvandezevormenmetdegrotemineraalarmoedevanhetmerendeeldergebieden.VooralbijSchoorl isdecorrelatieopvallend,
86

Figure41.Kaïnduinen;kaartfragmentvandeduinenbijWijkaanZee(naardetopografishe
kaart).Hoogteninmeters.
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Figure41.Combdunes';mapfragmentofthedunesnearWijkaanZee (fromtopographic
map).Heightsinmeters.

omdatverderzuidelijk-inhetkalkovergangsgebiedeninhetkalkrijkeduin-deloopduinvormdirectontbreekt (bijlage 1).Ditiseenduidelijkeillustratievanhetfeit
datmineraalarmoedededirecteoorzaakvormtvooreenmoeizameontwikkelingvaneenvegetatie.Bijdegradatieprocessenverdwijntdezevegetatiesnelenvrijwelvolledig,waardoorgunstigeconditiesontstaanvoordevormingvanloopduinen.Hethoogtelijnenverloop
inloopduinenblijktuitfiguur42.Figuur43laatdeasymmetrischelengtedoorsnedezien.
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Figuur42.Loopduinenenloopduinvlaktes.KaartfragmentvandeduinenopOostelijk
Terschelling (naardetopografischekaart).Hoogteninmeters.

Figure42.Secondarybarchansandrelatedduneslacks.Mapfragmentoftheduneson
EasternTerschelling (aftertopographicmap).Heightsinmeters.

Enigegelijkenismethetloopduin-datinzijngrondvormeengeïsoleerdeduinisheeftdeloopduinenreeks.Gemeenschappelijkekenmerkenzijndeflauwoplopendeloefzijde
endesomszeersteilelijzijde.Dezeduinenreeksisdwarsofenigszinsschuinopdeverplaatsingsrichtinggeoriënteerdenisvermoedelijkdeexpressievaneenmassaalenrelatiefsnelzandtransport,zoalsdatindeeerstefasevandevormingderJongeDuinenvoorkwam(par.4.5).Eendergelijkeduinenreeksisvrijweluitsluitendalsbinnenduinenreeks
ontwikkeldindeNederlandsekustduinen.Fraaiontwikkeldeloopduinenreeksenmeteen
hoogtevanmeerdan50mkomenvoortennoordenvanBloemendaalenbijSchoorl.Ineen
aantalgevallenkandezeduinenreekszijnvastgelopeninstruweelofbosofinlatere
fasenextraopgehoogdzijndoorzandaanvoervanafdeloefzijde.Dezeduinvormwordtook
voorbuitenlandsegebieden (o.a.Oregon)beschreven (Cooper,1958)envaak'precipitation
ridge'genoemd.Figuur44geefteenindrukvaneenalsbinnenduinenreeksontwikkelde
loopduinenreeks.
Naarmatedesecundaireduinvormingverderuitgewaaidevormenoplevert,neemtde
kanstoedatde (oorspronkelijkenkelvoudige)uitblazingsvalleienzijdelingsvergroeien
totsamengesteldeuitblazingsvalleien.Dezevalleienkomenonderanderevooraandeloefzijdevankamduinsystemen.Ookzijnzijgeassocieerdaanloopduinenenloopduinenreeksen,
waarzijwellichtvanbeginafaaneenaaneengeslotenvalleisysteemvormden.Indiegevallenkanmenvanloopduinvlaktenspreken.Dezezijndoorgaansvlakkerdandevalleien
diebijeenmeerstootsgewijzeparaboolvormingontstaan.Bijdeverderuitgewaaidevormen
islietaandeelvandevalleienvrijsterktoegenomeninvergelijkingmetmicro-paraboolofstreepduincomplexen.Hetoppervlakkanuiteenlopenvanenkelehonderdenvierkante
meterstotenkeletientallenhectaren.Dehoofdasvandesamengesteldevalleienisdwars
opdetransportrichtinggeoriënteerd.
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figuur43.Loopduinen(Terschelling).

Figure43.Secondarybarchans(Terschelling).

6.2.8

Du-invormen met een complexe genese

Bijdeeerderbeschrevenmechanismenvanprimaireensecundaireduinvormingisuitgegaan
vaneensterkgeschematiseerdbeeld.Inreëleveldsituatiesheeftmenvaaktemakenmet
bijzondere-ofovergangssituaties.Degeneseisvaakgecompliceerd,omdateenterreinvorm
hetresultaatkanzijnvandeopeenvolgingvanwezenlijkverschillendeduinvormingsprocessen,zoalsingevallenwaarbijdegrondvormvanbijvoorbeeldparabool-ofloopduinen
doorlatere'verjonging'vooreendeelverlorengaat.Hierbijwordtnietingegaanopvormveranderingenalsgevolgvanafspoelingvanmateriaaldoorregen.Ineenaantalgevallen
isdegenesevanterreindelennietexacttereconstruerenenismengedwongentotvrij
neutrale,oeschrijvendeaanduidingen.Enkeleduinvormenmeteencomplexegeneseworden
hiernabesproken.
Oogduincomp1exen
Opkleineeilandenofzandplatenwordtsomseenduincomplexaangetroffendathalfcirkelvormigtotcirkelvormingofovaalisenuitenkeleconcentrischeduinenreeksenisopgebouwd.InNederlandzijndezevormenvooralaanwezigopde(voormalige)Waddeneilanden.
VoorAmelandenSchiermonnikoogzijndergelijkecomplexenreedsdoorIsbary (1936)beschrevenenaangeduidmetdeterm 'mosselvormig'.Voorhetontstaanwerdgeenbevredigendeverklaringgegeven.Destructurenzijnmijnsinziensvooralhetresultaatvanprimaire
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Figuur 44.Loopduinreeks,tevensbinnenduinrand.

Figure 44.Precipitation ridge,developed asan innerduneridge.
duinvorming.Hethoogtelijnverloop opde zandplaatofstrandvlakte isineerste instantie
bepalendvoordeverdereontwikkeling.Hetconvexekaraktervaneenzandplaatofeen
relatiefhogergelegendeelvaneenstrandvlaktehoudt eenminofmeer cirkelvormig
hoogtelijnenpatroonin.Bijgevolg zullenvloedmerkzones-deplaatsenwaarzichbij
voorkeurprimaireduinvormingvoordoet -zichookcirkelvormig eneventueel zelfsconcentrischrangschikken.Dit leidttoteenidentiekeopbouwvandeprimaireduinen.Als
dezandaanvoerdoorverschillen inoppervlaktegesteldheid tamelijkeenzijdig is,zullen
halfcirkelvormige duinenontstaan. Iszandaanvoeruitallerichtingenmogelijk,dankan
eenvrijwelgeslotenrondetotovale structuurwordengevormd.Deoverheersendewindrichting isdanaftelezenaandebestontwikkelde (hoogste)delenvandeduincomplexen.
Vrijwel compleetcirkelvormige ofovale structurenwordenophet zuidelijkdeelvande
Bosplaat (Terschelling)aangetroffen.Halfcirkelvormige structurenliggenveelalopenop
hetoosten,terwijldeoostwaartswijzendepuntendikwijlssamenhangvertonenmetvloedhaken,datwil zeggentongvormige strandvlaktengeoriënteerd indevloedrichting engelegenlangsgeulenofzeegaten.Dehierbovenbeschreven structurenwordenschematischafgebeeld infiguur 45.
Kopjesduinen
Invrijwel allesoortenduingebiedenkomenterreingedeeltenvoormetkopjesduinen.Deze
duinenliggenchaotischverspreidenkunnenminofmeeraaneengesloten zijn.Ze zijn
meestalniethogerdan 5m enhebbenafgeronde toppenenflauwe totvrij steilehellingen
(fig.46).Insommigegevallenblijktuitdeomliggende terreinvormendathetom 'fossiele'
strandduintjesgaat,inanderegevallenbetrefthetvormendieaansecundaire duinvorming
zijntoeteschrijven.Golvendeterreindelenofafgerondeduintjeswijzenvaakopaccumulatieprocessen,terwijlsteilere kopjes,vaakgeassocieerd aankleine uitgeblazen
laagtes,op zijntevattenalserosieresten.
Ringduinen
Doorverjonging kanhetcentraledeelvaneenduinuitstuiven.Wanneerderandenvanhet
duin intactblijvenenhetcentraledeel totnabijhetgrondwaterniveauuitstuift eneen
enkelvoudigeuitblazingsvallei (eventueel inwording)vormt,sprekenwevaneen 'krater'ofringduin.Een fraaivoorbeeld hiervan ishetParapluduinopoostelijkTerschelling.
Degeschiedenisvanditduin laat zienhoeveelbewogenengecompliceerd de levensloop van
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eenduinkanzijn.OpTerschelling zijndeloopduinen,waartoehetParapluduinoorspronkelijkbehoorde,ontstaanuitgedegradeerdeparaboolduinen.Hetvoormalige loopduinis
inditgevalaanhernieuwde erosieonderhevigenheeft zichtoteen(actief)ringduinontwikkeld.Bijvoortgaande uitstuiving kandegeslotenringwordendoorbrokenendevormgeleidelijkweerovergaanineenparaboolvorm.
6.3 CLASSIFICATIEVANDUINVORMEN;LEGENDA-OPBOUW VOORDEGE0M0RF0LOGISCHEKAART (SCHAAL
1:25 000)
6.3.1

Inleiding

Dekartering vanduinvormenmaakteengeschikteclassificatienoodzakelijk,die afhankelijkvandoel,kaartschaalenbeschikbaarheid vangegevensopuiteenlopende criteriakan
berusten.Indebestaande literatuurover (kust-)duinenisnauwelijks sprakevaneenalgemeengebruikte classificatievoorkustduinen.Declassificaties zijnvaaktealgemeen
-zoweltoepasbaarvoorkust-alswoestijnduinen-oftezeertoegespitstopeenvrijbeperktonderzoeksgebied (ziebijv.Smith, 1954;VanDieren,1934;Miszalski, 1973).De
nomenclatuurisvaakverwarrend,nietalleen internationaal maarooknationaal.DeNederlandse term 'streepduin'bijvoorbeeld wordtgebezigdvoorzoweleenzeereep (VanRummelen,
1970)alsvooreenlengteduin (alsrestantvaneenparaboolstructuur;par.6.2.7).
Hierwordtnietuitgebreidopdevoor-ennadelenvandebestaandeclassificatiesingegaan,nochwordtgetrachtomeenvoorallekustduinenbevredigend systeemteontwerpen.
Bijnaelkeonderzoekervoerteigenkarakteristieken voordeduinen in;ditgeldtookvoor
de indelinguitparagraaf 6.3.3.Erisgetrachtomzoveelmogelijkbijbestaande systemen
ennomenclatuuraantesluitenenclassificatie-eenhedentehanterendiezoveelmogelijk
bruikbaar zijnvoordekaartlegendavandegeomorfologischekaart(schaal 1:25000).
6.3.2 Criteria bij de classificatie
logisehe kaart (schaal 1:25 000)

van duinvormen en de legenda-opbouw van de geomorfo-

Declassificatievanterreinvormenkanberustenopmorfografische,morfometrischeof
morfogenetischecriteriaofeencombinatie daarvan.Morfografischeenmorfometrischeaanduidingen zijnobjectief,neutraalencontroleerbaar,dochniet informatief omtrentde
genese.Inmoeilijkteinterpreterengebiedenverdienteendergelijke aanpakveelalde
voorkeur,evenalsingevallenwaarhet toekomstig gebruikvaneenkaartexplicietomdergelijkegegevensvraagt.Insituatieswaardegenesevandeterreindelenbeterbekendis,
zoalsbijduinen,kaneenaccentopdemprfogenesedevoorkeurverdienen,zeker indien
daarin implicietmeerneutralereliëfkenmerkenzijnvervatofwanneereencombinatiemet
morfografischeenmorfometrische aanduidingen totdemogelijkheden behoort.Bijkarteringen
isditvaakhetgevalenisheteenkwestievanhaalbaarheidofprioriteitopwelk 'niveau'
vandeclassificatie c.q. legendaeenbepaald criteriumisgebruikt.BijdegeomorfologischekaartvanNederland (schaal1:50000)wordenmorfografischeen-metrischeaanduidingenopeenhoogenmorfogenetische aanduidingenopeenlagerniveau gehanteerd
(TenCate&Maarleveld, 1977).
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Figuur45.Oogduincomplex;cirkelvormig (A)ofhalfçirkelvormig(B);ophogedelenvan
eenstrandwalofeenzandplaatc.q.Waddeneiland.Onderbrokenlijnen:hoogtelijnen;pijl:
overheersendewindrichtingenrichtingvanzandaanvoer.

DegenesevankustduineninNederland isvrijgoedbekend (VanDieren,1934;Van
houten,1939),maareenintegraaloverzichtvannaarontstaanswijzeonderscheidenduinvormenontbreekt.Daaromisinditonderzoekdevoorkeurgegevenaaneenclassificatie
c.q.legendametdegeneseophethoogsteniveauvanindeling.Degebruiktekaartschaal
boodhiergoedemogelijkhedentoe,terwijleencombinatiemetanderegegevens (bijv.een
aanduidingvanderelatievehoogte,gegevensm.b.t.actueleprocessen)eveneenshaalbaar
was.Eenanderargumentwas,datdegenoemdekaartbladenkarteringdoordeStichtingvoor
BodemkarteringteWageningentezijnertijdeenmeermorfometrischgetintekaartzouopleveren.Dehiergegevenindelingvanduinvormenendeaanvullendegegevensberustenten
deleopbestaandeWesteuropeseclassificatiesystemen,metnamedievanVanDieren(1934)
enMiszalski (1973),alsmededievanVanHouten (1939),Gripp (1968)enDepuydt (1967),
aangevuldmeteigenveldervaringen.Welkecriteriafeitelijkzijngehanteerdbijdeonderscheidingenbeschrijvingvandeclassificatie-c.q. legenda-eenhedenwordthiernaschematischweergegeven:
Vorm:vormvanhetgrondvlak,hellingen,microreliëf.
Liggingenoriëntering:liggingtenopzichtevandekustlijnenbinnenduinrand,oriënteringtenopzichtevandekustofdeheersendewind,liggingtenopzichtevanandere
reliëfeenheden,onderlingerangschikking,relatiefoppervlak.
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Figure45.'Eye-dunecomplexes';circular (A)orserai-circular(B);onhigherparts
ofabeachbar,sandbarorsandyisland.Interruptedlines:contours;arrow:prevailing
windandsandtransport.

Figuur46.Kopjesduinen.

Figure46.'Kopjes'

Hoogteverschillen:relatievehoogtetenopzichtevandenaasteomgeving (meestalaangrenzendevalleiniveau).
Genese:reliëfvormendefactoren(combinatie;onderlingeverhouding),mateenaardvanvervormingenverplaatsing,accumulatie-en/oferosiekenmerken,invloedenvandemens.
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Materiaalkenmerken (alleenvoorvalleien):aanwezigheid vansliblaagofOude-Duinafzettingenaanofnabijhetoppervlak (binnenboorbereik,d.w.z.<120cmondermaaiveld).
Dynamiek: zilteoverspoeling,kustafslag,vormingvaneenactiefduinklif,actueleverstuivingen,actiefagrarisch landgebruik.
Metbehulpvandezecriteria iseenlegendasamengesteld,waarbijdemorfogenese
meestaldenaamgevingbepaalt.De legenda-eenheden enoverigekaartaanduidingen worden
hiernagekarakteriseerd ineenvolgorde,diegrotendeels aansluitbijdemorfogenetische
ontwikkeling uitparagraaf 6.2,tebeginnenmethet strandende strandvlakte,daarnade
primaireduinvormen,de secundaireduinvormen,terreindelenmet eencomplexeof onbekende
genese,wateren,antropogene terreinen,aangrenzende gebieden,reliëfklassen,extraaanduidingenvoordevalleien,actueleprocessenenoverigeaanduidingen.De legenda-eenheden
zijnvoorzienvaneencodering.Omdat ineenvroeg stadiumeenbruikbare legendavoorde
karteringbeschikbaarmoest zijn,vertonendecoderingen soms inconsequenties.Bijlage3
iseenverkorte legendaenhoortbijeenkaartfragment (bijlage 2)dat (verkleind) isontleendaanBakkeretal. (1979)enterillustratiedientvanderegionalestudie in
bijlage 1.
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6.S.3 Korte beschrijving
(8ohaal 1:25 000)

van de legenda-eenheden van de geomorfologieohe kaart

I Strand;strandvlakte
STRAND
Zwaktotmatighellende (>1:50)langgerektezonetussenduinvoetenlaagwaterlijn,
meestalbestaandeuitonbegroeidzand.Bijhogestormvloedgeheeloverspoeld.Soms
zijnonbegroeideduintjesaanwezig.Onderscheidmogelijkin'natstrand'tussen
laag-enhoogwaterlijnen'droogstrand'tussenhoogwaterlijnenduinvoet.Bij
stabieleofafnemendekusten.

Sd

STRANDVLAKTE
Vlakketotzwakhellende (<1:50)zonetussenduinvoetenlaagwaterlijn,metuiteenlopendevorm.Onderscheid in'nat'en'droog'gedeeltealsbijstrand.Vaak
zijnonbegroeideofbegroeidestrandduintjesaanwezig.Destrandvlakteishetresultaatvankustaanwas.

Sc

II Overwegendprimaireduinvormen
BEGROEIDESTRANDDUINTJES
Strandduintjeszijn(gedeeltelijk)begroeidmetbijvoorbeeldbiestarwegrasenhelm.
Deduintjesvormennoggeenhechte,geslotenduinreeks (zeereep),dochzijnvaak
wellineairgerangschikt,evenwijdigaandekustlijn.Zijverkereninopbouw(verticaleenhorizontalegroei),inevenwichtmeterosie/sedimentatieprocessenof
kunnenzichbijafbraakprocessentot'strandpollen'ontwikkelden (ziehierna).Bij
voldoendezandaanvoeren/ofhulpvandemenskaneengeslotenduinreeks (zeereep)
ontstaan.Vloedmerkmateriaalbevorderthetontstaanvanbegroeidestrandduintjes.
Zijondervindenincidenteelzilteoferosieveinvloedenbijstormvloeden.

Ja

ZEEREEPANNEXSTUIFDIJK
N.B.indelegendaisgéénonderscheidgemaakttusseneennatuurlijkezeereep,
eendoordemensvervormdezeereepeneenstuifdijk.Erzijnviertypenonderscheiden:
Zeereep/stuifdijkinopbouw.Geslotenduinenreeks,grenzendaanstrandofstrandvlakte.Deoriënteringisongeveerevenwijdigaandekustlijn.Dezezeereepis
grotendeelsbegroeid.Accumulatieprocessenoverheersen,waardoorverticalegroei
en/ofzeewaartseverleggingvandeduinvoet.Accumulatiewordtsomsbevorderddoor
demensdoorhetplaatsenvanschermenenaanplantvanhelm.Dooraccumulatieprocessenisdebuitenduinvoetvaakminderscherpafgetekendendeloefzijdeniet
zeersteil.Issomsontwikkeld totsamengesteldezeerepenzonderafgesnoerdestrandvlakten.

Za

Zeereep/stuifdijk (stabielofmetklif).Zeereep/stuifdijkwaarafbraak-en/of
opbouwprocessen inevenwichtzijnofwaarafbraakdoorgolfwerkingeenactiefklif
vormt (zieaanvullendeaanduidingen).Deoriënteringisongeveerevenwijdigaande
kustlijn.Eenactiefafslagklifkanaanleidinggeventotverstuivingenofingrijpen
doordemens.Dezeeenheidgaatsomsoverin'rollendezeereep'.

Zs

Fossielezeereep/stuifdijk.Zeereep/stuifdijkdienietmeergrenstaanstrandof
strandvlakteengeenwaterkerendeduinenreeksmeervormt.Deoriënteringismeestal
ongeveerevenwijdigaandekustlijn,dochkandoorkustverandering somssterkafwijken.Isaandezeezijdebegrensddoorafgesnoerdestrandvlakte,anderefossiele
zeerepenofactuelezeerepenengevrijwaardvanklifvormingofzandaanvoervanaf
strandofstrandvlakte.Kandoordegradatieovergaaningekerfdeduinenreeks(Ee).

Zt

Rollendezeereep/stuifdijk.Zeereep/stuifdijkdiezichmeestaldoortoedoenvande
menslandinwaartsverplaatst.Isindezetoestandvrijwelonbegroeiden'rolt'
landinwaartsdoornatuurlijkestuifprocessen,hetgeensamenhangtmetdekust-en
duinafslag.Achtereen 'rollendezeereep'isvaakeenoverstuivings-enstrooizone
tevinden.

Ze

ONVOLLEDIGAFGESNOERDESTRANDVLAKTE
(Primaireduinvallei s.l.).Deelvaneenstrandvlakte,meestallanggerektvanvorm,
datnognietvolledigisafgeslotenvanzilteoverspoeling.Eventueelslibafzetting
enstuifprocessen,omdatdezeewaartsgelegenduinenreeks (nog)nietaansluitopde
landwaartsgelegenduinenofdoorbraakgatenvertoont.Kanzichtot (volledig)afgesnoerdestrandvlakte,primaireduinvallei (s.s.)ontwikkelen.Eenheidgaatgeleidelijkoverinstrandvlakteofkwelderenvertoonteenlichteterreinhellingzeewaarts.
Devalleienzijnoverwegendvlak,dochkunnenlagekopjesomvatten(ex-strandduintjes).

Vz
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Zijvariërenvanvrijwelonbegroeid totbegroeid ('groenstrand').Indevalleien
kanhetbodemmateriaalklei-en/ofschelpenlaagjesbevatten.
AFGESNOERDESTRANDVLAKTE
(Primaireduinvallei s.S.).Deelvaneenstrandvlakte,vaaklanggerektenevenwijdigaandekustlijngeoriënteerd,datbegrensdwordtdoordeoorspronkelijke
zeereep/stuifdijkc.q.buitenduinvoeteneenjongerezeereep.Isnaafsluitingvan
stuif-enzilteinvloedenontziltgeraaktenismeestalvolledigbegroeid.Issoms
inseriesontwikkeld:afwisselendfossielezeerepenenafgesnoerdestrandvlaktes.
Ismeestalvlakmetsomslichteterreinhellinginlengterichtingenbevatsoms
kopjes.Samenhangendmetdeontstaanswijzekandebodemsliblaagjesen/ofschelpenbankjesbevatten.

Vs

III Overwegendsecundaireduinvormen
(STRAND-)POLLEN
Erosierestenvanbegroeidestrandduintjesopstrandofstrandvlakte('strandpollen')ofeldersinduinen ('pollen').Ontstaandoorwind-enwatererosieofalleen
winderosie.Gekenmerktdoorsteile,kaleflankenentafeivormigetop,diedoor
begroeiingwordtbijeengehouden.Somsontwikkeldals 'pollenrij'endanoptevattenalslittekenbijduinverplaatsing (bijv.parabolisering).

Eh

GEKERFDE (EX-)ZEEREEP
Actueleoffossielezeereepdiedoorsecundaireverstuivingen (windkuilenen
-geulen)isgedeformeerdzonderdatdezeverstuivingenhetstadiumvanvalleivorming (uitblazingtotgrondwaterniveau)hebbenbereikt.Hetgeheelbestaatuit
eenherkenbare,samenhangendeduinenreeks,diemeestalongeveerevenwijdigaande
kustlijnloopt.Hetgrondvlakisweinigvervormdenhet 'inwendigreliëf'issterk
gedeformeerddoorwindkuilenen-geulenindeheersendewindrichting.Deresterendeduinkammenhebbendezelfdeoriëntatie.Bijverdergaandeuitdiepingvandewindkuilenen-geulenkandezevormovergaanineenstreepduin-ofmicroparaboolcomplex
(zie: Ef).

Ee

ENKELVOUDIGEUTTBLAZINGSVALLEI
(Secundairevallei).DezeduinvalleienzijnontstaandooruitstuivinKtotgrondwaterniveauenmeestalovaaltotlangwerpigvanvorm.Delengte-asligtinderichtingvandeheersendewindendevalleienwordenomgevendoordrogeduinenenvaak
vrijsteileduinhellingen.Dedrogeduinennemen,invergelijkingmetdezevalleien,
eenrelatiefgrootoppervlakin.Hetvalleitypekomtvoorinsterkgedeformeerde
voormaligezeerepenlangsdekust (zieEf,streepduincomplexene t c ) ,bijparaboolduinen,dochookeldersalsgevolgvanverjongingsprocessen.Dooraaneengroeienbij
verdergaandeevolutiekunnensamengesteldeuitblazingsvalleienontstaan(zieUc).
Devalleienbezittensomsenigmicro-reliëf('kopjes')indevormvanerosieresten
('pollen'of 'pollenrij')ofoverstuivingskopjes(Ko).Devalleibodemisvaakvrijwelvlak.

Ue

DUINCOMPLEXENMETKLEINE,ENKELVOUDIGEUITBLAZINGSVALLEIEN:STREEPDUIN-ENMICROPARABOOLCOMPLEXEN
Vanwegedegebruiktekaartschaalzijncomplexenmetenkelvoudigeuitblazingsvalleiendienietafzonderlijkkarteerbaarzijnonderscheiden.Erisopgrondvanonderlingerangschikkingendevormvandecomponenteneenverdereindelingmogelijkin:

Ef

Streepduincomplexen.Hierbijishettotalecomplexnoglanggerektenongeveerevenwijdigaandekustlijngeoriënteerd.Deafzonderlijkeduinruggenendetussenliggendevalleienzijnparallelaandewindrichtinggeoriënteerd.Dergelijkecomplexen
kunnenbijverdereverstuivingvanvrijsmalle 'gekerfdezeerepen' (Ee)ontstaan.
Micro-paraboolcomplexen.Hierbijisderangschikkingvanvalleienenomringende
duinenmindervastteomschrijven.Hetduincomplexkanzoweluitbredereduinenreeksenlangsdekust,maarookverderlandinwaarts (bijv.door 'verjonging')voortgekomenzijn.Devalleienliggenookgeïsoleerdenevenwijdigaandewindrichting
georiënteerd.Inbovengenoemdecomplexenishetaandeelvandedrogeduinengroter
dandatvandevalleienenzijndeomringendehellingenvaaksteilontwikkeld.
RINGDUINEN
Duinindividuenwaarindoorverstuivingtotnabijhetgrondwatereenkratervormige
depressieisontstaan.Devalleiis(bijna)volledigomslotendoorderestenvanhet
duin.DebinnenheHingenzijnmeestalsteil.Bijhetverdwijnenvaneendeelvande
'ring'kanzichparaboolvormingvoordoen.Onderscheidtzichvanandereuitblazingsvalleieninduincomplexendoordesolitaireduinvorminvlakkereterreinen.
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Eg

PARABOOLDUINEN
DuinvormmetU-vormiggrondvlak.Dearmenwijzenwindwaartsenhetboogvormig
deellijwaarts.Hetcentralelagegedeeltevormtmeestaleenenkelvoudige,soms
eensamengesteldeuitblazingsvallei (zieUc).Dehellingenvanhetparaboolduin
zijnmeestalaanbinnen-enbuitenzijdevrijsteil.Dithoudtverbandmetdegeleidelijkeverplaatsingendefunctievandebegroeiing.Dezevormkanzichontwikkelenuiteenaangetastduinindividuofuiteenduinenreeksdielokaalisaangetastofinzijngeheelinparabolenoplost,bijvoorbeeldnaklifvorming.Kenmerkendbijparaboolduinenisdegedeeltelijkeverplaatsingdoorverstuivingen
hettoegenomenaandeelvanhetvalleioppervlak.Bijhetverderuitwaaienvanhet
boogvormigedeelkunnenzichlengteduinenvormenuitderesterendeparaboolarmen
(ziePI). Bijdeverplaatsingvanparaboolduinenblijvensomsrestenvaneenoorspronkelijkeloefhelling ('pollenrij')indebijbehorendevalleiachter.

Ph

LENGTEDUINEN
Lengteduinenzijnparallelaandewindrichtinggeoriënteerdeduinruggenmetaan
weerszijdenvrijsteilehellingen.Zijzijnomgevendooroverwegendsamengesteldeuitblazingsvalleien (zieUc)ofloopduinvlaktesenvertonensamenhangmetde
paraboolvormen (ziePh).Zijzijnontstaanuitverstovenparaboolduinen.Ook
kunnenlengteduinensamenhangenmetloopduinen (zieLo).Deruggenliggenmeestal
veruiteenenbeslaaneenrelatiefkleinoppervlaktenopzichtevandevalleien.

Pj

KAMDUINEN
Kamduinenzijnduinenreeksenwaarvanhetgrondvlakeenkam-ofharkpatroonweerspiegelt.Dehoofdrichtingvandereeksligtschuinofdwarsopdewindrichting.
De 'tanden',vergelijkbaarmetparaboolarmen,wijzenwindwaarts.Mogelijkishet
systeemontstaanuitzijdelingsvergroeideparaboolduinen,mogelijkdoorverjongingvaneenloopduinreeks (R).Aandeloefzijdebevindenzichsamengesteldeuitblazingsvalleien (zie Uc).

Pk

SAMENGESTELDEUITBLAZINGSVALLEIEN
Complexenvanvergroeidevalleien,ontstaandooruitstuivingtotnabijhetgrondwater.Devalleicomplexenliggenmetdelengte-asdwarsopdewindrichtingen
zijngerelateerdaankamduinen (ziePk),lengteduinenenparaboolduinen.Devorm
vanhetgrondvlakisvaakvrijgrilligenmeestalmedeopgronddaarvanvanafgesnoerdestrandvlaktesteonderscheiden.Hetmicro-reliëfindevalleienhangt
vaaksamenmeterosieresten (restenvanparaboolarmenof 'pollenrijen')ofoverstuivingen.Hetaandeelvandevalleientenopzichtevandebijbehorendeduinen
(kam-,lengte-,paraboolduinen)isrelatiefgroot.Eenbijzonderevormvanuitblazingsvalleien isdeafzonderlijkbesprokenloopduinvlakte(Uf).

Uc

LOOPDUINEN
Afgeronde,somsafgevlakte,duinindividuenofcomplexenvanenkelevergroeide
exemplarenmetdehoofdasdwarsopdewindrichtingmeteenflauwe,egaleloefhellingeneenduidelijksteilerelijzijde.Ineenenkelgevalligtdelengte-as
parallelaandewindrichting.Eengoedontwikkeld loopduinheefteengrondvlak
meteensikkelvorm,waarvandehollezijdevandewindisafgekeerd.Dezeduinvormenontstaandoorverstuivingvanbijnageheelkaleduinen,diezichmeteen
vrijgrotebewegingssnelheidverplaatsen.Zijhebbenzichvooraluitparaboolduinenontwikkeld (VanDieren,1934).Metdieduinenverbondenzijndeloopduinvlaktes (Uf).Deloopduinenwordenvanwegedegelijkenismetdeveellagere
strandbarchaantjesookwelsecundairebarchanengenoemd,hoeweldeontstaansgeschiedenisgeheelverschillend is.Insommigegevallenzijnhetvollediggeïsoleerdeduinindividuen,maarookkomenmetdeloopduinengeassocieerdelengteduinenvoor.Eenaandeloopduinenverwantverschijnselwordtbesprokenbijde
loopduinenreeks(R).

Lo

LOOPDUINVLAKTE
Vaakvrijwelvlakkeduinvalleiofsysteemvanduinvalleienaandeloefzijdevan
loopduin(complex)en,dieoptevattenzijnals 'Wanderbahnen'(VanDieren,1934)
waarlangshetloopduinisgepasseerd.Devalleiistothetgrondwateruitgestoven.
Deconditieswaaronderloopduinvormingplaatsvindt (vrijwelvegetatieloos,snel
bewegend)leverenvaakeenvlakkevalleiop.Deloopduinvlakteiseenbijzondere
vormvaneensamengesteldeuitblazingsvallei.Ingevalvantwijfelofinrelatie
metloopduinenreeks (R)issteedsvoordeaanduiding samengesteldeuitblazingsvalleigekozen.

Uf

97

LOOPDUINENREEKS
Onder loopduinenreeks wordt een langgerekte duinenreeks verstaan,meestal schuin
of dwars op de verplaatsingsrichting georiënteerd, met een flauwe, egaal oplopende
loefzijde en een steile lijzijde. De ontstaanswijze iswaarschijnlijkmin of meer
identiek aandie van de loopduinen, hoewel eenveel massalere verplaatsing moet
hebben plaatsgevonden.Vaakontwikkeld als binnenduinrand (vastelandsduinen in Noorden Zuid-Holland),waarbij menselijke invloed bij de fixatie niet uitgesloten moet
worden. Een synoniem, door VanHouten (1939) gehanteerd, is 'waaiduinenreeks'.

R

IV Overigeduinvormen (metcomplexeofonbekendegenese)
Een aantal terreindelen zijn op grond van tekorten aan gegevens of vanwege een complexe genese niet genetisch ingedeeld.
DUINEN MET ONBEKENDE/COMPLEXE GENESE
Overwegend gesloten, hoge duinenmet complexe of onbekende ontstaanswijze.
KOPJESDUINEN
Terreinmet kleine duintjes (reliëfklassen 2en 3) en veelmicroreliëf. De
'kopjes' zijn ontstaan als erosieresten of overstuivingsvormen. Inenkele duidelijke gevallen ismet Ko aangeduid dat het overstuivingsvormenbetreft. Soms is
met Ku aangeduid dat er kleine, uitgestoven laagtes tussen dekopjes aanwezig zijn.
In alle andere gevallen is deneutrale aanduiding K gehanteerd. Kopjesduinen komen
overal voor inhet duingebied, ook als overgangsgebied naar andere landschappen
(bijv. polder).

D
K (Ko,Ku)

DUINVALLEI MET COMPLEXE/ONBEKENDE GENESE
Duinvallei, omsloten door hogere duinen, die op grond van een onbekende of complexe
genese niet nader is ingedeeld. Een complexe genese isbijvoorbeeld een mengvorm
van een afgesnoerde strandvlakte en uitblazingsvallei.

Ns

DUINVLAKTE
Vlakke tot bijna vlakke terreinen die niet alsvallei zijn aan temerken, zoals
duinterrein aan debinnenduinrand dat in cultuurland overgaat, doch geomorfologisch
als duinterrein herkenbaar is. Inveel gevallen gaat het om een sterk uitgewaaid
overstuivingsdek.

Nx

V Open Water
NATUURLIJKE DUINMEREN EN -PLASSEN
Meren of plassen die ten gevolge van natuurlijke processen zijn ontstaan inafgesnoerde strandvlaktes of uitblazingsvalleien. Uitblazing tijdens droge perioden
en stijging van het grondwater ten gevolge van klimaat of kustverbreding en zeewaartse duinvoetverlegging zijnvaak verantwoordelijk voor het ontstaan. De oeverlijnverloopt vloeiend of grillig. De oevers zijnmeestal zeer flauwhellend. De
diepte is zeldenmeer dan 1-1,5m.

Wn

GEGRAVEN DUINMEREN EN -PLASSEN
Meren of plassen die door uitgraving (bijv. tenbehoeve van zandwinning) zijn ontstaan. Vaak zijn ze dieper en bezitten ze steilere oevers dan natuurlijke plassen
of meren.

Wg

INFILTRATIE- EN KWELPLASSEN INNATUURLIJKE LAAGTES
Natuurlijke laagtes die door infiltratie of kwel ten gevolge van infiltratie, dus
door een onnatuurlijk freatisch niveau, onder water zijn gekomen.
GEGRAVEN INFILTRATIEPLASSEN EN -KANALEN VOOR DE WATERWINNING
Plassen enkanalen die zijn gegraven tenbehoeve van infiltratie en waterwinningsdoeleinden en als zodanig in gebruik zijn.

Wk

Wi

VI Sterk antropogeenbeïnvloede terreinen
AFGEGRAVEN TERREINEN
Terreinen die zijn afgegraven voor niet-agrarische doeleinden, bijvoorbeeld zandwinning enuitbreiding van steden en industrie. De terreinen zijn nog onbebouwd.

Aa

OPGEHOOGDE TERREINEN
Terreinen die aanzienlijk zijn opgehoogd, bijvoorbeeld voor stadsuitbreiding en nog
onbebouwd zijn. Inclusief opgespoten gebieden, bijvoorbeeld waterkeringen.

Ao

VERGRAVEN TERREINEN
Terreinen die sterk vergraven zijn voor niet-agrarische doeleinden, bijvoorbeeld
in infiltratiegebieden bij kanaal-of leidingenaanleg.

Av
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VII Aangrenzende gebieden
Van de aan de Jonge Duinen grenzende gebieden zijn aangegeven:
KWELDER
Regelmatig tot incidenteel met zeewater overspoeld gebied dat boven de hoogwaterlijn ligt;meestal vrij vlak of licht hellend. Begroeid met halofiele vegetaties
en onderhevig aan slibafzetting. Gebied isvaak teverdelen in lage, middelhoge
enhoge kwelder. Meestal is eenvertakt geulensysteem aanwezig.
STRANDWALLEN EN OUDE DUINEN
- Afgegraven
- Gaaf of vrijwel gaaf

H

O.D.

