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Fig. 1 Locality map of the surveys in the forest ranges Kootwijk
the estate Leuvenhorst (3).
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Afb. 1 Situatiekaart van de karteringen in de boswachterijen Kootwijk (1), Nunspeet (2) en
het landgoed de Leuvenhorst (3).

WOORD VOORAF
In opdracht van het Staatsbosbeheer verricht de Stichting voor Bodemkartering
een onderzoek op het gebied van de beboste en woeste gronden. Op basis van dit
onderzoek zal een voorlopige indeling van deze gronden worden opgesteld. Deze dient
zowel voor het vervaardigen van bodemkaarten van bosbedrijven (schaal 1 : 5000
à 1 : 10000), als voor de opname van de bodemkaart van Nederland in kaartbladen
(schaal 1:25 000). In het laatste geval zal de indeling wat globaler moeten zijn dan
voor de bedrijfskaarten.
Deze publicatie bevat een gedeelte van de eerste resultaten van dit onderzoek.
Het veldwerk werd in 1952 en 1953 uitgevoerd. Een belangrijk aandeel had A. W .
Waenink hierin. Aan zijn nauwgezette en enthousiaste medewerking is veel te
danken. De vruchtbare samenwerking met het Staatsbosbeheer en het Bosbouwproefstation T . N . O . heeft waardevolle bijdragen geleverd voor het onderzoek. Een
aantal pF-bepalingen werd door het Bosbouwproefstation verricht.
Het is van groot belang, dat wetenschappelijke publicaties zoveel mogelijk die
lezers bereiken, die speciaal in de inhoud zijn geïnteresseerd. De publicaties van de
Stichting voor Bodemkartering verschijnen gewoonlijk in de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen en in Boor en Spade. Aangezien stuifzanden speciaal
voor Bosbouwers van betekenis zijn, lag het voor de hand deze publicatie niet in een
landbouwkundig georiënteerde reeks uit te brengen, doch in een reeks, die verslagen
van bosbouwkundige onderzoekingen bevat. De „Uitvoerige Verslagen" van het
Bosbouwproefstation T . N . O . dienen speciaal voor dit doel. W i j beschouwen de
opname in deze reeks als een gelukkige oplossing, die bovendien de voor onze beide
instituten zo nuttige samenwerking nog bijzonder onderstreept.
Wageningen, 31 Maart 1955.
C. H. E D E L M A N
Directeur Stichting voor
kartering

Bodem-

H. V A N V L O T E N
Directeur Bosbouwproefstation
T.N.O.

Fig. 2 Inland-dune landscape of (he

Kootwijkerzand.
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Afb. 2 Stuifzand in het Kootwijkerzand.

I.

INLEIDING

Stuifzand staat algemeen bekend als slechte grond, droog en onvruchtbaar. Het
bekende beeld van de niet-beboste zandverstuivingen (afb. 2) versterkt deze indruk.
Deskundigen op het gebied van de stuifzandbebossing wisten echter reeds lang,
dat er grote kwaliteitsverschillen bestaan binnen het stuifzandgebied. Hesselink (5 en
6), van 't Hof (7) en Jager Gerlings (8) gaven reeds aan, dat het bos op de
opgestoven en overstoven heuvels beter groeit dan in de uitgestoven laagten. De
slechte groei werd toegeschreven aan het gebrek aan organische stof, dat zich uit
in een gebrek aan stikstof en een uiterst gering waterhoudend vermogen.
De goede groei van de op de stuifheuvels plaatselijk voorkomende eiken zou
volgens Hesselink (5 en 6) te verklaren zijn door de aanwezigheid van „Rooden
grond" in de ondergrond. Ook Jager Gerlings (8) merkte verschillen in het stuifzand op:
„Toch is niet overal in de zandverstuivingen de bodem even arm en wisselen
zowel het gehalte van voedende stoffen als de physische toestand van den bodem
elkaar meer af, dan men bij oppervlakkige beschouwing zou vermoeden."
V a n verschillende aspecten van het stuifzand was reeds veel bekend (9, 10, 11).
Bij ons onderzoek zijn echter een aantal gezichtspunten naar voren gekomen, die
publicatie rechtvaardigen.
Zandverstuivingen zijn in Midden-Nederland veelal ontstaan uit dekzanden, die
nabij of op de hogere, door het landijs gevormde terreinen waren gelegen. Als regel
was dit dekzand niet lemig, met een korrelgrootte van ca 150 mu. In het golvende
dekzandlandschap vond de verstuiving een aangrijpingspunt op de droge koppen,
nadat de vegetatie hier door menselijke invloed zeer sterk achteruit was gegaan.
Bij deze omvorming van dekzandlandschap tot stuifzandlandschap treedt een omkering van het reliëf op. D e oorzaak hiervan is het verschil in ontwikkeling van de
vegetatie, dat optreedt als gevolg van de verschillen in vochthuishouding tussen
de kopjes en de laagten in het oorspronkelijke dekzandlandschap.
De oorspronkelijke koppen stuiven weg tot beneden het niveau van de laagten
(afb. 11). De oorspronkelijke laagten vangen in de aanwezige begroeiing stuifzand
op. Hier blijft steeds een of andere vorm van vegetatie intact. Door de afwisseling
van perioden van sterke opstuiving met tijden van betrekkelijke rust, ontstaat een
pakket van afwisselend niet-humeuze en humeuze laagjes (afb. 3). Z o wordt de
oorspronkelijke laagte tot een heuvel omgevormd. In deze heuvels treft men onder
het stuifzand het oorspronkelijke bodemprofiel aan (afb. 4).
Door verschillen in de snelheid van opstuiven en aard en ontwikkeling van de
vegetatie, ontstaat stuifzand met verschillend humusgehalte ( < 0 , 5 tot 2 % ) . Ook
gedeelten, waar eerst het gehele bodemprofiel van het dekzand is weggestoven
(uitgestoven laagten), kunnen weer overstoven worden (afb. 5 ) . Ook hierbij kan
meer of minder humeus stuifzand ontstaan. De humus van het bodemprofiel dat
verstuift, is van weinig of geen betekenis ter verklaring van het humusgehalte van
het stuifzand. Deze humus komt op luwe plaatsen tot afzetting. De hoeveelheid
schoon zand uit de ondergrond, die in het stuifzandgebied wordt afgezet, is echter
zo groot, dat het gemiddelde humusgehalte van het stuifzanddek hierdoor zeer
laag wordt. W e moeten dus wel veronderstellen, dat vorming van humus in het
stuifzandgebied plaatsvindt.

Fig. 3 Thin humous layers in inland-dttnesand
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Afh. 3 Dunne zwak 'humcuzc laayjcs in stuifzand
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Fig. 4 Inland-dunesand

cap on a buried soil.
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Afb. 4 Stuifzanddek op een overstoven bodemprofiel.
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Fig. 5 lnland'dunesand

cap on a C-layer, or truncated

profile.
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Afb. 5 Stuifzanddek op een C-laag. overstoven uitqestoven laagte.
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In tot rust g e k o m e n stuifzand, o n t s t a a t een n i e u w b o d e m p r o f i e l o n d e r invloed
v a n een b e p a a l d e v e g e t a t i e . D e c l i m a x v e g e t a t i e is een b o s en het b o d e m p r o f i e l ,
d a t w e o p o u d e s t u i f z a n d e n a a n t r e f f e n , is een b o s p r o f i e l ( b o s p o d z o l ) . D o o r o p h o p i n g v a n h u m u s en v o e d i n g s s t o f f e n in het b o d e m p r o f i e l o n t s t a a n zo na v e r l o o p
v a n lange tijd b e t e r e g r o n d e n .
D e chemische v r u c h t b a a r h e i d v a n stuifz a n d g r o n d e n is o v e r het algemeen laag.
E r b e s t a a t een s a m e n h a n g t u s s e n h u m u s g e h a l t e en v r u c h t b a a r h e i d . H o g e r e h u m u s g e h a l t e n g a a n s a m e n met h o g e r e N - en P - g e h a l t e n . In vergelijking t o t de lemige
b r u i n e b o s g r o n d e n is d e v r u c h t b a a r h e i d p e r 100 g g r o n d vrij laag ( v a n G o o r ( 3 ) ) .
B e r e k e n t m e n e c h t e r de v r u c h t b a a r h e i d v o o r d e gehele d o o r w o r t e l d e laag, d a n slaan
d e b e t e r e s t u i f z a n d g r o n d e n t e g e n o v e r de lemige b o s g r o n d e n n o g niet z o ' n slecht
figuur (afb, 6 ) .
Fig. 6 The N and P total content in the
root zone of the best and the poorest
young inland~dune sandsoils as com'
pared with the Brown Podzolic sandy
forest soils.
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Fig. 7 Moisture content in mm in the root
zone of two young inland-dunesand
soils and a sandy podzol in February
1953.
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Afb. 7 Vochtgehalte in mm in de bewortelde laag van twee jonge stuifzandgronden en een podzolprofiel in Februari 1953.

Afb. 6 Het totale gehalte aan stikstof en
fosfaat in de bewortelde laag in de
beste en de slechtste jonge stuifzandgronden in vergelijking met de
lemige bruine bosgronden.
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Het geheim van de goede groei van de grove den op stuifzand, schuilt in de
diepte van de beworteling, die zich over het algemeen over het gehele stuifzandpakket uitbreidt. Zelfs onder stuifzandpakketten van 3 à 4 m dikte treft men nog
wortels aan in het overstoven bodemprofiel. Beoordeling van de vruchtbaarheid
van stuifzandgronden naar de gehalten aan voedingsstoffen in de bovenste 40 cm
moet tot onjuiste conclusies leiden.
Ook het vochthoudend vermogen van het stuifzand is afhankelijk van het humusgehalte. De veldcapaciteit is over het algemeen vrij laag, maar wanneer we het
vochtgehalte van de gehele bewortelde laag beschouwen, bevatten de betere profielen aan het begin van de vegetatieperiode toch nog een grote hoeveelheid water
(afb. 7). De verschillen tussen de bodemtypen onderling zijn echter zeer groot.
De meest voorkomende houtsoort op het stuifzand is de grove den. De boniteit
loopt uiteen van een lage I tot een zeer lage IV boniteit. Wanneer er een boniteit
V was, zou deze zeker voorkomen. Direct naast elkaar liggen uitstekende en zeer
slechte gronden. Deze grote kwaliteitsverschillen worden veroorzaakt door de
volgende verschillen in bodemgesteldheid:
1. verschil in humusgehalte van het stuifzanddek;
2. de aanwezigheid of afwezigheid van een overstoven bodemprofiel;
3. de dikte van het stuifzanddek.
Het humusgehalte is de belangrijkste factor (afb. 8). Dit is vanzelfsprekend,
omdat het vochthoudend vermogen en de chemische vruchtbaarheid hier zeer nauw
mee samenhangen.