VIII Aanduidingen speciaal voor valleien en duinvlaktes
VALLEIEN MET SLIBDEK
VALLEIEN MET SLIB-/KLEILAAG BINNEN BOORBEREIK
(< 1,2m diepte)
VALLEIEN MET 'OUDEDUINOPPERVLAK' BINNEN BOORBEREIK
(< 1,2m diepte)
VALLEIEN MET ZILTE OVERSPOELING
Incidenteel met zeewater overspoelde valleien

(e)
(k)
(d)
(z)

'DUINLANDJES' INACTUEEL GEBRUIK
(Delenvan)valleien inagrarisch gebruik: geëgaliseerd, eventueel begreppeld en
vaak ontwaterd. Veelal uitgegraven en/of met wallen.
'OUDE DUINLANDJES'
Als hierboven beschreven, maar niet meer inactueel gebruik. Tekenen van egalisatie,
begreppeliug, uitgraving etcetera nog herkenbaar.
IX Kustprocessen en verstuivingen
OVERWEGEND KUSTAFSLAG
Kustafname, zoals valt af te lezen aan strandmetingen en de conditie van de zeereep.Meerjarige gegevens, luchtfoto's enveldcontrole bepalen of het eenmeerjarig dan wel incidenteel proces is (zie hoofdstuk3 ) .
AFSLAGKLIF IN DE ZEEREEP (ACTIEF)
Kaal duinklif aan de zeezijde van de zeereep, ontstaan doormariene erosie. Duidt
inde regel op kustafname.
VOORMALIG AFSLAGKLIF
Begroeid geraakt voormalig afslagklif inhuidige of voormalige zeereep.
DOORBRAAKGEULEN
Doorbraken door gesloten duinenreeksen, waardoor periodiek zilte overspoeling in
valleien voorkomt.
OVERSTUIVINGSZONE
Actuele overstuiving van karteerbare omvang. Oorspronkelijk reliëf en vegetatie
zijn grotendeels verdwenen.
ACTIEVE WINDKUIL OF -GEUL
Ronde tot langwerpige uitblazingslaagte in een actueel stuivend stadium, zonder
vlak bodemgedeelte.
FOSSIELE WINDKUIL OF -GEUL
Als hierboven, doch vastgelegd door vegetatie.
ACTIEVE UITBLAZINGSVALLEI
Kleine, ronde tot langwerpige uitblazingsvallei die tot grondwater is uitgestoven.
De omringende duinhelling in stuivende of kale toestand. Deze vorm isniet op de
juiste kaartschaal aan te geven.
FOSSIELE UITBLAZINGSVALLEI
Als hierboven, doch vastgelegd door de vegetatie.
LOKALE VERSTUIVINGEN
Oppervlakten met stuivend zand. Deze zijn meestal niet op de juiste kaartschaal
aan te geven.
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LICHTETOTMATIGEOVERSTUIVING('STROOIZONE')
Begroeideterreindelenmetlichtetotmatigeoverstuiving,zonderdathetoorspronkelijkereliëfwordtafgedekt.
X Overigeaanduidingen
DUINKAMMEN
Scherpe,geprononceerdeduinruggen,achtergeblevenerosierestenofaccumulatiezones,aangegeventerkarakteriseringvanhetreliëf.
GRENSVANDEOVERSTUIVINGMETJONGDUINZAND
Dezegrenzenzijnontleendaangeologischeliteratuurenkaartgegevens,indien
aanwezig.
ANTROPOGENETERREINELEMENTEN(M.U.V.STUIFDIJKEN)
ZANDDIJK
Opgeschovenofopgespotenzanddijkmetminofmeernatuurlijkebegroeiing.Rechte,
vlakkecontourenenhelling,géénbelangrijkedeformatiesdoordewind.
LAGEWALLETJESOFDIJKJES
Lage,antropogenewalletjesofdijkjes (<1Jmhoog),bijvoorbeeldalsomwalling
vanlanderijen.
LOKALEOPHOGINGEN
Ophogingendienietopdejuistekaartschaalzijnaantegeven.
LOKALEAFGRAVINGEN
Afgravingendienietopdejuistekaartschaalzijnaantegeven.
EENDEKOOIEN
DIJKENENDAMMENVANAFWIJKENDMATERIAAL
Dijkenendammenmet (vroegere)functiealszeewering,opgebouwduitkleimetgrasbedekkingofmetbekledingvanasfalten/ofstenen.
GESLOTENBEBOUWING
Aaneengeslotenstedelijkebebouwing,waardoorhetoorspronkelijkereliëf isverdwenen.
VERSPREIDE,PERMANENTEBEBOUWING
Openbebouwingvanpermanentkarakter (ookzomerhuisterreinene t c ) ,waarbijhet
oorspronkelijkereliëfnoggrotendeelsintactis.
PARKEERTERREINEN
WEGENENPADEN

XI Reliefklassen
Doormiddelvaneencijfercoderingwordtaangegevenwelkehoogteverschilleneraanwezigzijn,gerekendinmeterstenopzichtevanaangrenzendedelen.
Hoogteverschil
> 30m
20-30m
10-20m
5-10m
Ij-5m

H im
0- Im

Cijfercode
7
6
5
4
3

2
1

6.4 TOELICHTINGB U DEGEOMORFOLOGISCHEOVERZICHTSKAART (SCHAAL1:100000)
InBakkeretal.(1979a)isindevormvaneenzestientalgeomorfologischekaarten
(schaal1.25000), gebaseerdopdeinparagraaf8.3besprokenclassificatie,eneeneven
grootaantalregionalerapporteneenvrijgedetailleerdgeologisch,historisch-geografisch
engeomorfologischoverzichtgegevenvandeJongeDuinenlangsdeNederlandsekust.Op
basisvaneendeelvandezegegevensiseengeomorfologischeoverzichtskaart(schaal
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1:100 000)vervaardigd (ookopgenomeninBakkeretal.,1979b).Delegendavandezelaatstekaart (bijlage4)iseenvereenvoudigde versievandelegendavande1:25000kaarten,
maarbevatbovendieneentoevoegingmetbetrekking totdeontstaansperiodenvandeduinen.
Daartoe zijnenkele leeftijdscategorieën onderscheidenofwordtinhetgevalvangoedgedateerde zeerepenofstuifdijkeneenmeerexactedateringopdekaartaangegeven.
AandehandvandezeoverzichtskaartwordendeNederlandseJongeDuinenbesproken.
Daarbijisgetrachthetverband tussengeomorfologischeverschijnselenenandere factoren,
zoalskustontwikkelingengeologische gesteldheid aantegeven.Vooruitgebreidere informatiewordtnaardebovengenoemde regionale rapportenuitBakkeretal. (1979a)verwezen.
Dekaartbespreking volgteenhoofdindeling vanhetJongeDuingebiedinvijfdelen.Deze
indelingisgebaseerdopdesamenhang tussen (groepenvan)duinvormen,dekustgeschiedenisen-processenendemineralogische gesteldheid vanhetstrand-enduinzand.Inhet
algemeenvertonendezeverschijnselen eensterkeverwevenheid. Naasthetbelangvankustgeschiedenisenkustprocessen (totuitdrukking komendeindekustvormen)endemineralogischegesteldheid,kanookdematevanmenselijke invloedophetduinterreinalscriteriumvooreenhoofdindeling wordengehanteerd.Aangeziendezeaspectenelders uitgebreid
aandeordekomenenookonderwerpvaneenthematischekaart zijn (Bakkeretal.,1981),
worden zijhiertot eenminimumbeperkt.
Dealdustotstandgekomenhoofdindeling omvatdevolgendegebieden:
- deoverwegend kalkrijkeduinenvanhet estuariene kustgebied tussenCadzandenHoek
vanHolland
- dekalkrijkeduinenvandegeslotenkusttussenHoekvanHollandenBergen
- dekalkarmeduinenvandegeslotenkusttussenBergenenCamperduin
- dekalkarmeduinenvandevoormaligewaddenkust tussenPettenenDenHelder
- deoverwegend kalkarmeduinenvandeWaddeneilanden TexeltotenmetRottumeroog.
De duinen tussen Cadzand en Hoek van Holland
Indeestuariene kustvormen-evolutie ligteengroteverscheidenheid inontstaanswijze
en-periodevanduinvormenbesloten.Dezekustenhebbeneenzeerdynamischkarakter.
Vangrootbelang zijnde,somscyclische,processenvankustafslagen-aanwas,deverschilleninexpositie tenopzichtevanwindengolfslagenderelatiefgrote slibaanvoer
viahetrivierwater vanRijn,MaasenSchelde.Dit resulteertinduingebiedenvanuiteenlopendeouderdom.Deels zijndeze zeerjong,zoalsopplaatsenwaarrecentekustaanwasen
duinvorming heeftplaatsgevonden.Kustafslag overheerstmetnamedoordevormingvan
trechtervormige zeegatenindemiddeleeuwen.Hetgehelegebied draagtdaardoordesporen
vandestrijdvandemenstegendezee: (inlaag-)dijken,landaanwinningenstrandverdedigingIngeologischopzicht zijndegebiedenverrevanhomogeen.Een gemeenschappelijke
eigenschapisdeaanwezigheidvanrelatiefjongeklei-ofveenlagenopbetrekkelijk geringe
diepte.Dithangt samenmetdekustterugwijking,waarbijdeduinenover achtergelegen
afzettingen zijn 'gerold'. Geologisch gezien zijndegebiedenSchouwenenWalcheren bijzondervanwegehetvoorkomenvandeOudeDuin-enStrandafzettingen.DeJongeDuin-en
Strandzandeninhetestuariene gebied zijnoverwegend kalkrijk,waarbijdegehaltes
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CaCO,variërenvan0,4 %tot5 %.De laagstewaardenwordengevondenopSchouwenende
zuidelijkegebiedenvanWalcheren.Deduingordels opdekoppenvandeeilandenenlangs
de zeegaten,vertoneneengevarieerd geomorfologischbeelddatovereenstemtmetdekusthistorieendeexpositie.Erzijnoude (middeleeuwse),sterkuitgewaaide reliëfarmeovergangszonesofduinkopjesgebiedenopSchouwen,Goeree,Voome enlokaalopWalcheren,het
bestaanteduidenmetdenaam 'vroongronden'.Deduinenmet (micro-)paraboolkenmerken,
die indemeestegebiedenvoorkomen,zijnjonger.OpSchouwenkomenhogeduinenvoordie
enigeovereenkomstvertonenmet loopduinenreeksen.Afgesnoerde strandvlaktenmetbijbehorende (voormalige) zeerepentreftmenaanopnoordelijkWalcheren,noordelijk Schouwen,
GoereeenVoorne.MetnameopVoome zijnerseriesvanuiteenlopende ouderdomengroot
formaataanwezig.Zijbevattendaartweebelangrijke duinmeren:hetQuackjeswaterenhet
BreedeWater,hetoostelijkdeelvandenoordkustvanGoereeheeftvrij recentkustuitbreiding ondergaan,waaraandevormingvaneenonvolledig afgesnoerde strandvlakte iste
danken.Ditgebied,deKwadeHoek,iszeerdynamischengevarieerd envertoont eengeleidelijkeovergangnaar eenkweldergebied. Kweldergebieden dieviaeenbres indeduinen
openliggenvooroverspoeling vanuitdeNoordzee,endaarmeeenigszinsverwant zijnaan
hetSluftergebied opTexel,zijnhet Zwingebied (grotendeels Belgisch)enhet kleinere
terreinvandeVerdronken ZwartePolder inZeeuws-Vlaanderen. Opmerkelijk inhetestuarienegebied zijndetypischevariantenvande 'afgesnoerdestrandvlakten',waarvaneen
(inlaag-)dijkdebinnenbegrenzingeneenduinenreeks debuitenbegrenzing vormt.Ditverschijnsel datvoorkomt inZeeuws-Vlaanderen,opWalcheren,SchouwenenVoorne,behoort
bij (eertijds)terugwijkendekustgedeelten.Langsde zuidkustvanWalcheren isduidelijk
te zienhoezeerduinafslag actueel isondanksdestrandverdediging methoofden.Deenkele,
hoge zeereepvertoonthier eenduinklif.Ditzelfde geldtvooranderekustgedeelten, zoals
westelijk Schouwen,westelijk Goereeenzuidwestelijk enwestelijkVoorne.OpGoereeen
Voorneheeftmen zelfskunstmatige strandverhoging (zandsuppletie) toegepast ter leniging
vanhet zandtekort,terwijlplaatselijk indeduinen secundairewaterkeringen zijnopgeworpen.Vorming vanprimaireduintjesopeenstrandvlakte iswaartenemen indeKwade
HoekopGoeree enophetOostvoornse strandopVoorne.Verstuiving vanoorspronkelijke
vastgelegde duinen (metverstuiving totgrondwaterniveau) isopenigeschaalwaartenemen indehogeduinenvanSchouwen.Ontginning vanduinterreinheeftvooral aandebinnenduinrandplaatsgevonden enverder inreliëfarme terreinenverder inhetduingebied.Al
dannietverlatencultuurlandentreftmenvooral aanopSchouwen inde 'vroongronden',
hetSchurvelingengebied vanGoereeenaandebinnenduinrand opVoorne.Sommige percelen
zijndiepuitgegraven (méérdan 1m). Andere ingrepenvandemensdie invloedhebbenop
hetreliëf zijndeversterking vande zeewerendeduinen,deDeltawerken (dam-enwegenaanleg)endeuitbreiding vandorpenen zomerhuiscomplexen. Werkentenbehoevevanwaterwinning en-infiltratie zijningebruikopWalcheren,SchouwenenGoeree.Indehoge
duinenvanSchouwenwordt eennieuw infiltratiegebied gereed gemaakt. Volledigheidshalve
moethetverlieswordengemeldvanhet fameuzenatuurgebied 'DeBeer'tussenVoorne en
Hoekvan-Holland.Dit istenprooigevallenaandena-oorlogseuitbreiding vanhavensen
industrieën.
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De kalkrijke

duinen tussen Hoek van Holland en Bergen aan Zee

DeduinentussenHoekvanHollandenBergenaanZeeflankereneengeslotenkustlijndie
ongeveerZZW-NNOverloopt.Dithoudtindaterrelatiefweinigexpositieverschillenbestaanendathetwindtransportvanzandloodrechtofschuinopdekuststaat.IngeologischopzichtvaltopdatdeJongeDuinafzettingengrenzenaaneengebiedmetOudeStrandenDuinafzettingen (grotendeelsafgegraven)endetussengelegenstrandvlaktes.DeOude
Strand-enDuinafzettingenstrekkenzichonderdeJongeDuinenuitenkomeninvalleien
somsnabijofaandeoppervlakte.Eenbelangrijkeonderbrekinginhetstrandwallensysteem
vindtmenbijdemondingvandeOudeRijnbijKatwijk.DestreekmetJongeDuinen,waarvandebreedtemaximaalcirca5kmbedraagt,isopgebouwduitduinzandmeteenrelatief
hoogkalkgehalte (tot10 %). Inderegelisereenvrijduidelijkezoneringaanwezig,die
driefasenindeduinvormingweerspiegelt.DeleeftijdsaanduidingopdekaartisgrotendeelsvanJelgersmaetal. (1970).Deduinenreeksenliggenongeveerevenwijdigaande
kustenzijnontwikkeldalskamduinenreeksen,loopduinenreeksenofparaboolsystemen.Vlak
bijdezeereepkomen (micro-)paraboolcomplexenmetenkelvoudigeuitblazingsvalleienvoor,
verderlandinwaartsvaaksamengesteldeuitblazingsvalleien.Ditduingebiedisvooreen
grootdeelontstaandoorverstuivingenlandwaartseverplaatsing.Vormendiebijkustaanwasbehorenontbrekennagenoeg.Indenabijheidvandehavenhoofdenkomendergelijkevormenvoor (meervoudigezeereep/stuifdijksystemen).Eldersgetuigteendubbelezeereepvan
enigeaanwas.Uithistorischegegevensblijktdatdekustenigszinsisteruggedrongenof
redelijkstabielisgebleven.Dehuidigetoestandvertoontdezelfdetendens.DekustgedeeltentussenHoekvanHollandenScheveningenentennoordenvanEgmondvertoneneen
lichteachteruitgang.Denabijheidvandichtbevolktegebiedenendegoedebereikbaarheid
zijnermedeoorzaakvangeweestdatmenselijke invloedeneengrootstempelopdeduinen
hebbengedrukt.Reedsinde17eeeuwwerdenvalleienontgonnen.Ookiser,vooralinde
streekmetstrandwallenenOudeDuinen,maarookindeJongeDuinenveel zandafgegraven,
zoalsbijKatwijk.Ookheeftdedrinkwatervoorzieningvandegrotestedengroteaanslagen
ophetduinreliëfgepleegddoorvergravingenvoorinfiltratie-enwaterwinningswerken.
TerhoogtevanManster,tussenDenHaagenKatwijk,tussenVogelenzangenZandvoorten
tussenWijkaanZeeenCastricumzijnuitgestrekte terreinenmeerofmindervergraven.
DeaanlegvanhetNoordzeekanaal,devestigingvanHoogovensendeuitbreidingvan
DenHaageneenaantal zeedorpenhebbenvoortsuitgebreideterreinenopgesloktofsterk
aangetast.Verstuivingenvanenigeomvang,diegeomorfologischeenecologischeverscheidenheidmet zichmeebrengen,komenwelvoormaardezeleiden (nog)zeldentotdeuitstuivingtotopgrondwaterniveau.
De kalkarme duinen tussen Bergen aan Zee en Camperduin
hetgebiedtennoordenvande'kalkgrens'bijBergenaanZeetotaandeHondsbossche
Zeeweringisnogalafwijkendvandezuidelijkgelegenkalkrijkeduinen.Hetkalkgehalte
isminderdan0,5 %enheeftvermoedelijkbijgedragenaandezeergrootschaligeennauwelijksbeteugeldeverstuivingeninvoorgaandeeeuwen.Dithoudtverbandmetdegeringe
vitaliteitendaardoorgeringestabiliserendewerkingvandebegroeiingoparmezanden.
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Hetbredeenlangsdebinnenduinrandzeerhoge(>50m)duingebied draagtindeterreinvonaenallesporenvandegrootscheepse verstuivingen,dietotdevorigeeeuwvoortduurden.Dehogebinnenduinrand wordtaandelandzijdedoorOudeDuinafzettingen geflankeerd.Dezestrekken zichookonderdeJongeDuinenuitenkomenindemeest westelijke
valleienindebuurtvanhetmaaiveld.Dehogeduinenreeks aandeoostzijdeheeftenigszinshetkenmerkvantegenelkaarvastgelopen loopduinenreeksen.Eldersdominerenduidelijkeensoms fraaie loopduinen,loopduinvlaktesenlengteduinen.Devalleien liggen
plaatselijk zeerhoog (+12mNAP)tengevolgevaneen(vroegere)hoge grondwaterstand,
samenhangendmeteenslechtdoorlatende kleilaageneengroteduinbreedte.Ditkustgedeelteisduidelijkaanafslagonderhevig.Ditbetekentklifvorming, 'rollende zeerepen'
envolstuivendevalleien.Verstuivingeninvastgelegde duinen zijnslechtsvanlokale
betekenis.Hetrelatiefgrotebosoppervlakiseenduidelijke rem.Zandwinning heefteen
rolgespeeld aandeoost-ennoordzijde.EnigekunstmatigevalleienbijHargen zijn
hiervanhetresultaat.Overigensishetduingebied grotendeels ongeschonden.
Het kalkarme duingebied tussen Petten en Den Helder
DitdeelvanNoord-Holland heeftdekenmerkenvaneenvoormaligwaddengebied. DoorWestenberg (1961)enSchoorl (1972)isbeschrevenwelke spectaculaire kustlijnveranderingen
ditgebiedheeftondergaan.Sindsdevroegemiddeleeuwenisdekusthiervele kilometers
teruggeweken.Halverwegedemiddeleeuwen vormden zichzeegaten,diedeeilanden 'tOghe
(Callantsoog)enHuisduinen vanhetvastelandhebbengeïsoleerd.Inde16een17eeeuw
werddekustlijn,mededoor toedoenvandemens (stuifdijkaanleg),weergesloten.Totop
dedagvanvandaagwordtdezekust teruggdrongen.Ingeologischopzichtisdeaanwezigheid
vanklei-enveenlagenopgeringedieptevanbelang.OudeDuin-enStrandzanden ontbreken.
HetJongeDuinzandiskalkarm (<0,5 I).Dekustgeschiedenis isduidelijkindeduinmorfologieherkenbaar.Erzijnduinrestenvanmiddeleeuwse ouderdomdiebehorenbijde'oogduincomplexen'vandevoormalige eilandenbijCallantsoogenHuisduinen.Hetduingebiedbestaatopdeplaatsvandeverzande zeegatenuitafgesnoerde strandvlaktesmetstuifdijken.
TussenPettenenCallantsoog treftmendaardoor groteafgesnoerde strandvlaktes (methet
grootstenatuurlijke duinmeervanEuropa;hetZwanenwater)enfossielestuifdijken of
zeerepenaan.Meer zeewaartshiervan zijndoorverstuiving vanaangetaste zeerepen jongere
paraboolvormenmetenkelvoudige uitblazingsvalleien ontwikkeld.Deschakel tussendevoormaligeeilanden 'tOgheenHuisduinenbestaatinhoofdzaakuiteendubbele zeereep (<30m
hoog)enomvatvrijwel geenafgesnoerde strandvlaktesofuitgeblazenvalleien.Deduinen
vanHuisduinenvertonenkenmerkenvanverstuiving,waarbijeengrootvalleicomplexisontstaan (samengestelde uitblazingsvallei).Dekustafslagis,ondanksdekustverdediging
metstrandhoofden,nogsteedsoorzaakvanhet landwaartsverplaatsenvandezeereep,geassocieerdmethetvolstuivenvanvalleien.Inditduingebied zijnagrarische invloeden
vrij zeldzaam. Ingrependoordemensbetreffendezeewering,devestigingvaneengebouwencomplexvanhetEnergieCentrumNederland tennoordenvanPetten,eenaantal militaire
terreinen,eenafgedekte (ex-)vuilstorttenzuidenvanHuisduinenenwaterwinkanalenin
deduinenbijDenHelder.

104

De Waddeneilanden (Texel tot en met Rottumeroog)
Dehoofdkustlijn langsdeWaddeneilandenTexel,Vlieland,Terschelling,Ameland,
SchiermonnikoogenRottumeroogbuigtvanZZW-NNOinderichtingW-O.Deeilanden zelf
hebbenkustgedeeltenmeteen zeeruiteenlopende expositie.Ditheeftconsequenties voor
deduinmorfologie.EenhogegraadvandynamiekbeheersthetWaddengebied. Kustafslagen
-aangroei zijnsteedsterugkerendeprocessendievooralaanweerszijdenvandezeegaten
voorrelatief snellewijzigingeninkustlijnenduinmorfologie zorgen.Desomsuiterst
spectaculaire veranderingeninverledenenhedenstondenenstaanborgvooreengevarieerdendynamischgeomorfologischbeeld.Ditwordtgeïllustreerd doordatdeduinenvan
sommigeeilandenvoordehelftofmeervanna1850dateren.Deoppervlakte-geologievan
deeilandenisgekenmerktdooruitgestrekte gebiedenmetJongeDuin-enStrandafzettingen
diedeelsdeOudeDuin-enStrandafzettingenofJongeGetijde-afzettingen (Duinkerkeafzettingen)overdekken.DebeidelaatsteafzettingenkomenbuitendeJongeDuinenaande
oppervlaktevoor.DeJongeGetijde-afzettingen zijndeels ingedijkt,deelsineenpril
ontwikkelingsstadium, zoalsinhetgevalvankwelders.OpTexelkomenpleistoceneafzettingenaanhetoppervlaknabijhetduingebied voor.DeJongeDuinzanden zijnkalkarmtot
kalkhoudend.VlielandenTerschellinghebbendelaagstekalkcijfers (ca.0,1 % ) , Texel
enSchiermonnikoogdehoogste (0,5-1,5 '»)•Dekustevolutieenverschilleninexpositie
enmoedermateriaalhebbenalleeensterke invloedopdeduinmorfologie gehad. Meestal
bevinden zichaandeuiteindenvandeeilandengebiedenmetkenmerkenvan (vroegere)kustaanwas:strandvlaktesdiealdannietdoorduinenreeksen zijnafgesnoerd.Ookkomennatuurlijkeduinmerenvoor.Eendergelijkemorfologieisookaanwezigopplaatsenwaartwee
ofmeerkleinereeilandentoteengrotergeheel zijnverbonden. Zijndestrandvlaktes
nietvolledigdoorduinenreeksen afgesnoerd,danvindtmenallerlei overgangssituaties
vanvalleiennaarkwelders.Verstuivingslandschappen,ontwikkeld als paraboolsystemen
metenkelvoudigeofsamengestelde uitblazingsvalleienofalsloopduinenmet loopduinvlaktes,vormenvaakdeouderekernenvandeduingebieden.Deoriëntatievandeeilanden
tenopzichtevandeheersendewindrichting brengtmet zichmeedatinveelgevallende
richtingvanhet zandtransport evenwijdig aandelengte-asvandeeilandenverloopt.
Opmerkelijkisderelatietussenduinvormenendemateriaaleigenschappen.De'armste'
gebieden (VlielandenTerschelling)vertoneneensoms zeerfraaie loopduinmorfologie over
eenrelatiefgrootoppervlak.AlsbijzonderheidvalttevermeldendatopTexel eenbres
indezeereepisgeslagen,waardoor eenstrand-enkweldervlakte (DeSlufter)voordirecteoverspoeling vanuitdeNoordzeeopenligt.OokbijzonderzijndevrijrecenteoogduincomplexenoponderanderedeBosplaat (Terschelling).DeduinenopdeWaddeneilanden
zijnzeldenhogerdan30m+NAP;meestal zijndelagerdan20m+NAP.Kustafslag doet
zichinvelekustgedeelten gelden.Zij uitzichinstrandversmalling,klifvormingen/of
een 'rollende zeereep'.VooralTexelenVlielandwordenbelaagd,evenalsdemiddengedeeltenvanTerschelling enAmeland.Hetvoorkomenvangrote strandvlakten geeftkansop
spontanevormingvanstrandduintjesendezetreedtopvrijwel alleeilandenop.Tegenwoordigwordenbijnageenstuifdijkenmeer aangelegd.Actueleverstuivingen (secundaire)
invastgelegd duinterrein zijnvrij zeldzaam.OpVlieland zijninteressante actieve
vormenaanwezig.Ontginningenvanduinvalleien zijnopdeeilanden,voor zoverhetom
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groteregebiedengaat,vanvrijrecentedatum (begindeze eeuw).Dithoudtmedeverband
metdemindergunstigebodemeigenschappenendelangdurigeinstabiliteitvandegebieden
(totindevorigeeeuw).OpTexelkomenoudereontginningenvoormeteentypischeperceelscheidingvan 'tuinwallen'.Demeeste ingrepenindeduinenhoudenverbandmetdeverbeteringvandezeewering.Groteoppervlaktenmetgeslotenbebouwingontbreken.Open,
recreatievebebouwingisalgemener.Industriëleactiviteitenontbreken,evenalszandwinningopgroteschaalofinfiltratiewerken.Opallebewoondeeilandenpleegtmenwaterwinning.Vuilstortopkleineschaalkomtopalleeilanden,metuitzonderingvanTexel,
indeduinenvoor.
6.5 ENKELEACTUELEPROCESSENNADERBESCHOUWD
DebelangrijkstenatuurlijkeprocessendiehetreliëfvandeNederlandseduinenbeïnvloedenzijndenieuwvormingvanstrandduinenopstrandvlakten,deduinafslagdoordezee,
uit- enoverstuivingsprocessenendeafspoelingvanmateriaallangshellingendoorneerslag.Debeideeersteprocessenzijnbehandeld inhoofdstuk3enparagraaf6.2,opde
drielaatstgenoemdewordthiernaverder ingegaan.Zuiverantropogeneinvloedenophet
reliëfwordenhierbuitenbeschouwinggelaten (zieookhoofdstuk5).
Uit- enoverstuivingenafspoeling-vanmateriaal langshellingenzijnprocessen
waarvanvrijweluitsluitend inkwalitatieve zinietsbekend is.Er isnauwelijks ietsbekendomtrentdesnelheidendraagwijdtevandezeprocessen.Inonslandisgerichtonderzoekkortelingsopganggekomen (Jungeriusetal.,1980).Verstuivingeninbegroeidduinterreinontstaanwanneerhetplantendekwordtbeschadigdendelokalewindsnelheidvoldoendegrootisvoordeopnameenhettransportvanzand.Methetwoorduitstuivingwordt
deerosieaangeduid,metoverstuivingdeaccumulatie.Eenverderonderscheid,zoalsdoor
Koster (1978)gemaaktvoorstuifzanden,wordthiernietgehanteerd. Inhoofdstuk7wordt
ingegaanopdemogelijkeoorzakenvaneen 'verwonding'vanhetplantendek.Of zichhierna
eenverdergaandedegradatievoordoetmetomzichheengrijpendeuit-enoverstuivingsprocessen,hangtvaneenaantal factorenaf.Noemenswaardzijndemacro-enmicroklimatologischeomstandigheden,hetseizoen (inverbandmetderegeneratiemogelijkhedenvoorde
vegetatie),deexpositietenopzichtevanzonenwind,devocht-envoedingsstoffenvoorzieningvanhetsubstraatenhetaldannietvoortdurenvannegatieve invloedenvanandere
aard,zoalsbetreding,begrazingofgraverij (bijv.doorkonijnen).Vanzelfsprekend spelen
ookdoelgerichtetegenmaatregelendoordemenseenrol,zoalshetafsluitenvanstuivende
terreindelen,hetdichtleggenvanstuifplekkenmettakken,stro,kuilgrasofzoden,het
plaatsenvanschermenofhetopnieuwinplanten.
Actievestuifkuilenontwikkelenzichvooralopsterkaandewindblootgesteldeplaatsen, zoalsopduintoppenofloefhellingen.Hetgeërodeerde zandhoopt zichdaarbijvooral
aande lijzijdevandestuifkuilop,metname ineenval-ofstortzoneopkorteafstand
vandekuil,maarookineenveeluitgestrekterestrooizoneviazwevend zandtransport
('zandinsuspensie').Dezelaatstevormvanzandtransportheeftnauwelijks invloedop
hetoorspronkelijkereliëfenisevenmininstaatdeoorspronkelijkevegetatieteoverdekken,hoeweldeaanvoervanvers zandwelveranderingen inhetsoortenbestandoproept.
Zandkanbijhogewindsnelhedenvervandeoorsprong terechtkomen.Ditisonderandere
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Figuur 47. Uitstuiving.
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Figure47.Blowingout.

afteleidenuithetverschijnselvan'rokendeduintoppen',waarbijhetzandtransport
zichtbaarwordt.Welketransportafstandendaarbijbereiktwordenisnietgoedbekend.
Profielonderzoekinhetkadervanditonderzoekweeseropdatervanwaarneembarezandafzettinggeensprakemeerwasopafstandengroterdan60-80mvaninstabieleduinenmet
eenhoogtetotongeveer20m.Ranwell (1958; 1972)vermeldtdatintheorie (Î)demaximaleerosieop18mloefwaartsvandekruinvanongeveer 15mhogeduinenzouoptreden,
demaximaleaccumulatiebinneneenafstandvan18maandelijzijdevandetop(bijrelatiefstabiele,vrijlageduinen),maardatbijhoge,instabieleduinenhet zandtransport
tot 164-183minlijwaartserichting zoureiken.
Vanzelfsprekend speelthetlokalereliëfendebegroeiingstoestand eenbelangrijke
rol.Delijzijdevaneenduintreedtinhogemateals 'zandval'opvanwegededaaraanwezigewindschaduw.Diteffectisdestesterkernaarmatedehellingsteileris.Isachtereendergelijkeduinhellingooknogeengoedontwikkeldevegetatieaanwezig,danzal
detransportafstand relatiefkleinzijn.Duinenmet zwakhellendelijzijdenvormeneen
mindergeslotensysteem.Alserbovendieneenzonemetvrijwelonbegroeid zandaande
lijzijdevanzo'nduinontstaat,kandeze zoneals 'transportband'voorsalterendzandtransportgaanoptreden,waardooraccumulatievanzandsteedsverdervandeoorspronke-
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Figuur48.Accumulatieenvastleggingvanzanddoor Ammophila

Figure48.Accumulationandfixationofsandwith Ammophila

arenaria.

arenaria.

lijkezandbronoptreedt.Soinsisditverschijnselwaarneembaarachtereeninstabielezeereep.
Metbetrekkingtotdevastleggingvanstuivendedelendoordemensofeennatuurlijkherstelvandevegetatiezijnenkelebelangrijkeecologischeverschillentussen
stuifkuilenenaccumulatiezonesvermeldenswaard (fig.47en48).Stuifkuilenontwikkelen
zichvooraldaarwaarhetmicroklimaatwatextremeris(zuidwesthellingen)endelokale
windsnelheidrelatiefgroot.Hetstuifkuilmilieuiseenzeerontoegankelijkmilieuvoor
dehervestigingvanplantengroei.Hetkalezandoppervlakzorgtsamenmetdetypischevorm
vandestuifkuil (hollespiegel)vooreenextreemmicroklimaat.Deuitstuivingimpliceert
maaiveldverlagingenhetaandeoppervlaktekomenvanzandmeteenrelatiefdichtepakking,hetgeenvoorkiemingenbewortelingeenextrahandicapbetekent.Eventuelehumeuze
lagenwordennietovergestovendoorverszand,waardoordevoedsel-envochtvoorziening
negatiefwordenbeïnvloed.Dewervelingvanzandinstuifkuilenveroorzaakteenmechanischeinvloeddiekiemplantenkanbenadelen.
Desituatieinoverstovendelenisongeveertegengesteldaandieinuitstuivende
delen.Erheersenrelatiefgunstigevoorwaarden.Accumulatievedelenzijndusgemakkelijkertestabiliserendanerosievedelen.Opmerkelijkisinditverbanddatdehervestiging
vanplantengroeiinactiefstuivenderingduinenvooralaanvangtopplaatsenwaarinde
uitgestovenlaagteenigeaccumulatievanzandoptreedt,inhetzogenaamde 'centrale
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Figuur49.Afspoelingvanmateriaallangseenhelling.

Figure49.Down-slopetransportofmaterialbyrain.

duintje'(VanDieren,1934).
Afspoelingvanmateriaallangshellingen (fig-49)treedtopwanneertijdenszware
buiendoor 'splasherosion'enhellingafWaartsstromendregenwaterzandenorganisch
materiaalwordtverplaatst.Ditproceswordtbevorderddoordathetzand-vooralbijaanwezigheidvanhumus-tijdensbuiendichtslaat,waardoordeinfiltratiecapaciteitsterk
vermindertendeoppervlakte-afvoertoeneemt.Afspoelingvanmateriaalspeeltopkaletot
halfbegroeidesteilerehellingeneenbelangrijkerol.Voorhalfbegroeidehellingendie
beschutzijnvoordewindishetafspoelingsprocesbelangrijkerdanstuifprocessen.
Inveelgevallenisersprakevanrelatiefschaarsbegroeidehellingen (vaakmet
zuidexpositie),waareencombinatievanfactorenvooreenblijvendeinstabiliteitzorgt.
Hetextrememicroklimaatgeefteenweelderige,geslotenbegroeiingweinigkans,terwijl
hetprocesvanafspoelingvoortdurendvoorafvoervanzandenorganischemateriaalzorgt.
Dezelaatsteomstandigheidverkleintaldusdekansophetontstaanvaneenvitalerplantendekenbestendigtaldusdeinstabielesituatie.Sommigeduinterreinen,zoalshetgebied
tussenKatwijkenNoordwijk,metduidelijkgeprononceerdemicro-paraboolcomplexenen
steilehellingenvertonenzodoendeduidelijkeverschilleninbegroeiing,bodemontwikkeling
endeafspoelingvanmateriaalopnoord-enzuidhellingen.
hetmateriaaldatvandehellingenspoelt,verzameltzichineenvrijsmallezone
aandevoetvandehelling (valleirand).Ookpaden,waardooroverbetredinghetkale
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zandaandeoppervlakte komt,gevenvaakaanleiding totduidelijkwaarneembare afspoelingsprocessenmetonderaandehelling zandaccumulatieindevormvan 'puinwaaiers'.
6.6 DEDUINVALLEIENINECOLOGISCHENBEHEERSTECHNISCHOPZICHT
6.6.1

De relatie

tussen de ontstaanswijze

en enkele ecologische

eigenschappen

Inparagraaf6.2isuiteengezet dattweehoofdmechanismen verantwoordelijk zijnvoorde
vormingvanduinvalleien:
- deafsnoeringvaneendeelvaneenstrandvlakte dooreennieuweduinreeks:primaire
duinvallei.
- deuitstuiving totnabijgrondwaterniveau: secundaireduinvallei.
Inecologischopzichtvertonenbeidevalleitypeneenaantal overeenkomsten.
Afgesnoerde delenvanstrandvlakten zijnvannaturegrotendeels vochtig,aangezien
veelal reedsvoor,maar zekernavormingvandenieuwe,afsluitende duinenreekshet
oppervlakdoor stuifprocessenindemeeste gevallentotaanhetcapillaireniveauwordt
'afgestreken'.Navormingvaneenafsluitende duinenreekswordtdegrondwaterspiegel
hogermetalsgevolgeentoenamevandevochtigheid. Secundaire duinvalleien ontstaan
perdefinitieinstrikterelatiemethetgrondwaterniveau,hetgeenafhankelijkvande
periodevanuitstuiving leidttotvochtigeofnattemilieus.Voorhydrologische achtergrondenendefinitiesvandebegrippennatenvochtigwordtverwezennaarBakkeretal.
(1979b)ofBakker (1981).
Quamicroreliëf kunnenbeidevalleitypenvariatiesvertonenvanvrijwelvlaktot
zeeronregelmatig.Watterreinhellingen vandevalleibodemsbetreft ontlopenbeidevalleitypenelkaarnauwelijks.
Duidelijkeecologische verschillen kunnenoptredendoormateriaalverschillen.Afgesnoerdedelenvanstrandvlakten bezittenvaakeenrelatiefhooggehalteaanschelpenof
fragmentendaarvan,restenvanvloedmerkenensomseenslibdekofsliblaagjesindeondergrond.Ditlaatste geldtvooralinhetestuarienemilieuofinhetwaddengebied,waar
overspoelingvanlangeduur is.Uitblazingsvalleien daarentegen zijnmerendeels gevormd
inmateriaaldat doordewindisgesorteerd. Schelpenofgroveschelpfragmenten ontbreken
daardoornagenoeg,terwijl sliblaagjes eveneensontbreken.Uitzonderingen diederegelbevestigen zijnuitstuivingeninduinenreeksenopmarienekleiigeafzettingen.Eenvoorbeeld
istevindenopAmeland (Bakkeretal., 1979a).
Deperiodevanvorming (zieookhoofdstuk7enbijlage4)vanprimaireensecundaire
duinvalleienwijstuitdatdegrootsteverscheidenheid (middeleeuwen totheden)bijde
tweedecategorieisaantetreffen.Primaire duinvalleien zijnvoorzoverbekend vooral
na 1550ontstaan.Bijrecentergevormdevalleienoverweegthet laatstgenoemde type,hetgeenvooralinverband staatmetdestuifdijkaanleginhetbeginvandezeeeuwendevrijwelvolledige stabilisatie vanbestaande duinenna1900.Degrootteenliggingvande
valleitypenisvanbelanginverbandmetdeinvloedenuitdeaangrenzende hogereduinen.
Grotevalleien zijnvaakrelatiefonbeschutvoordewind,maarondervindenverhoudingsgewijsweinig overstuiving vanuithogereduinenofafspoelingvanmateriaal langshellingen. Kleine valleienstaanveelmeeraandergelijke invloedenbloot,metalsgevolg vaak
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eenaanmerkelijke verkleining vanhetvalleioppervlakenextraaanvoervanvoedingsstoffen.
6.6.2

De vorming van nieuwe duinvalleien

en ^plaaeen

Nieuweduinvalleienofduinpiassenkunnen (semi-)natuurlijkofvolledig kunstmatiggevormdworden.Indezeparagraafwordtvooralaandachtbesteedaandezenieuwvormingvanuitdegezichtshoekvanhet 'optimalenatuurtechnische beheer',lettendopzowelecologischealsgeomorfologischekwaliteiten.
(Send-)natuur1ijkevalleivorming
Hetontstaanvanafgesnoerde strandvlaktenisinhetverledenvaaktedankengeweestaan
het samenspel tussenmensennatuur.Spontane,volledigeafsnoeringisvermoedelijkeen
zeldzaamverschijnsel.Volledig (enonvolledig)afgesnoerde strandvlakten zijn gebonden
aankustvormenmet (periodieke)kustaangroeienbijgevolgbeperkt totdeestuarieneen
waddenkusten (hoofdstuk 3)ofrecentelijk aanbeïnvloeding vankustevolutie doorbijv.
damaanleg.Naarmateindevannaturedynamischekustgedeeltenmeerenmeertotvastleggingwordtovergegaan (Deltawerken,strandverdediging e.d.)isteverwachtendatkustaanwasprocessenminderalgemeenworden,almoet ietsdergelijksintermenvanvele
decenniaofzelfseeuwenwordengezien.
Deaanlegvanstuifdijkenter 'inpolderingvanstrandvlakten'iseenminder gangbarepraktijk geworden.Hierdoorontstaanminder afgesnoerdeprimaire valleien.Devorming
vannieuwe,volledigafgesnoerdevalleienmoetdoordemenswordenbegeleid,waarbijop
devolgendevoorwaarden geletmoetworden:
- tussendeduinenreeksenmoetvoldoende afstand gecreëerdworden (minimaalenkeletientallenmeters.
- verschillende valleireeksenenvalleienvanuiteenlopende ouderdom latenontstaanin
plaatsvanééngrotevalleiineens.
- zomogelijkdevallei(en)eentijdlang openlatenvooroverspoeling,lokaleslibafzettingendevormingvanenigmicro-reliëf (duintjes,geultjes e t c ) .
- vanzelfsprekend moetmenuitgaanvangunstige,kansrijke situatiesenlettenopdetoekomstigekustevolutie.Eenstrandvlaktediedoorsnellekustafnamewordtbedreigd,is
uiteraardminder geschikt.
Secundaireofuitblazingsvalleien vanzeerjongedatumofinstadiumvanvorming
zijneenvrij zeldzaamverschijnsel geworden.Ontstaansmogelijkheden bestaaninvrijwel
hetgeheleduingebied,tenzijdeomringende topografieofdeaanwezigheid vanbos teveel
beschuttingbiedt.Zowel spontaneverstuivingenalsdoelbewuste ingrepenkunnentot
valleivorming leiden.Voorhetontstaanvaneenvochtigevalleimetvoldoende differentiatieishetgewenstdatdevalleieenvoldoende grootoppervlakbeslaat,daterplaatsenvoorkomenwaardevegetatie zichspontaanontwikkeltendat tusseneerstevegetatievestigingenvolledige vastlegging enigetijdverstrijkt,zodatbodemkundige differentiatiekanoptreden.Bij eendergelijke gangvan zakenzalzichenigmicro-reliëfontwikkelen.Eenwatgroter formaatisonderandereteverkiezentervermijdingvan storende
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processenalsinstuivingenafspoeling langshellingen.Bijdevastleggingkanmenzich
beperkentotdedroge,stuivendehellingen.Bijdekeuzevandelokatievaneennieuwte
vormenvallei (liefstinreedslaaggelegenterreindelen)moetmenrekeninghoudenmetde
hydrologischesituatie,aspectenvanzeewering,deverenigbaarheidmetdegeomorfologische
gesteldheidendeeffectenvandeoverstuiving.
Kunstmatigevalleivorming
Uitgravenvanvalleienofgravenvanduinpiassenkantotopzekerehoogteeenvervanging
zijnvannatuurlijkeprocessen.Devolgenderichtlijnen (deelsnaarLondo,1971)kunnen
hierbijwordengehanteerd.Degeomorfologischegesteldheidmoeteendergelijkekunstgreeptoelaten;hetisnoodzakelijkdeuitgravingzogoedmogelijkindebestaandestructurenintepassen.Hetuitgravenvanbestaandelaagtesvolgenshetnatuurlijkepatroon
isteverkiezen.Hetdoorgravenvanbestaanderuggendientvermedenteworden.Voorts
moetgeletwordenopeenpassendeoriënteringvandeuitgraving.Hetuitgravenlevertde
gunstigstesituatiesopalsgezorgdwordtvoorzeergeleidelijkverlopendetaludsenvoldoendemicro-reliëf.Indieneenvochtig-valleimilieuwordtbeoogd,moeteenhydrologisch
vooronderzoekplaatsvinden.Bodemkundigonderzoekisgewenstinverbandmetdemogelijke
aanwezigheidvanstorendelagen,diebijblootleggingvoorcomplicatieskunnenzorgen.
Ookdekalktoestanddienttewordenonderzocht.Bijdeuitgravingmoetgewaaktworden
voorvermengingvandehumus-ofveenhoudendelagenmet 'vers',kalkrijkzand,waardoor
versneldemineralisatieoptreedt (hoofdstuk 8). Hetafvoerenvanhumeuzebovengrondis
derhalvegewenst.Terverkrijgingvanvoldoendemicro-reliëf ishetmogelijknauitgravingdestuifprocessenindelageredelenenigevrijheidtelaten.Dedrogereduinhellingenkunnenvaakhetbestedirectwordenvastgelegd.
Indevochtigerdelen (hydroserie,mesoserie)kandeterreinhellingvariërentussen
1:30en 1:80,terwijldedrogehellingen (xeroserie)eensteilerverhangverdragen (tot
max. 1:3).Inhetmicro-reliëfdientbijvoorkeureenrijkevariatieaanterreinhellingen
gecreëerdteworden.VolgensLondo (1971)iseenvormgeving,waarbij lageredelengeïsoleerdwordendoorhogeredelenhetmeestgunstigvoorsoortenrijkdom.Bijhetgravenvan
duinmerengeldentendeledezelfderichtlijnen,metdienverstandedatdeoeverseen
flauwertaludbehoeveninverbandmethetafkalvingsgevaarbijgolfslag.Naarmatehet
meergroteris,moetdeterreinhellingzwakkerzijn.Londo (1971)noemteenmaximum
verhangvan 1:50vooreenmeervanhet formaatvanhetVogelmeer (Kennemerduinen):circa
12ha.Doordeoeverlijngrilligtemaken,scheptmeneenafwisselingvanmeerenminder
beschuttedelen.Ookwordtdevariatie inecologischen landschappelijkopzichtbevorderd
doorhetcreërenvanenigeplassenvanuiteenlopend formaat.Hetaanleggenvaneilandjes
vereisteenafwegingvanfloristischeenornithologischebelangen.Eenplaskanineen
overigensdrooggebiedvoorconcentratievanvogels zorgenmetalsgevolgeutrofiëring
dooruitwerpselen (guanotrofie).
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7 DevormingvandeJonge Duineninhistorisch
encausaal verband

7.1 INLEIDING

Na 1970zijndoorgeologischenarcheologischonderzoek (Jelgersmaetal.,1970;Van
Staalduinen,1977)eenaantaldateringenvanJongeDuinafzettingenbeschikbaargekomen.
Deoorzakenvandezeduinvormingendedaaringeconstateerdefasering zijnnognauwelijks
verklaard.Jelgersmaetal.(1970)noemen,zondereenduidelijkevoorkeur,eenaantal
factorendiedegrootschaligeenvrijwel synchroneverstuivingenlangsdevastelandkust
vanNoord-enZuid-Holland zoudenkunnenhebbengestimuleerd:hetvrijkomenvangrote
massa's zandaandekust,klimaatfactoren (windendroogte),activiteitenvandemens
(ontbossingenoverexploitatie)envegetatie-invloeden.DoorJelgersma&Ente (1977)wordt
aandeeerstgenoemde factorhetmeestebelanggehecht.
Hetisnoodzakelijkomnategaanhoebetrouwbaarbovengenoemdedateringenzijnen
welkmomentvanduinvorming zijbetreffen.Vanbelangisinhoeverrededateringenovereenstemmenmetanderegegevens,zoalshistorischebronnen.Voortsishetdevraaginhoeverredateringenvooreengrotergebiedgeldigheidbezitten,zoalsWest-Europa.Ditkomt
inparagraaf7.2en7.3aandeorde.
Metdezegegevensishetmogelijkom,metgebruikmakingvanklimatologische,geologische,historisch-geografischeengeomorfologischegegevens (vermeldindehoofdstukken
2,3,4,5en6)tezoekennaardeoorzakenvandevormingvandeJongeDuinen.Mogelijke
causalerelatieswordeninparagraaf7.4en7.5besproken.VoordeaanduidingvandediversefasenindevormingvandeJongeDuinenwordtaangeslotenbijdeaanduidingenvan
Jelgersmaetal. (1970).DezeonderscheidendefasenJü-Iaenb,JDIIenJDIII (ziehoofdstuk4 ) .
7.2 DATERINGENVANFASEJDI

Dateringenvanduinzandenmetbehulpvanradioactievekoolstof (C14)indeHollandse
duinenenopTerschellingwordenvermelddoorrespectievelijkJelgersmaetal.(1970)en
VanStaalduinen (1977).VoorzovervanbetekenisvoorfaseJDIhebbendezebetrekkingop
humeuzeofveenlaagjesaanhetoppervlakvanonderJongeDuinafzettingengelegenOude
DuinafzettingenofvandeonderstelaagvandeJongeDuinafzettingen.Intabel6zijnde
relevantedateringenvanhetgrensvlakvanOude enJongeDuinafzettingenopgenomen,
evenalsdateringenvandeondersteJDI-afzettingen (GrN4480,4563,4118,4564, 4664).
VoordedateringenisopgegevenwatdeongecorrigeerdeC14-ouderdomisentevenswatde
historischeouderdomisnacorrectievolgensSuess (1969)enRenfrew (1971).Vandelocatiesisvoortsdetransportafstand (gerekendindevermoedelijketransportrichting)vermeldvanafdehuidigekustlijn.Deafstandenliggenmerendeelsindeordevangroottevan
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Tabel6.C-14dateringenvandeJonge DuineninwestelijkNederlandenopTerschelling.

Nr.

Locatie

Plaats inprofiel

Conventio- Gecorrigeerde Afstand
neleC—14 C-14ouderdom tegenwoorouderdom
(Suess 1969) digekustlijn

Auteurs

GrN
4480

Velsen
Hoogovens
II

Veenlaagjeca.
1mbovengrensvlakO.D./J.D.
4,5m+NAP

1010+45

ca. 940+45
I-1010+45
n.Chr./ATü.

ca. 3km

Jelgersma
etal.(1970)
p.107

GrN
4563

Velsen
Hoogovens
II

InJ.D.I:2,25m
bovengrensvlak
O.D./J.D.
5,75m+NAP

940+45

ca. 900+45
(- 1050+45
n.Chr./ATü.

ca. 3km

Jelgersma
etal.(1970)
p.107

GrN
4561

Velsen
Hoogovens
III

GrensvlakO.D./
J.D.:3,75m
+NAP

1370+70

ca. 1330+70
(-620+70
n.Chr./A.D.

ca. 3km

Jelgersma
etal.(1970)
p.106

GrN
4118

Velsen
Hoogovens
III

Veenlaagjein
J.D.I:1,5-2m
bovengrensO.D./
J.D.:5,6m+NAP

810+70

ca. 730+70
(=1220+70
n.Chr./ATD.

ca. 3km

Jelgersma
etal.(1970)
p.106

GrN
5040

Velsen
Vormenhal

grensvlakO.D./
J.D.3,75m+NAP

1090+35

ca. 920+35
(=1030+35
n.Chr./ATD.

ca. 1}km

Jelgersma
etal.(1970)
p.108

GrN
4564

Amsterdamse
Waterleidingduinen
A-VII

LaaginJ.D.Ib:
ca.0,5mboven
grensvlakO.D./J.D.
5,50m+NAP

850+55

ca. 730+35
(=1220+35
n.Chr./ATD.

ca. 2{km

Jelgersma
etal.(1970)
p.120

GrN
4664

Amsterdamse
Waterleidingduinen
A-VII

Enkeledm'rsboven
grensvlakO.D./
J.D.:4,90m+NAP

820+50

ca. 720+35
(=1230+35
n.Chr./A7D.

ca. 2\ km

Jelgersma
etal.(1970)
p. 120

GrN
4642

Amsterdamse
Waterleidingduinen

StronkQuercus
opgrensvlakO.D./
J.D.

860+40

ca. 730+40
(- 1220+40
n.Chr./ATD.

ca. 2Jkm

Jelgersma
etal.(1970)
p. 120

GrN
5237

Egmond
Watertoren

GrensvlakO.D./
J.D.??

1090+45

ca. 920+35
(=1030+35
n.Chr./ATü.

ca. Jkm

Jelgersma
etal.(1970)
p.119

GrN
7259

Terschelling:Rijsplak

GrensvlakO.D./
J.D.??:2,75m
+NAP

1000+30

ca. 940+30
(- 1010+30
n.Chr./ATD.

ca. 3km?

VanStaalduinen
(1977)p.34

GrN
7261

Terschelling:Kooibosjes

GrensvlakO.D./
J.D.:ca.1,50m
+NAP

755+45

ca. 720+45
(»1230+45
n.Chr./ATD.

ca. 4km?

VanStaalduinen
(1977)P.34

Nr.

Location

Situationin
profile

Corrected
C-14age
(Suess,1969)

Distance
topresent
coastline

Authors

ConventionalC-14
age

Table6.C-14datingsofYounger Dunes inthewestern partoftheNetherlands andthe
islandofTerschelling.
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2-3km.DelocatieEgmond ligtdichterbijdekust (0,5km),maargeziende forsekustterugwijking inditkustgedeelteinennademiddeleeuwen (Pons&VanOosten,1976;
Bakkeretal.,1979a)kandetransportafstand indezelfdeordevangroottehebbengelegen.
Overigens zijnallehiervermeldeafstandenoptevattenalsminima,omdatdekustoveral
vermoedelijkenigszinsisteruggeweken.
ArcheologischevondstennabijhetgrensvlaktussenOude-enJonge-Duinafzettingen
wordenvermelddoorVanRegterenAltena (1970; 1980). BijVelsenwerdophetgrensvlak
tussenOude enJongeDuinafzettingenaardewerkuitde 12eeeuwgevondenenindeonderste
lagenvandeJDI-afzettingenmateriaaluitde 12een 13eeeuw.VondstenindeAmsterdamse
Waterleidingduinen indeonderlaagvandeJDIb-afzettingenbestondenuitPaffrathaardewerkuitde 12eeeuw.OpSchouwenismateriaalgevondenuitdePingsdorftijd (900-1200)
onderJongeDuinafzettingen (VanRummelen, 1970).
DateringenvanminofmeermetJongeDuinafzettingenvergelijkbareafzettingeninhet
buitenland (hieraangeduidmetJD)zijnrelatiefschaars.Depuydt (1967)vermeldtop
grondvanC14-dateringenenpalynologische gegevenseenaanvangstijdstipvandeJD-vorming
tussen800en 1400.Gripp (1968)noemtarcheologische gegevensvanAntrum(DuitsWaddeneiland),dieopeeneersteoverstuivingsfase duidentussende9een13eeeuw.Ranwell (1958)
vond indeNewboroughWarren (westelijkEngeland)archeologischevondstenvanv66r de13e
eeuwonderJD-afzettingen.Tooley (1978)vermeldtvoorLytham (westelijkEngeland)een
C14-dateringvooreenbodemlaagonderdeJD,wijzendopeenwareouderdomvanca.720
+ 70jaar (gecorrigeerdvolgensSuess, 1969).Voorvrijwelallebuitenlandse gegevens
geldteveneensdatdeonderzochte locatiesopenkelekilometersvandehuidigekustlijn
liggen,gerekend indetransportrichting vanhet zand.
Dezegegevensstaanenkelevoorlopigeconclusiestoe.DegegevensuitdeNederlandse
duinenwijzenopeensynchroniteit.Dedateringenuithetbuitenland strokentotop zekere
hoogtemetdeNederlandse,zodateensynchroniteit inhetontstaanvandeJongeDuinenook
vooreengrotergebiedkangelden.Geziendegrotereonnauwkeurigheidvandemeestebuitenlandsegegevens iseenenandernoghypothetisch.Opmerkelijk isdatde C14-dateringen
indeNederlandseduineneenvroegertijdstipvanontstaanaanduidendandearcheologische.
Intotaalvierdateringen,waarvanertweeophetgrensvlakvanOude enJongeDuinafzettingenentweeindeJDI-afzettingenvallennacorrectievolgensSuess (1969)inde11e
eeuw.Jelgersmaetal.(1970)hechttenminderwaardeaande (ongecorrigeerde)C14dateringendanaandearcheologische.Deze laatstegevende 12eeeuwalsaanvangsperiodevande
vormingvandeJongeDuinenaan.Dediscrepantie tussenarcheologischeenC14gegevens
blijftnacorrectievandelaatstebestaan.Eenverklaringdaarvoorismoeilijktegeven.
Aangezienallelokatiesvanmonsternameopeengrotetransportafstandvandedestijds
bestaandekustlijnliggen,moetendedateringenforsgecorrigeerdwordenvoorhetvaststellenvanhetbegintijdstipvandeverstuivingenaandekust.DeoorsprongvandeJongeDuinafzettingenmoetaandekustgezochtworden,alsgeletwordtopdegeologischeen
geomorfologischekarakteristieken (hoofdstuk4en6 ) .Detijdcorrectiehangtafvande
transportafstand endeverplaatsingssnelheid vandeduinen.Uittabel6endekustontwikkelinginennademiddeleeuwenblijkteentransportafstandvan2-4km.Dooreenaantal
auteurswordenverplaatsingssnelhedenvanmigrerendeduinenvermeld.Ranwell (1958)vond
voorWest-Europaeengemiddeldesnelheidvan5,5 m/j;voordeduinenvanNewboroughWarren
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(westelijkEngeland)6,7 m/j.Hansen (1957)noemtvoorduineninJutlandeenwaardevan
maximaal 7,5 m/j. Schou&Antonsen (1960)noemenvoorRaVjergMile (Denemarken)eensnelheidvan5-8 m/j• Brothers(1954)kwamvoorparaboolduinen inNieuw-Zeelanduitopongeveer3m/j- Miszalski (1973)noemteenmaximumsnelheidvoorduineninnoordelijkPolen
van 10m/j.Aldezeduinenzijngedeeltelijkdoorplantengroei inhunbeweging gehinderd.
Nagenoegvrijbewegendeduinenkunneneengrotereverplaatsingssnelheidbereiken.
VanDieren (1934)beschrijftdeverplaatsingvaneenvolledig kaalloopduinopTerschelling (par.6.2.7).Dezebedroegcirca 1500m in60 j , datwil zeggengemiddeld 25 m/j.
Onbegroeideduineninwoestijncondities zijnonderzochtdoorInmanetal.(1966)en
Finkei (1959).DezeauteursvermeldenvoorvrijbewegendebarchanenaandekustvanrespectievelijkMexicoenPeruverplaatsingssnelhedenvan18en10-30 m/j.
Bijgebruikvandezegegevensomeentijdscorrectie aantebrengenvoorhetbegintijdstipvandevormingvandeJongeDuinenmoetendegeologischeengeomorfologische
karakteristiekenvandeJDI-afzettingenwordenbetrokken.Dezewijzeninderichtingvan
eenvrijgroteverplaatsingssnelheid (Jelgersmaetal.,1970;hoofdstuk 6). Tegendie
achtergrondwordteensnelheidvan 10-20m/jaangenomen. Incombinatiemeteentransportafstandvan2-4kmbetekentditdatverstuivingenaandekustzélfminimaal 1-2 eeuwen
enmaximaal 2-4eeuweneerderzijnbegonnendanwatuitC14-enarcheologische dateringen
vielafteleiden.
DatdevormingvandeJongeDuineneerderaanvingdandoorJelgersmaetal.(1970)
werdaangenomen,krijgtenigesteunindevormvanhistorischegegevens.Rentenaar (1977)
onderzochtdeschaarseenvaakmoeilijk teinterpreterenmiddeleeuwsebronnentotongeveer 1300.Opgronddaarvanconcludeerthijdaterinde8een9eeeuwnogbelangrijke
verstuivingen indekustduinenoptradendiedeOudeDuinafzettingen (faseODIII)vormden.
Deforseverstuivingenhierna,rond950,rekentRentenaartotdeeerstefasevandevormingvandeJongeDuinen (JDI).Deaanvangvandetweede fase (JDII)plaatsthij -op
overigensminderduidelijke gronden-vóór 1250.Eengrootscheepseontbossingdoorde
mensalsmogelijkeoorzaakvandemassale,gelijktijdige enver landinwaarts reikende
verstuivingen (Jelgersmaetal.,1970)wijstRentenaarvandehand.Dezeingrepen zouden
tezeerindetijdgespreidzijngeweestomdemassaleengelijktijdigeverstuivingente
verklaren.
7.3 DATERINGENENHISTORISCHEGEGEVENSVANDEFASENJDIIENJDIII
VandeaanvangvandetweedefaseindevormingvandeJongeDuinen (JDII)zijnnauwelijks
geschikteC14-dateringenvoorhanden,aangezienervanhetgrensvlaktussenJDI-enJDIIafzettingengeendateringenbeschikbaar zijn.Dedateringen inhetjongeredeelvande
JDI-afzettingen (GrN4563enGRN4118)zijninfeiteteweinig informatief.Jelgersma
etal.(1970)situerendetweedefaseindeperiode 1400-1600,ditvooralopgrondvan
archeologischevondstenenhistorischegegevens.Archeologischmateriaaluitde 16eeeuw
isaangetroffenonderafzettingendieuiteenlaatstadiumvanfaseJDIIstammen.Opdeze
afzettingen ismateriaalvanrond 1600aangetroffen.Historischekaartenuitde 17eeeuw
duideneropdatfaseJDIItoenwasvoltooid.DeduinenbijWijkaanZee,dieinfase
JDII zijnontstaan,zijnonmiskenbaardoordeaanwezigheidvanditdorpbeïnvloed.Het
116

dorpwasvolgensScholtens (1947)reedsinde13eeeuwaanwezig.
Historischebronnenuitdelatemiddeleeuwenenlaterzijnvrijtalrijk.Zevertonen
inkwantitatiefenkwalitatiefopzichteenzekeregroeinaarmatezerecenter zijnen
hebbenvooralbetrekkingopaspectenalszeeweringofoverstuivingenvanlanderijen.Dit
maaktdegegevensmoeilijk interpreteerbaar,alshetgaatomhetachterhalenvaneenbepaaldeperiodiciteit.Meldingenvanverstuivingen zijnondermeerverzamelddoor
Gottschalk (1971;1975),Jelles (1968),Boerboom (1958),Schoorl (1972)enVanDieren
(1934).Gottschalknoemtvoortalvangebiedenhetoptredenvanverstuivingeninde14e,
15een16eeeuw,terwijlde17eeeuwnauwelijksverstuivingenvanbelangtezienzouhebbengegeven.Boerboom (1958)vermeldtverstuivingeninZuid-Hollandinde15e, 16eenhet
beginvande17eeeuw.Jelles (1968)noemtindatverbandvooralde15een16eeeuw.De
17een18eeeuwlijkengekenmerktdooreengeringaantalverstuivingen (Boerboom,1958;
Gevers,1826;Jelles,1968).Niettenimzijnerookindietijdgrootschalige verstuivingen
gemeldindeduinenvanSchoorl,opSchouwen,VlielandenTerschelling (Fokker,1908/1909;
Jelles, 1968;Kops, 1798;DeVries,1950enVanDieren, 1934).Degrotestuifgevoeligheid
vandezegebiedenkanvooreengrootdeelverklaardwordendoordegrotemineraalarmoede
vanhetduinzand.
Rond 1800zijnvanvrijweldegeheleduinkust grootschaligeverstuivingenbekend.
Stabilisatieopgroteschaalwerdpasaanheteindevandevorigeeeuwbereikt (zieook
par. 5.3.2).Uitdezegegevensisafteleidendat faseJDIII,zoalsonderscheidendoor
Jelgersmaetal. (1970),optradnaeenrustfasevancirca 1600totcirca 1750.Dezerustfasegoldinveelminderematevoorgebiedenmeteengrotere stuifgevoeligheid.
HetisinteressantomdetijdafbakeningvanfaseJDIItebezienvanuiteengeomorfologischegezichtshoek.Jelgersmaetal.(1970)onderzochteneengebiedmetparabool-en
kamduinsystemen,dusduinvormendiezijnontstaaninsamenhangmeteenvegetatiedekdat
deverplaatsingenigszinsafremde.Uitparagraaf7.2blijktvoordergelijkeduineneen
gemiddeldeverplaatsingssnelheid van5-10 m/j.Aangeziendezeduinenreeksen zich2-3km
landinwaartshebbenverplaatst,heeftdezefasevanduinvorming zekerdrieeeuwengeduurd.
DezeschattingwijsteropdatdetijdsafbakeningvanJelgersmaetal.(1970)tekrapbemetenis(1400-1600)6.
FaseJDIIiswaarschijnlijkbegonneninde14eeeuwofmogelijkzelfsvroeger.Dit
strooktookbetermetdehistorischegegevensinRentenaar (1977).Debeëindigingvan
dezefasevondvermoedelijkplaatsrond1600.
7.4 OORZAKENVANDEVORMINGVANDEJONGEDUINEN

7.4.1 Mogelijke oorzaken van duinvorming
OmdevormingvandeJongeDuinenineencausaalverbandteplaatsenmoetenalleoorzaken
vanofaanleidingentotduinvormingwordengeïnventariseerd.Daarnakanwordenbezien
welkeoorzakenenaanleidingenrelevant zijnvoordeduinen,zoalsdieindehoofdfasen

6.OpmerkelijkisdatJelgersmaetal.(1970)opp.101eendiagramafbeelden,waaruit
afgeleid kanwordendatfaseJDIIrond 1300aanving.
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vanduinvorming inNederlandzijnontstaanendoorJelgersmaetal.(1970)enVanStaalduinen (1977)zijngedateerd.Opgronddaarvanwordtdemeestaannemelijkemogelijkheid
geselecteerd,waarnainparagraaf 7.4.2wordtaangegevenwatdaarbijdeachterliggende
oorzakenkunnenzijngeweest.
Inhoofdstuk6iseenessentieelonderscheidgemaakt inprimaireensecundaireduinvorming.Inheteerstegevalleidtkustaanwastotnieuwvormingvanduinenopstrandof
strandvlakte.Secundaireduinvormingtreedtopnaaantastingvandeduinvegetatieenomvatdevervormingenverplaatsingvanreedsbestaandeduinen.Eenverdereuitwerkingvan
dezebeidemechanismenendedaarbijwerkzamefactorenvolgthieronder:
1.kustaanwas-nieuwvormingvanduinenopstrandenstrandvlakte (primaireduinvorming)
2.secundaireduinvormingnaaantastingvandebegroeiingdoor:
- natuurlijkebodemprocessen (uitloging
- biotischeinvloeden (overbegrazing,graverijdoorkonijnen)
- antropogeneinvloeden (houtroof,overbeweiding,overbetreding)
- klimatologischextremeconditiesmeteenduidelijkeinvloedopdevegetatie (bijv.
langdurigedroogte)enzeerkrachtigewinden,diehetprocesvanduinvormingversterken.
3.hetuitgroeienvaneenzeereepdoorzandaccumulatietoteenhoogte,waaropdealdaar
werkzamehogerewindsnelhedenzogrootzijn,dathettotwinderosiekomt (Ranwell,1972).
4.deaantastingvande zeereepdoormarieneerosie (klifvorming),waarnawinderosiehet
kaalgeslagenklifaantast.
DehierbovengenoemdemechanismenzullenhiernavoordeNederlandsekustduinenophun
mogelijkebetekeniswordenbezien.
Ad. 1. 'Primaireduinvorming'bijaangroeikusten.Hetvrijkomenvangrotezandoppervlakkennakustaangroeileidtmeestaltotnieuwvormingvanduinentegendebestaande zeereep
ofopenigeafstanddaarvanopdestrandvlakte.WatdeJongeDuinen inNederlandbetreft,
zijndergelijkeprocessenvrijwelbeperkttothetestuarieneenwaddengebied,waarregelmatigopbepaaldeplaatsenkustaanwasoptreedt (ziepar.4.5).Dethansherkenbare
primaireduinvormenzijnnacirca1550envooreengrootdeelindeafgelopenanderhalve
eeuwontstaan (Bakkeretal.,1979a). Inallegevallenisderelatiemetdekustontwikkelingduidelijk,terwijldebetreffendegebiedenveelalmedeonderinvloedvandemens
totstandzijngekomen.Hetoppervlakvandezeprimaireduinlandschappen (inclusiefde
afgesnoerdestrandvlaktenofprimaireduinvalleien)bedraagtminderdan10 % vanhettotaleNederlandseduinoppervlak.TussenHoekvanHollandenCamperduinzijnprimaireduinvormennauwelijksaanwezig.
Ad.2.Secundaireduinvormingdoordegeneratievandebegroeiingdoordiverseoorzaken.
Degenoemdefactorenvanbodemkundige,biotische,antropogeneofklimatologischeaard
zullenindepraktijkzeldenofnooitafzonderlijkwerkzaamzijnenmeestalincombinatie
optreden.Bodemkundigeprocessen,zoalsuitloging,kunnenvooral inprimairmineraalarm
duinzand (par.4.6),zeervoedselarmebodemsopleveren.Devegetatieopdergelijkearme
(endroge)bodemsisvaakuiterstkwetsbaarenregenereert zeermoeizaam,zoals inhet
gevalvandekorstmosrijkevegetatiesvanhetViolo-Corynephoretum (Westhoff&DenHeld,
1969).Dezenagenoegwortellozekorstmosbedekkingkaninuitgedroogdetoestanddoorkleine
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windhoosjeslosgemaaktworden,waardoorkaalzandaandeoppervlaktekomt (VanDieren,
1934).Genoemdeprocessenkunnenreedsbinneneeneeuwtotkwetsbarekorstmosvegetaties
leiden.
Biotische invloedenkunnenhetplantenkleedaantasten.Begrazingenvooralgraverij
doorkonijnenheefttotverstuivingengeleid.Datdemensdekonijnenpopulatievaak
totongewonegroottedeeduitgroeienisinparagraaf5.3.1 vermeld.
Antropogene invloedenhebbensomsdirect,somsindirecthetplantenkleedaangetast.
Hetuitgravenvankonijnenbijdejacht,hetkappenvanbosenstruwelenenoverbeweiding
doorrundvee,geitenofschapenzijnenkelevandezeactiviteiten.Overexploitatieals
oorzaakvanverstuivingenissomsgoedgedocumenteerd inhistorischebronneneninenkele
gevallenherkenbaarindeduinmorfologie.Jelgersmaetal.(1970)wezenindatverbandop
debuitenproportioneleuitbreidingvandeverstuivingentijdensfaseJDIIIindeduinen
nabijZandvoort.VanDieren (1934)noemtdecombinatievanoverexploitatieengebrekaan
onderhoudalsbijdrageaanhetverstuivenvandeduinenopoostelijkTerschelling.In
veelgevallenzijndergelijkeoorzakenlokaalofregionaalvankaraktergeweestenniet
exclusiefdeoorzaakvanverstuivingenopnoggrotereschaal.Intensievebetredingals
oorzaakheeftgeziendeontwikkelingvanduinrecreatieslechtsrecenteenvrijlokale
betekenis.
Klimatologische invloedenopdeconditievanduinvegetaties zijnnauwelijksonderzocht.Nietteminkanaangenomenwordendatvooraldedroge-duinvegetatieszeerneerslagafhankelijkzijn,inhetbijzonderdeminderdiepwortelende.Eenopeenvolgingvandroge
jarenkandaneenaanleidingzijntothetafstervenvandroge-duinvegetatie.Historische
gegevensomtrentdroogtealsoorzaakvanplantesterfteenverstuivingenzijnnietbekend.
Welmagverwachtwordendatdeevidenteverminderingvandeneerslag (zomer-enwinterneerslag)rond 1800 (Labrijn,1945)medeeenrolheeftgespeeldbijdedegradatievande
vegetatie,al ishetalleenmaaromdateenverminderdeplantaardigeproduktiedebeweidingsdrukende intensiteitvannatuurlijkebegrazingrelatiefsterkdoettoenemen.In
welkemateandereklimatologischefactoren,zoalsbijvoorbeeldeenvergrotestormfrequëntie,eendirecteschadelijkeinvloedophetplantendekuitoefenenis-afgezienvanhet
effectvanwindhoosjesopkorstmosbegroeiingen-nietbekend.Welvaltaantenemendat
instormrijkeperiodenhetprocesvanduinvervormingen-verplaatsingeenversnelling
heeftondergaan.
Ad. 3.Verstuivingvandezeereept.g.v.hetbereikenvaneenbepaaldehoogtedoorverticalegroei.Ranwell (1972)steltdataccumulatievanzand inde zeereepvoortduurt,tot
eenzodanigehoogtewordtbereikt,datdoordehogerewindsnelhedendeaccumulatieomslaatinwinderosie.Vervolgensvormenzichstuifkuileneneventueelsecundaireduinen.
Denatuurlijkeverticalegroeivaneenzeereepisinveelgevalleninderdaadaan
maximagebondenendeverticalewindgradiëntspeeltdaarbijeenbelangrijkerol.Devraag
rijstofdekennelijkaanwezigeovermaataanzandnieteerderleidttotofweleenzeewaartseverleggingvandeduinvoetofweltotzandaccumulatieachterde zeereepmeteen
'evenwichtshoogte'.Destrikterelatietussenverticalegroeitoteenbepaaldehoogteen
onvermijdelijkdaarnahetoptredenvansecundaireduinvorming,zoalsdoorRanwell (1972)
geopperd,lijktopzijnminstoverdreven.
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Ad.4.Aantastingvandezeereepdoormarieneerosie,waarnavanuithetduinklifsecundaireduinvormingoptreedt.Klifvormingtreedtvooraloptijdensstormvloeden.Enerzijds
zijnerkustgedeeltenwaarmarieneerosieeenvrijwelcontinuprocesis(bijv.deKopvan
Noordholland),anderzijdszijnermeerstabielekustgedeeltendietijdensincidentele,
zwarestormvloedenoftijdensstormvloedrijkeperiodenondermijningvandebuitenduinvoet
ondergaan.Hetkaalgeslagenklifvormteenzwaktezonebijuitstekvoorwinderosie,zeker
indienhersteldoorzandaanvoervanafstrandofstrandvlakteenhernieuwdevestiging
vanplantenuitblijft.Derelatietussenklifvormingenhetprocesvanwindkuilvorming
en 'parabolisering'vaneenzodanigaangetastezeereepisonderanderedoorVanDieren
(1934)beschrevenvoorwestelijkTerschelling.Hetisaannemelijkdateenvergelijkbaar
mechanismeookeldersinNederland,zekerindeperiodevoordegrootschaligefixatie
vandezeereep,vanbelangisgeweest.Dezezienswijzewordtondersteunddoordatinminderstringentbeheerdebuitenlandsegebiedenhethierbeschrevenproceswaaristenemen,
zoalsinWalesenSchotland.
Degegevensuitdezeparagraafrechtvaardigendevolgenderedenering:
- DevormingvandeJongeDuineninNederlandendedaarinoptemerkenfaseringisin
hoodzaakaansecundaireduinvormingtoeteschrijven.
- Degedateerdeduinafzettingen (Jelgersmaetal.,1970;VanStaalduinen,1977)behoren
totdesecundairgevormdeduinen.
- Deoppervlaktevormenwijzenopeenzandtransportvanafdekustlandinwaarts.
- Desleuteltotdezeduinvormingligtvermoedelijkindeaantastingvandezeereep.Het
meestwaarschijnlijkdaarbijisaantastingdoormarieneerosie(klifvorming).
- Indiendithetgevalis,houdthetontstaanvandeJongeDuinen (inclusiefdedaarin
aanwezigefasering)verbandmetperiodenvan(versterkte)kusterosie.
- Periodenmetversterktekusterosievindenvermoedelijkhunoorspronginklimaatswijzigingen.