Fig. 8 The relation between the colour value (closely correlated to the organic matter
content) of the dunesand cap and the rate of growth of Scotch pine near Kootwijk.
The other factors are almost stable.
Gemiddelde hoogte van de bomen in m
Mean height of trees in m
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Afb. 8 Het verband tussen de helderheid van de kleur (nauw samenhangend met het humusgehalte) van het stuifzanddek en de groei van de grove den bij Kootwijk. De
overige factoren zijn nagenoeg constant.
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Fig. 9 The growth of the same Scotch pine stand near Kootwijk on different types of
inland-dune soil.
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Afb. 9 De groei van een zelfde grove dennebos bij Kootwijk op verschillende stuifzand^
typen.
De aanwezigheid van een overstoven bodemprofiel betekent een grotere vochtvoorraad, waar de wortels uit kunnen putten. In het niet-humeuze materiaal van de
blootgestoven C-laag daarentegen dringen de wortels meestal vrijwel niet of ondiep
door.
De dikte van het stuifzanddek, dat als regel vrijwel over de gehele diepte doorworteld is, bepaalt tezamen met de overige factoren de grootte van de water- en
voedselvoorraad.
De kwaliteit van de verschillende bodemtypen is direct te lezen uit afb. 9.
W e kunnen de resultaten van het onderzoek in het kort als volgt samenvatten:
De reeds bekende kwaliteitsverschillen van stuifzandgronden moeten in hoofdzaak
worden toegeschreven aan geringe verschillen in humusgehalte van het stuifzanddek.
In mindere mate worden zij veroorzaakt door de aan- of afwezigheid van een
overstoven bodemprofiel en de dikte van het stuifzanddek.
De goede kwaliteit van de beste stuifzandgronden is te danken aan omstandigheden, die een diepe beworteling stimuleren.
Dank zij het grote doorwortelde volume is de totale voor de bomen beschikbare water- en voedselvoorraad groot, terwijl per volume-eenheid de beschikbare
hoeveelheden slechts marginaal zijn.
De slechte stuifzandgronden bezitten tegengestelde eigenschappen, namelijk dunne
lagen met geringe humusgehalten. Zij vormen een slecht milieu voor de beworteling.
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II. H E T O N T S T A A N V A N S T U I F Z A N D G E B I E D E N
1

Inleiding

Wanneer we de uitgestrekte stuifzandterreinen in Midden-Nederland bekijken,
dringt zich de vraag aan ons op, waarom en hoe deze zijn ontstaan.
De voorwaarden voor het ontstaan van zandverstuivingen zijn:
de aanwezigheid van fijn zand,
droog en los materiaal aan het oppervlak,
de afwezigheid van een beschermende vegetatie.
De eerste voorwaarde is zonder meer duidelijk, hoe fijner het zand, hoe gemakkelijker het wegwaait. Het veelal grovere zand van het gestuwde prae-glaciaal en
fluvio-glaciaal, waarin bovendien nog grind en leem voorkomen, is vrij bestendig
tegen winderosie. Het ligt voor de hand om te veronderstellen, dat speciaal het
fijnzandige dekzand, dat zeer gelijkmatig van samenstelling is en weinig grind bevat,
het ideale materiaal is om een zandverstuiving te laten ontstaan. De kaart (afb. 10),
welke is opgenomen door G. C. Maarleveld, bewijst deze veronderstelling: stuifzand
is als regel ontstaan uit dekzand.
Hoe droger het zand is, hoe eerder de wind er vat op kan krijgen. Op afb. 10
zien we dan ook, dat de hoger liggende terreinen (het prae-glaciaal en het fluvioglaciaal) voor een groot deel omzoomd zijn door stuifzanden. Het aangrijpingspunt
voor de zandverstuiving zal daarom eerder in de hoge en droge delen van het terrein
gevonden worden dan in de vochtiger en sterker humeuze laagten.
De beschermende vegetatie moet geheel zijn vernietigd, voordat de wind de grond
met voldoende snelheid kan bereiken. Vooral menselijk ingrijpen kan aanleiding
geven dat aan deze voorwaarde wordt voldaan.
Door ontbossing, tengevolge van veeweiden, branden, plaggen e t c , is de bosvegetatie over grote oppervlakten vernield. Het meest afdoende kon dit gebeuren
op de arme droge dekzandgronden, waar het herstellingsvermogen van de vegetatie
het geringst was. Het heidepodzolprofiel, dat hier ontstond met zijn loodzandlagen
met sterk indrogende humus en slechte structuur, was voor het ontstaan van de
verstuiving een gunstig milieu.
Beginnende op een geheel kale plek in het karrespoor van een Hessenweg of op
een schaapsdrift, kon de verstuiving hier snel om zich heen grijpen. Op grond van
palynologisch onderzoek door Prof. Mr. Dr. F. Florschütz werd door hem de conclusie getrokken, dat de verstuiving in de onderzochte terreinen waarschijnlijk enige
tijd na het begin van het Subatlanticum een aanvang nam. Oudere phasen van de
verstuiving werden niet bestudeerd. In het stuifzandpakket werden pollenkorrels
van Juglans (noot) en Fagopyrum (boekweit) gevonden. Dit zou kunnen wijzen
op een sterke uitbreiding van de verstuiving in de late middeleeuwen. Dit stemt
overeen met de conclusie van Waterbolk en van Andel (11).
Samenvattend kan dus gezegd worden, dat zandverstuivingen in de regel in
dekzandgebieden ontstaan op de hoge droge delen, op plaatsen waar door menselijk ingrijpen de vegetatie sterk is aangetast.
2 D e omkering van het reliëf
Wanneer de verstuiving op een kop in het dekzandgebied begint, zal er in de
16

Fig. 10 The occurrence of inland-dune sand and cover sand in the Vehiwe area, according
to G. C. Maarlevcld.
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Afb. 10 De verbreiding van stuifzand en dekzand op de Veluwe volgens G. C. Maarleveld.
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laagten, vooral wanneer deze vochtig of nat zijn, nog een vegetatie aanwezig zijn.
Deze fungeert als zandvanger (afb. 11). Aangezien de verstuiving pas geleidelijk
aan in omvang en hevigheid toeneemt, zal de vegetatie in deze laagten zich aanvankelijk kunnen handhaven. Gedurende perioden van sterke zandaanvoer worden
zandlaagjes gevormd, die tijdens stilstandperioden in de opstuiving aan de bovenzijde onder invloed van de vegetatie humeus worden. Afhankelijk van de sterkte
van de zandaanvoer en de duur van de rustperioden zal de oorspronkelijke vegetatie
Fig. 11 Outline of the development of the inland-dune landscape from the cover sand landscape, in cross section.
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Afb. 11 Schematische voorstelling van de ontwikkeling van het stuifzandlandschap uit het
dekzandlandschap in doorsnede.

zich kunnen handhaven of overgaan in een andere, die beter aan de overstuiving
is aangepast. Het belangrijkste punt is, dat er een vegetatie aanwezig is, die enerzijds
als zandvanger fungeert en daarnaast de erosie tegengaat. De voorwaarden voor de
opbouw van dikkere stuifzanddekken, welke bestaan uit afwisselende humeuze en
niet-humeuze laagjes, zijn op de plaats van de oorspronkelijke laagten vervuld.
Zoals de Roo (10) dit reeds voor het Nolderveld beschreef, stuiven de kommetjes
in het oorspronkelijke landschap op tot plateauvormige heuveltjes, die soms door een
ringwal zijn omgeven. W a a r de verschillen in vochthuishouding in het dekzandlandschap groot zijn, dus waar zeer droge koppen naast venige laagten voorkomen,
is het verschijnsel het meest geprononceerd.
Fig. 12 "Fort", table-type inland-dune.

VN&Mk
Afb. 12 Fort, plateauvormige stuifhuivel.
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Dat ook in gebieden, die over het gehele oppervlak vrij droog zijn, dezelfde
verschijnselen optreden, is in Kootwijk te zien. Ook hier vinden we de typische
min of meer plateauvormige stuifheuvels, welke eventueel door een ringwal worden
omzoomd. Deze heuvels, die we in het vervolg voorlopig als „forten" zullen aanduiden, zijn een van de typische vormen van de stuifduinen (afb. 12 en 13).
Door erosie van de koppen van het dekzandgebied, ontstaan laagten in de zandverstuiving. Deze zijn vrijwel vlak of hebben een zeer zwak golvende topografie.
Vanouds duidt men ze aan als „uitgestoven laagten". Het gehele oorspronkelijke
bodemprofiel en dikwijls nog vele meters van de daaronder liggende dekzandondergrond zijn hier weggestoven.
De vrij vlakke vorm kan op twee manieren verklaard worden. Het dekzand
bevat steeds een geringe hoeveelheid grind, vooral in de omgeving van de stuwwallen. Ook de onderste lagen van het dekzand dat op fluvio-glaciaal rust, bevatten enig
grind. Bij het afstuiven blijft dit grove materiaal als regel achter en vormt op den
duur een vrij dichte grindbestrooiing aan het oppervlak (afb. 14). Wanneer deze
voldoende dichtheid heeft verkregen, houdt het uitstuiven op. Er is een zeker evenwicht bereikt. De tweede verklaring voor de vlakke topografie is enigszins speculatief. Een profiel in de uitgestoven laagte vertoont spierwitte kleuren naast roestvlekken. Dit zijn de kenmerken van de gley, die dus wijzen op een vroeger veel
hogere grondwaterstand (nu 3—5 m onder maaiveld). Men zou kunnen veronderstellen, dat het zand tot nabij het grondwater is weggestoven.
N a verloop van tijd vestigt zich in de uitgestoven laagte een vegetatie. Dit gaat
echter in een zeer kalm tempo, aangezien het milieu bijzonder ongunstig is. In deze
vegetatie kan dan weer zand opstuiven, waarbij meer of minder humeuze stuifzandpakketten kunnen worden gevormd.
Fig. 13 Cross section of a "fort" near