7.4.2

Secundaire duinvorming in relatie

tot kustontwikkeling

en

Klimaatswijzigingen

Metdegegevensvanparagraaf7.4.1 ishetinteressantdeperiodenvanduinvormingtevergelijkenmetdekustgeschiedenisendeklimaatshistorie.Alvorensditsoortrelatieste
onderzoekenmoeteneenaantaluitgangspuntenwordenvermeld.
a.Estuarieneenwaddenkustenzijnquaduinvormingsterkafhankelijkvancontinueof
cyclischeprocessen (par.3.5)entegecompliceerdvooreenonderzoeknaarderelatie
tussendeperiodiciteitinduinvorming-kustgeschiedenis enklimaatshistorie.Minofmeer
lange,rechteengeslotenkustenbuitendedirecteinvloedvanzeegatenofbelangrijke
riviermondingenzijndaarvoorbetergeschikt.
b.HetkustgedeeltetussenDenHaagenEgmondvoldoetaandeondera.vermeldevoorwaarden.Deduineninditgebiedbestaanuitloopduin-,kamduin-enparaboolstelsels,diete
oordelennaardeligging,stootsgewijsvanafdekustlandinwaartszijnverplaatst.De
driehoofdzoneszijndoorJelgersmaetal.(1970)gedateerdengerelateerdaandehoofdfasenvanduinvorming.Hetbetreffendekustgedeelteistijdensdeperiodevanduinvorming,
voorzoverafteleidenuitgeologischeenhistorischegegevenserosiefofstationairge-
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weest.Eendergelijkgebiedishetmeestgeschiktvooreenstudievanderelatietussen
duinvorming,kustontwikkelingenklimaatshistorie.
c.Kustlijnveranderingenbijgeslotenkusten,c.q.versnellingenofvertragingeninbepaaldetendensenkunnenhetgevolgzijnvanfluctuatiesindezeespiegelrijzingalsresultaatvanwisselingenoverlangeretijdvanbijv.degemiddeldejaartemperatuur,veranderingeninderichtingvandeoverheersendewind(endaarmeedekustdrift)ofeenveranderdestormvloedfrequentie.
VanStraaten(1961)onderzochtderelatieklimaat-kustontwikkeling.Hijvondeen
duidelijkecorrelatietussenklimaatfactorenenhetgedragvandelaagwaterlijn (LWL).
Uitfiguur50(vrijnaarVanStraaten,1961)blijktdateentoenamevandejaarneerslag
eneentoenamevanhetaandeelzuidwestelijkeenwestelijkewindentussenongeveer1855
en1890meteenenigszinsvertraagde,maaropvallendeterugwijkingvandelaagwaterlijn
gepaardging.Dezeterugwijkingzettezichrond1865in.VanStraaten (1961)veronderstelttevensdatmethettoenemenvanhetatlantischekarakterookdestorm(vloed)frequentietoenam.Datdekusterosieindebetreffendekustgedeeltengeentoevalligewas,blijkt
ookuitanderegegevensvanbijvoorbeeldVanStraaten (1961),Eisma(1968)enBakker&
Joustra (1970).Ookinanderekustgedeeltentradindieperiodekustafslagop.Opwelke
wijzeditprocesdoorklimaatfactorenwordtgeleidisnietgoedbekend.Wellichtisde
kustdriftonderinvloedvanfrequenterezuidwestelijkewindenversterkt,mogelijkishet
vooraleenzaakvandedoorVanStraatenverondersteldehogerestormvloedfrequentiegeweest.Voorditlaatstepleitonderanderehetverschijnseldathetkustgebiedvan
noordelijkDuitslandindeperiodemettemperatuursdalingnacirca1940ookeenverhoging
indefrequentievan(extreme)stormvloedenheeftondergaan.DitisdoorDuphorn (1976),
medeopgrondvangegevensvanNasner&Partenscky (1975),beschreven.Deafkoelingna
circa1865(fig.50)zouopdiewijzeeenverhoogdestormvloedfrequentiekunnenindiceren.
Vanzelfsprekend zijndergelijkeredeneringenspeculatief.
OmvoordemindergoedgedocumenteerdeperiodewaarindefasenJDI,IIenIIIinde
vormingvandeJongeDuinenoptraden,derelatieklimaat-kustontwikkelingtereconstrueren,ishetnoodzakelijkomdevolgendehypotheseteformuleren.Eenperiodemeteen
versterkteatlantischeinvloedversterktdekusterosie.Hetisaannemelijkdatrelatief
warmeperiodeneenversnellingvandezeespiegelrijzingteweegbrengenenrelatiefkoude
periodeneenvertragingvanderijzingofzelfseendalingvandezeespiegel.Hetlaatste
wordtbevestigdbijvergelijkingvandezeespiegelbewegingsinds1860,zoalsbeschreven
doorVanVeen (1954)endeklimaatsgegevensvanLabrijn (1945).Hieruitblijktdattijdens
deKleineIjstijdeengeringezeespiegeldalingoptrad (ziefig.51).HettegenovergesteldeisteverwachtentijdenshetKleineOptimum. (UitgegevensvanTooley(1978)isafte
leidendatdezeespiegelverhoging inEngelandindezeperiodeméérdan0,5mbedroeg.
OpgronddaarvankanvoorNederlandeenversneldestijgingwordenverondersteld.)Daarbij
kanwordengewezenophetgezamenlijkeffectvaneenhogerezeespiegeleneenverhoogde
stormvloedfrequentiealsgevolgvaneenmeeratlantischklimaat.Dithadvermoedelijkeen
extrainvloedopdekusterosie,zoalsdienahetKleineOptimumoptrad.Methetdoelom
derelatieklimaat-kustontwikkeling enduinvorminginennademiddeleeuwenteonderzoekenvolgthiernaeenresumévanrelevantegegevensperfactor.Infiguur52zijn
dezegegevensinhunsamenhangweergegeven.
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Figuur 50.Derelatie tussen enkeleklimaatsvariabelen endeverplaatsing vandelaagwaterlijn indeperiode 1848-1944,gebaseerd op 10-jarige overschrijdende gemiddelden'
(gegeneraliseerd naarVanStraaten, 1961).
A:Gemiddelde jaarneerslag (DenHelder).
B: Gemiddelde jaartemperatuur (DenHelder).
C:Laagwaterlijnbijkilometerpaal64 (Zandvoort).
D: Laagwaterlijnbijkilometerpaal 79(Noordwijkerhout).
E: Gemiddeld jaarlijks percentage zuidwestenwind (Utrecht-De Bilt).
F: Gemiddeld jaarlijks percentage westenwind (Utrecht-De Bilt).
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Figure 50. Relation between some c l i m a t i c v a r i a b l e s and s h i f t of the lowwater mark in
the period 1848-1944, based on running 10-year averages (generalized from Van Straaten,
1961).
A:Mean annual precipitation (DenHelder).
B:Mean annual temperature (DenHelder).
C:Low-watermarkatkilometre poleNo.64 (Zandvoort).
D:Low-watermarkatkilometre poleNo.79(Noordwijkerhout).
E: Annual mean fractionofsouth-westerly winds (%) (Utrecht-De Bilt).
F:Annual mean fraction ofwesterly winds (%) (Utrecht-De Bilt).
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Klimaat
Demiddeleeuwenendaaropvolgende tijdvertonenklimatologischtweeals 'rustig'tebestempelenperioden,waarindeatlantischeinvloedmindergrootwas,namelijkhetrelatiefwarmeKleineOptimumenderelatiefkoudeKleine Ijstijd.Devoorafgaande,detussenliggendeendeopdeKleine Ijstijdvolgendeperiodezijnovergangsperiodenmeteenrelatiefgroteatlantischeinvloed.Dezeovergangsperiodenkunnenzowelmeteenstijgingals
meteendalingvandetemperatuurgepaardgaan.Vooreenverderetijdsaanduidingvande
periodeneneentemperatuurcurvewordtverwezennaarfiguur52enhoofdstuk2.
Kustontwikkeling
Indemiddeleeuwenlaateenmariene invloedals (versterkte)kusterosiezichalleenindirectafmeten.Geologischegegevensgevenenigeinformatieomtrenthetverloopvande
zeespiegelrijzingofhetoptredenvantransgressies.Archeologischegegevenszijninformatiefoverhetverloopvanhetgemiddeldehoogwater,historischebronnenhebbenvooral
betrekkingophetschadelijkeffectvanstormvloeden (ziehoofdstuk3vooreenvollediger
overzicht).Tooley (1978)vermeldteenstijgingvanhetgemiddeld zeeniveauvanafcirca
750totcirca 1300,waarnazicheendaling inzette.Ditstemtovereenmethettemperatuurverloopvóór,tijdensennahetKleineOptimum.Decurvevanhetgemiddeldhoogwater
vanLouweKooymans (1974)vertoonteenversnelderijzingvanafcirca750totcirca1000,
een 'rustperiode'totcirca 1250,vervolgensweereenversnellingtotcirca 1550,daarna
weereen 'rustperiode'totcirca1800,waarnaweereenversnelling optrad.Dezeontwikkelingenvertoneneenredelijkecorrelatiemetdeklimaatgegevensindiezindatversnellingenindestijgingvanhetgemiddeldhoogwatersamenvallenmeteenmeeratlantisch
klimaat.Deinvloedvandewindopderijzingvanhethoogwatereneenverhoogderivierafvoervormenvermoedelijkdeachtergrondvandezerelatie.Transgressiefasen,zoals
onderscheidendoorHageman (1969),Roeleveld (1974)enVanRummelen (1972)stemmengrotendeelsovereenmetdegegevensvanLouweKooymans (1974) (fig.52).Concluderend
kangesteldwordendatderelatieklimaatenkustontwikkelingingrotelijnenoverde
geheleperiodewaarindevormingvandeJongeDuinenplaatsvond,herkenbaaris.
Duinvorming
Metgebruikmakingvandegegevensuitparagraaf7.2 en7.3kanopdeindeling induinvormingsfasenvanJelgersmaetal.(1970)eencorrectiewordenaangebracht.Voordefase
JDIbetekentditeenvervroeging indeordevangroottevanminimaal 1-2eeuwenen
maximaal 3-4eeuwen.Deze fasezouzichop zijnvroegstrond750à800kunnenhebben
ingezet.Ditgeeftaansluitingbijdeklimatologischeovergangsfasedieuitmondde inhet
KleineOptimum,enookmeteen fasevan (versterkte)kustafbraak.Geziendedateringen
endetijddievereistisvoorduinmigratieoverenkelekilometers,ishetwaarschijnlijk
datdezefasetot inhetKleineOptimumvoortduurde.MogelijkheeftdedoorLamb (1964)
enLeRoyLadurie (1971)genoemdedroogte indezetijdeenrolgespeeld.Deaardvande
duinvorming indezefasewijstopeenrelatiefgeringeinvloedvandevegetatie.Mogelijk
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Figuur51.Derelatietussenenkeleklimaatsvariabelen (30-jarigvoortschrijdendegemiddelden)endestijgingvanhetgemiddeldzeeniveauvanafca.1700n.Chr.,naar
gegevensvanrespectievelijkLabrijn(1945)enVanVeen (1954).
A:Temperatuur-amplitude(zomer-winter)indeperiode1706-1944.
B:Wintertemperatuurindeperiode 1735-1944.
C:Zomertemperatuurindeperiode1735-1944.
D:Jaarneerslagindeperiode1735-1944.
E:Windrichting ingradenindeperiode1700-1944.
F:GemiddeldzeeniveauinAmsterdamindeperiode1862-1930.
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heeftdedroogte zoweleennegatieve invloedgehadopdevoordienaanwezigevegetaties
alsophetherstelvandebegroeiing.
NaeenkorterustfasetradfaseJDIIin.Dezekanwaarschijnlijkgeplaatstworden
indeperiode 1300-1600.Ditstemtredelijkovereenmetdeklimatologischeovergangsperiode,waarvanheteinderond 1550of1600kwam.Diversehistorischebronnenwijzen
eropdatdekusterosietotdezetijdhevigisgeweest (zieookpar.3.8).Deomvangder
verstuivingenzouookindierichtingkunnenwijzen.Detijdensdezefasegevormdeduinen
nemennaaroppervlakenmassaeenbelangrijkeplaatsin.
FaseJDIIIwordtvoorafgegaandooreen'rustperiode1 dievermoedelijkduurdevanaf
1600tot1700à1750.DezerustfasevaltongeveersamenmetdeKleine IJstijd [althans
hetmaximumdaarvan)dieinklimatologischopzichtalsrelatief 'continentaal'istekenschetsen.Watkusterosieaangaatwasdezetijdvrijonbelangrijk.Dedaaropvolgendetijd
brachtmeerverstuivingen,vooralinhetduingebieddichtbijdekust.Deomvangdaarvan
wasrelatiefgering,vermoedelijkomdatreedsaanheteindvande18eenvooralinhet
beginvande19eeeuwdevastleggingvandeduineneneenstringent zeereepbeheereen
feitwerd.Deduinvormingindezeperiodeweerspiegeltderhalvemaar zeertendelede
natuurlijkegangvanzaken.Labrijn (1945)vermeldteentoenamevandeatlantische invloed
indezetijd,metnamevoordeperiodena1800.Bakker (1953)noemttevenseentoename
vanhetaantalstormvloeden.
7.5 DISCUSSIE

Indevoorgaandeparagrafenzijnargumentenaangevoerdomeenvroegereaanvangvande
vormingvandeJongeDuinenaantenemendanJelgersmaetal.(1970)deden.Eenvervroegingindeordevangroottevanenkeleeeuwenstemtbeterovereenmetdegeomorfologische
reconstructievanhetprocesvanduinvorming,metdehistorischegegevensenmetdeverondersteldecausalebetrekkingentussenklimaat,kustontwikkelingensecundaireduinvorming.DewerkelijkeaanvangvandevormingvandeJongeDuinenvaltvermoedelijkreeds
inde9eof10eeeuwteplaatsen.
Deze zienswijzehoudtindatereenveelkleinertijdsintervalbestaattussende
laatstefase(n)indevormingvandeOudeDuinenendeeerstefaseindevormingvande
JongeDuinen,inelkgevalinsituatiesdichtbijdekustlijn.Immers,zoweldoorJelgersma
etal.(1970)alsdoorVanStaalduinen (1977)wordtgestelddatdevormingderOudeDuinen
daartotinde(vroege)middeleeuwenvoortduurde.Rentenaar (1977)draagtdaarookhistorischeargumentenvooraan.
EenkleinerhiaatindetijdtussendeafzettingvanOudeenJongeDuinenmaakthet

Figure51.Relationbetweensomeclimaticvariables (30-yearrunningaverages)andthe
riseinmeansea-levelsinceaboutA.D.17Ó0(respectivedatafromLabrijn,1945and
VanVeen,1954).
A:Temperature-amplitude (summer-winter)intheperiod1706-1944.
B: Wintertemperatureintheperiod 1735-1944.
C:Zummertemperatureintheperiod 1735-1944.
D:Annualprecipitationintheperiod1735-1944.
E: Winddirection (degrees)intheperiod1700-1944.
F:Meansea-levelinAmsterdamintheperiod1862-1930.
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Figuur 52.Derelatie klimaatshistorie-kustontwikkelingensecundaire duinvorming sinds
ca. 800n. Chr.
A:Klimaatshistorie volgens Lamb (1977).
B: Jaartemperatuur inCentraal-Engeland (vrijnaar Lamb, 1977).
C: Transgressiefasen volgens enkele auteurs: 1.VanRummelen (1972): zuidwestelijk Nederland; 2.Roeleveld (1974): noordelijk Nederland; 3.Zagwijn&VanStaalduinen (1975):
Nederland.
D: Stijgingvanhetgemiddeld hoogwaterinzuidwestelijk Nederland (naar Louwe Kooymans,
1974).
E: Fasen indevormingvansecundaire duinen inwestelijk Nederland volgens Jelgersma
etal. (1970).
F: Fasen indevormingvansecundaire duinen inwestelijk Nederland volgensdeauteur.
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Figure 52.Relationofclimatic history with coastal development andsecondary duneformation since about A.D.800.
A: Climatic history according toLamb (1977).
B: Mean annual temperature inCentral England (free after Lamb, 1977).
C: Transgressive phases according tosome authors: 1.VanRummelen (1972): south-west
Netherlands; 2.Roeleveld (1974): northern Netherlands; 3.Zagwijn&VanStaalduinen
(1975): Netherlands.
D: Riseofmean high waterinsouth-west Netherlands (after Louwe Kooymans, 1974).
E: Phasesintheformation ofsecondary dunesinthewestoftheNetherlands according
toJelgersmaetal. (1970).
F: Phasesintheformation ofsecondary dunesinthewest oftheNetherlands ashere

suggested.
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extramoeilijkomonderscheidtussenbeidetemaken,geziendevrijwel identiekelithologischeensedimentologischekarakteristiekenvanbeideafzettingen.Hetonderscheidberustinderegelopverschilleninbodemgesteldheid enreliëf.DezezijnvooralbeschrevenaandehandvanOudeDuinafzettingendiereedslangerwarengestabiliseerd enzich
daardoorvrijduidelijkvandeJongeDuinafzettingenlietenonderscheiden.Dit isbijvoorbeeldhetgeval insituatieswaarbijzichlandinwaartsvandezonemetJongeDuinenhet
reedslangetijdgestabiliseerde landschapmetstrandwallenenbijbehorendeOudeDuinen
bevindt.Het isnietteverwachtendatditonderscheidnogtemakenisbijOudeDuinafzettingendiepas indevroegemiddeleeuwenzijngestabiliseerdenJongeDuinafzettingenuit
defaseJDI. Indergelijkegevallenishethiaatindetijdzoklein,datalleeneenbetrouwbaredateringuitkomstzoukunnenbrengen.Watbetreftdevraagwelkjaartalals
scheidingtussenbeideafzettingenzoumoetenfungeren,ishetuithetvoorgaandeduidelijkgeworden,dateendergelijkcriteriummeerenmeeralswillekeurigbeschouwdkan
worden.
Indithoofdstuk isverdergetrachtaannemelijktemakendatereenduidelijkverbandbestaattussenhetontstaanvandeJongeDuinen-althansdehoofdfasenvande
secundaireduinvorming -enkustafslagenklimaat.Dezezienswijzewijktafvanwater
doordiverseauteursalsoorzaakwordtaangevoerd.Vaakwordtjuisteenregressievefase
indekustontwikkeling genoemdalsoorzaakvanhetvrijkomenvanmassa'szandaandekust,
hetgeenopzijnbeurtdeduinvorming zouhebbeningeleid (Tooley,1978;Lamb,1977).Het
kannietwordenontkenddateendergelijkeontwikkelingtotduinvormingkanleiden.Het
ontstaanvandestrandwallenenbijbehorendeduineninNederland isdaarvaneenvoorbeeld.
Voortszijnerinrecentertijd inhetwadden-enestuarienegebieddoorkustaanwasduinen
ontstaan (hoofdstuk 6). Daarbijgaathetsteedsomprimaireduinvorming.Secundaireduinvormingmetver landinwaartsreikendeverstuivingenwordtdoorkustaanwasnietbevorderd.
Hettegendeel iseerderhetgeval.
Watderelatiekustontwikkeling-duinvormingbetreft,isdevraagtestelleninhoeverredecombinatiekustafslag-secundaireduinvormingeenzelfversterkendproceskan
zijn.Dezevraag-ookgestelddoorJelgersmaetal.(1970)-sluitdemogelijkheid in
dateenmassalelandinwaartseverstuivingvandezeereepeenzodanigverliesaanzand
aandekust (c.q.hetgezamenlijksysteemvanstrandenzeereep)kanbetekenen,datdit
ophaarbeurtdekustafslagbevordert.Inzo'ngeval zouervaneen 'meekoppelingsproces'
sprakezijn.
Isdehoofdfasering indevormingvandeJongeDuinen (JDI,JDIIenJDIII), zoals
doorJelgersmaetal.(1970)vermeld,redelijkgoedherkenbaarennaenkelecorrecties
ookredelijkverklaarbaar,hetonderscheid indefasenIaen Ibisonsinziensminder
duidelijktemaken.Deauteursbeschrijvenfase Iaalseenegalisatie-fase,waarbijhet
OudeDuinoppervlakdoorverstuivingvanduintoppenenopvullingvanlaagteswerdgenivelleerd.Defase Ibzoudaaropvolgen.DaarinzoudenzowelhorizontalelaagjesJongeDuinafzettingenophetgenivelleerdeoppervlak zijnontstaanalseengeprononceerde,hoge
binnenreeks.WelkmechanismetoteenspontaneegalisatievanhetoorspronkelijkeOudeDuinoppervlakgeleidkanhebben,isnietduidelijk.Gezienhetzeergeringetijdsverschil
tussendedateringenvanbeidesub-fasen,bestaatdemogelijkheiddathetinfeiteom
éénfasegaat.Het isdenkbaardatdemassaleensnellelandinwaartsemigratievaneen
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groteduinenreekseentotnabijhetgrondwateroppervlak 'afgestreken' loopduinvlakte
heeftachtergelaten (par.4.5).Eendergelijkmechanisme zoudeegalisatievanhetOudeDuinoppervlakkunnenhebbenbewerkstelligd.Deaanwezigheidvanenkeledunnelaagjes
JongeDuinafzettingenzouwijzenophetpasserenvanenkelevandezelandinwaartsbewegendeduinenreeksen.Dathetommeerdanéén.duinenreeksgaat,blijktuitdekaartin
Jelgersmaetal. (1970).Tijdensdezeprocessenzoutelkenseendunzanddekzijnachtergelaten,dattothetcapillairniveau is 'afgestreken'.Hetisdaarbijmogelijkdathet
grondwatertegelijkmethetophogingsprocesenigestijgingheeftondergaan,zodatereen
vochtigvalleimilieukonblijvenbestaan.Inhoeverredatietsmeteennatterklimaat
heeftuittestaanofmeermetanderehydrologische factorentemakenheeftisnogniet
duidelijk.
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8 Bodemgesteldheid: enkele genetischeen
ecologische aspecten

8.1

INLEIDING

Indithoofdstukisinhoofdzaakgebruikgemaaktvanliteratuurgegevens.Heteigenveldonderzoekwasvooralbedoeldalsondersteuningvanhetgeomorfologischeenhydrologische
veldwerkenbestonduiteenaantalboringeninduinvalleien(par.1.2).Verderisindit
hoofdstukhetaccentgelegdopecologischeaspecten,zulksmedeinverbandmetdedoelstellingenvanhet'TNO-Duinvalleienonderzoek'.Vanuitdiekeuzezijndepedogenetische
aspectenaandeecologischeondergeschiktgemaakt.Hetkaraktervandemeestebodemkundige
onuerzoekingenindekustduinen,vaakuitgevoerdvanuiteenduidelijkeecologischeof
botanischevraagstelling,sluitaanbijdedooronsgekozenbenadering (Boerboom,1963;
Salisbury,1952;DeVries,1961;Doing,1966).
Deecologischebetekenisvandebodembetreftvooraldeleverantievanvochten
voedingsstoffenaandeplant.Deeigenschappenvandegrondendeveranderingendiedaarin
optredenalsgevolgvanbodemvormendeprocessenzullenvooraltegendieachtergrondwordenbezien.Debelangrijkeecologischevariabelenvoordeontwikkelingvannatuurlijke
vegetatieszijnhethumusgehalte,depHendekalktoestand (Doing,1966,Londo,1971).
Bodemvormenaeprocessendieinvloedhebbenopruimtelijkeoftemporelevariatiesin
dezefactorenzijndeproduktieenomzettingvanorganischestof,deverweringvanstoffenzoalskalkendeuitspoelingvanelementen.Humusheeftgrotebetekenisvoordevochtvoorzieningvandeplantindezevannaturezeerdroogtegevoeligegronden.Daarnaastis
dehumuswerkzaamalsschakelindevoedingsstoffenkringloop.Deopslagenhetbeschikbaarkomenvannutriënteninduinbodemsisinhogemategekoppeldaandeprocessenvan
prouuktieenomzettingvanorganischestofindebodem.
Dekalktoestandvanduinbodemsisvermoedelijknietzozeervandirectealswelvan
indirectebetekenisinecologischopzicht.Directgerelateerdaandekalktoestandisde
pHvandegrond.DepHheeftgroteinvloedopdeaardenintensiteitvandeomzettingvan
organischestofenopdebeschikbaarheidvanvoedingsstoffenvoordeplant.
Indevolgendeparagrafenwordteerstnagegaanwelkebodemvormendefactorenhetverloopvandebodemvormingmedebepalen.Deproduktieenomzettingvanorganischestofen
deuitspoelingvanopgelostestoffen,inhetbijzondervancarbonaten,komenaandeorde.
Daarnaworden,speciaalinverbandmetdevochttoestand induinvalleien,dehydromorfe
bodemkenmerkenbesprokenenwordtenigeaandachtaandeclassificatievanduinbodemsgebesteed.Dedaaropvolgendeparagrafenzijnmeerecologischvankarakterenhandelen
overdevocht-envoedingsstoffenvoorzieningendeinvloeddaaropvanpHengrondwater.
Tenslottewordtopdeeffectenvanmenselijkeinvloedeningegaan.
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8.2 BODEMVORMENDEPROCESSEN
8.2.1

Produktie en omzetting van organische stof

Gezienhetbelangvanorganischestof,enmeerinhetbijzonderhumus,voordevocht-en
voedingsstoffenvoorziening vandeplantishetwenselijkomintegaanopdeprocessen
vanaanvoervandodeorganischestofnaardebodemendeomzettingdaarvantotcomplexe
semi-stabieleorganischeverbindingen (humificatie)enopneembareanorganischeverbindingen (mineralisatie).
Humificatie levertcomplexeorganischeverbindingenop,zoalshetonoplosbarehumine
endezwakzureeningeringemateoplosbarehumus-enfulvozuren.Vooraldelaatstegroep,
waarvanhetrelatieveaandeelafhangtvanhetoorspronkelijkeorganischemateriaalen
anderecondities,zoalsdepH,draagtbijaanhetpodzoleringsproces (par. 8.2.2).
Mineralisatielevert,tegelijkmeteenbijdrageaandevoedingsstoffenvoorziening,
ookeenbijdrageaandeontkalkingc.q. uitlogingvandebodem,aangezienhierbijkoolzuurgevormdwordtentamelijksterkezurenvrijkomen,zoalsHNO-,H.SO,enH.PO,
(Scheffer&Schachtschabel, 1976).
Vrijwelalleafbraakprocessengaangepaardmetdeproduktievankooldioxide,hetgeen
indebodemoplossingeenlicht zurereactieteweegbrengtvolgensdereactievergelijking
00.(g)+H.0+H +HC0-.Tezamenmetdeorganischeensterkeanorganische zurendie
tevensbijhethumificatie-enmineralisatieprocesvrijkomendraagtditprocesbijtot
deontkalkingvanduinbodems (zieverderpar. 8.2.2).
Innatuurlijkeecosystemenisdoodorganischmateriaalinhoofdzaakafkomstigvanafgestorvenplantendelen,inminderematevandemacrofauna (VanderDrift,1975;Kononova,
1975).Voorbeidegeldtdatdeproduktiviteitvanhetecosysteemsterkbepalendisvoor
deaanvoer.Vanduinecosystemenisweinigbekendomtrentdejaarlijkseproduktievandode
organischestof;welishetduidelijkdatergroteverschillenbestaaninproduktiviteit
alsgevolgvanverschilleninvocht-envoedingsstoffentoestand.Eenprimairmineraalarm
substraat,datdooruitlogingverderisverarmdenwaartevensdevochtvoorzieninggebrekkig is,zoalsopdrogehellingen,kenteenvegetatiemeteenuiterstlageproduktie.
KorstmosvegetatiesopkalkarmeduinhellingenopsommigeWaddeneilandenzijnhiereen
voorbeeldvan.Mineraalrijke,vochtigevalleiendaarentegenkenneneenvrijhogeproduktievandodeorganische stof.MogelijkisdezevergelijkbaarmetwatVanderDrift (1975)
opgrondvangegevensvanAlberda (1970)enKetner (1972)opgeeftvooronbegraasdkwelderlandoprespectievelijkSchiermonnikoogenTerschelling,namelijkca.1000g/m .j,ofwat
o

VanderDrift (1974)vondineen 140-jarigeikenbosbijWinterswijk:865g/m .j.
Inpedogenetischeninbodemecologischopzichtisbelangrijkwelkdeelvandeorganischestofwordtgemineraliseerdenwelkdeelinenigstadiumvanverteringvoorkortere
oflangeretijdindebodemwordtopgeslagen.Deuitkomstwordtinhoofdzaakbepaalddoor
deintensiteitvanbiologischeafbraakprocessendieophunbeurtvooraldoor abiotische
factorenwordenbepaald.Optimaleconditiesvoorbiologischeafbraak zijneenvoldoende
hogepH,aërobeconditiesmeteengoedegasuitwisseling,eenhogevochtigheidsgraaden
eenvrijhogebodemtemperatuur (ca.30°C).Ookheeftdesamenstellingvanhetorganisch
afvalinvloed.BijeenhogeC/N-verhoudingvanorganischmateriaalindebodem(>30)
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wordtdeafbraakbemoeilijkt (Parsons&Tinsley, 1975).Voorduinenvormenzowelzureals
natteconditiesdebelangrijkstebelemmeringenvooreensnellebiologischeafbraak.
Evenminalsdejaarlijksenetto-aanvoervandoodorganischmateriaalinduinbodems
isgekwantificeerd,iskwantitatiefonderzoekverrichtnaardeverhoudingtussenaanvoer
enomzetting.Indatopzicht zijnslechtsenkelealgemeneopmerkingenvankwalitatieve
aardtemaken. DoordesterkvariabelevochtsituatieenpH-verschillentredengrote
variatiesindeorganische stofhuishoudingop.Drogemilieushebbeneentamelijk lage
produktieeneenvrijhogegraadvanomzetting.Indrogeenzuremilieusverkerenzowel
deproduktiealsomzettingopeenlaagniveau.Zeernattemilieushebbeneenmatigeproduktieeneenzeerlageomzettingsgraad.Matigvochtige,goeddoorluchtebodemshebben
bijvoldoendevoedingsstoffeneneenzwakzuretotalkalische reactiezoweleenhogeproduktiealseensnelleomzetting.Dezealgemenekwalifikaties sluitenaanbijhetgeenin
hetveldkanwordengeconstateerddoorprofielstudies.Zeernatteprofieleninvalleien
vertoneneenvrijwelonverteerdeveenlaagofveraardvenige (moerige)laagopeennagenoeg
humuslozemineraleondergrond.Ookinzureprofielenisaccumulatievanweinigverteerde
plantenrestenwaarneembaar,zoalsbijheidebodems.Kalkindebovengrond-gepaard
gaandemeteenrelatiefhogepH-kanremmendwerkenopdehumusvormingvanwegeeenhoge
omzettingssnelheid (Londo,1971;Doing, 1966).PasbijpH-dalingindebovenlaagdoetzich
enigeaccumulatievanorganischebestanddelenvoor.
Hetverloopvandeaanrijkingmetorganischestofindetijdisondermeerbestudeerd
doorSalisbury (1925)enWilson (1960). DezeresultatenzijndoorRanwell (1972)grafisch
uitgezetinfiguur53.Degegevenshebbenbetrekkingopdebovenlaagvan0-5cm,hetgeen
geenvolledigbeeldmogelijkmaaktvandeprocesseninhetgeheleprofiel.Opvallendis
derelatiefsnelletoenamevandeorganischestofindeSouthHavenPeninsula (Dorset).
AangeziendezeduinenvolgensWilsoneenextreemlaagprimairkalkgehaltebezitten(<0,1 %)
endepHineenvijftaldecenniatotcirca5isgedaald,isdeaccumulatievanorganische

Figuur53.Derelatie tussendeouderdomvanduinbodemsenhetgehalteaanorganische
stofindrieEngelseduingebieden (naarSalisbury, 1952).
organisais
«ofgehalte(%)
»1
SOUTHHAVENPENINSULA

SOUTHPORT

BLAKENEYPOINT

ouderdom(j)

Figure53.Relationbetweenage (abscissa)ofdune soils (years)andcontent (ordinate)
oforganicmatter(%)inthreeEnglishduneareas (afterSalisbury, 1952).
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stofineenbovenlaag vermoedelijkdirectgerelateerd aaneensnelleverzuring.Decurve
wijstopeenevenwichtstoestandnacirca250jaar.Waarschijnlijkisnadietijddoor
uitlogingdebodemdermateverarmd datdeproduktie (incl.organischafval)minimaalis,
terwijldeomzettingssnelheid eveneens zeerkleingeachtkanworden.Decurvebehorend
bijdeBlakeneyPointDunesvertoontpasnacirca 250jaareenbelangrijke accumulatie
vanorganische stofindebodem.Dezeduinen zijnvannaturekalkrijker (ca.0,4 %)eneen
pH-dalingtotonder6,3ispasnaca.235jaarbereikt (Salisbury, 1952).Demiddelste
curve (SouthportDunes)behoortbij zeerkalkrijkeduinen (kalkgehalte ca.6 %). Deontkalkingvandebovenlaag gaatvooralindeeersteeeuwen relatief snelenleidt toteen
pH-dalingvancirca8,2tot6,4intweeeeuwen.Natweeeeuwenvertoontdecurveeen
snelle stijgingvanhetorganische stofgehaltenaeenrelatief langzame toenameinhet
begin.
Gegevensovergehaltenaanorganischestofvanminofmeercompleteprofielenineen
raaidwarsopdekustvanVoorne zijnverzameld doorAdriani&VanderMaarel (1968).
Afgezienvandeverschillen tussendrogeenvochtigeofnattebodemswijzenderesultaten
erop,dataccumulatievanorganische stofvooralindebovenste1-2dmoptreedt,terwijl
opgroteredieptenauwelijks aanrijkingwaarneembaar is.Hethoogste gehalte bedroeg
circa20 %enwerdaangetroffenindebovenste decimetervaneen vochtige-valleibodem.
Indrogebodemsonderstruweel laghetpercentageveellager (maximaalca.6 %). Boerboom
(1963)onderzochtdeoverwegend drogeduinenbijWassenaarenconstateerde eveneensdat
accumulatievanorganische stofvrijwelbeperktbleeftotdebovenste1,5dm.Bij'droge'
enlagevegetatiesbedroeghetgehalteorganische stofslechtsenkeleprocenten,onder
wilgestruweel gemiddeld4 %,onderboscirca7 %.Ooktijdenshet'TNO-Duinvalleienonderzoek'bleekdatdeaccumulatievanorganische stof zichzeldendieperdan2dmuitstrekt,
hoewelopsommigeplaatsenbodemsmeteendikkerehumeuzebovenlaagwerdenaangetroffen:
maximaalcirca4dminnatuurlijke situaties.Terreindelenin(voormalig)agrarischgebruikkenmerken zichvaakdooreenrelatiefdiepehumeuze laagalsgevolgvandeomwerking
vanhetprofiel.Incidenteelisinnatuurlijke situaties sprakevaneenongewoondikke
humeuze laag,zoalsingevallenmeteenlangdurige lichte overstuivingoflangsvalleirandenwaar afgespoeld hellingmateriaal (zandenhumus)hetmaaiveld gaandeweg heeftverhoogd.
8.2.2

Uitspoeling van stoffen,

in het bijzonder van kalk

Percolerend regenwater zorgtvoorverwering en/ofneerwaarts transportvanbepaaldestoffenuitdebodem.Induinbodemsisdituitspoelingsprocesvooralvanbelangvoor:
- deuitspoelingvanzoutuitrecentafgezetsediment,recentvanzeeafgeslotenterreindelen (bijv.duinvalleien)ofvan 'seaspray'afkomstig: 'ontzilting'
- deuitspoeling vancalciumcarbonaat (inminderematemagnesiumcarbonaat):'ontkalking'
- deuitspoelingvansesquioxidenenhumus: 'podzolering'.
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Ontzilting
Sedimentmeteenhoogzoutgehaltewordtonderinvloedvanhetneerslagoverschotvrijsnel
ontzilt.Dichtbijdekusttreedsechtereenminofmeercontinuezoutaanvoeropinde
vormvan'seaspray' (Leeflang,1938,SloetvanOldruitenborg&Heeres,1969;Vermeulen,
1977). InNoordhollandsekustgebiedenmatVermeulen (1977)dichtbijzeeeenaanvoervan
241kg/ha.jchlorideen128kg/ha.jnatrium.Dezegrotehoeveelhedenwordendoorhet
neerslagoverschotuitgespoeld,hoewelhetzoutgehalteinhumusrijkebodemsdoorabsorptie
vankationenaanhumusdeeltjesrelatiefhoogkanzijn(Doing,1966).

Ontkalking
Eenvandeinecologischopzichtmeestbelangrijkeprocessenisdeontkalking.Regenwater
bevatvannatureeengeringeconcentratieaanH-ionenonderanderedooropnameuitde
atmosfeervanCO..VerderwordtdepHvanhetpercolerendwaterbepaalddoor:
a.Devanluchtverontreinigingafkomstigezuurvormendeverbindingen,zoalsS0 2enNO.
DezestoffenvormeninregenwaterderelatiefsterkezurenH.SO,enHNO,.
b.H.CO,datontstaatdooroplossingvanhetindebodemgevormde(X>2
c.Debijhumificatieenmineralisatievrijkomendezuren.Hetnitrificatieproceslevert
HNO,, voortsontstaanerhumus-offulvozuren.Factora.isongeveerhomogeenvoorhet
geheleduingebied,defactorenb.enc.zijnsterkafhankelijkvanlokaleomstandigheden,
zoalsheteffectvandelevendenatuur (viaverdamping)ophetneerslagoverschotende
invloedvanhumificatieenmineralisatieopdeproduktievanzuren.Ontkalkingiseen
procesdatvanwegederichtingvanhetpercolerenderegenwaterendeherkomstvanH-ionen,
indebovenstelagenplaatsvindt.DevormingvanzurenindieperelagenalsgevolgvanbijvoorbeelduitwisselingvanC0 ?ofdoorproduktievanCO.doorhetbodemlevenishierbij
vergelekenvanveelminderbelang.
Wanneerwordtaangenomendathetpercolerenderegenwaterinvolledigcontactkan
komenmetdeindebovenlaagaanwezigekalk,danisbijvoldoendeCaCO,eenvrijwelvolledigeconsumptievanH-ionenenduseenneutralisatievanhetmilieuteverwachten.
BlijkensdebevindingenvanBoerboom(1963)isditingrotelijnenhetgevalbijkalkgehaltenbovende0,3 '«.BenedendiewaardedaaltdepHvanhetbodemvochtvrijscherp,
zodatvaltaantenemendatneutralisatiedanonvolledigis.Terillustratieisfiguur54
opgenomen (vrijnaarBoerboom,1963)waaringrafischderelatietussenkalkgehalteenpH
induinbodemsisweergegeven.
Hetontkalkingsproceszoudusvoorzijntestellenalseenproces,waarbijdebovenlaagtoteenlaaggehalteCaCO.ontkalkt,terwijlhetontkalkingsfrontvrijscherpafgebakendis(mitsdekalkinvoldoendefijnverdeeldetoestandvoorkomt)enlangzaamomlaag
beweegtin detijd.Feitelijkisdezescherpekalkgrensvaakookinhetveldvastte
stellen.Ingevallenmetzeerlagekalkgehaltenkanhetproceszichinverticalezinmeer
gespreid-voordoen.
7.Hetisgoedvoorstelbaardatinhetgevalvanlagekalkgehalten (primairofalsresidu
vanontkalking)slechtsenkele,relatiefgroveschelpfragmentendekalkvoorraadvormen.
Hetcontactmethetpercolerenderegenwaterzaldannietvolledigzijn.
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Figuur 54.Verband tussen CaCC>3en PH-H2O inde Al-horizont van duinbodems onder
diverse vegetatietypen bij Wassenaar (naar Boerboom, 1963).
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Figure 54. Relation between CaCÛ3 and ph inwater in theAl-horizon of dune soils under
various types ofvegetation nearWassenaar (after Boerboom, 1963).

1,0

0m het ontkalkingsproces inde tijd tevolgen,wordt hierna getracht om enkele,
deels theoretische gegevens met betrekking tot zandgronden onder cultuur, te relateren
aanprofielgegevens uit enkele duingebiedenmet eenmin ofmeerbekende ouderdom. Ten
aanzienvande theoretische benadering van kalkverliezen in zandgrondwordt een aantal
beperkingen ingevoerd:
- Erwordt uitgegaanvan een optimale percolatie en een gesloten,goed ontwikkeld vegetatiedek.De hoeveelheid percolerend waterwordt gelijkgesteld met het gemiddeld neerslagoverschot (350 mm/j).
2+
- Aanvoer vanCa -ionenuit de atmosfeer,opwaarts transport viaplantewortels en terugkeer indevormvan organische restenwordenbuitenbeschouwing gelaten.
- Hrwordt uitgegaanvan een (relatief hoog)humusgehalte (5 %), een kalkgehalte boven
1 %,eenC/N verhouding van 15en eenN/S verhouding van 10 (innavolging van Loman &
DeWilligen, 1972).
- Het volumegewicht (kg/dm )van de grond wordt op 1,34 gesteld (Loman&De Willigen,
1972).
- De CCL-spanning inde bodem (2dm diepte)wordt op 5.10

atmosfeer gesteld,deresul-

terendeHC0"-concentratie inhet bodemvocht (bij eenpH =6,7)op 5.10
De Willigen, 1972).
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mol/l (Loman &

Voorkalkverliezenop zandbouwland stellenLoman &DeWilligen (.1972)inbelangrijke mate
hetbijnitrificatieprocessen vrijgekomenHNO,verantwoordelijk. Zij gevendaarvoor een
verlies vanCaOvan 180kg/ha.jop.Gezien deN/S-verhouding ishetbijhet mineralisatieprocesvrijkomende zwavelzuur minder belangrijk.Het verlies aanCaOwordt geschat op
circa 20kg/ha.j. Voorts wordt het kalkverlies bij de genoemdeHCO.-concentratieen een
neerslagoverschot van 350mm op 50kg/ha.j geschat. Intotaal ishetCaO-verliesalsgevolg van grotendeels 'inwendige'bodemkundige factorendus 250kg/ha.j. Omgerekend in
CaCO,komt dit op 100/56 x 250 = 450 kg/ha.j. Omnu tekomen tot een ontkalkingssnelheid
voor eenbepaalde bodemmet een specifiek kalkgehalte,kunnen de eerder gegeven waarden
2

2

wordenomgerekend inkalkverliezen per dm per eeuw. Dit geeft eenverliesvan 45 g/dm
eeuw.Uitgaande van eenbodemmet eenvolumegewicht van 1,34 kg/dm eneen gewichtspercentageCaCO- van 1,geeft dit een theoretische (I)ontkalkingssnelheid van 45/1,34 = circa
3,5 dm/eeuw. Dezewaarde iseen theoretische benadering omdatwordt uitgegaan van een
totaleontkalking vandeze laag envan gelijkblijvendecondities vanpH,humusgehalte
etcetera.
Het is intheoriemogelijk omhiermee ookvoor anderekalkgehaltendeontkalkingssnelheid aan tegevendoor de gevonden 3,5 cm/eeuwte delendoor het aantal gewichtsprocenten CaC0 3 .
Deze cijferswordenvergelekenmet enkele (gemeten)veldgegevens van landbouwgronden
enduinen,waarbij ookdepHwordtbetrokken.Boekei (1970)noemt CaO-verliezenop zandgrond met eenhogepH (pH-KCl > 7)van 500-700 kg/ha.j,bij grondenmet lagere pH's
(pH-KCl <6-6,5)200 kg/ha.j. Omgerekend inCaC0,-verliezen per eeuw geeft dit bedragen
2
9
van respectievelijk maximaal 125g/dm eeuw enruim 35g/dm eeuw. De ontkalkingssnelheid
Figuur 55.Ontkalkingssnelheid indmper eeuwbij eenkalkgehalte van 1% (w/w)voor de
pH-KCl trajecten 4,0-5,0en 5,2-5,8,berekend voor zandbouwland (humusgehalte 9 %;
bouwvoordiepte 13cm)volgens respectievelijk Boskma (1959)enLoman &De Willigen
(1972).
snelheid(dm/eeuw)
3,53,0-

X

2,52,01,51,00,5— I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

3ja 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8pH-KCI
Figure 55.Rate of decalcification indm per century at a Calciumcarbonate content of
1 Z (w/w) for the pH-KCl ranges 4.0-5.0and 5.2-5.8, calculated for sandy arable land
(humus content 9 %; depth of humic layers 13cm)after Boskma, 1959)and Loman &
DeWilligen (1972) respectively.
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bijzandgrondmet1gewichtsprocentCaCO,komtdanoprespectievelijkmax.9,7dm/eeuw
en2,7dm/eeuw.Boskma(1959)berekendedekalkverliezenbijdalgrondenmeteenverschillendepH-KCl (4,0<pH-KCl<5,0).Dezegegevenszijndooronsuitgaandevaneengrond
met1gewichtsprocentCaCO,omgezetinverliezenindm/eeuwenuitgezetindegrafiekin
figuur55.IndezelfdefiguurisvooreenanderpH-trajectgebruikgemaaktvaneenformule
vanLoman&DeWilligenvoorhetberekenenvankalkverliezenbijdezelfderandvoorwaarden
alsbijhetonderzoekvanBoskma (bouwvoordieptevan13cmeneenhumusgehaltevan9 %).
DeuitkomstenvoorhetpH-KCl-trajectvan5,2totenmet5,8zijnopdezelfdemanierbewerktalsdievanBoskma.Uitbeidesoortengegevensblijktdeduidelijkerelatietussen
deontkalkingssnelheidenderesulterendepH.InditgevalisdepH-KClgehanteerd.
Tervergelijking:depH-H„0ligt0,5tot1,0eenhedenhoger (Scheffer&Schachtschabel,
1976).OpgrondvandeeerdervermeldeuitkomstenvanBoekei (1970)isteverwachtendat
derelatiesnelleontkalkingenpHvandegrondookvoorgrondenmethogerepH'sopgaat.
Iniedergevalwordtuitdefiguurduidelijkdatdeeerderindezeparagraaftheoretisch
afgeleideontkalkingssnelheidvanbijna3,5dm/eeuwslechtsvooreenzeerbeperktpHtrajectgeldt.
Gegevensmetbetrekkingtotdeontkalkingssnelheidvanduinbodemszijnschaars.Veel
onderzoekersvermeldenanalysesdienietophetgeheleprofielbetrekkinghebben,zodat
zeldenhettotalekalkverliesisteberekenen.Voortsisdewerkelijkeouderdomvan
bodemsmoeilijkteschatten.Olson(1958)verrichtteonderzoekinongeveer1000jaaroude
duinenbijLakeMichigan (USA)meteenprimairkalkgehaltevancirca1,5 %.Hierwerdeen
ontkalkingsdieptevan20dmgeconstateerd,datwilzeggenvooreengrondmetééngewichtsprocentCaCO.,eengemiddeldeontkalkingssnelheidvan3dm/eeuw.Vanzelfsprekendheeft
ditvoorbeeldbeperktewaardevanwegebijvoorbeeldandereklimatologischeomstandigheden
(neerslag,temperatuurverdelingetcetera).
Leertouwer (1967)onderzochtduinenreeksenmeteenbekendeouderdomopSchiermonnikoogenvondindelaagvan5-20cmdiepteeengehalteCaCO^van1,55 %ineencirca50
jaaroudebodemenineenvergelijkbare laagineen90jaaroudebodemgehaltenvan0,75I.
Omgerekendvooreenprimairkalkgehaltevan1gewichtsprocentCaCO,vooralleprofielen
enbijafwezigheidvancomplicatiesdoorbijvoorbeeldverjongingbetekentditeenontkalkingssnelheidvan3dm/eeuw.Dewerkelijkesnelheidzouhogerkunnenzijninverband
meteenontkalkingdiediepergaatdandeonderzochtelaag.Salisbury (1952)bestudeerde
inEngelandgedateerdeduinenreeksenindeBlakeneyPointDunes (meteenlaagprimair
kalkgehalte)enindeSouthportDunes (meteenhoogprimairkalkgehalte).Aandezestudie
zijndefiguren56en57ontleend,diehetverloopvankalkgehalteenpHindetijdweergeven.HetkalkrijkeuitgangsmateriaalvandeSouthportDunes (ca.6 %CaCO.)vertoontin
debeginjarenbijhogepH's (7,2-8,2)eensnelleontkalking.Inoudereduinen,evenals
deduinenmeteenlagerprimairkalkgehalteinBlakeneyPointDunes,verlooptdeontkalkingveellangzamer.Hoeweldoorhetontbrekenvangegevensoverhetgeheleprofielgeen
volledigevergelijkingmetdegegevensvanBoskma (1959)enLoman&DeWilligen(1972)
uitfiguur55mogelijkis,isdetendensvanlangzamereontkalkingbijgrondenmeteen
lagerepHookuitderesultatenvanSalisburyduidelijkaftelezen.BijlagerekalkgehaltenvanslechtsenkeletiendenvanprocentenendedaarbijbehorendelagerepH'szalontkalkingovereengroterediepteplaatsvinden.Eenzelfdetendensisaftelezenuit
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Figuur 56.De relatie tussende ouderdomvan duinbodems,het percentage CaC03 in de
bovenlaag ende pH inde Blakeney Point Dunes (naar Salisbury, 1952.
Figuur 57.Relatie tussen de ouderdom van duinbodems,het percentage CaCÛ3 in de
bovenlaag ende pH inde Southport Dunes (after Salisbury, 1952).
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Figure 56.Relation of age (abscissa)of dune soils (years)with fraction of CaCC>3in
theupper layer (%) and pH in theBlakeney Point Dunes (after Salisbury, 1952).
Figure 57.Relation of age (abscissa)of dune soils (years)with fraction of CaC03
in theupper layer (X) and pH in the Southport Dunes (after Salisbury, 1952).

Figuur 58.Ontkalking van debovenlaag van duinbodems (naar Olson, 1958). Ouderdom in
jaren op dex-as.
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Figure 58.Decalcification from the surface layer of dune soils (after Olson, 1958),
with respect to age (abscissa) of the dunes (years).
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figuur58.
Voorgegevensomtrenteenwatafwijkendeontkalkingssnelheidinveeloudere,dieper
ontkalktebodemsinZwitserlandwordtverwezennaarVanderMeer (1982).
Podzolering
2+
2+
NaastuitspoelingvanCa -enMg -ionenkan (inhetbijzondernaontkalking)bijverweringookeenneerwaartstransportvananderestoffenoptreden,zoalsijzer,aluminium
enorganischeverbindingenindevormvanbijvoorbeeld fulvo-ofhumuszurenoffijnverdeeldehumusdeeltjes.Inzandbodemskanbijeenhumideklimaathettransportvan sesquioxideen/ofhumusleidentotvormingvanpodzolbodems.PodzoleringheeftindeOudeDuin-en
Strandafzettingengoedontwikkeldepodzolbodemsopgeleverd (Jelgersmaetal.,1970).In
deJongeDuin-enStrandafzettingendaarentegenheefthetpodzoleringsprocesnogte
kortgeduurdomtotduidelijkepodzolprofielentehebbengeleid.Welishetinrelatief
oudebodemsinhetDuindistricteninminderoudebodemsinhetWaddendistrictopgrond
vaneenontijzerdeA-horizontduidelijkdatpodzoleringookinrecentetijdeenwerkzaam
procesis.
Uitspoelingvansesquioxideneneventueelhumusiseenprocesdatzichvooralvoordoetnaeenminofmeervolledigeontkalkingvandebovenlaag,zodatneutralisatievan
H -ionenuitblijftendevrijkomendeorganische zurenookijzerenanderemetalenkunnen
mobiliseren. IJzerenaluminiumzijndaarbijgevoeligvoorhumus-enfulvozuren,met
namevoordelaatstegroep (Schnitzer&Khan,1978;Ponomoreva,1969).Bijditmobilisatieprocesschijnendesesquioxidenincomplexeorganischeverbindingen (chelaten)teworden
opgenomen.Hetaandeelvandeinditproceswerkzameorganischeverbindingenisdeste
hogernaarmatedepHvandebodemlageris.Hetstrooiselvannaaldbosgeeftaanleiding
totextraproduktievanfulvozuren (Kononova, 1975).
Humustransportindevormvanoplosbare fulvo-enhumuszurenendispersehumusdeeltjes
isvooralvanbelangbijeenlagepHvandebodem.BijhogerepH'sontstaatereen
mildehumusdiedoorstructureleeigenschappenenbindingaanmineraledelenvande
bodemmindermakkelijkuiteenvaltenuitspoelt.
Inenkelestudiesvanduinbodemswordtmeldinggemaaktvaneenminofmeer intensieve
'verbruining'vanhetprofiel (Slikker&Stokvis,1977;Wiertz&VanOpstal,1977).Ook
eldersiseensoortgelijkverschijnselgeconstateerdinouderebodemsopSchouwen('vroongronden')enaandebinnenduinrand terhoogtevanEgmond (Bakkeretal.,1979a).Deverbruiningzoudoor ijzerofdoorhumusofdoorbeideveroorzaaktkunnenzijn.Indestudies
vanSlikker&StokvisenWiertz&VanOpstalconcludeertmenopgrondvananalysesdatde
verkleuringinhoofdzaakaanorganischeverbindingen (o.a.fulvozuren)kanwordentoegeschreven (zieookScheffer&Schachtschabel, 1976).
8.2.3

Hydromorfe kenmerken

Delenvanhetbodemprofieldie-aldannietperiodiek-metgrondwaterwordenverzadigd,
vertonenmeestal specifiekekleurverschijnselen,ookwelhydromorfekenmerkengenoemd
(DeBakker&Schelling, 1966).Dekleurenofkleurencombinatieshoudeninderegelverband
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metdevormwaarinijzerinhetbetreffendeprofielgedeelteaanwezigis.Hetbegriphydromorfekenmerkenheefteenduidelijkbrederebetekenisenisnietexclusiefaanhétgedrag
vanijzerinhetprofielverbonden (DeBakker&Schelling,1966;DeBakker,1973;Van
Wallenburg, 1973). (VooreenoverzichtvancriteriawordtverwezennaarFAO/Unesco (1974)).
Indebodemprofielenvannatteofvochtigeduinvalleienbezittendepermanentverzadigdeendusvoortdurendeanaërobedelenvanhetprofiel (CG-horizont)inhetalgemeen
eenlicht-totdonkergrijzeenvrijegalekleur.Dezekleurisvermoedelijktoete
schrijvenaandegrondkleurvanhetmoedermateriaal engeoxideerd (driewaardig)ijzeris
nietmedebepalendvoordekleur (Knibbe, 1969). Bovenditreducerendemilieukomteen
zonevoorwaar,inverbandmetdefluctuatievandegrondwaterspiegel gedurendehet
seizoenafwisselendoxiderendeenreducerendeconditiesheersen.Ditkomttotuitdrukking
inzowel (licht)grijzekleuringalsroestvlekkenveroorzaaktdoorFe.O,. Inhetalgemeen
isdegrenstussendegereduceerde zone,meestalaangeduidalsCGofG,endebovengelegenfluctuatiezone,aangeduidmetdeletterg (bijvoorbeeldCgofAg),vrijscherp.
Debovenzijdevandefluctuatiezone inhetprofiel ismindermakkelijkaftebakenen.
Debegrenzingvandegrijzevlekkenisdaarbijeenbetercriteriumdandievanderoestvlekken (VanWallenburg, 1973).Depermanentaërobedelenvanhetprofielhebbengeen
grijzevlekkenenkunnen-iniedergevalbijeenvoldoende ijzergehalte-ijzerhuidjes
opdezandkorrelsvertonen.Geziendebelangrijkerolvanhetijzerbijhetontstaanvan
hydromorfekenmerkenishetnietverwonderlijkdatinprimairijzerarmegronden,zoals
indekustduinen inhetWaddendistrict (par.4.6),debeschrevenkenmerkenzeeronduidelijkzijn.SomsisbijdeovergangvandeCgnaardeCG-horizont alleeneenzeergeringe
kleurschiftingenindefluctuatiezone slechtseenmicrobontheidwaarneembaar.BeidekenmerkenzijnnietofnauwelijksmetdeMunsell-kleurenschaaltebeschrijven (zieook
DeBakker&Schelling, 1966).
Eentweedeoorzaakvooreenzwakkeontwikkelingvanhydromorfekenmerkenkande
geringeouderdomvanhetprofielendedieptevanhetgrondwaterniveau zijn.Bijzeer
jongebodemsenbijgrondwaterstanden (G.L.G.)dieperdancirca 1,5m,zijndekenmerkensomsafwezig.Vermoedelijkhoudtditverbandmethetvoordevormingvanhydromorfekenmerkenbelangrijkgeachteprocesvanijzermobilisatie (omzettingvanijzerin
eentransportabelevorm),waarvoororganischeverbindingen (chelaten)verantwoordelijk
gesteldworden (Knibbe,1969). Bijjongebodemsisdehumusproduktiekennelijkonvoldoende,
bijdiepegrondwaterstanden iswaarschijnlijkhethumusgehalteindeonderstegedeelten
vanhetprofieltelaag.
Hydromorfekenmerken,zoalsvastgesteld induinvalleienmeteennatuurlijkegrondwaterhuishoudingopVoorneenTexelzijnonderzochtophunverbandmetdeliggingvande
gemiddeld laagstegrondwaterstand (G.L.G.)zoalsberekenduitpeilbuisgegevens (gegevens
over 10jaaropbasisvantwee-wekelijksemetingen).Uitfiguur59blijkthetverband
tussendeliggingtenopzichtevanhetmaaiveldvandebovenzijdevandeCG-horizontende
berekendeGLG,zijhetdatafwijkingentotenkeledecimetersmogelijkzijn.Hetgebruik
vanprofielkenmerkenvoordehydrologischekarakteriseringvanduinvalleienisopgrond
vandezesamenhangterechtvaardigen.Geziendevaakonduidelijkeafscheidingvande
bovenzijdevandefluctuâtiezoneishetaangevenvandeGHGmetbehulpvanprofielkenmerkenbezwaarlijk.Inhet 'TNO-Duinvalleienonderzoek' (Bakkeretal.,1979a)ishiervanom
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Figuur59.Relatietussengemiddeldlaagstegrondwaterstand (GLG),berekendover 10jaar
opbasisvan2metingenpermaand,endeliggingvandebovengrensvandeG-horizont
tenopzichtevanhetmaaiveldindeduinenvanVoorne(a)enTexel(b).
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Figure59.Relationbetweenmeanlowestgroundwater-level (GLG),computedfor 10years
with2measurementseachmonthandpositionoftheupperboundaryoftheGhorizon
belowsurfaceindunesofVoorne (a)andTexel(b).

dezeredenenafgezien.Ditbehoeftoverigensgeengrootbezwaartebetekenenvanwegehet
feitdatdegemiddeldefluctuatiezichbinnentamelijkvastegrenzenafspeelt (40-75cm).
DoorDeRoo(1953)zijninduingebiedenmeteen(sub-)recentegrondwaterstandsdaling
fossieleroestverschijnselenbeschreven.OokKnibbe (1969)noemthiervoorbeeldenvanen
vermeldtdaarbijtevensdatroestvlekkenzichlangkunnenhandhaven,ookinhetgeval
vangrondwaterstandsverhoging.Reductieverschijnselenlijkenzichsnelleraangewijzigde
omstandighedenzoalsgrondwaterstandsverhoging aantepassen(zieookVanWallenburg,
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1973).Dezeconclusieskondendooronswordenbevestigd,zowelinverdroogde duinvalleien
alsinterreindelen,waardegrondwaterstand onderinvloedvankunstmatigeinfiltratiewas
verhoogd.
8.3 BODEMCLASSIFICATIE

DebodemsindeJongeDuin-enStrandafzettingen zijnmerendeels ineenvrijwelhomogeen
moedermateriaal ontwikkeldenzeerjong.Langdurigeantropogene invloedenzijn,metuitzonderingvanenkeleterreinenopdeovergangvanduin-naarcultuurland,nauwelijksaanwezig.Ditmaaktdater,uitgaandevandeindelingscriteriavanhetclassificatiesysteem
vanDeBakker&Schelling (1966J,noggeensterkebodemkundigedifferentiatie indeduinen
iswaartenemen.Verrewegdemeestebodemskunnenalsduinvaag-ofvlakvaaggrondeningedeeldwordenbijkarteringen.Ditgeldtinversterktematevooreenbodemkaartmeteen
schaal 1:25000.Bijmeergedetailleerde karteringen zijnmeerbodemgroepenteonderscheiden,vooralindeouderegebiedenenopplaatsenwaardegrondwatersituatie geleid
heefttotveenvormingofiniedergevalaanrijkingmetorganische stof.Opgrondvan
karteringservaringenvanWiertz&VanOpstal (1977)opGoeree,vanSlikker&Stokvis (1977)
opWalcherenenvanKlijn (1974)opTerschellingenopbasisvanmededelingenvanVan
Wallenburgomtrentveldgegevensbijdekaartbladenkartering indeHaagseduinenishet
voldoendeduidelijkdatookdevolgendebodemsoverkleineoppervlaktenindeJongeDuinenStrandafzettingen,metinbegripvandeovergangszoneaandebinnenduinrandmetsoms
langdurige agrarische invloeden,voorkomen: (voorkenmerkenwordtverwezennaarDeBakker
& Schelling,1966)
- Vorstvaaggrond
- Bruine enkeerdgrond
- Akkereerdgrond
- Kanteerdgrond
- Bruine beekeerdgrond
- Gooreerdgrond
- Broekeerdgrond
Hoewelpodzoleringindeduinzandeneenbelangrijkbodemvormendprocesis(par.8.2.2),
wordtaandecriteriavooreenpodzolvoor zoverbekendnergensvoldaan.Deontwikkeling
vanpodzolenisevenwelteverwachtenenzaldanvermoedelijkindrogeterreindelenholtpodzolenopleveren,innatteredelenveldpodzolen.Voortsisinmoerassigedeleneenontwikkelingtotveenbodemsteverwachten,zoalsmadeveen- ,vlierveen-ofmeerveengronden.
Opbodemkaarten (ziebijv.StichtingvoorBodemkartering, 1967)wordtvoor (duin)bodemsverdereenaanduidinggegevenvandegronwaterhuishoudingmetbehulpvangrondwatertrappenentevenseenspecificatievanhetkalkverloopinhetprofiel.Indeduinen
zijndezeonderscheidingennietsteedsrelevant,tendeleomdatdeonderverdelingvrij
grofis,tendeleomdatdeindelingscriteria (zoalsdieptetenopzichtevanhetmaaiveld)
weinig aansluitinggevenbijvegetatiekundigteonderscheiden zones.Deindelingingrondwatertrappen,zoalstoegepastbijdekaartbladenkartering (Haans,1961;Stichtingvoor
Bodemkartering, 1967)bleekbijdehydrologischekarakteriseringvanduinvalleienminder
bruikbaar (Bakkeretal.,1979a).Ookmetbetrekkingtothetkalkverloopisverfijning
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gewenst (o.a.Doing,1966),terwijleennaderespecificatievanhethumusgehalteende
diktevandehumeuze,ofmoerigelaageveneenswenselijkis.Mogelijkisbijeenduinkarteringookeenextradifferentiërendcriteriumteontlenenaandehumusvorm.
8.4 BODEMECOLOGIE
8.4.1

Voaht- en

luchtvoorziening

Bodemsindrogeduinenen-incontrastdaarmee-vochtigeennattevalleienvertonenopvallendeverschillenindevocht-enluchthuishouding.Invalleienmeteennatuurlijke
grondwatersituatiekunnenplantewortelsvrijwelsteedseenongehinderdgebruikmakenvan
hetgrondwaterviadecapillairezone,maarbijhogegrondwaterstandenkandeluchtvoorzieningproblemengeven.Indrogeduinbodemsdaarentegenisdedoorluchtingsteedsvoldoende,maarisdevochtvoorzieninggedurendegrotedelenvanhetseizoenvoortalvan
plantenvolstrektontoereikend.Alvorensopdezetegengesteldesituatiesintegaan,enkele
opmerkingenoverdehiervoorrelevanteeigenschappenvanhetmoedermateriaal.
Dekustduinafzettingenzijngekarakteriseerddooreenhogegraadvansortering,met
alsgrootstefractiesdievan 105-210umen210-300ym.Bij recentafgezetduinzandisde
pakkingerglosenhetporiënvolumehoog.Naverloopvantijddaaltditalsgevolgvan
processendievooreendichterestapelingvandekorrels zorgen.Vermoedelijkspeelt
percolerendregenwaterhierbijeenbelangrijkerol.Salisbury (1952}vermeldtvoorgestabiliseerdedrogeduineneengemiddeldporiënvolumevan44,4 %.Boerboom (1963)noemt
47 %voorvrijwelhumusloos,gestabiliseerdduinzand.Indrogeduinengaatdedalingvan
hetporiënvolumeminderverdaninvalleien,waarfluctuerendgrondwatereenmeerintensieveinvloedopdepakkingvandekorrelskanuitoefenen.Percentagesvan36-40komen
indevalleienveelvoor (mededelingC.vanWallenburg,StichtingvoorBodemkartering).
Polman (1978)vondvoorafzettingenvanmiddelfijnzandeenporiënvolumevanongeveer
35I.Intheorieisbijeentoestandvanmaximalepakkingvanbolvormigekorrelsmeteen
gelijkegrootte zelfseendalingtot26 %mogelijk (Salisbury, 1952;Koster, 1978).
Zuiverduinzandheefteenzeergeringvochthoudendvermogen.Boerboom (1963)noemteen
volumepercentagebeschikbaarwater (datwil zeggendehoeveelheidtussenveldcapaciteit
enhetverwelkingspunt)van1,9tot2,6voorhumusloosduinzand.Verbeteringvanhetvochthoudendvermogeninhangwaterprofielenisvooraltedankenaandeaanwezigheidvanhumus.
Ditisvooralduidelijkbij lagehumuspercentages,bijeenverderetoenamevanhethumusgehalteisheteffect mindergroot.VolgensBoekei (1962)neemtbijhumuspercentages
lagerdan3debeschikbarehoeveelheidvochtmetongeveer4volumeprocentpergewichtsprocenthumustoe,bijhumusgehaltesvan3-6'oslechtsmet2volumeprocent.Deverbetering
vanhetvochthoudendvermogenvanhumeuzeduinbodemsblijktvoortsuitgegevensvan
Boerboom (1963),dievooreenrelatiefsterkhumeuzebovenlaageenhoeveelheidbeschikbaarvochtvondvanmaximaal9,8 %,datwil zeggeneennettoverbeteringvanongeveer
7-8 %tenopzichtevanhumusloosduinzand.Nietteminis-geziendemerendeelsgeringe
diktevandehumeuzebovenlaagindedrogeduinen (zeldenmeerdan1-2dm)-dealdusverkregenextrahoeveelheidbeschikbaarvochtontoereikendvoorveeleisendegewassentijdens
eenwatlangdurigedroogteperiode.Gaatmenvooreenongehinderdegroeivaneendergelijk
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gewasuitvaneenverdampingvangemiddeld3mmperdag,danisbijeeneffectievebewortelingsdieptevan 100cm,eensterkhumeuzelaagvan2dmenvoordeoverige8dm
humuslooszand,dehoeveelheidbeschikbaarwater 2x9,8 +8*2,2 •37,2mm. Dezehoeveelheid zouvoor 12-13drogedagentoereikend zijn.Voordemeesteduinbodemsmoetde
uitkomstnogaanzienlijklagerliggengeziendelagerehumuspercentages,degeringere
diktevandehumeuzelaageneengeringereeffectievebewortelingsdiepte.Sommigeauteurs
veronderstellenaanvulling indevochtvoorzieningvanduinplantendoormiddelvanhet
procesvan 'internedauw' (o.a.Salisbury, 1952).Overigens ishetvooralookaan
fysiologischeenandereaanpassingsmechanismentedankendatzichindesomsextreem
drogeduinmilieusplantenkunnenhandhaven.Ditvaltaftelezenaanhetvaaksteppeachtigekaraktervaneenaantalduinvegetaties.Erzijnechterookgevallen,waarbijde
combinatievandiephumeuzebodemseneengoedontwikkeldebosvegetatiemeteenmilder
microklimaat levenskansenbiedtaankruidenmeteenrelatiefgrotevochtbehóeftebuiten
bereikvanhetgrondwater (Boerboom, 1963).
Watdeluchtvoorziening indrogeduinbodemsbetreftkanvolstaanwordenmetwat
Boekei (1962)voorleemhoudende,droge zandgronden (grondwaterdieperdan150cmonder
maaiveld)concludeert.DaarwasbijeenpF=2(veldcapaciteit)nogvoldoendeluchtaanwezig (volumepercentagegroterdan 15)omplantengroeiongehinderdtedoenverlopen.
Invochtigeofnattevalleienwordtdevocht-enluchtvoorzieninggedomineerddoor
deliggingvanhetfreatischniveautenopzichtevanhetmaaivelden-deelsdaaraangekoppeld-degrootteensnelheidvandecapillairestijging.Dedieptevanhetgrondwater
tenopzichtevanhetvalleioppervlakkaneenscalavanwaardenaannemen,alnaargelang
delokalehoogteverschillenendegeomorfologischeenhydrologischevoorgeschiedenis.In
natuurlijkesituatiesligtdegemiddeld laagstegrondwaterstand zeldendieperdan1,5 m
ondermaaiveld.Voortsvaltterekenenmeteenseizoenfluctuatievan40-75cm (Bakkeret
al., 1979).Watdecapillairestijgingbetreft,isvoordeplantniet zozeerdemaximale
opstijgingvanbelangalsdesnelheidvanstijginguitgedrukt inmmperetmaalopeen
bepaaldehoogtebovenhetfreatischvlak.Demaatvooreenongehinderdevochtvoorziening
iseencapillairestromingvan2-4mmperetmaal.DoorPolman (1978)isvoorduinzandvan
eenuiteenlopendetextuurdehoogtebovenhetfreatischvlakberekend,waarbijaangenoemdevoorwaardenwordtvoldaan (fig.60).Daarbijblijktdaterbij zeerfijnzand
-waartoeveleduinzandenzijnterekenen-eenkritischehoogtevan70-80cmbovenhet
freatischvlakbestaat.Bijgroverezandenligtdezeenkeledecimeters lager,bij fijnere
zandenenkeledecimetershoger.Vooreenkritischedieptevanhetgrondwatertenopzichte
vanhetmaaiveldkanwordenuitgegaanvandegemiddeld laagstegrondwaterstand,een
capillairestijghoogtevan70-80cmeneeneffectievebewortelingsdieptevankruidenvegetatiesindergelijkeduinmilieusvangemiddeld 20-40cm.Eencombinatievandezegegevens
leidttoteenaannamevaneenkritischegrondwaterstand tenopzichtevanhetmaaiveldvan
90-120cm.
Het isinteressantdealdusverkregenwaardetevergelijkenmetwatdoorvegetatiekundigenalskritischegrenswordtbeschouwd.Eenbelangwekkendgegevendaarbij isde
bovengrensvandemesoserie (datwil zeggendebegroeiingwaar indekruidlaagdeinvloed
vanhetgrondwaternogmerkbaar is).DoorLondo (1971)wordtdaarvooreendieptevande
zomergrondwaterstand (ongeveervergelijkbaarmetdegemiddeld laagstegrondwaterstand)
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Figuur60.HetverbandtussendepF,decapillairestijghoogteen-snelheidvoorzandgrondenmeteenverschillendetextuur (naarPolman, 1978).
afstand tot het grondwater(cm)
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Figure60.RelationbetweenpF,capillaryrise (heightandspeed)forsandysoilswith
various texture (fromPolman, 1978).Ordinate (left):distance (cm)tophreaticlevel.
Abscissa:pF.Respectivetextureclasses:finesand;mediumfinesand;mediumcoarse
sand.