Hulshorst.
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Afb. 13 Doorsnede van een „fort" bij Hulshorst.
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3 Morfologie

van het stuifzand

De twee belangrijkste vormen hebben we reeds genoemd, het „fort" en de „uitgestoven laagte".
Het fort is een stuifduin, dat zijn ontstaan, vorm en opbouw dankt aan de resten
van een vegetatie, welke was gebonden aan de laagten van het oorspronkelijke
terrein. Het behoort typisch tot de door van Dieren (2) onderscheiden organogene
duinen. De uitgestoven laagte is slechts een rest van de afzetting, waaruit door
krachtige winderosie het stuifzand is ontstaan.
Aan de hand van de indeling, die van Dieren (2) geeft voor de duinen langs de
kust, zullen we nu de overige vormen van het stuifzand bekijken.
Fig. 14 "Desert pavement".
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Afb. 14 Keienvloertje.
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A. P S Y S I S C H E D U I N V O R M E N
De duinvorming is het resultaat van het samenspel van zand, wind en wrijving.
De wrijving kan ook door levende organismen worden veroorzaakt. Zandtransport
is voor deze organismen geen noodzakelijke levensvoorwaarde.
A. I. Passieve hindernisduinen (Duni obsidionales passivi)
Dit zijn zandophopingen, ontstaan tengevolge van de door een vreemd voorwerp veroorzaakte windschaduw of werveling.
Zowel het wervelduin (Dunus verticosus) als het tongduin (Dunus lingulatus)
komen voor in thans stuivende gebieden, vooral in erosiegebieden, waar vrij
veel los zand snel wordt verplaatst.
De stuif dijk (Dunus prismaticus) is een zandafzetting in een kunstmatige
doorlatende hindernis (bv. rijshout). Bij de beteugeling van het stuifzand is
deze vorm plaatselijk ontstaan. Mogelijk zijn de langgerekte en vrijwel rechtlijnig verlopende hoge stuifzandruggen aan de zuidzijde van het Speulderbos
en in het Spelderholt op deze wijze ontstaan.
Typisch is, dat in al deze duinvormen geen humeuze laagjes te vinden zijn, zij
zijn niet begroeid geweest tijdens de opstuiving.
A II. Passieve loopduinen (Duni migratores passivi)
Deze zandophopingen ontstaan zonder dat er wrijving door de aanwezigheid
van een vreemd voorwerp optreedt. D e windribbels (Duni undosi), die we
op onbegroeide stuifheuvels en uitgestoven laagten kunnen aantreffen, behoren
er toe.
In grote uitgestoven laagten, waar de wind vrij spel heeft met de aangevoerde
zandmassa's, vinden we de sikkelduinen (Duni falcati) of barchanen.
Speciaal de secundaire barchaan (Dunus falcatus obsidionalis), de vorm waarin
een ontbloot duin het organogene duingebied verlaat, kunnen we hier aantreffen.
Een enkele maal slechts is een streep' of langsduin (Dunus falcatus linearus)
gevonden. Dit is een langgerekte duinketen, evenwijdig aan de heersende wind,
met een geleidelijk stijgende loefzijde en een steile lijzijde en steile flanken.
Geheel onbegroeide stuifduinen zijn in de Veluwse zandverstuivingen vrijwel
niet meer te vinden.
W e troffen dan ook geen ideaal gevormde sikkelduinen aan. Een veel voorkomende vorm is een duin met een half cirkel- of half ellipsvormig grondvlak.
De rechte zijde is naar het zuiden of zuidoosten gericht, steil en dikwijls nog
onbegroeid. De ronde zijde heeft een veel geringere helling en is meestal begroeid.
De systematische positie van deze stuifheuvels is niet duidelijk. Het kan een
secundaire barchaan zijn, die onder invloed van wisselende winden -wat vervormd is en aan de lijzijde begroeid is geraakt.
A. III. Passieve erosieduinen (Duni abrupti passivi)
Passieve erosieduinen komen alleen voor als het zeer kleine tafelduin (Dunus
tabularis) in de uitgestoven laagten. Onder een steen is het zand niet weggeblazen, terwijl het rondom wel is verdwenen. De steen rust dan op een klein
zandzuiltje, waarbij aan de lijzijde meestal een klein tongduintje aansluit.
Hesselink (5) beschrijft ook grotere tafelduinen, waar een rest van een oerbank
dezelfde functie vervult als de steen in het eerste geval.
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B. O R G A N O G E N E D U I N V O R M E N
Duinvorming ontstaat door de samenwerking van zand, wind en wrijving. De
laatste wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door gezelschappen van levende organismen, voor welke het zandtransport een noodzakelijke levensvoorwaarde is. De resten
van de vegetatie worden overdekt en vormen in gehumificeerde toestand een kenmerkend bestanddeel van het duin.
B I. Offensieve

hindernisduinen

(Duni obsidionales agressivi)

1. Embryonale of primaire duinen (Dunus embryonalis fugax en -fundatus)
Langs de kust vormen deze schildvormige duinen, die tussen planten of
plantengezelschappen worden opgebouwd, het beginstadium van de duinvorming. In het stuifzand zijn de vormen dikwijls hiervan afwijkend, wanneer de opbouw van stuifheuvels begint in een bestaande vegetatie.
In een heidevegetatie ontstaan aanvankelijk lage, vlakke zandophopingen,
welke overstuiving de heide eventueel nog bij kan houden. W o r d t de zandaanvoer te sterk, dan verdwijnt de heide en kan een gras- of helmvegetatie
de vastlegging overnemen.
Naarmate de zandaanvoer sterker is, de vegetatie, waarin het zand terecht
komt ijler en de resten van het oude bodemprofiel geringer in omvang
zijn, gaat de duinvorming meer gelijken op die aan de kust.
Een nieuwe vorm dient aan deze indeling te worden toegevoegd, die we
hiervóór als het ,,fort" hebben aangeduid. Het ,,/orr" is een plateauvormige stuifheuvel met vrij steile randen. Dikwijls is de bovenzijde min of
meer komvormig, terwijl in vele gevallen de randen worden gevormd door
een iets hogere ringwal. Het fort is opgebouwd op een min of meer komvormige rest van een oud bodemprofiel. Het is een typische combinatie
van een erosierest van het oude landschap met een vorm van opbouw.
De kom of het plateau heeft een licht humeus stuifzanddek, waarin humeuze
laagjes in groot aantal voorkomen. De ringwal is dikwijls humusarm en
aan de buitenzijde zeer humusarm. Ook zeer humusarme ringwallen van vrij
forse afmetingen komen voor.
Dikwijls vinden we complexen van ,,forten" met vrij grillige vormen, hetgeen bij de andere duinvormen eveneens het geval is.
2. Een aequivalent van de zeereep (Dunus anticus) kennen we niet in het
stuifzand. In verband met het verschil in ontstaan en zandaanvoer is dit niet
vreemd.
3. Een vorm, die verwant is aan het „fort" is de „randwal"'. Deze kan
zuiver organogeen zijn of ten dele kunstmatig. De randwal is een langgerekte dikwijls hoge stuifzandrug met geleidelijk hellende loefzijde en steile
lijzijde, welke aan de grens van een stuifzandgebied is gelegen. Deze rug
bestaat uit een aaneenschakeling van aan elkaar gegroeide koppen.
De oorzaak van het ontstaan ervan is dikwijls het instuiven van zand in
een vochtig terrein, dat met struiken of bos begroeid kan zijn. Hesselink
(5) heeft dit beschreven voor de rand van het stuifzandgebied tussen
Gerritsflesch en Stevenpol. De oostrand van het stuifzandgebied langs de
Maas in Noord-Limburg, heeft eenzelfde „randwal". Plaatselijk kan het
ontstaan van deze randwallen door de mens veroorzaakt of bevorderd zijn.
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Fig. 15 Wind eroded dip

fKootwijk).

Afb. 15 Windkuil (Dunus erumpens) (Kootwijk).

De grens tussen stuifdijken, die langs de zuidrand van het Speulderbos
voorkomen, en de natuurlijke randwallen is niet altijd even eenvoudig te
trekken. Het beste criterium is waarschijnlijk het voorkomen van humeuze
laagjes in het stuifzandpakket, wat in de wal, vooral aan de lijzijde, frequenter kan zijn.
De randwal is het eaquivalent van de binnenduinrand (het voorduin) bij
de zeeduinen. De ringwal om het „fort" is een min of meer analoge vorm
van kleiner formaat.
B II. Offensieve loopduinen (Duni migratores agressivi)
Deze vormen kunnen worden onderverdeeld in een kaal erosiegedeelte en een
ophopingsgebied.
1. Het windkuilduin (Dunus erumpens) (afb. 15).
Het is een duin met, meestal aan de loefzijde, een ronde tot elliptische windkuil. Aan de lijzijde vinden we het uitgewaaide zand als een wal terug, waar
een begroeiing het zand vastlegt.
In het stuifzand komt deze vorm ook voor.
2. Het ringduin (Dunus erumpens annularis) is ontstaan uit de vorige vorm.
De windkuil is hier tot op het grondwater uitgeblazen. In de droge stuifzanden komt dit niet voor.
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Afb. 16 Humcus stuifzand.
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3. Het paraboolduin (Dunus parabolicus) is uit het ringduin ontstaan.
Dit duin bestaat uit twee tegen de windrichting in gerichte armen, die door
een hoefijzervormige begroeide verjongingswal met elkaar verbonden zijn.
Uit deze vorm kan de secundaire barchaan ontstaan wanneer het zandtransport zeer sterk wordt of de vegetatie te gronde gaat.
Goed ontwikkelde paraboolduinen werden niet gevonden.
B III. Offensieve erosieduinen (Duni abrupti agressivi)
„Dunus abruptus persistens" is een erosierest van een duin, dat wegens de
grotere resistentie van de begroeiing is blijven staan. De kanten zijn meestal
steil, er vóór kan een wervelduin liggen, terwijl aan de lijzijde dikwijls een
tongduin te vinden is. Dikwijls zijn ze tot langgerekte complexen aaneengerijd.
Deze erosievormen komen in het stuifzand veel voor, vooral daar waar de
begroeiing om een of andere reden achteruitgaat of grote zandmassa's in beweging zijn.
4 Humusgehalte en biogenese
Door van Dieren (2) is aangetoond, dat bij de duinvorming de vegetatie een
belangrijke rol speelt. Voor het stuifzand geldt hetzelfde. Verschillen in geomorfologie en in humusgehalte van het stuifzand zijn dikwijls aan de invloed van de
vegetatie toe te schrijven.
W a a r veel zand aangevoerd wordt en een vegetatie afwezig is, ontstaan heuvels
van schoon zand (physische duinvorming). De aanwezigheid van een vegetatie,
die door de verstuiving niet wordt vernietigd, geeft aanleiding tot het ontstaan van
dunne humeuze bovengrondlaagjes van 2 mm tot enkele centimeters dikte gedurende
stilstandsperioden in de opstuiving of tijden van sterk verminderde zandaanvoer.
De hiermee afwisselende laagjes schoon zand ontstaan gedurende tijden van sterke
zandaanvoer.
De tijdsduur van de perioden van rust en de aard en de weelderigheid van de
vegetatie (die de snelheid van overstuiven beïnvloedt) bepalen of de humeuze laagjes
dik en duidelijk of dun, vaag en minder frequent zijn.
Fig. 17 The relation between the colour value and the content of organic matter in inland'
dunesand.
Value (nat)
Color value (moist)
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Afb. 17 Het verband tussen de helderheid (value) van de kleur en het organische stofgehalte van stuifzand.
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In de afbeeldingen 5, 4 en 16 zien we een reeks profielen met toenemend humusgehalte van het stuifzanddek. De kleur van het stuifzand (de value in de Munsell
Color C h a r t * ) hangt nauw samen met het humusgehalte (afb. 17). Door schatting
van de kleur kunnen we de profielen dus in klassen met een bepaald humusgehalte
indelen.
Van de op deze wijze gekarteerde humustrappen zien we in afb. 18de frequentie van
de humusgehalten weergegeven. Het hier weergegeven humusgehalte is het gemiddelde
van het gehele stuifzanddek. Over het algemeen zijn de humeuze laagjes over het
gehele stuifzandprofiel verdeeld. Als regel zijn de onderste 20 à 40 cm sterker
humeus dan de rest van het stuifzandpakket, vooral wanneer een bodemprofiel is
overstoven. De opstuiving gaat in het begin namelijk niet zo snel, terwijl de vegetatie
niet direct vernietigd wordt of snel achteruitgaat. Vanzelfsprekend komen allerlei
overgangsvormen voor.
5 D e invloed van het oorspronkelijke
stuifzand

bodemprofiel

op de samenstelling

van het

In het voorgaande is alleen gesproken over tijdens de vorming van het stuifzand
nieuw gevormde humus.
Wanneer de verstuiving begint, is er over het gehele oppervlak van het terrein
nog een bodemprofiel aanwezig. In de beginstadia van de verstuiving kan alleen
materiaal van dit bodemprofiel worden verplaatst. Z o zien we in afb. 19, dat er op
een heidepodzolprofiel vrijwel zuiver loodzand is opgestoven. Wanneer de verstuiving voortgaat, krijgen we spoedig een stadium, waarin al vrij diepe gaten in de
ondergrond worden uitgeslepen. Het bodemprofiel wordt dan over dikwijls vrij
smalle randen aangesneden, waartussen over grote oppervlakten schoon zand van
onder het bodemprofiel (C-laag) in verstuiving gaat. De verdunning met niethumeus materiaal is zo groot, dat er van de resten van het oorspronkelijke profiel
in de opgestoven heuvels in de nabijheid niets te zien is. Een enkele maal vinden
we stuifzand, dat afkomstig is van verstoven rood zand. Dit is dan duidelijk te
herkennen aan de rode kleur en soms ook aan fijne houtskoolsnoertjes in het profiel.
Speciaal waar in de beginstadia van de overstuiving rood zand op beschutte plaatsen
is opgestoven, vinden we duidelijk rood stuifzand. In de meeste gevallen is het rode
zand echter te veel verdund om het nog op te merken. Zoals reeds werd gesteld
(blz. 16) bestaat het stuifzand hoofdzakelijk uit verplaatst dekzandmateriaal. Soms
is ook gestuwd prae-glaciaal of fluvio-glaciaal bij de verstuiving aangesneden. Dit
heeft nog enige betekenis in verband met de natuurlijke vruchtbaarheid van het
zand. De chemische rijkdom van het dekzand is namelijk zeer gering, zodat de toevoeging van vruchtbaarder zand een gunstig effect heeft.
De profielontwikkeling in het stuifzand na de vastlegging, is in dit geval ook wat
milder.
6 Bodemvorming

in het stuifzand

In de stilstandsperioden in de opstuiving vindt in de organogene duinen bodem*) In de Munsell Color Chart worden de kleuren met behulp van drie grootheden gekarakteriseerd, ni. hue, value en
chroma. De hue heeft betrekking op de overheersende spectrale kleur en is een functie van de golflengte daarvan.
D e value duidt de helderheid aan, vergeleken met het absolute wit en is een functie van de lichtintensiteit. Onder
chroma verstaat men de verzadiging van de kleur (hue), of de afwijking van neutraal grijs of wit. D e kleurschakeringen
worden met behulp van symbolen aangeduid, bv. 10 YR 4/1. Hierin is 10 YR de hue, ni. 10 geel-rood, 4 is de value
(helderheid) en 1 het chroma (verzadiging).
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Fig. 18 The frequency

of colour values in different soil

types.
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Afb. 18 De frequentie van de helderheid van de kleur (values) in verschillende bodemtypen
in Kootwijk.
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Fig. 19 Wind drifted bleached sand capping a heather podzol

profile.
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Afb. 19 Loodzand opgestoven op een heidepodzolprofiel.
vorming plaats. De humeuze bandjes zijn op te vatten als bovenste lagen van het
stuifzand (Ai) uit opeenvolgende perioden. Een zekere hoeveelheid gehumificeerde
resten van de toen aanwezige vegetatie is bij hernieuwde overstuiving bedekt. Deze
rustperioden zijn waarschijnlijk als regel niet lang geweest, want meer dan de humeuze Ai-laagjes is meestal niet gevormd. Soms vinden we echter een Ai van
5—15 cm dikte. Deze is reeds vrij sterk uitgeloogd (verborgen A-i). Terwijl de rest
van het stuifzandprofiel door gloeien lichtrood wordt gekleurd door ijzer, vertonen
deze laagjes na gloeien een lichtgrijze kleur. Soms bespeurt men er onder ook een
zwakke vorming van een B-laag.
Het bovengenoemde proces van herhaalde overstuiving van de vegetatie, veroorzaakt het ontstaan van licht-humeuze stuifzandpakketten en is van het grootste
belang voor de kwaliteit van het profiel.
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Nadat de verstuiving op een bepaalde plaats definitief is opgehouden, kan de
vegetatie zich rustiger ontwikkelen. W e l k e planten en plantengezelschappen hierbij
een rol spelen, is niet door ons onderzocht. W e l is duidelijk gebleken, dat de vegetatie, die zich op de „forten" tenslotte handhaaft, een bosvegetatie is. Wanneer
de verstuiving geheel tot stilstand is gekomen, kan het bos zich ook over de minder
humeuze gronden uitbreiden. De heide kan in het bos wel voorkomen, een hoofdrol
speelt hij op de duur toch niet in de begroeiing.
Typisch voor de „forten" is de begroeiing met eikenstruiken. Voor de bebossing
en beteugeling van stuifzand heeft men vanouds de grove den gebruikt. Het lijkt
waarschijnlijk, dat de eikenvegetatie natuurlijk is, hoewel in sommige gevallen ook
eiken geplant zijn ter beteugeling van de zandverstuiving.
Het begrip ouderdom van stuifzand
De ouderdom van een onderdeel van een stuifzandgebied, kan op verschillende
manieren worden aangegeven:
1. De periode, die is verlopen sinds de verstuiving is begonnen (geologische ouderdom). Hierover kan men een indruk verkrijgen door palynologisch onderzoek
van de bovenste laag van het overstoven profiel of de onderste laag van het
stuifzand.
2. De periode, die is verlopen sinds het stuifzand een dergelijke uitbreiding kreeg,
dat men er veel hinder van ondervond. Dit tijdstip kan soms uit historische gegevens worden bepaald (historische ouderdom). Deze ouderdom zal als regel een
groot gebied beslaan, waarin de verstuiving plaatselijk op geheel verschillende
tijdstippen kan zijn begonnen of soms reeds weer is geëindigd.
3. De periode, die is verlopen sinds de verstuiving is beëindigd (bodemkundige
ouderdom ). Een typische complicatie in het begrip ouderdom van het stuifzand
vormt het feit, dat een stuifheuvel, die pas korte tijd geleden op een bepaalde
plaats is gevormd, kan bestaan uit materiaal, dat reeds herhaaldelijk en gedurende lange tijd aan verstuiving onderhevig is geweest.
Het bodemprofiel, dat we in de (bodemkundig) oude stuifzanden aantreffen, waar
de verstuiving al lang geleden tot stilstand is gekomen, is een bosprofiel. W e
zullen dit profiel voorlopig als „bospodzol" aanduiden, omdat het zowel de
duidelijke loodzandlaag van het podzolprofiel vertoont als de gelijkmatig ontwikkelde tot 60 à 80 cm diepte doorlopende B-laag, die we gewoonlijk in bosprofielen
aantreffen.
Tussen de beide uitersten van de afwezigheid van enig spoor van een bodemprofiel en de volledig ontwikkelde bospodzol, liggen alle mogelijke overgangen.
Door deze overgangen achter elkaar te plaatsen, zullen we nu trachten ons een
beeld te vormen van de ontwikkelingsgang.
De profielontwikkeling neemt met de tijd in diepte toe, aanvankelijk vrij snel,
om daarna langzamer asymptotisch een maximum te benaderen. Helaas is het niet
mogelijk gebleken voldoende dateringen te verkrijgen om dit verloop met de tijd
exact weer te geven. W e kunnen uitgaan van het feit, dat in Kootwijk onder een
nieuwe aanplant van grove den op stuifzand in 45 jaar een profiel van 10 à 20 cm
dikte is gevormd. Gaat dit met dezelfde snelheid verder, dan zou in 160 tot 310 jaar
een profiel van 70 cm dikte zijn gevormd.
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Fig. 20 Profile development under Scotch pine and broad leaved trees, in young
dunesand (30-40 cm deep). Age unknown.
Nunspeet.