van110-120cmopgegeven,doorVanderMaarel (1966)150cmendoorRanwell (1959)200cm.
Dezecijfersstemmenbetermetdeeerdergevondenwaardenovereendanopheteerstegezichtlijkt,indiendaarbijbedachtwordtdatlokaleofhistorischefactorendieop
korrelgrootte,(micro-)klimaatofhydrologischeenvegetatiekundigegeschiedenisbetrekkinghebben,deuitkomstkunnenbeïnvloeden.Zovalthetteveronderstellendateenlichte
engelijkmatigegrondwaterstandsdalingenigermatedoordebewortelingkanwordenbijgehouden.Hierdoorzoudekritischegrensnaaronderkunnenverschuiven.Hetfeitdat
sommigekruidenmeteenrelatiefgrotebehoefteaanwaterondergunstigebodemkundige
enmicroklimatologischeconditiesminderafhankelijkvancapillairwaterkunnenworden
(zijhetvaaktijdelijk)kanookeenrolspelen.
Londo(1971)spreektvandehygroserie,indiendezomergrondwaterstandondieperligt
dan60-70cmondermaaiveld.Geziendecapillairestijgingendeseizoenfluctuatie isde
bodeminditgevalgedurendehetgrootstedeelvanhetjaargeheelofvooreengrootdeel
metwaterverzadigd.Indergelijkegevallenkandeluchtvoorziening indewortelzonemin
ofmeerernstigwordenbelemmerd.
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8.4.2

Voedingsstof

fenvoorziening

8.4.2.1 Algemeen

Plantengroeiisafhankelijkvandebeschikbaarheidvanmacro-nutriënten (waterstof,koolstof,zuurstof,stikstof,fosfor,kaliumeninminderematemagnesium,zwavelencalcium)
enmicro-nutriënten (sporenelementen).DoorWillis&Yemm(1961)isvooreenEngelsduingebied (BrauntonBurrows,NorthDevon)doormiddelvanproevenmettomatenvastgesteld
datmicro-nutriëntenvoordatgewasgeenbeperkendefactorvormdenendatvandemacronutriënteneentekortbestondaanstikstof,fosforeninminderematekalium.Ineigen
landconstateerdenAdriani&Terwindt(1974)opdeMaasvlaktedatdegroeivanduinpioniersgunstigwerdbeïnvloeddoorbemestingmetstikstof.Toedieningvanfosfaatofkali
hadmindereffect.Inprimairmineraalarmeduinzandenofinuitgeloogdebodemsis,naar
mijbekend,geendergelijkonderzoekverricht,terwijlevenminstudieisgemaaktvananderedanpioniersoorten.
Medegezienhetvoorgaandeisdezeparagraafbeperkttotdestikstof-,fosfor-en
kaliumverbindingeninduinbodemsentotdefactorendiedein-enoutputvandezestoffen
(ookinrelatiemetdetijd)beïnvloeden.Opdebeschikbaarheidvoordeplantwordtin
paragraaf8.4.2.2verderingegaan.
Stikstof

Stuivendofrecentafgezetzandopofnabijhetstrandbevatvrijweinigstik-

stofverbindingen.Adriani&Terwindt (1974)noemeneennitraatgehaltevan0,01-0,05 %.
UitgegevensvanAdriani&VanderMaarel (1968)blijktdatdestrandduintjesenzeereep
opVoornegehaltenvan0,01-0,03 %N-totaalbevatten.Boerboom (1963)vermeldteengehalteN-totaalinstuivendzandvanminderdan0,005'o.Indezeereepvondhijeengehalte
van0,01 %.Gedurendehetbodemvormingsprocesneemthetstikstofgehaltetoeenwelvrijwel
lineairmethetkoolstofgehalte.AangeziendeC/N-verhoudingmeestalvarieertvan10tot
20enhetorganisch-koolstofgehalteongeveerdehelftbedraagtvanhetgehalteaanorganischestofindebodem,komthetstikstofgehalteongeveerovereenmet1/20tot1/40van
hetgehalteaandeorganischestof.Ditimpliceertdatinorganischeofhumeuzelageneen
aanzienlijkehoeveelheidstikstofopgeslagenkanliggen.
Deverrijkingvandebodemmetstikstofiseenproces,waarbijdeatmosfeerdirect
enindirectisbetrokken.Allereerstwordenernitratenenammoniumverbindingenmetde
neerslagaangevoerd.Vermeulen (1977)noemtvoorNoord-Hollandeenjaarlijksenitraataanvoervan22-30kg/haeneenammoniumaanvoervan7-14kg/ha.Luchtverontreinigingis
oorzaakvaneenverhoogdeconcentratievandezestoffen.Voortsvindtereenopnamevan
stikstofuitdeatmosfeerplaatsdoorstikstofbindendeorganismen,zoalssommigebacteriën.
Dezeverkereninsymbiosemetsommigeplanten,zoalsduindoorn,els,gagelenvlinderbloemigen.
Stikstofverliezenindebodemtredenopdooropnamedoordeplant,doordenitrificatieendooruitspoeling.Deverliezendooruitspoelingwordengeschatop1,5-2,5 %van
detotaleaanwezigehoeveelheidstikstof(Olson,1958).Hierbijisvermeldenswaarddat
volgensOlsoninduinbodemsindeIndianaDuneseenbalansoptradtussenaanvoerenafvoervanstikstofnaongeveer1000jaar.Indezelfdetijdvondervolgensdezeauteureen
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verschuivingplaats indeC/Nverhoudingvan9-10(inhelmvegetatie)naar20in1000jaar
oudebosbodems.
Fosfaat Fosfaatconcentraties induinzand zijnnabijhetstrand,waarnogenigeaanvoer
vanorganische,fosforhoudende,verbindingenoptreedt,relatiefhoog invergelijkingmet
andere lokatiesenzelfsrelatiefhoogtenopzichtevanverschillende andere grondsoorten
inNederland.Beek&VanRiemsdijk (1978)noemendaarvoorgehaltenvan0,0-0,1gewichtsprocentenfosfor,hetgeenovereenkomtmet0,9-2,3mgP.O.per 100gdrogegrond.Nabij
hetstrandgevenAdriani&Terwindt (1974)gehaltenopvan3-10mgP.O.per 100gdroge
grond.Adriani&VanderMaarel (1968)komenvoorbiestarwegrasduintjesopeengehalte
van6-8 mgP.O.per 100gdrogegrond.Daarmeevergeleken ishetgehaltedatLondo (1971)
bijeenuitgegravenvalleiopgroteafstandvandekust inhumuslooszandaantrofzeer
laag:minderdan0,02mgP.O.per 100ggrond.
Volgenseenaantalauteursneemthetfosforgehaltetoemethetgehalteorganische
stofindebodem (o.a.Londo,1971;Adriani &VanderMaarel, 1968).De laatstgenoemden
vermeldeneengehaltevanmaximaalcirca 15mgP.O.per 100gdrogegrond inbodemsonder
duindoornstruweel.OpgrondvangegevensvanBoerboom (1963)zoubijeenverdereontwikkelingvanecosystemeneerdervaneenrelatieveafnamevanhetfosforgehalte sprake zijn
danvaneentoename.Welishetzodatdetotalevoorraadopgeslagen fosfor inoudere
endaaromveelalsterkerhumeuzebodemsgroterkanzijndaninjongere,weinighumeuze
bodems.Fosforverbindingen zijnvoortsaanwezigalscalciumfosfaat,metnamealsbestanddeelvanschelpfragmenten.Ookisereenzekerehoeveelheid fosfaataande 'pedogene'oxiden,vooraldeamorfevormen,vanijzerenaluminium,gebonden.Deverliezenvanfosfaat
dooruitspoeling zijnrelatiefklein.Beek&VanRiemsdijk (1978)noemenvoordegemiddeldeuitspoelingvanfosforeenwaardevan0,22kg/ha.j (=0,5kgP.O./ha.j).Daarstaat
aanvoervanuitdeatmosfeertegenover.Deze iseveneensklein.Eenrelatiefhogewaarde
wordtdoorBuijsman&Reijnders (1980)vermeldvooreenmeetpuntnabijEpe (0,3mgper
literneerslag).Voordekust,waar luchtvervuiling verhoudingsgewijsmindergrootis,
geldenlagerewaarden.VoorVlissingenwordteenjaargemiddelde (1978)opgegevenvan
0,11 mg/1envoorDeKooy (Noord-Holland)0,01 mg/l (Anonymus,1979).Ditkomt overeen
metrespectievelijk 0,83en0,075kg/ha.j.
Kalium Uitwisselbaarkalium induinbodems isvooreenbelangrijkdeelafkomstigvande
neerslag,diekortonderdekusteenhooggehalteaan 'seaspray'bevat.Verderkandoor
verweringvankaliveldspateneenbijdragegeleverdworden,Deaanvoerviadeatmosfeerbedraagt insituaties zonder invloedenvanzeeofluchtvervuiling ongeveer0,1mgper liter
neerslag,aande zeekustcirca0,3mgper literneerslagenmet zowelinvloedvandezee
alsluchtverontreiniging (gemetenteVlissingen in1978)circa0,5mgper literneerslag.
OmgerekendvoordeNederlandse situatie (jaarlijkseneerslag =75cm)geeftdithoeveelhedenvanrespectievelijk 0,75 kg/ha.j,2,25 kg/ha.jen3,75 kg/ha.j.Kooistra (1971)
vermeldtvoorTerschellingeenwaardevan 1,3mgper literneerslag,datwil zeggen
9,5 kg/ha.j.Scheffer&Schachtschabel (1976)gevencijfersvoorWesterland aandeDuitse
Noordzeekustvan 1,6mgperliterneerslagofwel 12kg/ha.j.Opmerkelijkhogecijfers
wordenvermeldvooreenmeetpuntopbijna2,5kmvandekustlijn ineenduingebied in
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WalesdoorEtherington (1967).Dezevermeldteenjaarlijkseaanvoerviadeneerslagvan
circa32kg/ha.DitgroteverschilmetdeNederlandseenDuitsebevindingen ismoeilijk
verklaarbaar,zekergeziendevrijgroteafstandtotdekust.Inhetalgemeenkangesteld
wordendatereenvrijsterkegradiëntgeldtvoorionen,dieduidelijkhunherkomstinhet
zeewaterhebben (o.a.Vermeulen,1977).
Etherington (1967)vermeldtookhogewaardenvoordeuitspoelingvankalium: 22-23
kg/ha.j.Nietteminblijftditbedragonderdatvandedoorhemopgegevenatmosferische
aanvoer.Eenenanderstemtovereenmethetfeitdathetbodemonderzoekeenzekereverrijkingvankaliumuitwees,naarmatedebodemsouder zijn.Daarbijvertoondehetaandeel
uitwisselbaarkaliumnogeenrelatievetoename.HoeweldeNederlandsecijfers,zekerwat
degroottevandeaanvoerbetreft,nogalafwijkenvandievanEtherington,isookhier
geconstateerddaterinoudere,humeuzebodems indeduineneenverhoogdgehalteaan
kaliumaanwezig is.Indieperebodemlageniserechtervanverarmingsprake,hetgeenop
uitspoelingwijstvankalium,datnietaanorganischmateriaal isgeassocieerd.
8.4.2.2 Debeschikbaarheid vanstikstof,fosforenkaliumende invloeddaaropvandepH
ende grondwatersituatie
Absolute gehaltenaanvoedingsstoffenzijnminderrelevantdanhetaandeeldaarvandat
voordeplantbeschikbaar is.Dematewaarindezestoffenvoordeplantopneembaarzijn,
hangtafvanhetgehaltedat inopgeloste stoffenwordenaangevulduitdeatmosfeerof
doorafbraakvanorganischestofofdoorverweringvanmineralen.Groteinvloedopde
tweelaatstefactorenhebbenrespectievelijkdepHendevochttoestand.
Stikstof
Stikstof induinbodems isvoorhetovergrotedeelopgeslageninorganischeverbindingen.Dooromzettingkanmineralisatievanstikstofoptredentotammonium (ammonificatie)envervolgenstotnitraat (nitrificatie).Perseizoenkomenhooguitenkeleprocentenvande indeorganische stofopgeslagenstikstofvrij,waarbij zoweldevormalsde
matewaarinbepaaldwordendoordeC/N-verhouding vanhetorganischmateriaal,depH,de
verhoudingwater-luchtindebodemendetemperatuur (Scheffer&Schachtschabel,1976).
DeC/N-verhouding induinbodemsvarieertvan 10tot20.Inzurebodemsmetruwehumuskan
deverhoudinggroterworden.VolgensonderanderenParsons&Tinsley (1975)kandenitrificatiebijverhoudingenvan30ofhogersterkgeremdworden (ziepar.8.2.1). Demineralisatieisoptimaalonderzwakzuretot zwakbasischecondities.BijlagepH's isdemineralisatiegeringenwordtdemeeste stikstofgeimmobiliseerd.Naastdebodemtemperatuur
heeftdevocht-enluchttoestand invloed. Ingoeddoorluchte,zijhetnietaltedroge
bodemskannitrificatieongehinderdplaatsvinden (maximaalbijeenpFvan3-3,5;zie
Miller&Johnson,1964;Grootjans,1975). Inbodemdie (vrijwel)geheelmetwaterzijn
verzadigdkanvrijwel alleenammonificatieoptreden.Verderwordtonderdergelijkeconditieshetdenitrificatieproces relatiefbelangrijk,zodateendeelvandeaanwezigestikstofingasvorm (N,)ontwijkt (zieo.a.Cleemput&Patrick,1974,geciteerd in:Grootjans,
1975).
Fosfor Plantennemenfosforindevormvan fosfaatuitdebodemoplossing op.Geziende
geringeoplosbaarheidvanfosfatenisdeconcentratie inhetbodemvochtgering.Aanvulling
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ismogelijkdooroplossingvananorganischefosfaten,dieaancalcium,ijzerenaluminium
zijngebondenendoordemineralisatievanorganischeverbindingen.Opdeoplosbaarheid
vananorganischefosfatenheeftdepHeenbelangrijkeinvloed.Dezeismaximaalbijeen
pHtussen4en6,5.BijlagerepH'sontstaanmerendeelsonoplosbareijzer-enaluminiumfosfaten,bijhogerepH'sgebeurtietsvergelijkbaarsdoorbijvoorbeeldvormingvan
calcium-fosfaten (VanSteenvoorden&Oosterom,1973,geciteerdin:Grootjans,1975;Beek
&VanRiemsdijk,1978).DeinvloedvandepHisechtercomplexer (Scheffer&Schachtschabel,
1976),geziendeinvloedophetmineralisatieproces(ziepar.8.2).Datisvermoedelijk
deredendateenoptimalefosfaatvoorzieningvoordeplantbijeenpHtussen6en7optreedt(Bannister,1976).
VolgensGrootjans (1975)kaneengrondwaterstandsverhogingdebeschikbaarheidvan
fosfatenverbeteren.Ditzouzijntoeteschrijvenaandeinvloedvanijzer,datonder
anaërobeconditiesvaneendriewaardigevormnaareentweewaardigeovergaatendaarmee
fosfaatkanvrijmaken.Hetomgekeerdeisvoortestellenbijeengrondwaterstandsdaling,
eenbeteredoorluchtingenoxydatievanijzer.Voorverdrogendeduinvalleienzouhet
voorgaandeeenverminderdefosfaatvoorzieningimpliceren.Anderzijdsspeeltindergelijke
situatiesookeenversneldemineralisatieeenrol.Welkevandetweeprocessenoverheerst
ismoeilijkaantegeven.
Kalium Kaliumisingeringeconcentratiesineenvoorplantenbeschikbarevormaanwezig.
Tendelevindteraanvoerplaatsvanuitdeatmosfeer,tendelevindteroplossingplaats
vanuitwisselbaarkaliuminhetbodemcomplex.Naleveringgeschiedtdoorverweringvan
kaliumhoudendemineralen.Debeschikbaarheidvankaliumwordtnegatiefbeïnvloeddoor
hetprocesvankaliumfixatiedoor 'pedogene'oxidenvanijzerenaluminium.Ditisvooral
hetgevalbijlagepH's.VolgensBannister (1976)isdebeschikbaarheidhetgrootstbij
eenpHvan7-8.DekaliumvoorzieningindeNederlandseduinenisslechtonderzocht.In
hetWaddendistrictgaanlagegehaltenaan 'pedogene'oxidenvanijzerenaluminiumvaak
samenmetlagegehaltenaankaliveldspaatenlagepH's,terwijldesituatieinhetDuindistrictvrijweltegengesteldis.Hettotaaleffectopdebeschikbaarheidisdaarommoeilijkteschatten.Indeliteratuurwordtgeenmeldinggemaaktvaneenduidelijkeinvloed
vandegrondwatersituatieopdebeschikbaarheid,hoewelindirecteinvloeden,zoalsvia
heteffectopdekalk-enpH-toestandendemineralisatiegraad zekeraanwezigzullen
zijn.Eenmogelijkeaanwijzingdatdebeschikbaarheidvankaliuminhetmineraalarme
duinzandvanhetWaddendistrictweinigvanhetrijkerezandvanhetDuindistrictverschilt,ligtbeslotenindeweiniguiteenlopendeconcentratiesvanK-ioneninfreatisch
wateroprespectievelijkTerschellingenopVoorneenGoeree (Bakkeretal.,1979a).Verondersteldkanwordendatdeaanvullingviadeatmosfeer ('sea spray')eenbelangwekkende
bronvanaanvullingis(par.8.4.2.1).

8.5 BODEMKUNDIGEEFFECTENVANMENSELIJKEACTIVITEITEN

8.5.1

Inleiding

Hoeweldeduinenrelatiefongereptzijn,iserspeciaalindeduinvalleieneenruim
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assortimentaaningrepenoptesommen,waarmeedemensdebodemsheeftbeïnvloed.Vóór
circa1850warendatoverwegendagrarischeinvloeden,nadienkwamendaardeeffectenvan
degrondwaterwinningbij.Indehuidigetijdisdeagrarischeinvloedzeerbeperkt maar
isereentoenemendeffectvandeduininfiltratietebespeuren(Bakkeretal.,1979aenb ) .
Eveneensvanrelatiefrecentedatumishetverschijnselluchtvervuiling.Indezeparagraaf
wordtkortopdebodemkundigeeffectenvandeantropogeneinvloedenuitverledenenheden
ingegaan.

8.5.2

Afplaggen en uitgraven

Afplaggeniseenactiviteitdieinvroegereeuweninzwangwas (hetzogenaamde'zoden
slaan').Tegenwoordigwordtdezeingreepslechtsvanuitnatuurbeheersoverwegingenuitgevoerdendatdanvanwegedevrijhogekostenopeenrelatiefkleineschaal.Bodemkundig
gezienishetverwijderenvandezodemetbijbehorendevegetatieeeningreepdieverschralendkanwerken,omdatdeindelevendebiomassaenhetdodeorganischebodemmateriaal
opgeslagenvoedingsstoffenaandelokalekringloopvanvoedingsstoffenwordenonttrokken.
Geziendearmoedevanzuiverduinzandaanvoedingsstoffenisditeenverhoudingsgewijs
ingrijpendemaatregel.Heteffecthangtafvandeaardvanhetprofielendewijzevan
uitvoering.Bijheidebodems,waarbijonderdeorganischeplageenmeestalsterkuitgeloogde,humusarmehorizontaanwezigisheeftafplaggeneenduidelijkandereffectdan
bijsterkhumeuze,diepontwikkeldeenkalkrijkebodems.Inhetlaatstegevalishetverschralendeffectduidelijkminderenkanmogelijkzelfseentijdelijkeversneldemineralisatiewordenopgeroependoorintensiveringvanbodemdoorluchtingenverhogingvanbodemtemperatuur.Eenenanderhangtvanzelfsprekendookmetdegrondwatersituatiesamen.
Uitgraven-eeningreepdietegenwoordigookwelvanuitnatuurbeheersoverwegingen
wordtuitgevoerd-betekentindemeestegevallenhetvolledigverwijderenvanvoordien
gevormdebodemsenalduseennieuwestartvandebodemontwikkeling.Indemeestegevallen
isdoordemaaiveldverlagingdevochttoestandandersdanvoorheen.

8.5.3

Spitten,

ploegen en

profielverstoring

Inhetverledenzijndelenvanvalleiengebruiktalsakkerbouwlandendaartoegespitof
geploegd.Dezevormvanbewerkinggeeftbodemkundiggezieneenhomogenisatie,waarbijde
humeuzebovenlaagmetdemineraleondergrondwordtvermengd.Eenvergelijkbareingreep
isdeprofielverstoringvanuitanderedanagrarischedoeleinden,zoalsbijvoorbeeldten
behoevevaninfiltratiewerken,aanlegvanleidingenendergelijke.Zoalsopgrondvan
deinzichtenuitparagraaf8.2valtteverwachtenheeftdemengingvangrondvrijwel
steedseensterkemineralisatietotresultaat,omdatdehumeuzebovengrondvaakmetkalkrijkmateriaalwordtgemengdendeafbraakvanorganischestofonderdenieuwepH-condities
snellerverloopt.Een-tijdelijk-verhoogdvoedingsstoffenaanbod ishetgevolg.Een
anderinherentverschijnsel isdeverhoogdeproduktievanvrijkomendezuren,waardoorde
ontkalkingeenversnellingondergaat.Boerboom (1963)constateerdevoordeWassenaarse
duinenin(.ex-)cultuurgrondeengrotereontkalkingsdieptedaninvergelijkbarenatuurlijke
terreindelen.Ditwerdookeldersgeconstateerd (Bakkeretal.,1979).Afhankelijkvande
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bewerkingsdieptekandediktevandehumeuzelaaggroterzijndaninnatuurlijkesituaties,
hethumusgehaltelager.
8.5.4

Grondxoaterstandsbetnvloeding en kimstmatige

infiltratie

DeNederlandsekustduinenhebbenovereengrootoppervlakgrondwaterstandsdalingondergaan,inveelgevallendirectofindirectdoortoedoenvandemens,zoalsinhetgeval
vanwaterwinning,ontwateringvanuitagratischemotievenofdoorbebossingendedaarmee
geïntroduceerdeverminderingvanhetneerslagoverschot (Bakkeretal.,1979aenb).Het
bodemkundigeffectgeldtvooraldevoorheenvochtigeofnattevalleien,waarzichbijverdroging-afgezienvandeverminderdevochtvoorzieningvandeplant-eenaantalchemisch-biologischbelangrijkewijzigingenvankortereoflangereduurvoordoet.
Natteofvochtigevalleibodemszijntekarakteriserendoordeverhoudingsgewijslangzameontkalkingendeaccumulatievanorganischestof.Bijverdrogingroeptdeverhoogde
graadvandoorluchting (entendeledewijzigingindebodemtemperatuur),eenversnelde
omzettingvandeorganischestofopendaarmeetevenseenversneldeontkalking.Indit
opzichtisheteffectdusvergelijkbaarmetdatvanbodemomwerking.Heteffectisrelatief
sterkenvermoedelijkooklangduriginbodemsmeteenhooggehalteorganischestof.HetzelfdegeldtvoorbodemsmeteenrelatiefhogepH.Afgezienvanhetvaaklangdurigeeffect
vanversneldvrijkomenvanvoedingsstoffenisteverwachtendatdegrondwaterstandsdaling
ookeenversneldeontkalkingoproept.Hetbotanischuiterstbelangwekkendeonderscheid
tussennatte,sterkorganische,relatiefondiepontkalktevalleienendrogereterreindelenmetminderorganischestofeneenhogereontkalkingsgraadgaatbijgevolgverloren.
Herstelvandegrondwaterstandzal,zekernalangdurigegrondwaterstandsverlaging,
nauwelijkseenvolledigecologischeregeneratiekunnenimpliceren.
Volledigheidshalvekanookopgrondwaterstandsverhogingwordeningegaan,hoeweldit
vooralsnogeenvrijzeldzaamverschijnsel is.Datsluitnietuitdatmenvanuitnatuurbeheersoverwegingenniettotverhogingvandegrondwaterstand zoukunnenbesluiten,in
hetbijzonderinvoormaligeagrarischeterreinenmetontwatering.Opkortetermijnzou
doorhetgedeeltelijkafstervenvandebestaandevegetatieeenversneldeaanvoervan
organischmateriaalenmogelijkeenverhoogdvoedingsstoffenaanbod zijnteverwachten
(Londo, 1971),oplangeretermijniseenafnamevandemineralisatiegraadeneenaccumulatievanorganischmateriaalteverwachten.
Nadeoorlogismenopgroteschaalovergegaantotinfiltratievanoppervlaktewater
voordedrinkwatervoorziening.HeteffectvanduininfiltratieisdoorBakkeretal.(1979a
enb)inalgemenezinuitgebreid behandeld.Wijbeperkenonshiertotenkelebodemkundige
aspecten.Deinfiltratietechniekberustopeenaantalmechanismen,waarvanadsorptievan
opgelostestoffenaandebodemdeeltjeseenderbelangrijkste is.Inditverbandconcentrerenwijonsophetgedragvandevoornaamstevoedingsstoffen (stikstof,fosforen
kalium)dieinhetinfiltratiewaterinverhoogdeconcentratieaanwezig zijn.Dezestoffen,
dieinhetnatuurlijkeduinmilieueenbeperkendefactorvormenenjuistdaardoorverantwoordelijk zijnvoordekarakteristiekenivelleringsprocessenopbotanischterrein.Andere
stoffen,meteenwellichtnietonbelangrijkeffectoplangetermijn,zoalszwaremetalen
ofgechloreerdekoolwaterstoffen,wordenhierbuitenbeschouwinggelaten (ziedaarvoor
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bijv.Brummer, 1978).
Deaanvoervanstikstofverbindingenineeninfiltratiegebied isvolgensBakkeretal.
(1979a)voorNO»ongeveer50maalzohoogalsondernatuurlijkecondities,voorNH4 ligt
deaanvoerweinighoger.MineraleoforganischebodemdeeltjeshebbeneengeringeadsorptiècapaciteitvoorNO~,zodatopslag indebodemnietergbelangrijkgeachtkanworden.
Welkandooreenuitbundigerplantengroeiinreactieophetverhoogdestikstofaanbodeen
grotereproduktievanbiomassaenbijgevolgookeenverhoogdeaanvoervanorganischestof
optreden.
Kaliumwordtininfiltratiegebiedeninongeveer200maal zogrotehoeveelhedenaangevoerdalsnormaal.Kaliumkanzichbindenaanijzerenaluminium indebodem,wellichtook
ingeringemateaanorganischestof.Kleilagen (illiet)zijneffectiefbijhetadsorptieproces.Dooropnameviahetgewastreedteenbelangrijkeonttrekkingop.Uiteindelijk
kerendezehoeveelhedenalsorganischerestenterugindebodem.Overigenszijndeze
processenonvoldoendeonderzocht.
Hetgedragvanfosfatenininfiltratiegebiedenisbeteronderzocht.Degemiddelde
aanvoerininfiltratiegebiedenisongeveer20maal zohoogalsondernatuurlijkecondities (Bakkeretal.,1979a). Fosfaatkanuitdeoplossingovergaanineenneerslag,met
namebijaanwezigheidvanijzerenineenaëroobmilieu (vormingvanFePO,enFe-(PO,),)
envoortsviasnelleenlangzameadsorptieprocessenaandeoplossingonttrokkenworden
(Steenkamp&DeGroot,1979).Adsorptievindtvooralplaatsaanijzer-enaluminiumoxiden,
CaCXLenorganischestof,waarbijbindingaanijzerenaluminiumoverheerstinneutrale
ofzuremilieusterwijl inbasischemilieus-zoals inkalkrijkeduinbodems-deadsorptie
aanCaCO-hetdominerendeprocesis (Beek,1979).Hetkomteropneerdatinfeitezowel
inontkalkte,zureals inkalkrijke,basischebodemseenadsorptiecomplexaanwezigis.
VolgensBeek (1979)zijn,vanuiteenoogpuntvanefficiëntie inafvalwaterzuivering,de
adsorptiemechanismenzeereffectiefenwordterrelatiefweinigopgelostfosfaatdoorgelaten.Terwijlanorganischefosfatenvrijsneleneffectiefwordengefixeerd,blijven
organischeverbindingenmobielerenkunnenzichmeerverspreidenviahetgrondwater.In
devannatureoligotrofeduinmilieusevenwel iszeergeringeverspreidingvanfosfatenal
eenbelangrijkenalsnegatieftebestempeleneffect.Adsorptiemechanismen zijnnamelijk
nooitvoorhonderdprocenteffectief,zekernietbijhogestroomsnelheden.Verderbetekent
verzadigingvanhetadsorptiecomplexbinnenhet infiltratiesysteem,datdoorslagnaar
buitenhetsysteemkanoptreden.Hoesneleenzandpakketverzadigd is,hangtafvande
(chemische)eigenschappenvanhetzand,dewaterkwaliteitendehoeveelheidpasserend
water.Datdoorslagoptreedtblijktonderandere inhetLeidseWaterleidinggebied,waar
het infiltratiewater 1,88mg/lorthofosfaatbevattetegen1,14mg/l inhetgewonnenwater
indejaren1975-1977 (Bakkeretal.,1979a). Erkangesteldwordendatbodems,waarbij
verzadigingvanhetadsorptiecomplexisbereikt,vanuithetoogpuntvanwaterzuivering
vrijwelwaardelooszijngeworden,zodatnieuweterreinendienentewordenaangesproken.
Tevensgeldtdathetadsorptieprocesdeelsalseenreversibelmechanismekanwordenbeschouwd (DeGroot,1979)endatdaardoordemetfosfaatverzadigdegrondeenblijvende
bronvaneutrofiëringkanbetekenen.Ditgeldtjuistooknabeëindigingvandeinfiltratie,
alsneerslagwaterpercoleertenhetevenwichtmeerverschuiftinderichtingvandesorptie.

151

8.5.5

Luahtvervuiling

Ookviadeatmosfeerheeftdemensinvloedophetduinmilieu.Bodemkundiggeziengaat
vermoedelijkhetmeesteeffectuitvaneenverhoogdeaanvoervanvoedingsstoffenende
verlagingvandezuurgraad.Andersdandeeerdergenoemdeinvloedenopdeduinbodems,is
luchtvervuilingwerkzaamoverhetgehelegebied.Heteffectverschiltnaargelangde
bodemeigenschappenterplaatse.
Detwintigsteeeuweninhetbijzonderdenaoorlogseperiodeheefteenverhoogde
aanvoervanstoffenmetindustriëleofhuishoudelijkeherkomstindeatmosfeergebracht.
Eengrootdeelkeertmetdeneerslagterug.Vooralzwavel-enstikstofoxidenzijnin
sterkverhoogdeconcentratieinderegenaanwezig.Nietalleenbetekentditeenextraaanvoervanmacronutriëntenvoordeplant,ookenvooralisheteffectopdezuurgraadvan
deneerslagnoemenswaard.Wijbeperkenonstothetlaatste.Vermeulen (1977)noemtvoor
denatuurlijkepHvandeneerslaggetallenvariërendvanongeveer7tot5,6 (zieookOden,
1970).Indelaatstedecenniaisonderinvloedvanluchtverontreiniging,vooralS0_en
NO ,eendalingopgetredentotcirca4,2.Afgezienvandirectebiologischeeffecteniser
hetgevolgvanversneldeontkalkingenpH-dalingvanduinbodems.Likensetal.(1977)berekendendatbijeenpHvan4eneenneerslaghoeveelheidvan100cmperjaarhetextra
verliesaanCaCO,,50kg/ha.jbedraagt.VoorNederlandseneerslaghoeveelheden (75cmper
jaar)betekentditeenverliesvan37,5kg/ha.j.Eerderisgestelddatheteffectvan
dergelijkeinvloedensterkafhangtvanlokalecondities.Bijwijzevanvoorbeeldwordt
hiereenbenaderinggegevenvandeextraontkalkingintweetamelijksterkverschillende
milieus:
- eendroge,primairkalkarmeduinbodem (0,2 %CaCO.)meteenzeerschralebegroeiing
(bijvoorbeeldkorstmosvegetatie)
- eenmatigvochtigduinmilieumeteenkalkrijkebodem(ca.5 %CaCO,)eneenweelderige
vegetatie (tevenssnelleomzettingvanorganischestof)
Inheteerstegevalisdebijdrageaandeontkalkingdoorbiologischeprocessenvrijwelnihil (weinigproduktievanorganischafval,lagepHvandebodem,weinigbodemleven,
weinigomzettingsprodukten).Indiesituatieisdezuurgraadvandeneerslagrelatiefzeer
belangrijk.Omgerekendvoorhetprimairekalkgehaltevan0,2 %endedichtheidvande
bodemvan1,34kg/dm zoueenkalkverliesvan37,5kg/ha.jopongeveereenontkalkingssnelheidvan1,5dm/eeuwkomen,
Innettweedegevalkandeextrainvloedvandezureneerslagopdeontkalkingssnelheid
op1/25edeelwordengesteld,datwilzeggeneenextrabedragvan0,6cm/eeuw.Relatief
tenopzichtevanandereoorzakenvanontkalking,zoalsdeproduktievanzurenbijdeafbraakvanorganischmateriaalisheteffectvandezureneerslagdusgering.Wordthet
effectdoordeandereoorzakenopeenkalkverliesvancirca450kg/ha.jgeschat,danis
dezureneerslagslechtsvooreentiendedeelverantwoordelijk.
Deconclusieisgerechtvaardigd,datjuistinprimairkalkarmemilieus,waardenatuurlijkeontkalkingssnelheid laagligt (bijvoorbeeldindroge,zure,inproduktievemilieus
ofinnattevalleien)heteffectvanzureneerslagrelatiefgrootenonontkoombaaris.Dit
betekenteenextrabodemkundigenivellering.
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8.6 SYNTHESEENDISCUSSIE