inland-
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Afb. 20 Profielontwikkeling onder grove den en loofhout in jong stuifzand (30-40 cm diep).
Leeftijd onbekend. Nunspeet.
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De jonge stuifzanden bezitten dus dunne profielen, welke de kenmerken vertonen
van de bospodzol. Ze bezitten een Ao met ruwe humus, die slecht verteert. De Ai
ontbreekt vrijwel geheel of is microscopisch klein. De A2, loodzandlaag, is enkele
millimeters tot 3 cm dik. De hue is 10 YR of 7,5 YR en slechts in gevallen van zeer
uitgesproken profielontwikkeling 5 YR. Value en chroma variëren resp. van 2 tot
4 en 1 tot 2, meestal van 3,5 tot 1,5. De B-laag is als regel vrij geel, 10 YR tot 2,5
Y, met een value van 3 tot 5 en een chroma van 2 tot 3.
In de gekarteerde terreinen in Nunspeet en Hulshorst is het bodemprofiel in
bepaalde typen dieper en sterker ontwikkeld. In Hulshorst onder ca 70-jarige grove
den is het bodemprofiel 30 tot 40 cm dik. In Nunspeet vinden we eenzelfde profielontwikkeling onder 57-jarige grove den (afb. 20). In beide gevallen is het echter mogelijk, dat er reeds een zekere mate van profielontwikkeling aanwezig was, toen het
bos geplant werd.
W e vinden hier een 1,5—3 cm dikke A2 met kleuren van 10 tot 7,5 YR (soms
5 Y R ) , values van 2—3 à 4—6 (voor licht-humeuze tot zeer humusarme profielen)
een een chroma van 1—1,5 à 2. De B-laag heeft dezelfde hues, maar is soms een
trap roder dan de A2. De value is 2,5—3 à 4, het chroma 2—3 à 3—4. De B21 van
deze profielen, waar de value het hoogste is van de gehele B-laag, ligt direct onder
de A2. Deze laag wordt bij gloeien ook het sterkst rood gekleurd, wat erop wijst,
dat hier de maximale ijzerophoping plaatsvindt. Dit is in tegenspraak met de theorie
van Aaltonen (1 ), die aangeeft dat de B-laag in de eerste stadia zijn maximum op
grotere diepte heeft en vervolgens omhoog groeit.
De volledig ontwikkelde bospodzol in het Spelderholt (afb. 21) heeft een A2
die tot 13 à 17 cm diepte reikt, terwijl de B-laag zich hier al tot 87 cm diepte heeft
ontwikkeld.
Een moeilijkheid bij de vergelijking van de profielontwikkeling onder grove den met
de profielvorming in het geval Spelderholt, is het verschil in begroeiing. De profielvorming in Spelderholt heeft waarschijnlijk grotendeels plaatsgevonden onder een
eikenbos en alleen de laatste 50 à 60 jaar onder grove den. Hoewel de macromorfologie van deze profielen veel overeenkomst vertoont, is het proces, dat zich onder
de grove den afspeelt, toch verschillend van hetgeen onder eikenbos gebeurt.
Dat er onder grove den inderdaad in korte tijd belangrijke veranderingen in het
stuifzand kunnen optreden, demonstreerde een profiel, waar onder een oude dennestomp (hoogstens 45 jaar voor de waarneming geplant) een duidelijke zak aan de
Ä2-laag zit, rond de penwortel, terwijl ook de B-laag onder de penwortel naar
beneden is gebogen. Hetzelfde verschijnsel is op verschillende andere plaatsen
geconstateerd, waar de B-laag zakken tot 80 à 100 cm diepte vertoonde rondom
levende of vermolmde penwortels.
In de licht-humeuze stuifzandgronden komen dikwijls vrij veel lichte ronde vlekken
voor, welke 1 à 2 value-eenheden lichter zijn dan de grondmassa. W e menen deze
vlekken te moeten toeschrijven aan de invloed van de dunnere dennewortels, waardoor de humus is afgebroken.
7 De betekenis van de aard en de topografie van het overstoven

bodemprofiel

Zoals we hiervoor reeds hebben gezien zijn het als regel de laagten in het terrein,
die worden overstoven. Het overstoven profiel heeft daardoor dikwijls een komvorm. Wanneer de doorlatendheid van het oude profiel gering is, blijft een deel
van het door de grond zakkende water er op staan. Wanneer de kom ergens lek
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Fig. 21 Forest podzol in old inland-duncsand.
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Afb. 21 Bospodzol ontwikkeld in oud stuifzand. Spelderholt.
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is of een laagliggende overloop heeft, treedt dit verschijnsel niet op. Bij de bosaanleg
heeft men bewust gaten in deze waterreservoirs gemaakt. Verschillende houtsoorten
zullen anders op dit stagnerende water ongunstig reageren. Over het algemeen is
vergroting van de beschikbare waterhoeveelheid wel een voordeel. De gevallen,
waarin een sterke stagnatie van water op een ondoorlatende laag optreedt, zijn te
herkennen aan een grijswit gebleekte laag boven het oude bodemprofiel, met daarboven grijs zand met roestvlekken. Het zand voelt boven de ondoorlatende laag zelfs
in droge tijden nog nat aan (zie hoofdstuk III, § 1).
Naarmate het overstoven profiel meer water kan vasthouden, is de kans op het
ontstaan van een humeus stuifzanddek groter. De erosie zal dan ook minder gemakkelijk vat kunnen krijgen zowel op het bodemprofiel als op het opgestoven zand.

III. DE VRUCHTBAARHEID VAN DROGE STUIFZANDGRONDEN
1. Het

vochtgehalte

Om een indruk te verkrijgen van de hoeveelheid vocht waarmee een bodemprofiel
Fig. 22 The relation between the moisture content in February 1953 in mm of water per
layer of 10 cm and the content of organic matter of inland'dunesand soils near
Kootwijk as compared with these magnitudes of podzols in the ,,Gelderse Vallei".
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Afb. 22 Het verband tussen het Februari-vochtgehalte (1953) in mm water per laag van
10 cm en het organische stofgehalte van stuifzand in Kootwijk in vergelijking met
podzolgronden in de Gelderse Vallei.
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de periode van wateronttrekking begint, werden van 7 profielen in Februari 1953
vochtmonsters genomen.
Het watergehalte is in deze slibarme gronden vrijwel uitsluitend afhankelijk van
het humusgehalte. Afb. 22 demonstreert dit.
Wanneer we dus het humusgehalte van de verschillende lagen van een profiel
kennen, zijn we in staat om bij benadering aan te geven, hoe groot het Februarivochtgehalte zal kunnen zijn. Absolute waarde mogen we aan deze waarnemingen
niet hechten; voor een vergelijking zijn ze echter wel voldoende.
In afb. 22 valt op, dat per procent humus het stuifzand wat meer vocht bevat
dan het podzolprofiel op dekzand. De aard van de humus is blijkbaar gunstiger.
In verband met de groei van de bomen, interesseert ons in hoofdzaak welke hoeveelheid water de bomen met hun wortels kunnen bereiken. W e zullen daarvoor
in de eerste plaats moeten weten tot welke diepte de wortels voorkomen. Voor de
grove den is deze bewortelingsdiepte over het algemeen gelijk aan de dikte van het
stuifzanddek plus het eventueel hieronder voorkomende podzolprofiel.
Zelfs wanneer het stuifzandpakket verscheidene meters dik is, vinden we nog
levende wortels van de grove den in het hieronder liggende podzolprofiel (zie ook
Fig. 23 The moisture content in the root zone of some inland-dunesand types near Kootwijk.
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Afb. 23 Het Februari-vochtgehalte in de bewortelde laag van enige stuifzandtypen bij
Kootwijk.
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hoofdstuk V ) . Dank zij dit buitengewoon belangrijke verschijnsel, is de vochthoeveelheid, waarover de boom kan beschikken in dikke, licht-humeuze stuifzandpakketten, veel groter dan in het heidepodzolprofiel. In het laatste is weliswaar het
humusgehalte veel hoger, maar de bewortelingsdiepte is gering, 60 tot 80 cm of
minder. In afb, 23 zien we dan ook, dat er in goede stuifzandprofielen Februarivochtgehalten van 200 tot 300 mm voorkomen, 2 à 3 maal zoveel als in een podzolprofiel!
De poriënvolumina van het stuifzand zijn over het algemeen niet hoog. De meeste
liggen tussen 38 en 50 %. Slechts bij hogere humusgehalten vinden we poriënvolumina van 50 tot 6 2 % (afb. 24). Terwijl normaal in een profiel (b.v. dekzand) het
poriënvolume over het algemeen met de diepte vrij sterk afneemt, blijft het poriënvolume in het stuifzand gelijkmatig op ongeveer hetzelfde niveau. In de dikke stuifFig. 24 The relation between pore-volume
soils near Kootwijk.
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and organic matter content in inland~dunesand

Poriën volume
° Pore volume

50

.' "

38

'S.

30

"I

Organische stof
Organic matter
1

-

"I

1
stuifzand
,i

blown

j

dekzand
stuifzand

!"