Zuiverduinzandheeftalssubstraatvoorplantengroeitweeopvallendeeigenschappen:een
zeergeringgehalteaanvoedingsstoffeneneenzeergeringvochthoudendvermogen.Deze
eigenschappenondergaandoorbodemvormendeprocessen,meerinhetbijzonderdoordevormingvanorganischeofhumeuzelagen,enigeverbetering.Totdebelangrijkstebodemvormendeprocessenzijndeproduktieenomzettingvanorganischestofterekenenalsmedede
ontkalking.Dezeprocessenkenneneenstriktecausalerelatie.Deontkalkingssnelheid
hangtvooreenbelangrijkdeelafvanbiologischeprocessenzoalsdeproduktievanC0 2
endevormingvanzurenbijdeafbraakvanorganischmateriaal.Anderzijdstreedtpas
danaccumulatievanorganischestofindebodemop,althansindrogebodems,wanneerde
bovenlaaggedeeltelijkisontkalktenereenpH-dalingheeftplaatsgevonden.Inditverbandisvoorzoweldeproduktiealsdeomzettingvanorganischestofdelokaleuitgangssituatievanbelang.Kalkrijkemilieus,diemeestalookrelatiefgoedmetanderemineralenzijnbedeeld (hoofdstuk4)en(matig)vochtige,maargoeddoorluchtemilieuskennen
eenhogeproduktieeneensnelleomzetting.Natteenzureconditieswerkenbeideremmend.
Tegendieachtergrondishetduidelijkdatmineralogischeverschillen(bijv.tussenhet
Wadden-enDuindistrictendeliggingtenopzichtevanhetgrondwatervanmeerdandirectebetekeniszijn.Zijbepaleninhogematedeaardensnelheidvandebodemontwikkeling.
Heteindresultaatvandebodem-endedaarmeenauwverbondenvegetatieontwikkelingkan
opdezewijzeinhogematedoordemineralogischeenhydrologischeuitgangssituatiewordenbepaald.Daarbijvormtdebiosfeer (vegetatieenbodemlevenjdebeslissendeschakel.
Afgezienvaneenverhoogdeaanvoervanvoedingsstoffennabijhetstrand-aldan
nietgelijktijdigmethetzandzelf-isdevoedingsstoffenhuishouding induinbodemsvooraleenzaakvanaanvoer(viadrogeofnattedepositie)ofonttrekking (doorbiologische
stikstoffixatie)uitdeatmosfeer.Verweringdraagtdaarinminderemateaanbij.Verliezentredenvooralopdooruitspoelingmethetpercolerenderegenwater.Eenrelatief
zeerbelangrijkerolbijdeopslagen'recycling'vanvoedingsstoffentreedtopdoorvastlegginginlevendorganischmateriaal (biomassa)endodeorganischestofopenindebodem.
Ditgeldtiniedergevalvandemacronutriëntenstikstof,fosforenkalium.
Deopslagvanvoedingsstoffenindebodemverloopttotopzekerehoogteparallelmet
deaccumulatievanorganischestof,alblijktbijv.deC/N-verhoudingmetdetijdteveranderen.Indiezinheeftdeopslagvanvoedingsstoffennauwebandenmetanderefactoren,
zoalsdelokalevochttoestandendepH,alsmededeveranderingenindeloopdertijd.Dit
betekenttevensdatdeverhoudingindeaanvoerendeomzettingvanorganischestofen
derhalvetevensdebeschikbaarheidvanbepaaldevoedingsstoffenverstoordkunnenworden
doorwijzigingenindevochttoestandendezuurgraadvandebodem.Versneldemineralisatieeneenverhoogdvoedingsstoffenaanbodtredenbijgevolgopbijverdrogingvanvoormaligenatteprofielenofbijvermengingvanorganischmateriaalmetkalkrijkzand.Hierbijzijnnatuurlijkemilieuveranderingenalsoorzaaktenoemen,maarookenvooralantropogeneinvloedenzoalsgrondwateronttrekking,ontwateringrespectievelijkprofielverstoringdoorbodembewerkingofvergravingenvanandereaard.Hetversneldvrijkomenvan
voedingsstoffenmanifesteertzichinverruigingvandevegetatieeneenverliesaanbijzondereplantesoorten.Voortszijnbedreigingenvanhetoorspronkelijkoligotrofeduin153

milieugelegen indeverhoogde aanvoervanvoedingsstoffenviadeatmosfeer (luchtvervuiling)ofdooraanvoervanrelatiefeutroofoppervlaktewater,datvoor infiltratiedoeleindenwordtgebruikt.
Hoeweldebodems indeJonge-Duinafzettingen zwakontwikkeld zijnvertonen zijin
ecologischopzichteenduidelijkemacro-enmicro-differentiatie.Totdemacro-differentiatiedragenmineralogische verschillenbij-samenhangendmetdeherkomstendegeschiedenisvanhetmoedermateriaal (par.4.6) -maarookdezoneringvanduingebieden,zoals
die indediverseperiodenvanduinvorming isontstaan (par.6.4).Demaximalebodemkundigeouderdomkanopruwweg 1000jaarwordengesteld.Demeesteduinbodems zijnechter
beduidend jonger,aangeziendemeesteduinennacirca 1300zijngevormd eneropgrote
schaalherhaaldeverstuivingheeftplaatsgevonden (hoofdstukken 5,6en 7). Demicrodifferentiatiehangt indemeestegevallen indirectmethetreliëfsamen.Hoogte-en
expositieverschillen alsmededehoogteligging (tenopzichtevanhetgrondwater)drukken
viamicroklimaat envegetatie eenduidelijk stempel opdebodemontwikkeling. Ook lokale
verjonging inhedenenverledendraagtaandemicrodifferentiatiebij.
Hoewelvaakgesteldkanwordendatnaarmatedebodemvorming vordert inrelatief
jongebodemsdebodemkundigediversiteit toeneemt,bestaaner somsookcondities,waarbij
narelatiefkortetijdeenprocesvanbodemkundige nivellering optreedt.Inde extreem
mineraalarme duinenvanhetWaddendistrict lijktdevegetatieontwikkeling alsgevolgvan
snelleverzuringvandebodem in1à 2eeuweneeneindstadium tebereiken.Een langdurige
vastlegging betekenthieropde langeduurduseenverlies aandiversiteit.
Anderzijds kanverondersteldworden,dater zowelopgrotealsopkleine schaal
mechanismenwerkzaam zijndie 'armesystemen'armer latenwordenen 'rijkesystemen'
rijker.Dedroge,kalkarmeduinenopVlieland enTerschelling bijvoorbeeld kenneneen
vegetatieontwikkelinginderichtingvaneenbuntgras-korstmosbegroeiingopeenuitgeloogdebodem.Daarbij iseenverdergaande uitloging teverwachten,maarnauwelijksverrijkingmethumus.Inditopzicht iseenvergelijkingmogelijkmetwoestijnbodems,zij
hetdathet inditgevalvooral aandeeigenschappenvanhetmoedermateriaal zelfen
minderaanhetklimaatvalt toeteschrijven.Hetduinzand iszowelmineraalarm als
slechtinstaatvochtvasttehouden.Salisbury (1952)spreektdaaromvaneen 'pedological
desert'.
Eenvolledig anderevegetatiesuccessie enbodemontwikkeling vindt insommige delen
vandekalkrijkeduinenvanhetDuindistrictplaats,waarbij struweel-en bosontwikkeling
optreedt alsmedeeenlangdurigeverrijking vandebodemmetorganische stof.Ookop
kleinere schaal,datwil zeggenbinneneenzelfde district,iseenontwikkeling inde
richtingvangaandeweg grotereverschillenoptemerken.Vochtigevalleien ondervinden
eengeringeuitspoeling eneenrelatiefsnelleaccumulatievanorganische stof.Zijondergaamdaarmee,zekerrelatief,eenduidelijkeverrijking tenopzichtevandrogebodems
waaruitlogingsprocessen nietgeremdwordenendehumusopbouwmoeizamerverlooptofsnellereenevenwichtstoestand bereikt.
Tenslotte eenaspectvandebodemvorming indeduinendathierbij aansluit,maar
onvoldoende isonderzocht.Ditbetreftheteffectvaneenverstoringvandenatuurlijke
successie interreinen,waardeuitgangssituatie totstruweel-ofbosontwikkeling zou
kunnenvoeren.Eenverstoring kanbijvoorbeeld optredendoorlangdurigebegrazing of
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duinbranden.Devraag isof'desuccessienadergelijkeverstoringendezelfde lijnenvolgt
als ineenvolledig ongestoordeontwikkeling.Bodemkundigkanerbijvoorbeeld dooruitloging zoveelveranderd zijninhetkiemings-engroeimilieuvannieuwtevestigen
planten,datdesuccessie eenanderewendingneemt,bijvoorbeeld inderichtingvaneen
mos-ofkorstmosontwikkeling. Dergelijkeproblemenverdienennaderestudie,zekerookin
verbandmetdebeheerstechnische consequenties.
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Samenvatting

Dezestudievormtdegeomorfologischeenbodemkundigebijdrageaaneeninterdisciplinair
landschapsecologischonderzoekvandeNederlandsekustduinen.Hetonderzoekisnagenoeg
beperkttotdeJongeDuinen (ontstaaninennademiddeleeuwen).Erisgetrachteen
tussenwegtebewandelentussendepresentatievanstriktgeomorfologischinteressante
verschijnselenenecologischrelevantegegevens.Bijhetbodemkundiggedeelteisvooral
geletopdeecologischerelevantie.
Hoofdstuk 1beschrijft,nauitlegvandoelstellingenenmethodenvanonderzoek,in
hetkortwelkerandvoorwaardenerbestaanvoorhetopgroteschaalontstaanvanbegroeide
kustduinen.AfgezienvangunstigeklimatologischeenhydrologischefactoreninhetNoordzeegebied,zijngrotehoeveelhedenzandbeschikbaardiegrotendeelsaanpleistoceneafzettingenzijnontleend.
Hoofdstuk2geefteenkortoverzichtvandeklimaatswisselingeninhetHoloceen,in
hetbijzonderdiegedurendedemiddeleeuweneninlatertijd.Veranderingenintemperatuurofindefrequentievanstormenkunnenbelangrijkeconsequentieshebbengehadvoor
destandvandezeespiegelenheteffectvanstormvloedenopdekust.
Hoofdstuk3bevateenbesprekingvandekustontwikkelinggedurendehetHoloceen.
Ookhiergaatdemeesteaandachtuitnaardemiddeleeuwenendedaaropvolgendeperiode.
Afgezienvandealgemenetendensvanzeespiegelrijzingkomthetoptredenvantransgressies
enregressiestersprake.Dezeblijken,althansinNederland,eentamelijksynchroonkaraktertehebbengehad.HoeweldecorrelatiemetaangrenzendeWesteuropeselandenminder
gemakkelijkis,kunnenklimaatsveranderingenalsdegemeenschappelijkoorzaakvantransenregressieswordenaangenomen.Demechanismenvanzandtransportindekustzoneworden
besprokeninrelatiemetdekarakteristiekeverschijnselen,diezichbijdedriehoofdkustvormeninNederlandvoordoen.Dezehoofdkustvormenzijndeestuariene,degeslotenen
dewaddenkust.Deeersteendelaatstgenoemdekustvormzijnsterkdynamisch.Ditwordt
geïllustreerdaandehandvangegevensdieaanoudekaartenzijnontleendenaanexactere
gegevensuitdelaatste100jaar.
Hoofdstuk4behandelt,directaansluitendbijdekustgeschiedenis,degeologische
opbouwvandekuststreek.Denadrukvaltdaarbijopdestrand-enduinafzettingen.De
typischeverschilleninmineralogiewordenbesproken.Deverschilleninsamenstelling
wordenvooralveroorzaaktdoordesedimentaireomstandighedeninhetPleistoceenenhet
Vroeg-HoloceenendekustontwikkelinginhetLaat-Holoceen.Inhetbijzonderwordtingegaanopdeecologischbelangrijkeverschilleninkalkgehalte.
Hoofdstuk5beschrijftdekustduineninhistorisch-geografischverband.Demensheeft
vroegerdeduineninbelangrijkemategeëxploiteerd,onderanderedoorbeweiding,jacht
enhoutroof.Zijninvloedwasslechtsconstructief,waardezeeweringdatvereisteof
waargevaarbestondvoorverliesvanlanderijendooroverstuiving.Verstuivingenzijn
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algemeengeweesttothalverwegede19eeeuw.Hiernawerdendeduinenopgroteschaalvastgelegd.Opvallendindehistorievandeduinenishetsamengaanvangrootschaligeverstuivingenendemineraalarmoedevansommigegebieden.Verderhebbenvermoedelijkklimatologischeenbestuurlijkefactoreneenrolgespeeldbijhetoptredenvanverstuivingen.
Inhoofdstuk6wordendemechanismenvankustduinvormingbeschreven.Naeenbesprekingvandeduinvormendefactorenwordtingegaanophetverschijnselvanprimaireduinvorming,zoalsdiezichvoordoetbijaangroeikusten,enopdesecundaireduinvorming.
Dezehoudtdevervormingenverplaatsingvaneerdergevormdeduinenin.inhetverleden
isdebelangrijksteoorzaakvansecundaireduinvormingvermoedelijkdeaantastingvande
zeereepdoorklifvorminggeweest.Eendergelijkezeereepgafdanaanleidingtotlandinwaartseverstuivingen.VoortswordteenclassificatievandeinNederlandaangetroffen
duinvormengegeven.Daarbijvalthetaccentopdemorfogenese.Dezeclassificatieheeft
alsbasisgediendvoordegeomorfologischekaarten(schaal1:250O0JuitBakkeretal.
(1979a)endedaarvanafgeleideoverzichtskaart(schaal1:100000,bijlage 4). DeNederlandsekustduinenwordenaandehandvandezekaartbeschreven.Hetovergrotedeelvan
deduinenishetresultaatvansecundaireduinvorming.Hetontstaanvanprimaireen
secundaireduinenblijkteensterkesamenhangtevertonenmetdekustontwikkeling.Primaireduinvormenblijkenvooreengrootdeelmededoortoedoenvandemenstezijnontstaan,merendeelszijnzijjongerdan1550.Extreemmineraalarmegebiedenvertoneneen
veelalkarakteristiekemorfologiemetzogenaamdeloopduinen.Dithoudtverbandmetde
eerdervermeldematevanstuifgevoeligheid.Tenslottewordtingegaanopdebetekenisvan
actueleprocessen,zoalsuit-enoverstuivingenafspoelingvanmateriaallangshellingen.
Ookwordendeecologischeeigenschappenvanduinvalleienbesproken,evenalsdemogelijkhedenvoorhetbehoudenhetherstelvanditmilieutype.
Hoofdstuk7isgerichtopdeoorzakenvandeplotselingevormingvandeJongeDuinen
endedaarinherkenbarefasering.DedoorJelgersmaetal (1979)enVanStaalduinen
(1977)vermeldedateringenhebbenbetrekkingopsecundaireduinvormen.Dezezijnvanaf
detoenmaligekustlijnoverenkelekilometerslandinwaartsverplaatst.Opgrondvaneen
schattingvandeverplaatsingssnelheidendeafgelegdeafstandenzijndeindeliteratuur
vermeldedateringenopnieuwgeïnterpreteerd.DeaanvangvandevormingvandeJongeDuinen
aandekustwordtdaaromopenkeleeeuweneerdergeschatdandoorJelgersmaetal.(1970)
werdaangenomen.Vermoedelijkvingdeduinvormingreedsinde9eof10eeeuwaanin
plaatsvaninde12eeeuw.OokdetweedefaseindevormingderJongeDuinen(JDII)is
vermoedelijkeerderaangevangen,namelijkrond1300inplaatsvan1400.Dealdusherziene
periodenvanduinvormingzijninverbandgebrachtmetgegevensuiteerderehoofdstukken
betreffendedeklimaatshistorie,dekustontwikkelingengeomorfologischeverschijnselen.
Hetoptredenvanfasenindevormingvansecundaireduinenisdaninverbandtebrengen
metperiodenvanversterktekusterosie.Dezevertonensamenhangmetperiodenmeteen
(versterkte)atlantischeinvloedinhetklimaat.Rustfasenindeduinvormingvansecundaireduinenzoudenmetmeercontinentalefaseninhetklimaatsamenhangen.
Hoofdstuk8geefteenglobaalinzichtineenaantalecologischeeigenschappenvan
duinbodemsendeveranderingendaarinalsgevolgvandenatuurlijkebodemvormingende
invloedenvandemens.Ineenmineraalarmmateriaalalsduinzanddattevensslechtvochthoudendis,speeltdeopbouwenafbraakvanorganischestofendeverhoudingdaartussen
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eenbelangrijke rol.Ontkalkingblijkt inbelangrijkematehand inhandtegaanmetbiologischbepaaldeprocessen zoalsCO.-produktieendevormingvan zureafbraakprodukten.
Deprimairemineralogische gesteldheid vanhetmoedermateriaal endeliggingvandegrondwaterspiegel tenopzichtevanhetmaaiveld zijnbelangrijke factorenvoordeaardensnelheidvanbodemvormendeprocessen.Hierbijspeeltdeproductiviteit vandevegetatie een
belangrijke rol,eveneensdeomzettingssnelheid vandodeorganische stof.Eenbelangrijke
anderevariabele isdepHvandegrond.Voorhettempovanhumusaanrijkingen ontkalking
wordenenkelecijfersgegeven.Voordevoedingsstoffentoestandblijktdeaanvoervan
nutriëntenviadeatmosfeervangrootbelang.Opslagvannutriëntenvindtvooral plaats
indelevendeendedodeorganische stof.Hetversneldvrijkomenvanvoedingsstoffen kan
optredendoorversneldemineralisatietengevolgevanhetverdrogenvanvoorheennatte
profielenofdoorprofielverstoring doordemens.Andereoorzakenvaneutrofiëring zijn
eenverhoogdeaanvoervanvoedingsstoffen uitdeatmosfeer tengevolgevanluchtverontreinigingofdoor infiltratievanrelatiefvoedselrijkwater indeduinenvoordedrinkwatervoorziening. Delaatstgenoemde activiteitheeftdeels irreversibele effecten,bijvoorbeelddoor.fixatievanfosfatenaanbodemdeeltjes.Dezefosfatenkunnenlaterlangzaamafgegevenwordenaanhetgrondwater.Voortsbetekentdeinfiltratieveelaleenintensieveverstoringvanbodemprofielen enhetnatuurlijk reliëfvanwegedevelevergravingen.
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Summary

Thisstudy isageomorphologicalandpedological contribution toaninterdisciplinarysurveyoflandscapeecologyoftheDutchcoastal dunes.Thestudywasalmost completely
restricted tothe 'YoungerDunes',formed inandaftertheMiddleAges.Stress islaidon
theduneslacks.Mostattention ispaid togeomorphology.Theaimwastocompromise
between independentlyusefuldataforgeomorphologistsandecologically relevantsubjects.
Onsoils,theguidingcriterionforselecting datawasecological relevance.
The introductionoffersanexplanationofgoalsandmethodsandaschematic picture
ofthegoverning factors informationofcoastaldunesanddunesoils.Asan illustration
somefiguresontheworldwidedistributionofsignificantclimatic andhydrographie
factorsarepresented.Togetherwith favourable climatic andhydrographieconditions in
westernEurope,thelargeamountsofsand intheNorthSeaBasinhavecontributed tothe
originofvastcoastalduneareas.
Anticipating therelationship betweenclimatichistory,coastdevelopment anddune
formation,Chapter 2dealswithclimatichistory inandaftertheMiddleAges.Therehave
beensomemajorclimaticvariations,whichmostprobablyhave influenced sea-level and
frequency ofstormfloods.
Chapter 3describescoastal developmentduring theHolocene inrelationtothe
general rise insea-levelandminor fluctuations inthisgeneral trends.IntheNetherlands transgressions andregressions seemtohavebeenmoreor lesssynchronous,apart
fromminor localdifferences.Forsandtransport intheshallowwatersnearthecoast
a distinction isessentialbetweenestuarinecoasts, 'closedcoasts'andatypeofcoast
with tidal flatsshelteredbybarrier islands ('waddencoast'). hstuarinecoasts and
'waddencoasts'areverydynamic,resulting incoastalaccretionanderosionvarying in
timeandspace.Suchaconstantlychanging coastlinehasaconsiderableeffectonthe
dunes,astheywillalsodisappearandappear inadynamicway.Thisresults indifferentiatedduneareas intermsoforigin andage.Themovementsofthecoastline after
theMiddleAgeswereestimatedbyusinghistorical datasuchasoldmaps (Table 2). More
precisedataontheretreatandadvanceofthedune foot inthelasthundredyearsare
presented inFig.20.
Chapter 4describes thegeologyofthecoastalarea (Fig.21andTable 3). The
relationshipbetweentheHolocene sedimentsandcoastaldevelopmentwasobvious.The
granulometryandmineralogy ofbeach anddunesandsshowed remarkable differences,
causedmainlybyPleistocene sedimentary conditions andHolocene coastal development.
Thesedifferencesproved tohavegeomorphological,pedological andbotanicaleffects.
Chapter 5describeshuman influences onthedunearea inthepast.IntheYounger
Dunes,man'sactivitieshavebeenrather important,mainlybyexploitationandhardly in
amoreconstructiveway.Only forcoastaldefenceandtoprotect arable land fromover159

blowing sandhashuman influencebeenstabilizing. Soblowing sandhasbeenacommon
feature forcenturies.Minimaandmaximacanbeattributed toclimatic influences and
tochanges inadministrationandmanagement.Only inthemiddleofthe 19thcenturyor
evenlaterwasanalmostcomplete stabilization ofthedunesachieved.Thedunes are
nowadays fixedtoadegreethathasbeenunusualhistorically.An interesting conclusion
fromthestudyofhistorical dataistheremarkable influence ofmineralogyon sand
blowing.Themost,dynamic areasaresituated inregionswithvery little limeand other
nutrients inthedunesand.Thevegetation isthenvulnerableanddifficult to restore
afterdegradation.
Chapter 6describes themechanisms offormationofcoastaldunes,which differ
betweenareaswithcoastal accretionandareaswithcoastal erosion.Theseprocesses
leadrespectively toprimarydune formationwith itsowntypicalmorphology,and the
secondarydune formation,which includesdeformation anddisplacement ofexisting dunes
afterdegradationofthevegetation.Especially informercenturies,coastal erosion
wouldcreateadunecliffandsetofflarge-scale formationofsecondarydunes.Other
factors,likethealreadymentioned climatic factorsandhuman influences,seemtohave
been less important.
A comprehensive classificationofcoastaldune forms isgivenasused forthegeomorphologicalmapsscale1:25000 (Bakkeretal., 1979a).Basedonthosemapsasmaller-scalemap (scale 1:100 000)isenclosed inthisreport (Appendix 4). Apart fromgeomorphological data,historical dataare includedontheperiods ofduneformationor
destructionby sea.A schematic explanationonthismapdescribes theDutchcoastaldunes.
Themajordistribution ofduneformsproved toberelated tocoastalhistory andsometimestomineralogicalconditions.Themajorpartofthedunesoriginate from secondary
processes.Primarydune formsarerelativily scarceandalmostcompletely restricted to
formerestuaries and 'waddencoasts'.TheyaremostlymorerecentthanA.D.1550.Their
originispartlyoralmostentirely duetohuman activity.
Someattention isgiventoactualprocesses likeblow-outs,overblowing and transport
bysurfacerun-oft.Specialmention ismadeoftheecological featuresofdune slacks
andnaturemanagement,includingwayscreatingnewduneslacks.
Chapter 7tentatively explains causesofthesudden formationoftheYounger Dunes
intheNetherlands andtheexistence ofphases intheirformation.Radiocarbon datings
andarchaeological andhistorical datings inliterature arereinterpreted. Mostofthem
provetobeconnectedwithsecondarydunes,transported inlandoverdistancesofafew
kilometres.The timeneeded forthetransport fromtheirsource tothesitesofthedated
layerscanbe assessed toafewcenturies.Thesedata implied anearlier starttodune
formationthanassumedbyJelgersmaet al. (1970).Probably thebeginningoftheformationoftheYoungerDunes tookplaceby the9thor 10thCentury,-also indicatedby some
historical sources - ,instead ofthe 12th.Also Phase IIintheformationoftheYounger
Dunesmost likelystarted earlier (around 1300 insteadof 1400). Thereviseddatings of
theperiodsofactiveduneformationand theperiods ofrelative stabilitywere compared
withdataonclimatic history andcoastal development inandaftertheMiddleAges.As
the formationofsecondary duneswas thought tobe triggeredbydunecliff formation,
which inturnwascausedbycoastal erosionandeventually byachange inclimate,the
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periodsofthesephenomenawerecompared.Theyshowarathersatisfyingcongruityinthat
amoreAtlanticclimatebroughtmorefrequentstormsurges,coastalerosionandcliff
formationindunes.Theeffectofthesemechanismscouldhavebeenreinforcedbyan
(earlier)riseinsea-leveloratleastafasterrisethannormal.Aperiodwithamore
Continentalandcolderclimate,andretardationintheriseofsea-levelandlessfrequent
stormswouldhavehadanoppositeeffect,asduringtheLittleIceAge.
Chapter8outlinessoilformationindunes.Theproductionanddecompositionof
organicmatter,decalcificationandchangesinpHaretreated.Theseprocessesarecausallyinterrelatedtoahighdegree.Ageneralassessmentoftherateofchangesispresented.Astheparentmaterialispoorinnutrientsandhasalowmoisture-holdingcapacity,
soilorganicmatterplaysanessentialecologicalroleinstorageofmoistureand
nutrients,ofwhichthemajornutrientsN,PandKwerestudiedmost.Themainsource
ofthesenutrientsseemedtobetheatmosphere,whichdeliveredaratherhighinputof
K (especiallyclosetothesea)andN (inrainandbymeansofbiologicalN-fixing
processes).Duringsoilformationageneralincreaseoftheseelementswasdiscernible
inrelativelyrichsoils.Toalesserdegree,thisholdsforP.Leachingofthesenutrientswasthemainoutput.Elementswerestoredinlivingorganicmatter(biomass)and
insoilorganicmatter.Fortheratioofproduction,storageanddecomposition,soil
moistureandpHweredecisivevariables.Decompositionratioswerelowinwetandacid
soils.Inwetduneslackselementsaccumulatedinstronglyhumicorcompletelyorganic
layers.Disturbancesofthesesoilsleadingtoahigherdegreeofaerationorahigher
pH (e.g.bymixingsurfacelayerswithdeeperlayersrichinlime)increasedmineralizationandcausedeutrophication.Otherthreatstotheessentiallyoligotrophicdune
environmentswereairpollution,whichhasincreasedinputofnutrients,andinfiltrationofeutrophicwatertoproducedrinkingwater.Apartfromadirecteffectonthe
duneslackvegetationbyahigherlevelofN,KandP,along-termirreversibleeffect
onsoilsistobeexpected,asPisreadilyfixedbyCa,FeandAlindunesoilsand
slowlyreleased.Infiltrationmethodshavealsocausedincreasingandseriousdamageto
geomorphologyandsoils.
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Bijlagen

BIJLAGE 1. REGIONALE STUDIEVANHETDUINGEBIED TUSSEN EGMONDEN CAMPERDUIN

Toelichting
Dezebijlagebevateengeomorfologischeendeelsbodemkundigebeschrijvingvanéénvan
de16deelgebieden,zoalsdiezijnonderscheidenenbeschreveninzogenaamdedeelrapporten (Bakkeretal.,1979a).Dezebeschrijvingisinvrijwelongewijzigdevormovergenomenterillustratievandedestijdsgebruiktemethodenvanonderzoekenpresentatie.
Deinhoudgeefttevenseentoelichtingopdegeomorfologischedetailkaart (schaal
1:50000)inbijlageII.Dezeiseenverkleindeenongewijzigdeversievandegeomorfologischekaart (schaal1:25000)uitBakkeretal.
HetgebiedtussenEgmondenCamperduinisgekozenomdatdegeomorfologischeverschillenterweerszijdenvande'kalkgrens'bijBergennogalopvallend zijn.Demineralogischeverschilleninhetduinzandhebbenviadebeschikbaarheidvanvoedingsstoffen
invloedopdekwetsbaarheidenhetregeneratievermogenvanhetplantenkleed.Ditkomttot
uitdrukkingindeverschillenindevormenvandeduinen.Deopbouwvanditdeelrapport
isvrijwel identiekaandievandeoverigedeelrapporten.Dehierbesprokengeomorfologischeverschijnselenzijnnietrepresentatiefvoordeoverigeduinen.
Geologie
Voorhetinzichtindegeologischegesteldheidengeschiedenisvanhetgebiedtussen
EgmondenCamperduinzijneenaantalstudiesvanbelang:Eisma (1968),Jelgersmaetal.
(1970),Pons&VanOosten (1976),RijksGeologischeDienst (1967)enboorgegevensvan
hetProvinciaalWaterleidingbedrijfNoord-Holland.OpgrondvandegegevensvanJelgersma
etal.(1970)enPons&VanOosten (1976)iseengeologischoverzichtskaartjevervaardigd,
waarindebelangrijkstezajcenmetbetrekkingtotdeoppervlaktegeologie zijnopgenomen
(fig. 61).
Hetpleistoceneoppervlakbevindt zichnabijEgmondop32m-NAP,bijCamperduin
op13m-NAP.HetlengteprofielvandeRijksGeologischeDienst (RGD,1967)geeftaan
dathetbovenstepakketvanoverwegend fijnzandigeafzettingenuiteencontinentalefase
vanhetEemienstamtenverdervanWeichselien-ouderdomis.Dezelaag,dietot25mdik
kanzijn,ontbreekttennoordenvanEgmond.OnderditpakketwordenmarieneEem-afzettingenaangetroffen,diebestaanuitzandmetkleilagen.TerhoogtevanBergenbereikendeze
sedimenten,doordeopvullingvaneenglaciaalbekken,eendieptevancirca80m.
Keileem,afgezettijdenshetSaalien,komtvoorzoverbekendalleentenzuidenvan
Egmondvoorenspeeltinhethierbesprokengebiedvermoedelijkgeenrol.Ermoetechter
wordenopgemerktdatgegevensvandiepeboringentennoordenvanBergenontbreken.
Depleistoceneafzettingenwordendooreenerosiefoppervlakvandeholocenepakket162

Figuur 61.Geologische kaart van het kustgebied tussen Egmond aan Zee en Petten (naar
Jelgersma et al., 1970;Pons &Van Oosten, 1976).
1= Jonge Duin- en Strandafzettingen op Oude Duin- en Strandafzettingen.
2 - Oude Duin- en Strandafzettingen.
3 « Jonge-en OudeDuin- en Strandafzettingenop veen.
4 - Jonge (enOude)Duin- en Strandafzettingen op Duinkerke-0 zandbanken.
5 = Duinafzettingen op veen in geulen inDuinkerke-I afzettingen.
6 •Afzettingen van Duinkerke.
7 •Veen enwadafzettingen ouder dan Duinkerke-I afzettingen.
8 - Zandbanken, behorend tot Duinkerke-0 afzettingen.
9 = Grensvan Jonge Duinafzettingen.

Figure 61.Geological map of coastal area between Egmond aan Zee and Petten (compiled
from Jelgersma et al., 1970;Pons &Van Oosten, 1976).
1=Younger Dune and Beach deposits on Older Dune and Beach deposits.
2 =Older Dune and Beach deposits.
3 ™Youneer and Older Dune and Beach deposits on peat
4 »Younger (and Older) Dune and Beach deposits on sand barriers of Dunkirk-0 age.
5 = Dune deposits on peat in gullies inDunkirk-I deposits.
6 = Dunkirk deposits.
7 =Peat and tidal-flat deposits older thanDunkirk-I deposits.
8 = Sand barriers,belonging to Dunkirk-0 deposits.
9 =Boundary of Younger Dune deposits.

tengescheiden (Pons&VanOosten,19763- Dithoudtvermoedelijkverbandmetdeeroderende
werkingvankustinbrakenindeCalais-transgressiefasen.Voor zoverbekendontbreekthet
Basisveen.BijPettenwordtditweerindeprofielenaangetroffen.Deholoceneafzettingen
omvattenonderhet zeeniveauvooralmarieneCalais-enDuinkerkeafzettingen.Zeeropmerkelijk,envanderestvandekustafwijkend,ishetvoorkomenvaneenforsekleilaag
(gemiddeld10mdik)tussenEgmondaanZeeenstrandpaal31à32(tennoordenvanBergen
aanZee)diezichonderhetgeheleduingebieduitstrekt (zieookBakkeretal.,1979a).
DekleiisvermoedelijkinhetAtlanticumafgezet (mond.med.S.Jelgersma,RijksGeologischeDienst).Debovenzijdebevindt zichop15-20m-NAP.Hetisonduidelijkofde
afzettingenigverbandhoudtmethetestuarienezeegat,datzichinhetSubboreaalen
SubatlanticumterhoogtevanEgmondbevond.Ditzeegatwasinderomeinsetijdreeds
bijnaopgevuld (Jelgersmaetal.,1970).MetdeliggingvanditzeegathoudtookdesitueringvandeOudeDuin-enStrandafzettingentenhoogtevanBergenverband.Hetconvex
landinwaartsbuigendeverloopvandeze,gedeeltelijkalsstrandwallengevormde,afzettingenillustreert zowelhetkarakteralshetbelangvanditzeegat.Deperiodevan
strandwal-ofinditgevalvloedhaakvormingvaltvermoedelijkinhettijdvak3000-1000j
v.Chr.Deduinvormingopdezeafzettingenkantotnaderomeinsetijd zijnvoortgegaan.
OudeDuin-enStrandafzettingen,metindelaagtenook (Holland-)veenontwikkeling
makenvermoedelijkhetleeuwendeelvandeholoceneafzettingentot ongeveerhet zeeniveau
uit,dievolgenopdepleistoceneafzettingenendeeerderbeschrevenatlantischekleilaag.Vermeldenswaard is,datdeverbreidingvandeOudeDuin-enStrandafzettingen,
zoalsinfiguur61afgebeeld,opmerkelijkisdoorhetfeitdatdeJongeDuinendezewel
grotendeelsmaarnietgeheelhebbenoverdekt.Hetvaltteveronderstellen,datdebewoning
vandeOudeDuinen,zoalsvastgesteldindebinnenduinrandzone,eenrolheeftgespeeld
bijhet'afremmen'vandelandinwaartsstuivendeJongeDuinen.TotwelkniveaubovenNAP
hetOudeDuinoppervlakreikt,isnietvolledigduidelijk.Inondiepeboringenindevalleiendirectachterdezeereepeninblootgespoeldeprofielenaanhetstrandishetoude
oppervlakaantetreffen.DeJongeDuineninhetgebiedzijnvermoedelijkpasinde12e
eeuwenlatergevormd. Indiendegeschiedenisvandeduinvormingovereenstemtmetde
overigeNoord-enZuidhollandsegebieden,zoudenerdrieduinvormingsfasenzijnteonderscheiden (par.4.5).Delokaalherkenbare zonering (indrieën)zoubijdezefasering
kunnenaansluiten.
Vangrootecologischenstriktgeomorfologischgewichtishetgroteverschilin
mineralogischegesteldheidvanhetJongeDuinzand aanweerszijdenvandezogenaamde
'kalkgrens'terhoogtevanBergenaanZee.Inparagraaf4.6isuitvoerigeropdeoorzaken
vandezeverschillen ingegaan (zieookEisma, 1968).Innationaalverbandmagervaneen
scherpegrenssprakezijn,meerindetailbekekenisdeovergangminderduidelijk.Eenen
anderblijktookalsenkelegegevensmetbetrekkingtothetgehalteaantoermalijnen
veldspaat (naarEisma,1968)endekalktoestandderbodem (naarBijhouwer,1926)in
kaartjes (figuren62en63)wordenafgebeeld.
Historische geografie
Bijdestudievandekustontwikkelingendeduinevolutieisgebruikgemaaktvanhistorischekaartenuitde17eeeuwenlater,alsmedevanliteratuurgegevens.Debelangrijkste
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Figuur62.Gehaltenveidspaatentoermalijnindefractie200-250pm (naarEisma,1968).
26-r^T

27

II

28-j

1

VSchoorl

29-f

30-J
31

7

32

/

y^^^r_Bergen

X

jÇ^SJ
Bergena. ZeeMSSyi
33 " Ä f ^ ^ "

35-ft----------- y\rJ
36Wff-;-;>-^

37

T^Bc^^

38-MMö$r^7
JMóJff'ïgrnonda Zee

^

5ÎST

L------J veidspaat
L-_-_-3 R-1.1*;
I
1 veidspaat

I

I <R%

. V toermalijn
<
T<5%
0
1km

Figure62.Feldsparandtourmalinecontentsinthefraction200-250um(afterEisma,
1968).Veidspaat=feldspar;toermalijn=tourmaline.

gegevenszijnineen'historischkaartje'(figuur64)verwerkt.
Pons&VanOosten (1976)schatten (I)dekustterugwijkingterhoogtevanSchoorl
sindsdevroegemiddeleeuwenop3-4km.Hetverdernoordwaartsgelegengebiedkendeeen
nogveelgroterterreinverlies,meerzuidelijkegebiedeneenduidelijkerkleiner(zie
deelrapportenPetten-DenHelderenIJmuiden-EgmondinBakkeretal.,1979a).Redelijk
betrouwbaregegevenskunnenpasaanhistorischekaarten,zoalsdievanJoh.Douw(anno
1680)wordenontleend (afgebeeldinJelles,1968).Hieruitblijktdatdehoogwaterlijn
terhoogtevanCamperduinsindsdienzo'n800mlandwaartsisverschoven.Deverliezen
zijnverderzuidelijkmindergroot:bijEgmondindeordevaneenhonderdtalmeters.Een
kaartuitongeveer1730vanhet 'HooghheemraetschapvandeUytwaterendeSluyseninKennemerlantendeWest-Frieslant'laatziendatdeduinvoetbijCamperduinongeveer500m,
bijEgmondongeveer100mveraerzeewaartslagdannu.Jelles (1968)vermeldtdatde
kerkvanEgmonddieinde17eeeuwnogopveiligeafstandvanzeewasgelegen,in1743
tenprooiaandegolvenviel.Opvallendbijdekaartenuit1860en1730isdaterdestijdsnogeen-zijhetsmalle-duinstrooktussenCamperduinenPettenaanwezigwas.Deze
verdweendoorvoortgaandekustafslag,diehiereeneindevondindeaanlegc.q.verleggingvandeHondsbosscheZeeweringindehuidigepositieinhetjaar1823.Ondanksde
fixatievanditkustgedeeltebleefdeduinvoettussenCamperduinenEgmondachteruitgaan.

165

Figuur63.GehaltenCaCÛ3vandebovenlaagvandebodem (0-30cm)(naarBijhouwer,1926).

Figure63.ContentofCaCC>3insurfacelayerofsoil (0-30cm)(afterBijhouwer,1926).