1

1

6

2

T

7%

sand )

, .,, i
,. .
f op verschillende diepte
, Vat various depths below
surface

r o t e r sand

r

)

resp, dekzand; diepte

idem; diepte

-1

idem: depth

60-80 cm

hloivn

'
sand

resp.

cover

sand; depth

40-60 cm
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zandpakketten vinden we in de diepere lagen over het algemeen een wat hoger
poriënvolume. Dit hangt dikwijls met een wat hoger humusgehalte samen. Dit zal
een van de factoren zijn, die mede tot de grote bewortelingsdiepte bijdragen.
Ter ijking van de veldvochtgehalten, welke in 1953 werden bepaald, zijn in het
voorjaar 1954 bepalingen verricht aan ongeroerde monsters van het veldvochtgehalte en de vochtgehalten bij pF 2,0 en 2,7.
Vergelijken we het veldvochtgehalte in 1954 met het vochtgehalte bij pF 2,0 (afb.
25), dan zien we dat er wel een zeker verband tussen bestaat. Over het algemeen
bevatten de gronden meer water dan bij p F 2,0, zodat het veldvochtgehalte waarschijnlijk beter met het vochtgehalte bij p F 1,8 overeenkomt. Verder zien we, dat
Fig. 25 The relation between the field moisture content in April 1954 and the moisture
content at pF 2.0 of inland-dunesand soils.
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in de droge tijd (27 April) de bovengronden al wat boven pF 2,0 zijn uitgedroogd.
De ondergronden liggen er over het algemeen nog beneden.
Het verband tussen het vochtgehalte bij pF 2,0 en het humusgehalte komt vrijwel
overeen met het verband tussen het veldvochtgehalte in Februari 1954 en het humusgehalte.
Voor het verkrijgen van een globale indruk van het vochtgehalte, waarmee de
gronden het groeiseizoen beginnen, kunnen we vrijwel even goed het veldvochtgehalte in Februari bepalen als het vochtgehalte bij pF 1,8 (of eventueel 2,0). Het grote
voordeel van de pF-bepaling is echter, dat de monsters op een willekeurig tijdstip
kunnen worden genomen.
Om een indruk te krijgen van de invloed van de ondoorlatende ondergrond
in type Zsjg2, levert de vergelijking van de vochtgehalten bij de monstername
(8-10-1953) en bij pF 2,0 een goede basis.
Afb. 26 spreekt, wat dit betreft, voor zichzelf.
Fig. 26 The moisture content in the field, at pF 2.0 and 2.7 of an inland-dunesand soil
(type Zsjg2) with gley on a buried soil. P = podzol.
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Afb. 26 Het vochtgehalte bij monstername, bij pF 2,0 en 2,7 in een stuifzandgrond (type
Zsjg2) met gley op een bodemprofiel. P = podzol.
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2. De chemische

vruchtbaarheid

Over het algemeen blijkt de chemische vruchtbaarheid een vrij nauwe samenhang
te vertonen met het humusgehalte. Dit is niet zo vreemd, omdat het moedergesteente, dekzand, een vrijwel uniforme lage vruchtbaarheid bezit. Het zand bevat
nagenoeg geen klei, zodat de adsorptie capaciteit vrijwel nul is. De enige methode
om voedingsstoffen op te hopen is dus in humus.
Het totaal fosfaatgehalte van de jonge stuifzandgronden vertoont een zekere
samenhang met het humusgehalte (afb. 27).
Fig. 27 The relation between total P-content (mg1100 g) and organic matter content in
inland-dunesand and podzol.
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Afb. 27 Het verband tussen P-totaal gehalte (in mg/100 g) en humusgehalte in stuifzand
en podzol.
De gehalten per 100 g grond zijn echter zeer laag, Va tot V3 van het fosfaatgehalte van de lemige bruine bosgronden bij eenzelfde humusgehalte.
Vergelijkt men de hoeveelheden fosfaat, aanwezig per ha in de bewortelde laag,
dan zijn deze hoeveelheden in de lemige bruine bosgronden en de goede, licht humeuze jonge stuifzandgronden op een podzolprofiel vrijwel gelijk, resp. ongeveer 5300
en 6300—6600 kg/ha.
Bij vergelijking van de hoeveelheden, die in de bewortelde laag aanwezig zijn,
in de verschillende stuifzandtypen, blijken er zeer belangrijke verschillen te bestaan.
(Omdat het slechts om de relatieve vergelijking gaat en het volumegewicht van de
grond slechts bij benadering bekend is en niet sterk varieert, zijn in afb. 28 de P totaal cijfers per profiel berekend als de som van de producten P-totaal cijfer x
laagdikte.)
De slechtste bevatten slechts V10 van de hoeveelheid fosfaat, die voorkomt in de
beste typen. Uit een nauwkeurige beschouwing van de gegevens blijkt, dat niet
altijd eenzelfde fosfaatgehalte in een bepaalde type voorkomt. Z o heeft Huj^ een vrij
laag fosfaatgehalte ten opzichte van de gelijksoortige typen. In een aantal gevallen
werd in de typen Zsja23 en 13 slechts een beworteling tot 100 cm geconstateerd.
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De beworteling gaat waarschijnlijk in vele gevallen dieper, zodat er dan ook grotere
voedselvoorraden ter beschikking van de bomen staan.
De totaalstikstofgehalten vertonen een zekere correlatie met het humusgehalte.
De stikstofgehalten (afb. 29) zijn zeer laag, meestal 5 tot 20 mg per 100 g grond.
Ook hier geldt echter weer, dat er totaal per bewortelde laag nog vrij aanzienlijke
hoeveelheden stikstof aanwezig zijn (afb. 28). Een vergelijking van de hoeveelheid
stikstof in de lemige bruine bosgronden (volgens van Goor (3); waarschijnlijk
wat aan de hoge kant) en stuifzand (afb. 6) geeft vrijwel geen verschil te zien, resp.
ongeveer 7600 en 7800 kg/ha.
Het stikstofgehalte van de humus is vrij laag (afb. 29), variërend van 0,5 tot
ruim 2% . Typisch is dat over het algemeen de humus in de A- en de B-laag, die
toch door de grove den is gevormd, een hoger stikstofgehalte heeft dan het oorspronkelijke materiaal.
Fig. 29 The relation between the total N-content (mgllOO g) and the organic matter con'
tent of inland-dunesand.
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Afb. 29 Het verband tussen het N-totaal gehalte (in mg/100 g) en het gehalte aan organische stof in stuifzand.
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W e kunnen dus van een bodemverbetering door de grove den spreken, al is deze
dan ook gering en is een hoger stikstofgehalte van de organische stof te prefereren.
Het pH-verloop in de stuifzanden is vrij uniform (afb. 30). In de micro-bospodzol
is de pH KCl laag (3—3,5 in de A 2 3,5 tot 4 à 4,5 in de B).
Onder dit profiel is de pH vrij uniform, iets hoger dan 4,5.
In de oude droge stuifzandgronden vinden we geheel andere omstandigheden dan
in het jonge stuifzand. Er is hier humus opgehoopt in de bospodzol, waardoor in
de bovenste lagen wat meer voedingsstoffen zijn opgehoopt. De verbetering is slechts
gering, een stijging van P-totaal in de bovenste 90 cm van ca 6 tot bijna 10.
N-totaal is belangrijk hoger dan in het overeenkomstige type van het jonge
stuifzand, nl. 0,024 g per 100 g tegen 0,0024 in de bovenste 90 cm. De stikstof in
% van de humus is in de bovenste 17 cm ruim 2, daaronder iets meer dan 1.
Dat er inderdaad onder invloed van de begroeiing minerale bestanddelen in de
bovenste lagen van het profiel worden opgehoopt, blijkt uit de F e 2 0 3 -gehalten, die
Fig. 30

The trend of pH KCl in young and old inland-dunesand
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Afb. 30 Het verloop van de pH KCl in jonge en oude stuifzandgronden.
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in de Ai en de B-> belangrijk hoger zijn dan in de C (resp. 0,43, 0,38 en 0 , 2 7 % ) .
De pH is tot in de Ba iets gedaald ten opzichte van de jonge stuifzandgronden,
grote verschillen treden hierbij echter niet op.

IV.

VOORLOPIGE BODEMCLASSIFICATIE VAN HOOG BOVEN
HET GRONDWATER GELEGEN STUIFZANDGRONDEN

Bij de indeling van de stuifzandgronden, zijn bodemkundige criteria vanzelfsprekend de belangrijkste.
De mate van ontwikkeling van het bodemprofiel is hierbij een belangrijk punt.
Naar de diepte van het bodemprofiel onderscheiden we de bodemkundig oude
stuifzandgronden (afb. 21) ( > 45 cm bodemprofiel) van de jonge (< 45 cm bodemprofiel) (afb. 4 ) .
Een tweede punt dat van belang is, betreft de aard van het materiaal, dat door
stuifzand is bedekt. Dit kan zijn de zandondergrond (C-laag), waarvan het gehele
bodemprofiel is afgestoven, of een oud bodemprofiel, dat nog intact is. Soms is het
overstoven bodemprofiel zo ondoorlatend, dat het, bij een enigszins komvormige
ligging, aanleiding geeft tot langdurig stagneren van water. In dat geval is het onderste deel van het stuifzandpakket grijs gebleekt en vertoont roestvlekken.
De belangrijkste kwaliteitsverschillen in het stuifzand komen op het niveau van
het bodemtype tot uiting. De verschillen in humusgehalte van het stuifzand zijn de
voornaamste oorzaak van verschillen in kwaliteit, terwijl de verschillen in dikte
van het stuifzandpakket hierop een geringere invloed hebben. De grenzen zijn hierbij
in hoofdzaak afgestemd op de groeiverschillen van de grove den, die in Kootwijk
werden geconstateerd. De grens van 1,80 m is hierbij aangenomen als compromis.
Het is een diepte, welke met een boor in één keer bereikt kan worden zonder opzetstukken te gebruiken.
Bij de stuifzandpakketten, die op een C-laag rusten, is de diktegrens voor de
humusarme en zeer humusarme gronden op 100 cm gesteld, omdat de grove den
bij grotere laagdikten slechts een zeer weinig betere groei vertoont.
Onderscheidingen van geringere en meestal plaatselijke betekenis zijn in de phasen
ondergebracht.
Onderscheidingen

naar de aard en de korrelgrootte

van het stuifzand

Aangezien het stuifzand in de meeste gevallen verstoven dekzand is, zal een aanduiding van de aard van het zand als regel overbodig zijn.
In enkele gevallen is een zo sterke menging met „schieferzand" uit het verstoven
gestuwd prae-glaciaal of het fluvio-glaciaal opgetreden, dat de bodemvorming wat
gunstiger verloopt. Ook kan door een dergelijke menging wel eens grof stuifzand
voorkomen.

Onderscheidingen

naar de aard van het verstoven

bodemprofiel

Zoals reeds eerder werd aangegeven, is de verdunning met C-laag-materiaal als
regel zo groot, dat het oorspronkelijke profiel geen betekenis heeft. Slechts in enkele
gevallen zal men dit dus behoeven aan te geven.
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Onderscheidingen

naar de aard van het overstoven

bodemprofiel

De aard van het overstoven bodemprofiel is bepalend voor de hoeveelheid water,
die er in wordt vastgehouden, en de mate, waarin water eventueel op bepaalde
slecht doorlatende lagen blijft stagneren. Behalve in die gevallen, -waarin gley in
het stuifzanddek werd gevonden, werden geen belangrijke groeiverschillen of verschillen in beworteling geconstateerd.
Van de chemische vruchtbaarheid van het overstoven profiel zou men een invloed
op de groei van het bos verwachten. Het onderzoek was niet uitgebreid genoeg
om hierover conclusies te kunnen formuleren. De indruk werd verkregen, dat deze
verschillen over het algemeen geen zeer belangrijke groeiverschillen veroorzaken.
Slechts waar het stuifzanddek dun is, bestaat er aanleiding meer aandacht te besteden aan de aard van het overstoven profiel. W a a r overstoven profielen voorkomen, die onder invloed van het grondwater staan, zal hier zeker aandacht aan
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moeten worden besteed. In de droge stuifzandgronden zal dit echter slechts bij
uitzondering voorkomen.
Bij de profielen, waarin stuifzand op C-laag-materiaal rust, werd de in de praktijk
bekende opvatting bevestigd, dat dekzand slechter is dan fluvio-glaciaal of gestuwd
prae-glaciaal zand.
Dit hangt waarschijnlijk in de eerste plaats met de pakking van het zand samen.
Het dichter gepakte dekzand vertoont over het algemeen een minder diepe beworteling dan fluvio-glaciaal of prae-glaciaal zand.
Naast de pakking zal de natuurlijke vruchtbaarheid ook een rol spelen. De volgorde van toenemende kwaliteit is: dekzand - wit zand - schieferzand. De onderscheiding tussen de beide laatstgenoemde zanden is dikwijls moeilijk te maken, vooral
wanneer mengingen voorkomen zoals in het fluvio-glaciaal. Het aangeven van de
duidelijke uitersten zal echter wel voldoende zijn.
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Het aangeven van ondiepe grondbewerking (20 à 30 cm) heeft over het algemeen
weinig zin. De diepere grondbewerking is, behalve in de uitgestoven laagten, over
het algemeen moeilijk te karteren, omdat de omgrenzing meestal niet nauwkeurig
kan worden vastgesteld.
Terecht is de grondbewerking meestal beperkt tot de z.g. uitgestoven laagten, het
dun of vrijwel niet overstoven C-laag-materiaal. Vooral wanneer de ondergrond uit
dekzand bestaat, is de ondiepe beworteling een ongunstige factor. Door spitten tot
b.v. 50 à 60 cm diepte wordt de beworteling belangrijk intensiever en dieper, wat de
groei aanmerkelijk verbetert. W o r d t een licht-humeus stuifzanddekje doorgespit en
door het profiel verspreid, dan krijgen we een grondverbetering, die zeker enkele
tientallen jaren later nog merkbaar is in de opstand. Ons zijn geen voorbeelden
van deze bewerking van ouder dan 50 tot 70 jaar bekend. Over het effect op de
lange duur kunnen we dus niets zeggen. Toch menen we te mogen veronderstellen,
dat dit een van de gevallen is, waarin diepe grondbewerking verantwoord is, ondanks
een zeker verlies aan humus en een wat geringere watercapaciteit. Het voordeel
van een betere en diepere beworteling en de grotere hoeveelheid voedingsstoffen,
die hier tijdelijk beschikbaar komen, weegt hier ruimschoots tegenop.
Eventueel voorkomende landbouwvoorbouw, welke de bovengrond heeft verbeterd, dient ook te worden aangegeven onder deze rubriek.
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Over de bebossing van stuifzand is al veel geschreven. Dat de uitgestoven laagten
van slechte kwaliteit zijn en de stuifheuvels beter groeiende bomen dragen, is algemeen bekend. Men heeft de slechte kwaliteit van de uitgestoven laagten terecht
geweten aan het geringe humusgehalte.
Aan de hand van een onderzoek naar de groei van de grove den op verschillende
stuifzandtypen, zullen we aantonen, dat het humusgehalte de belangrijkste factor
is, die de groei beïnvloedt. Ook de dikte van het stuifzanddek en de aard van de
overstoven ondergrond, zijn voor de groei van de bomen van betekenis (afb. 31
en 32).
2 Het onderzoek naar de groei van de grove den
Aangezien de grove den op stuifzand een van de meest voorkomende houtsoorten
is, werd een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de groei van deze houtsoort.
In de boswachterij Kootwijk zijn in een opstand van 45-jarige grove den 80
proefvlakken van 1 of 2 are gemeten. Van alle bomen zijn de hoogten en diameters
bepaald; gemiddelde hoogte en diameter zijn hieruit berekend. In het centrum van
ieder proefvlak is het bodemprofiel opgenomen. De gemiddelde boomhoogte wordt
als een maatstaf voor de bonitering gebruikt.
Bij de verwerking van deze gegevens kunnen we twee wegen volgen. O p wiskundig
verantwoorde wijze kunnen we uitmaken of de groeiverschillen tussen verschillende
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bodemtypen significant zijn. De gegevens zijn echter onvoldoende om het bestaan
van bepaalde verbanden op wiskundig verantwoorde wijze aan te tonen.
W e menen toch, dat het ons inzicht verrijkt, wanneer we trachten ons een beeld
te vormen van de mogelijke samenhang tussen de groei van de grove den en de
grootte van bepaalde factoren.
In afb. 8 zien we, dat de gemiddelde boomhoogte in sterke mate afhankelijk is
van het humusgehalte (gemeten aan de „value" van de kleur). De overige factoren
zijn hierbij constant gehouden.
Wanneer we voor verschillende dikteklassen van het stuifzanddek bij eenzelfde
aard van de ondergrond de gemiddelde boomhoogte tegen de „value" van de humuskleur uitzetten, kunnen we door deze punten een lijn trekken.
Met behulp van deze gegevens kunnen we nu grafieken tekenen van het verband
tussen de gemiddelde boomhoogte en de dikte van het stuifzanddek bij eenzelfde
ondergrond voor verschillende humusgehalten (values).
De stuifzandgronden op een podzolprofiel geven hier een duidelijke optimumcurve
(afb. 33). Voor value 3 ligt het optimum ongeveer bij 2,20 m stuifzand, voor value
4 bij 1,80 m stuifzand. De gegevens bij lagere value vertoonden een niet zo duidelijk
verband dat hier een lijn door kon worden getrokken. In principe zou daar het
optimum bij nog geringere laagdikten moeten liggen.
De wortels van de grove den kunnen de podzolondergrond bij geringe laagdikten
gemakkelijk bereiken. De dikte van het humushoudende stuifzanddek bepaalt de
watercapaciteit van het profiel en daarmede de groei. Hoe dikker het stuifzanddek
is, des te beter is de groei van het bos. Naarmate de podzol dieper ligt, hebben de
wortels meer moeite om deze te bereiken. Bij value 3 wordt dit bij lagen dikker dan
2,20 m zo moeilijk, dat de groei weer slechter wordt. Vergelijken we dit echter met
de grafiek voor stuifzand op een C-laag, dan blijkt het podzolprofiel toch tot een
diepte van 3 à 4 meter nog een gunstige invloed op de groei uit te oefenen (bij
value 3).
Bij een geringer humusgehalte wordt het optimum bij een geringere laagdikte
bereikt. Dit is begrijpelijk, omdat het bereiken van grote diepten voor de wortels bij
geringere vochtgehalten van het stuifzand moeilijker wordt.
Het verband tussen de gemiddelde boomhoogte «iii de dikte van het stuifzanddek
voor stuifzand op een C-laag, vertoont een vrij sterke stijging tot een maximum
(afb. 33). Bij grotere laagdikten blijft de groei vrijwel hetzelfde. Dit maximum wordt
wat eerder bereikt dan wanneer een overstoven podzolprofiel aanwezig is. Dit kan
verklaard worden door het feit, dat het stuifzand direct boven het podzolprofiel
vrijwel altijd een wat hoger humusgehalte heeft dan het gemiddelde van het profiel.
Hierbij komt het gunstige effect van het periodiek wat hogere watergehalte door
stagnatie op de slecht doorlatende ondergrond. W a a r het stuifzand op een C-laag
rust, zijn deze factoren meestal niet zo gunstig.
Teneinde een indruk te verkrijgen van de groei van de grove den op oud stuifzand
werden 36 proefvlakjes van x/2 are gemeten in het Spelderholt vak 51 afd. b (42jarige grove den). Het betreft hier oude droge stuifzandgronden op een lemige bruine
bosgrond (vette Brown Podzolic). Het stuifzanddek is als regel zeer humus-arm
onder het bospodzolprofiel.
De boniteit varieert van een lage III tot een lage I, terwijl overeenkomstige typen
van het jonge stuifzand in Kootwijk niet meer dan een zeer lage IV (V) boniteit
bereiken.
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Deze gronden zijn dus aanmerkelijk beter van kwaliteit geworden door de ontwikkeling van het bospodzolprofiel onder invloed van de bosbegroeiing.
Dat de dikte van het stuifzanddek ook in dit geval nog betekenis heeft, blijkt
uit het feit, dat op het type Z s b a l 2 de gemiddelde boomhoogte 14,7 m is (lage I
Fig. 31 Good growth o[ Scotch pine (45 years; 11-15 m in height) on soil type
near Kootwijk.

Zsja33

Afb. 31 De goede groei van grove den (boomhoogte 13 à 15 m; 45 jaar) op type Zsja33 bij
Kootwijk.
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tot hoge II boniteit) en op het type Z s b a l 3 (laagdikte > 180 cm) de gemiddelde
lengte slechts 12,9 m bedraagt (lage III tot hoge II boniteit).
Bij lagere humusgehalten wordt het maximum eerder bereikt. Bij zeer lage humusgehalten (value 5 en 6) is het verband weer minder duidelijk, omdat andere factoren
hier een grotere rol gaan spelen. Uit het feit, dat twee proefvlakjes met stuifzanddekken van 6,5 en 8,— m dik (value 6, zeer humusarm) nog boomhoogten van resp.
8,— en 7,— m vertonen, zijn we geneigd te veronderstellen, dat de kwaliteit bij
dikten groter dan 2,— m nog steeds enigszins stijgt. De practische betekenis hiervan
is echter slechts gering; deze opstanden zijn toch nog heel slecht.
Fig. 32 Poor growth o[ Scotch pine (3-5 m) on soil type Zsjcll near Kootwijk. The same
stand as {ig. 31.