Tussen1858en1971bedroeghetverlies100-150m.Deaanlegvanstrandhoofdennoordelijk
vanstrandpaal30heeftdeachteruitgangwellichtenigszinsgeremd,maarniettotaalverhinderd.Ooknunogisdekustaanafslagonderhevig.
Ophethistorischkaartje (fig.64)staantevensenkeledammenofdijkenaangegeven
aandenoord-enoostzijdevanhetduingebied.Deliggingendeperiodenvanaanleghébbentemakenmetdeopdringendezee,diezichhalverwegedemiddeleeuwenviadedoorbraak
vanhetZijpergatookeenwegbaandenaardelaaggelegengebiedentenoostenvanhetduingebied.Hierbijfungeerdedelaagte,waarlangsdeRekerenoordwaartsstroomde,alstoegangsmogelijkheidvoorhetzeewater.Deaanlegvandeeerstedijkenbeperktezichtotde
verdedigingvandestrandwalgronden (bijv.bijAagtdorp).Laterwerddelaagtevande
RekerebijSchoorldamendoordeaanlegvandeSchoorlseZeedijk (voor1270)definitief
ingedijkt.Wathetontstaanendeevolutievandeduinenbetreftzijnerslechtsweinig
bronnendieinzichtbieden.Schermer(1957)vermeldtmiddeleeuwsebewoningssporeninhet
uitgegravendeelvandeHargerzandwinning,waarbijdedateringopde9etotde11eeeuw
uitkwam.Soortgelijkearcheologischevondstenzijnaanhetstrandgedaan.Dedateringen
stemmenovereenmetdedoorJelgersmaetal.(1970)vermeldedateringenvandeJonge
Duinafzettingen (12eeeuw).
Demiddeleeuwenzijnwatmeldingenoverduinvormingofverstuivingenbetreftduister
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tenoemen.In1494en1514werdenverliezenaanlandbouwgrond respectievelijk huizen
bijCamperduinenSchoorl gemeld,waaruitblijktdatdebinnenduinrandnogverder landwaartswerdverplaatst.Inde17een18eeeuwblijkennogregelmatig beplantingente
wordenuitgevoerd tegendezorgwekkendeverstuivingen.Vooreendeelkantrouwensdeoverexploitatievandeduinenalsoorzaakvandeverstuivingenwordenaangevoerd (Jelles,
1968).
Kops (1795)meldtdatindietijdindeSchoorlseduinenallesstoof,behalvede
vóór-enachterzijde (respectievelijkdebinnenduinrandenzeereep),terwijldeBergerenEgmonderduinenineenbetereconditieverkeerden.Enkeletientallen jarenlater
rapporteert Gevers (1826)datterhoogtevanKamp (Camperduin)enGroetalles onherkenbaar
isdoorde'verschrikkelijke staatvanverstuiving'.Ditgoldookvoorhetterreinten
westenvandeHeeren-enBokkenweideentennoordenhiervantotaanhetVóór-ofGanzenvlak.Hijsignaleert stuivende 'blinkers'envermeldtookdatdeBokkenweidehalfondergestovenis.
Inde19eeeuwwordendeverstuivingen,metnameindetweedehelftvandieeeuw,
alvooreengrootdeelbeteugelddoorhelmaanplantenbebossing.Desondanks zijner
ronddeeeuwwisselingenenkeletientallen jarennadiennog steedsbelangrijke stuifgebiedenaanwezigindeSchoorlseduinen.Braak (1919)noemtenige stuifduinen,waaronder
de 'Blinkert',terhoogtevanhetZwanenvlak,diezichindejaren 1917-1918nogmeteen
snelheidvan6m/jverplaatste.Inlaterjaren zijndoordeverdergaandevastlegging géén
grootschalige verstuivingenmeertemelden.
Doorbestuderingvandehistorischekaarten zijn,methetnoodzakelijke voorbehoud,
vooralwatbetreftdeoudereexemplaren,enigeconclusiestetrekkenomtrentdeverschilleninverstuivingsintensiteit binnenhethierbesprokengebied.Afgaandeopde
kaartvanDouw (1680)heeftdebinnenduinrand sindsdienweinigofgeen verplaatsing
ondergaan.Vergelijkingvandekaartenanno 1680,1730, 1858en1971 leidttotdeconclusiedatvooral tennoordenvandelijnBergen-Bergen aanZeeingrijpende veranderingen
inhetreliëf zijnopgetreden,evenalstenwestenvanhetvalleiencomplex Heidevlak,
Bokken-enHeerenweide.Ditstemtovereenmetdeeerderaangehaalde schriftelijkebronnen.
Hetgenoemdevalleiencomplexendeoostelijkdaarvangelegenduinreeks lijkensindsde
17eeeuwweinigveranderingentehebbenondergaan,afgezienvandeeerdergenoemdegedeeltelijke overstuiving derBokkenweideendeongetwijfeld opgetreden lokaleverjongingsprocessenindehogere duinruggen.
Invloeden van de mens
Indirecte invloedenvandemensopreliëfenbodems,zoalsenerzijds roofbouwdooroverbeweiding,hout-enstrooiselroofmetalsgevolgverstuivingen,enanderzijdshetvastleggenvanstuivende gedeeltendoorhelmaanplant zijnvermoedelijk gedurendedegehele
bestaansperiode vandeJongeDuinenvanbelanggeweest.Directe invloeden zijninhet
gebiedvrijbeperkt gebleven.Demeestopvallende activiteitenbetreffendeaanlegvan
duinakkersmetnamedichtbijdezeedorpen,dekustverdediging, zandwinning,waterwinning
enbebouwing (o.a.recreatieve bebouwing).
Opmerkelijkishoezeermineralogische verschilleninhetduinzandindeagrarische
activiteiten totuitdrukkingisgekomen.Duinakkertjes zijnvrijwel geheelbeperkttot
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hetkalkrijkegebiedtenzuidenvanBergenaanZee.Debeterebodemkundigeeigenschappen
warenvermoedelijkdeoorzaakhiervan.Indirectzaldegroterestabiliteitvandekalkrijkeduinen ookeenrolhebbengespeeld.Degrootsteconcentratieakkerbouwlandjeswordt
paltennoordenvanEgmondaanZeeaangetroffen.EnkelepercelenliggeninhetvalleicomplexBokken-enHeerenweide.Demeesteakkerszijnverlaten,sommigezijnnogingebruik.Veelalzijnzijdiepuitgegraventenbehoevevaneengunstigevochtvoorziening
indebouwvoor,wellichtookalsreactieopeengedaaldegrondwaterspiegel.Deaanlegvan
deakkersdateertgetuigedetopografischekaartenanno1851en1894vooralvannade
eeuwwisseling.
Dekustverdedigingzorgdeenzorgtvooractiviteitenalsdeaanlegvanstrandhoofdenenwerkzaamhedenaandezeereep,zoalsbeplanting,hetplaatsenvanschermenofhet
-minofmeergecontroleerd-naarbinnenlaten'rollen'vandezeereep.Lokaalwordt
grondverzettoegepast,zoalsbijdeinmiddelsvrijwelvolledigantropogeneaansluiting
vanhetduinopdeHondsbosscheZeewering.Afgezienvandegedeeltenbijdedorpen
EgmondenBergenaanZeemaaktdebreedtevanhetduingebiedgeeningrijpendemaatregelen
noodzakelijkondanksdegestagekustafslag.Zandwinningheeftlokaaleenbelangrijkerol
gespeeld.Dezandwinning('zandmennerij')bijHargenbestondalinde18eeeuw(o.a.
Kops,1798).HetzandwerdonderanderevoorglasfabricageinEngelandgebruikt.Erzijn
aanzienlijkemassa'sduinafgegraventotnabijhetgrondwaterniveau.Opdezewij^eontstondenkunstmatigevalleienvantientallenhectaresinoppervlakte.Minderuitgebreid
isdeafgravingbijdeBrouwerskomtennoordenvanSchoorl,diesinds1890inexploitatie
3
isgenomen(Nieuwenhuizen,1977).Eenanderebelangrijkeuitgraving (65000m)isuitgevoerdinhetGanzenveldindejaren1960-1963 (Wartena,1964).
Waterwinning,in1885indeduinenbijBergengeïntroduceerd,heeftdeaanlegvan
kanalen,leidingenengebouwenmetzichmeegebracht.Andere 'industriëleactiviteiten'
zijndewinningvangas.EentweetalemplacementenbijBergenaanZeeenHargenaanZee
behorenhierookbij.HetstortenvanvuilnisgebeurdevroegeronderandereindeVerbrandePan(Bijhouwer,1926).
DebeidezeedorpenEgmondaanZeeenBergenaanZeezijndelaatsteeeuwaanzienlijk
uitgebreidvooralindena-oorlogsejaren.Eenvrijgrootdeelvandeduinenisaande
bouwvanrecreatiewoningenopgeofferd.Helaaszijnhogeflatsnuookhetsilhouetgaan

Figuur64.Historischekaartvanhetduingebied tussenEgmondenCamperduin(naar
Bakkeretal.,1979a).
HWL=hoogwaterlijn;DV=duinvoet
4=voormaligcultuurland
1=duinenvermoedelijk indemiddel5=dorpanno1858
eeuwengevormd
6=dorpanno1970
2=duinenvermoedelijkstuivend
7«dijk
anno1858
3=uitgraving
Figure64.HistoricalmapoftheduneareabetweenEgmondandCamperduin (fromBakker
etal., 1979a).
HWL•high-watermark;DV=dune-foot
4-formercultivatedarea
1»dunesprobablyformed inthe
5=villageanno1858
MiddleAges
6"villageanno1970
2=dunesprobablymobileanno 1858
7=dike
3=excavation
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Figuur65.Indelingingeomorfologischegebieden(toelichtinginde tekst).
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Bergen a. Zee

3km

Figure65.Classificationofgeomorphologicalareas (explanationintext).

bepalen.Nauwmetderecreatieverbondenisdeaanlegvanwegenensomszeergroteparkeerterreinen,zoalsbijHargenaanZee.
Eeningreep,dieslechtsindirectopdegeomorfologischegesteldheidinwerktisde
grootschaligebebossingvanafcirca1890,diezowelvooreenstabilisatievandedestijds
stuivendeduinenzorgdealsvooreenverdoezelingvanduinvormen.Deafnamevandynamiek
ingeomorfologischenlandschaps-ecologischverbandwordtnaderbesproken.AndereconsequentiesvandenaaldhoutaanplantinhydrologischenvegetatiekundigopzichtwordenbesprokeninBakker (1981)enVanZadelhoff (1981).

Geomorfologie (tevens uitleg bij bijlage 2)
Degeomorfologische (enbodemkundige)gesteldheidvanhetgebiedEgmond-Camperduinblijkt
sterksamentehangenmetdemineralogischeeigenschappenvanhetmoedermateriaal.Dever-
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schilleninkalkrijkdomzijnduidelijkweerspiegeldindeduinvormen.Hetkalkarmezand
isdoordegeringevitaliteitenheteveneensgeringeregeneratievermogenvandebegroeiingaanvrijwelongebreideldeverstuivingenonderheviggeweest.Ditheeftgeresulteerdineenzeersterkuitgewaaidterreinmethoge,alshetwareopeengeschovenduinenreeksenaandelandzijdeeninhetcentraledeeleenuitgestrektgebiedmetsomsgoed
ontwikkeldeloopduinenenloopduinvlaktes.TenzuidenvandelijnBergen-BergenaanZee
ishetkarakterveranderdeniseendrievoudigezoneringwaartenemen,zoalsvakerin
dekalkrijkevastelandduinen.Hoewellastigtebewijzen,ishetmogelijkdatdebeduidend
grotereduinbreedtetennoordenvandekalkgrensmedeeengevolgisvandegrotereverstuivingskansenaldaar.Voortsblijktookdeagrarischeactiviteit (métinvloedop
reliëfenbodem)vrijwelbeperkttezijngebleventothetkalkrijke (='vruchtbare')gebied.Overigenskunnenhierookgeografischeensociaal-economischefactorenmedeeen
rolhebbengespeeld.
Debesprekingvandegeomorfologischegesteldheid (somsmeteenaanduidingvande
bodemgesteldheid)geschiedtaandehandvaneenindelingin13minofmeerhomogenegebieden.Deindelingisweergegeveninfiguur65(schaal1:100 000).Uitdrukkelijkwordt
vermelddatdegebiedsafbakeningvooralinhetkalkarmegebieddoorhetzeerlangeen
intensievestuivenvangebiedenmindergemakkelijkis.Hetzelfdegeldtvoorhetovergangsgebiedtussenkalkarmenkalkrijk.Dehiergebruiktenummeringisuitsluitendvoorgeomorfologischeeenhedentoegepast.
1.DezoomvanOudeDuinenlangsdebinnenduinrandtussenBergenenCamperduin.
2.DekalkarmebinnenduinreekstussenBergenenGroet.
3.Eenzonemetoverwegendgesloten,kalkarmeduinentenwestenvangebied2.
4.Eenkalkarmgebiedmetgrotevalleienenduineninhetcentraledeel (Ganzevelde.o.).
5a.Eenzone,westelijkvangebied4,metoverwegendgeslotenduinenenenkelevalleien.
5b.HetgebiedvanhetHargergatenomgeving.
6(a+b). Eenzonelangsenmetinbegripvandezeereepmetkleinevalleienenduinen
tussenCamperduinenBergenaanZee (overwegendkalkarm).
7.EenzonemetduinenenvalleientennoordenvandelijnBergen-BergenaanZee.
8.Debinnenduinreeksmetwestelijkdaarvaneenvalleiencomplexindekalkovergangszone
(incl.VerbrandePan,Bokken-enHeerenweide).
9(a+b). De (gesloten)binnenduinreekstussenHetWoudenEgmondaandeHoef.
10.HetoverwegendgeslotenduintenwestenvandeVerbrandePan,Heeren-enBokkenweide.
11.IdemtennoordenvanEgmondaanZee.
12.DeduinenenvalleienlangsenmetinbegripvandezeereeptenzuidenvanBergenaan
Zee,nagenoegzonderakkertjes.
13.Idem:metzeerveelakkers.
Ad.1.DezoomvanOudeDuinen
TussenCamperduinendezuidgrensvanBergenenhetBergerbosbevindtzicheenlicht
hellendezonevanOudeDuin-enwellichtStrandzanden.Dezezoneboodenbiedtplaats
aandemeestedorpen,metnamedeanderekernen,zoalsCamp (=Camperduin),Groet,
Bregtdorp,Catrijp,SchoorlenBergen.Delokatievan 'geesten',oudemiddeleeuwseakker171

grondenmeteendikke,humeuzebouwvoorindezezonewijstoplangdurigebewoningen
landgebruik.Landschappelijkgezienisdezezonemetdeeigenbegroeiingenbebouwing,
geflankeerddoorhogesteileduinenenerzijdseneenopen,ruimepolderanderzijds,zeer
interessant.Bijdeafgrenzingopdekaart isgebruikgemaaktvandeglobalegeologische
gegevensendeterreinhoogtes.Voornadere informatiewordtverwezennaardeGeomorfologischeKaart 1:50 U00blad 19W (StichtingvoorBodemkartering, 1980).
Ad. 2.DebinnenduinreekstussenBergenenGroet
Dehoge (totméérdan5Um+NAP)duinenreeksisgekenmerktdoorsteiletotzeersteile
hellingenaandelandzijde.Hetgeheelmaaktdeindruk-hoewellatereverstuivingenhet
beeldhebbenverstoord-alsloopduinenreeks (R)tezijnontstaan.Hetiswaarschijnlijk
datdezerugdeeersteverstuivingsfase (vóór1300)vertegenwoordigt,waarbijvaltaante
tekenendatdelandinwaartsebewegingdeelsdoormenselijkeactiviteiten isafgeremd.
Lokaalheeftervermoedelijknadeeerstefixatienogweldoorstuivingplaatsgevonden.
Nade 17eeeuwisdezeopgrondvaneenvergelijkingmethistorischekaartenechtervan
beperkteomvanggebleven.Deloefhellingenvanhetsysteemvertoneninhetalgemeeneen
veelflauwerehelling.Ookditwijstopeensnelverplaatsteduinreeks.Dezoneisdoor
bebossingvrijwelcompleetenblijvendvastgelegd.Aandebinnenrandzijnenkeleuitgravingenc.q. afgravingenteonderkennen.Vermeldenswaard isdeBrouwerskomnoordelijkvan
Schoorl.Debodemsinvrijwelhetgehelegebiedzijndiepuitgeloogd.
Ad.3.Dezonemetoverwegendgeslotenduinentenwestenvangebied2
Westelijkvandebovenbeschrevenbinnenduinreeksliggenduinen,dieinfeitetegende
barrièrevandeoostelijkerduinreeks zijnaangestoven.Nochuithistorische,nochuit
anderegegevens isietsconcreetsoverdeperiodevanvormingbekend.Het ismogelijkdat
dezezoneslechtséénofenkeleeeuwenoudis.Dehoogtenvandeduinenliggenrondde
30m.
Ad.4.Hetgebiedmetgrotevalleienenduinen (Groot-enKleinGanzenveld)
Ditgebiedomvatuitgestrektevalleienloopduinvlaktes (Uf), loopduinen (Lo)enlengteduinen (Pj)envertegenwoordigteenterreinmetextremeverstuivingskenmerken.Devalleienzijntotophetgrondwateruitgestoven.Deloopduinen,inhet idealegevalmetegale,
flauweloefhellingenenzeersteilelijzijden,zijnontstaanineenvrijwelonbegroeide
situatiemeteenrelatiefsnelleverplaatsing.Delengteduinen,diesomsaandeloopduinenzijngeassocieerd,duidendeverplaatsingsafstand en-richtingaanenzijnopte
vattenalsdelen,die-dankzijenigebegroeiingnog enigszinsgefixeerdwerden.Hunstrekkingindewindrichtingmaaktdeverdereverstuivingskansvanzelfsprekendkleiner.Wat
devalleienbetreft:opmerkelijkenuitzonderlijk isdezeerhogeliggingvandevalleibodemstenopzichtevanNAP.Dezebedraagtcirca10m.Ditvaltteverklarenuitdezeer
hogegrondwaterstandtentijdevanhetontstaan.Dezehangtophaarbeurt samenmetde
groteduinbreedteendehydro-geologischeopbouwvanhetgebied.Degrondwaterstandis
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hier,zoalsinBakkeretal.(1979a)isvastgesteld,aanzienlijkgedaald.Ditheeft,
afgezienvanalleandereconsequenties,ookeeneffectopdegeoraorfologie.Padvorming
leidtnamelijkindezeverdroogdedelentotstuifprocessen,waarbij lokaaluitstuiving
totbenedenhetoudevalleiniveauplaatsvindt.Bodemkundig zijndevalleienalsmatig
diepontkalktenverzuurdtebeschouwen.Op70en 100cmondermaaiveldwerd inhet
KleineGanzenveldkalkhoudend zandaangetroffen.Tweeoorzakenliggenhieraanvermoedelijk
tengrondslag.Teneerste ishetterreinnietalteoud.Tentweedeheeftdegrondwaterspiegelhiertotvoorkortvrijhooggelegen (ziedeelrapportEgmond-Camperduinin:
Bakkeretal,1979a),zodatuitspoelingrelatiefgeringwas.Anderevalleienzijnechter
dieperontkalkt (totbuitenboorbereik=méérdan 120cm).Eenbijzonderheidisvoorts
datvaakwerdvastgestelddatverdroogdeprofieleneenhogerebodemdichtheidvertonen
indedoorhetgrondwaterbeïnvloedegedeelten.Vermoedelijk zijndezandkorrelsdoor
grondwaterbewegingendichteropeengepakt (hoofdstuk8 ) .
Insommigevalleienisduidelijkteziendatdeduinverplaatsing infasenisverlopen.Ditvaltaftelezenaanerosieresten ('pollenrijen',par.6.2.7)entevensaan
hetverschilinuitstuifniveau.
Ad. 5a.De zonemetoverwegendgeslotenduinenenenkelevalleientenwestenvangebied2
Dezezoneomvathogereduinenmeteenontstaanswijzevergelijkbaarmetdievanloopduinen
(Lo)ofeen,diecomplex is (D).Erzijnnamelijkookallerleiverjongingsvormen(stuifkuilenen-geulen)aanwezig,evenalskleineuitblazingsvalleien.Duidelijkegeomorfologischestructurenontbreken.
Ad.5b.HetHargergatenomgeving
IndeafgelopeneeuwenisterhoogtevanHargeneenaanzienlijkehoeveelheid zandafgegraven.Hetresultaatiseenaantalkunstmatige laagten,omgevendoorsteilafgegraven
duinhellingen.Demeestnoordelijkgelegenlaagtewatertviaeenbredeslootafopde
Hargervaartenisalscultuurland ingebruik.Eenduinwaterbronende landschappelijk
fraaieliggingmakenhettoteenbijzonderterrein.De zuidelijkergelegenlaagtedoet
ookquabegroeiingaaneenduinvalleiherinneren.Debodemvandezevalleiisoverwegend
kalkloos.
Ad. 6(a+b).Dezonelangs,enmetinbegripvan,dezeereeptussenCamperduinenBergen
aanZee.
Dezeduinstrookbestaatoverwegenduitmicro-parabolen (EfJ,lokaleloopduinen (Lo)en
kleine,enkelvoudigeuitblazingsvalleien (Ue)ensamengesteldeuitblazingsvalleien (Uc).
Ookkomenduinvormenvoorvaneenovergangskaraktertussenparabool-enloopduinvorm.
Dezezijnaangeduidalsduinenmeteencomplexegenese (D). Inbodemkundigopzichtis
ernaarhet zuidentoeindevalleieneentoenamevandekalkrijkdomoptemerken.Dit
heeftvermoedelijkmeteenverandering ineigenschappenvanhetmoedermateriaaltemaken,
aangezienouderdomsverschillenmindervoordehandliggen.Hetonderscheid indesubge173

biedenberustopdekalktoestand.Hetgebied6aheeftdiepontkalktebodems (kalkbuiten
boorbereik=>120cm)indevalleien.Degehelezonewordtgeflankeerddooreenzeereep,
dielandinwaarts 'rolt'ofeenactiefafslagklifvertoont.De 'rollendezeereep' (Ze)en
deveelaldaaraanverbondenverstuivingszones (Oa)zorgenvoorverkleining enoverstui-vingvanbelendendevalleien.Dezeereepgrenstaaneensmal,erosiefstrand,datgedeeltelijkmetstrandhoofdenisbezet.Opmerkelijk isdatindevalleientennoordenvan
BergenaanZeeopgeringedieptehetOudeDuinoppervlak isaangeboord.Ookophetstrand
wasdithetgeval.
Ad. 7.Dezonemetduinenenvalleien (middengedeelte)tennoordenvandelijnBergenBergenaanZee
Deliggingnabijdemineralogische grens (Wadden-enDuindistrict)enhetgeomorfologische
patroon zijnredenenomhetalseenovergangsgebied tebeschouwen.Hetgeheelomvat
paraboolachtigevormenenuitblazingsvalleien.Debodemisoverwegenddiepontkalkt,ook
indevalleien (dieperdan 1m ) . Hetovergangskarakterkomtooktotuitdrukking inde
vegetatietypen,dieDoing (1966)inditgebiedaangeeftendebevindingeninhetvegetatiekundigdeelrapport (Bakkeretal.,1979a). Inhetgebied liggenenkelewinningskanalen
(nugrotendeelsdrooggevallen),dietotenkelemetersdiepzijnuitgegraven.
Ad. 8(a+b).DebinnenduinenreeksenhetaangrenzendevalleiencomplextussenBergenen
DeHoef
Dezebinnenduinenreeks enbelendendevalleien zijnvermoedelijk indemiddeleeuwenontstaan,mogelijkzelfsindeeersteduinvormingsfase (JDI).Deduinenreeks (hoogteca.
30meter)vertoontkenmerkenvaneenloopduinenreeks,datwil zeggeneensnelverplaatst
geheelmeteenvrijsterkelijzijdeeneengelijkmatigoplopendeloefzijde.Geziende
groteouderdom,mogelijkeverjongingsprocessenende liggingnabijdekalkgrens ishet
moeilijkeenonderverdelingtemakenopgrondvandekalktoestand.Dekalkarmoedevande
bodemkanprimair zijn (eigenschappenvanhetmoedermateriaal)ofdooruitlogingontstaan.
Juistinditgebied zoueenuitgebreidonderzoeknaardekalktoestandnoodzakelijkzijn.
Vooronsdoel isompraktischeredeneneensubgrensaangebrachtbijdedoorsnijdingvan
dewegBergen-BergenaanZee.Het isechterreëlermeteengeleidelijkbodemkundige
gradiënt (kalktoenameinzuidelijkerichting)inde lengterichting terekenen.Deaangebrachte 'grenzen'berustendeelsopdeeerderbeschrevengeologische informatieenopde
vegetatie-karteringenvanDoing (1966)enBakkeretal.,(1979a).
Hetvalleiencomplexvertoont indekalktoestandvandebodemnogalwatvariaties,
dienietstrokenmeteenzeergeleidelijkkalkrijkerwordennaarhet zuidentoe.Ineen
laaggedeeltevanhetHeidevlakwerdkalkrijkmateriaalop0,5 mondermaaiveldaangetroffen.Verder zuidelijkwasdeontkalkingsdiepte 1-1,5 m.HalverwegedeBokkenweide
aandeoostzijdewasdebodemop0,8mdieptekalkrijk.BijdeHeerenweideneemtdekalkrijkdomverdertoe.Hiermeeheeftvermoedelijkookdeaanwezigheidvanvoormaligcultuurlandtemaken.
Opmerkelijk isdat indevalleijuisttennoordenvandewegnaarBergenaanZeebij
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eendiepeboringop2mdieptehetOudeDuinoppervlak isaangeboord (valleiniveau circa
4,5-5 m +NAP,datwil zeggenoppervlakOudeDuinenop 2,5-3m +NAP).
Ad. 9(a+b).Debinnenduinenreeks tussenhetWoudenEgmondaandeHoef
Dezevrijwel geslotenduinenreeks stemtsterkovereenmetgebied 8,datwil zeggeneen
loopduinenreeks (R).Het ismoeilijkuit temaken inhoeverredewindkuilen en -geulen
hetgevolg zijnvanverjongingsprocessen inlatereverstuivingsfasen ofdatdezevan
hetbeginafaanaanwezig zijngeweest.Deontstaansperiode valtvermoedelijk ook inde
faseJDI.Deduinenreeks grenstaanpoldergebied.OpenkeleplaatsenmaakthetJonge Duin
contactmetOudeDuin-ofStrandafzettingen. Dit isnietopdekaartaangegeven.Men
wordtverwezennaardeGeomorfologischeKaart 1:50 000,blad 19W (StichtingvoorBodemkartering, 1980). Deduinenreeks sluit inhetnoordelijk deelaanopeenjongereduinenreeks (zieonder 10). Inhet zuidenbevindt zichtussendetweehoofdstructuren een lager
gedeelte,deelsalssamengesteldeuitblazingsvallei (Uc)beschouwd. Derestbestaatuit
kopjes (K). De lageredelen zijnomgezet inakkertjes.Deze laagte isinzijngeheel
alssubgebied 9bonderscheiden.Debodem inhetgebied isondiep (maximaal enkeledecimeters)ontkalkt.
Ad. 10.Deduinenreeks tenwestenvandeVerbrande Pan,Heeren-en Bokkenweide
Dezeduinenreeks isvermoedelijk, indiennamelijk de zonering coorespondeertmetdievan
dedoorJelgersmaetal. (1970)beschrevengebieden,indeperiode 1300-1600gevormd en
eventueel latervervormd.Dezeoverwegend geslotenduinenreeks heeftkenmerkenvaneen
kamduinenreeks (Pk)envindteenvervolg ingebied 11.Deduinen zijn 25-30mhoog.
Ad. 11.Deduinenreeks inhetverlengde gebied 10tennoordenvanEgmond
Dezeduinenreeks,oppraktischegrondenvangebied 10onderscheiden,heeftvoorhet
overigedezelfde kenmerkenenisgekarteerd alskamduinreeks(Pk).
Ad. 12.Deduinenenvalleien langs,enmet inbegripvan,de zeereeptussenBergenaan
Zeeenstrandpaal 35
Deduinenhebbenhieroverwegend eenparaboolstructuur enzijndienovereenkomstig ingedeeld (Ph).Debijbehorende valleien zijnvanhettypeenkelvoudige uitblazingsvallei
(Ue). Debodemvandevalleienvertoont eenmerendeelsondiepe (enkeledecimeters)ontkalking.Lokaal isechter eendiepereontkalking vastgesteld, zoals indebuurtvanBergenaanZeeopenigeafstand vande zee.Dithangt samenmet lokaalkalkarmmoedermateriaal.
Detoestandvande zeereep enhet strandduidtopeenduidelijk geringerekustterugwijkingdannoordelijk vanBergenaanZee.KIifvorming,verplaatsing van zeerepen
landinwaarts enhetverkleinenofvolstuivenvanvalleien zijnhiervanweinig ofgeen
betekenis.
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Ad. 13.Deduinenenvalleienlangs,enmet inbegripvandezeereep,tussenstrandpaal
35enEgmondaanZee
Ditgebiedvormthetvervolgvanhetonder12beschrevenlandschap,metditverschildat
hiervrijwelallelageredelenvandevalleienenhetkopjesterreinminofmeer intensief
incultuurzijngebrachtvoordeaardappelen-engroententeeltvanEgmondaanZee.De
percelenzijnsomsdiep (,1—1,5m)uitgegravenvooreengoedevochtvoorziening. Inmiddels
zijnveelakkersverlaten,vooraldemeestexcentrischgelegenexemplaren.Dichtbijhet
dorpzijndeakkersnogwel ingebruik. Inzekeropzichtheefthetterreineencultuurhistorischewaarde,aangezienhetterreinherinnertaandevaakmoeizameduinculturenin
devorigeeeuwendevooroorlogsejarenindezeeeuw.Deaangrenzende zeereep isstabiel
(Zs)ofvertoonteenfossielklif.
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BIJLAGE 2 :LEGENDA GEOMORFOLOGISCHE KAARTEN 1:25000 (NAAR BAKKER E TA L . , 1979A).

I STRAND & STRANDVLAKTE/BEACH &BEACHPLAIH

1

Sd

Sc

HÉ

Uc

Strand/Beach

Lo

Strandvlakte (evt. met onbegroeide
strandduintjes)/Beachplain (sometimes
with bare embryo dunes)

Uf
R

I I PRIMAIRE DUINVORMEN/PRIMARYDUNE
FORMS

C^

Samengestelde uitblazingsvalleien
(secundaire v a l l e i e n J / M u l t i p l e secondary dune slacks
Loopduinen/Secondary barchans

Loopduinvlaktes/Dune slacks related
_ ^ _ ^ to secondary barchans

0*
V

N^v Loopduinreeks/Precipitation ridge
IVOVERIGE DUINVORMEN/OTHER DUNE FORMS

1.

Begroeide strandduintjes/Plant covered
beach dunes

Za

Zeereep/stuifdijk: i n opbouw/Firstdune ridge: growing

' /
Zs
Zt

Ze

- >
- >

O

Vi

Vi

Eh

Ee

?*

Zeereep/stuifdijk: stabiel of met
k l i f / F i r s t - d u n e ridge: stable or with
cliff

K

Kopjesduinen met kleine uitgeblazen
laagtes/"Kopjes' with small blown-out
depressions

Ku

Fossiele zeereep/stuifdijk/Former
f i r s t - d u n e ridge
'Rollende' zeereep/stuifdijk/
' R o l l i n g ' f i r s t - d u n e ridge

Ko ++ ++ ++++ +1
+1

Onvolledig afgesnoerde strandvlakte
(primaire duinvallei s . 1 . ) / P a r t l y
c u t - o f f beach plain

Ns

Kopjesduinen, door overstuiving gevormd/'Kopjes' formed by overblowing
sand
Duinvallei met onbekende of complexe

slack of unknown or com1genese/Dune
plex o r i g i n

Afgesnoerde strandvlakte (primaire
duinvallei s . s . ) / F u l l y c u t - o f f beach
plain (primary dune slack)

Duinvlakte, meestal door overstuiving
ontstaan/Dune p l a i n , mainly formed
by overblown sand

I I I SECUNDAIRE DUINVORMEN/SECONDARY
DUNEFORMS

VOPEN WATER/OPEN WATER
Natuurlijke duinmeren en-plassen/
Natural dune lakesandponds

'Strandpollen': erosieresten/'Strandp o l l e n ' : erosion r e l i c t s
Gekerfde (ex)zeereep: met uitblazingskui1en/-geulen/(Former) f i rst-dune
ridge with blow-out features
Enkelvoudige u i t b l a z i n g s v a l l e i (secundaire v a l l e i ) / S i n g l e dune slack,
originated by blowing out (secondary
dune slacks)

IEf

Duinenmetonbekendeofcomplexe
genese/Dunes with unknownorcomplex
origin
Kopjesduinen (ongedifferentieerd)/
'Kopjes' (undifferentiated)

D

Gegraven duinmeren en-plassen (excl.

I—I
Iwol
I—I

n
infiltratieenkwelplassenJ/Excavated
1 idune
lakesandponds (excl. infiltradu onandpondswith seepage frominfiltration water)
1 ti

Infiltratie-enkwelplassen ingrotendeels natuurlijke laagtes/Infiltration
and ponds with seepage from infiltrationwater mainly innatural depressions

Duinen met k l e i n e , enkelvoudige u i t blazingsvalleien: streep- en microparaboolcomplexen/Dunes with small
single dune slacks, originated by
blowing out: s t r i p e and micro-parabole
complexes

Gegraven plassenenkanalen t.b.v.
winning eninfiltratie/Excavated ponds
and canals forwater extractionand
infiltration
VI STERK ANTROPOGEEN BEÏNVLOEDE
TERREINEN/AREASWITH STRONG HUMANINFLUENCES

K T ) ) Ringduinen/Ring dunes
— T / j Paraboolduinen/Parabole dunes
Lengteduinen/Longitudinal dunes
Kamduinen/Comb dunes

A.

iiil Afgegraven terreinen/Levelled areas

Ao

tttt

Opgehoogde terreinen/Raised areas

Av

nu

Vergraven terreinen/Reworked areas

APPENDIX 2 : LEGEND OF GEOMORPHOLOGICAL MAPS 1:25 000 (AFTER BAKKER ET A L . , 1979A) ,
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Bijlage 2 (vervolg).

RELIEFKLASSEN/RELIEF CLASSES

•• • • •

7 ••• •

!•• ••

•m

Hoogteverschil
rence > 30m

o

Hoogteverschil 20-30 m/Height d i f f e rence 20-30m
Hoogteverschil 10-20 m/Height d i f f e rence 10-20m

4 Uoooo
^ lo o o o o

Hoogteverschil 5-10 m/Height d i f f e rence 5-10ra

ÊS^

#

> 30 m/Height d i f f e -

6 t •-•

3

Oa

Hoogteverschil 1,5-5 m/Height d i f f e rence 1,5-5 m

•I;;;;

Hoogteverschil 0,5-1,5 m/Height d i f f e rence 0,5-1,5 m

'|

Hoogteverschil 0-0,5 m/Height d i f f e rence 0-0,5 m

Fossiele windkuil/-geul/Fossil blow-out

(8

Kleine, actieve u i t b l a z i n g s v a l l e i /
Small active dune slack, originated
by d e f l a t i o n

ê
B
°s

Kleine, fossiele u i t b l a z i n g s v a l l e i /
Small inactive dune slack, originated
by d e f l a t i o n

X OVERIGE AANDUIDINGEN/OTHER INDICATIONS
Duinkammen/Sharp dune ridges
Geologische grens van de overstuiving
met Jong Duinzand/Geological boundary
of overblown Younger Dune deposits

Strandwallen en Oude Duinen/Beach
barriers and Older Dunes

MW

V I I I AANDUIDINGEN M.B.T. VALLEIEN/
DUNE SLACKS WITH SPECIAL FEATURES

$>
•

,i

'»'.'. '.f.•'

Valleien met s l i b - / k l e i l a a g binnen
boorbereik (< 1,2 m)/Dune slacks with
shallow s i l t or clay layer (< 1.2 m)

Lokale ophogingen/local raised t e r r a i n

ll

Lokale afgravingen/local excavation
S t e i lrandje b i j afgravingen/Low escarpment at excavation
Eendenkooi/Duck decoy

Valleien met z i l t e overspoeling/Dune
slacks flooded with saline water

(4
AA AA *
AAAA
A AA AA

AAAAA
A AAA
AAAAA
AA A A

•

Cultuurland i n gebruik ('Duinlandjes'
Arable land ( i n use)
Voormalig cultuurland ('Oude Duinlandjes' )/Former arable land

^

Overwegend kustafslag/Hainly coastal
erosion

^

A f s l a g k l i f in de zeereep ( a c t i e f ) /
Active dune c l i f f

^
« ^

Dijken en dammen/Dikes and dams

)/

O
11

IX KUSTAFSLAG & VERSTUIVINGEN/COASTAL
EROSION S BLOWINGSAND

Voormalig afslagklif/Former dune c l i f f
Doorbraakgeul/Breach in f i r s t dune
ridge

Lage w a l l e t j e s / d i j k j e s / M i n o r dikes

It

Valleien met het 'Oude Duinoppervlak'
binnen boorbereik (< 1,2 m)/Dune
slacks with Older Dune surface within
1.2 m

(d)

Onduidelijke grens Jonge en Oude Duinen/
Vague boundary between Younger and Older
Dunes
Zanddijk/Sand dike

Valleien met (lokaal) slibdek/Dune
slacks with ( l o c a l ) s i l t y surface
layer

(k)

Lokale verstuivingen/Local blowing sand
Lichte t o t matige overstuiving
( ' s t r o o i z o n e ' ) / L i g h t moderate overblowing sand ( ' s p i l l zone')

Kwelder/SaI t marshes
H/K: Kwelder met verspreide kopjesduinen/H/K: Salt marshes with scattered 'kopjes'

(1)

Actieve windkuil/-geul/Active blow-out

o

VII AANGRENZENDE GEBIEDEN/BORDERING
AREAS

ooi

Overstuivingszone (actief)/Zone with
active overblowing sand

m

Parkeerplaatsen/Parking places
Verspreide, permanente bebouwing ( i n c l .
recréatieverblijven)/Scattered permanent
buildings ( i n c l . holiday houses)
Gesloten bebouwing ( i n g r i j s ) / D e n s i l y
b u i l t - u p area ( i n grey)
Wegen en paden ( i n grijs)/Roads and
paths ( i n grey)

N.B. Een uitgebreide legenda omschrijving i s te vinden i n hoofdstuk 6/The map
units are described in Chapter 6

Appendix 2 ( c o n t i n u e d ) ,
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BIJLAGE3:GEOMORFOLOGISCHEKAARTVANHETDUINGEBIEDTUSSENEGMONDENCAMPERDUIN(VERKLEINDNAARBAKKERETAL.,1979A).VOORLEGENDA:ZIEBIJLAGE2.

APPENDIX3:GEOMORPHOLOGICALMAPuFTHEDUNE AREABETWEEN EGHOMD AND CAPIPERDUIIN(.REDuCED

INSCALEFROMBAKKERETAL.,I979A). FORLEGEND:SEEAPP.2.
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