'%

Afb. 32 De slechte groei van grove den (3 à 5 m) op type Zsjcll bij Kootwijk. Dezelfde
opstand als afb. 31.
49

Op het landgoed Leuvenhorst zijn 20 proefvlakjes van grove den gemeten. Deze
gegevens zijn te gering in aantal om er verstrekkende conclusies uit te trekken.
W e l blijkt het mogelijk een oordeel te geven over het niveau van de productie.
Wanneer we de boniteit van deze grove-dennenopstanden vergelijken, zien we dat:
1. de boniteit op licht-humeus stuifzand op veen in Leuvenhorst iets lager ligt dan
in Kootwijk;
2. de boniteit van stuifzand op een C-laag over het algemeen wat hoger ligt dan
in Kootwijk. Waarschijnlijk kan dit worden toegeschreven aan de wat sterkere
bodemvorming in deze gronden en de betere doorworteling in het afgestoven
fluvio-glaciaal.
Uit de bodemkaart kan een boniteitskaart voor verschillende houtsoorten worden
opgesteld.
Bijlage 6 geeft een voorbeeld van de bonitering voor grove den van een gedeelte
van de boswachterij Kootwijk.
Met behulp van dergelijke gegevens voor een reeks van houtsoorten kan men op
eenvoudige wijze tot een verantwoorde houtsoortenkeuze komen.
3 Bonitering foor andere

houtsoorten

Er zijn geen metingen verricht aan opstanden van lariks, douglas, Corsicaanse
en Oostenrijkse den.
Een exacte basis voor de beoordeling is dus niet aanwezig. W e zullen ons beperken tot het geven van een persoonlijk oordeel dat berust op veldwaarnemingen en
is getoetst aan de mening van enkele deskundigen.
Douglas
Aangezien men de douglas tot voor kort beschouwde als een boom die hoge eisen
aan zijn groeiplaats stelt, zijn er vrijwel geen oude douglasopstanden op stuifzand
te vinden. De beoordeling van jonge opstanden kan tot verkeerde conclusies leiden.
W e kunnen uitgaan van het feit, dat op een van de slechtste stuifzandtypen
(Zsjc 21-31), dat plm. 70 cm diep gespit is, in de boswachterij Nunspeet, douglas
van boniteit II en III staat met een gemiddelde hoogte van resp. 19, 17 en 17 m
bij een leeftijd van resp. 42, 40 en 48 jaar.
Vergeleken met een V-boniteit grove den, die op gelijksoortige typen wordt aangetroffen, is zowel wat houtmassa als wat financiële opbrengst betreft de douglas
zelfs op deze slechte grond nog verre te prefereren.
Op de beste stuifzandtypen is waarschijnlijk een Ie tot Ile boniteit douglas te
verwachten.
Voor stuifzandbebossingen zal men zich allerminst tot de Pinussoorten behoeven
te beperken, vooral niet bij de aanleg van een tweede bosgeneratie.
Lariks
Gezien de hoge eisen, die de lariks aan de vochtvoorziening stelt, zal men de
aanplant van de lariks het beste tot de typen Zsja3 kunnen beperken.
Op de slechtere stuifzandtypen is er een vrij groot risico aan de aanplant van
lariks verbonden.
Oostenrijkse en Corsicaanse den
Wegens het beperkte aantal gegevens van oudere opstanden is er over de groei
van deze houtsoorten nog geen definitief oordeel te geven.
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Fig. 33 The relation between tree~heightof Scotch pine and depth of blown sand layer on a
podzol or a coversand C-laycv, at diverse levels of colourvalue of the dunesand.
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Afb. 33 Het verband tussen de boomhoogte van grove den en de dikte van het stuifzanddek op een podzolprofiel of een dekzand C-laag, bij verschillende helderheid van
de kleur van het stuifzand.
De jonge opstanden vertonen een wat betere groei dan de grove den op de
slechtste bodemtypen, nl. een boniteit IV of III op type Zsjcll en Zsjc21. De
groeiverschillen tussen de grove den en de Corsicaanse en Oostenrijkse den zijn
echter kleiner dan die tussen de grove den en de douglas.
De Corsicaanse den heeft een mooiere stamvorm en een hoger vormgetal, terwijl
de hoogtegroei vrijwel gelijk is aan die van de grove den. De houtproductie is
daardoor wel wat groter.

VI. DEBODEMKARTERINGVAN DROGE STUIFZANDGRONDEN
Bij de bodemclassificatie en de bosbouwkundige waardering is reeds naar voren
gekomen, welke bodemtypen in het stuifzand onderscheiden dienen te worden. De
mogelijkheid om bepaalde verschillen te karteren hangt af van:
1. de afmetingen van de bodemtypen en in hoeverre verschillen in boomgroei,
vegetatie of topografie met bodemverschillen correleren;
2. het aantal waarnemingen (boringen) per ha;
3. de schaal van de af te leveren kaart.
Het volgende schema geeft een aanduiding van de mogelijkheden, die echter
plaatselijk enigszins kunnen afwijken. De bij dit rapport gevoegde kaartjes zijn op
een schaal 1 :2500 afgebeeld. Voor het normale bosbedrijf zullen we als regel een
kaart 1 :5.000 of 1 : 10.000 nodig hebben. Hier zullen vanzelfsprekend allerlei
kleine kopjes niet meer op kunnen worden afgebeeld. In de legenda worden dan
sommige bodemtypen samengevat tot complexen, die op deze schaal niet meer zijn
te scheiden.
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De opname geschiedt met een boor van 1,80 m, die in het stuifzand nog goed te
hanteren is. N a enige oefening heeft men een goed houvast aan de topografie voor
het inschetsen van de bodemgrenzen.
schaal

aantal waarnemingen
per ha

kleinste af te
beelden afmetingen

1 : 2.500
1 : 10.000
1 : 25.000

16
3à4
1à2
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Fig. 34 Analytic interpretation of an aerialphotograph of a part of the forest range Kootwijk.
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Afb. 34 Luchtfotoanalyse van een gedeelte van de boswachterij Kootwijk.
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quality

De opname van de bodemkaart kan veel sneller geschieden en tevens nauwkeuriger, wanneer van te voren een luchtfotoanalyse van het terrein wordt gemaakt.
Zoals uit het bijgevoegde voorbeeld blijkt (afb. 34 en 35), zijn hierbij de vlakke,
uitgestoven delen en de opgestoven heuvels goed af te grenzen. Wanneer de heuvels
bebost zijn, kan dikwijls uit de ontwikkeling van het bos worden voorspeld of we
met humusarm of licht humeus stuifzand te doen hebben.
Als voorbeelden van zeer gedetailleerde bodemkaarten (schaal 1 :2500) zijn
kaartjes van Kootwijk (bijlage 2), de Leuvenhorst (bijlage 4) en Nunspeet (bijlage
3) aan dit rapport toegevoegd 1 ). Alle kleine kopjes zijn hier nog op aangegeven.
Vergelijken we de kaart van Kootwijk 1 :2500 (bijlage 2) met hetzelfde deel van de
1 :5.000 kaart (bijlage 1), dan blijkt het kaartbeeld in het tweede geval eenvoudiger
te zijn. Nog eenvoudiger is het kaartbeeld op de 1 : 10.000 kaart (bijlage 5).
Met de opgestelde legenda blijkt het mogelijk van verschillende gebieden bevredigende kaarten te maken. De samenvatting voor kleinere schalen zal steeds aan
plaatselijke omstandigheden dienen te worden aangepast.
Fig. 35 Aerial photograph of the afforested inland-dune landscape near Kootwijk.

Afb. 35 Luchtfoto van het beboste stuifzandlandschap bij Kootwijk.
]

) Bij de kaarten van Kootwijk en de Leuvenhorst is nog de grens van de laagdikte van
150 cm gebruikt, bij de kaart van Nunspeet is de grens van 180 cm ingevoerd.
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SUMMARY
The value attributed to inland dune soils for forestry is in general only a low
one. Some new aspects on this matter are brought to the fore in this publication.
Large differences in quality are noticeable between various inland-dune sand soils.
The principal cause of this feature is the difference in humus content of the blown
sand cap.
T o a lesser extent differences in quality are caused by presence or absence of a
buried soil profile and depth of the blown sand cap.
Very deep rooting of the trees in deep blown sand caps is one of the main causes
of good growth shown by various kinds of trees.
GENESIS OF THE INLAND DUNE AREAS
Most of the inland dune areas in the surveyed region originate from cover sand
(see fig. 10).
Conditions for the formation of blown sands are:
1. presence of fine sand
2. presence of dry and loose material at the surface
3. lack of a protecting vegetation.
It stands to reason that the drier parts (the mounds and ridges) are first to suffer
from blowing. Lacking of a protecting vegetation is usually due to interference of
man, who cut down the woods and impeded reestablishment of a forest vegetation
by grazing of live-stock etc. In particular the dry cover sand soils had a low capacity
to redevelop a vegetation. In the surveyed areas the blowing of sand increased
considerably during the Middle Ages.
The transition of a slightly undulating cover-sand landscape (fig. 11) into an
inland-dune landscape implies a reversion of the relief. The slightly moister depressions in the landscape carrying a vegetation are filled up with drift sand. The vegetation adapts itself to the changed conditions, prevents erosion and is conducive to
drift sand accretion. In periods of supply of large quantities of sand, layers of almost
pure sand are being formed and on this the vegetation forms shallow humous layers
during periods of relative quietude.
The table-shaped drift-sand mounds resulting from this process will be termed
„forts" (fig. 12 and 13).
Typical erosion residues of the cover-sand area are the almost flat blown-out
depressions.
The humus content of the blown-sand cover is mainly due to influence exerted
by the vegetation that existed during the drift sand accumulation.
The humus content varies according to nature and luxuriance of the vegetation,
frequence and duration of the periods of quietude and of the periods of sand drifts.
The original soil profile has as a rule only a bearing on the composition of the
blown-sand cover in the first stages of blowing, when almost pure bleached sand may
be deposited. As soon as the blowing proceeds a little further, only narrow edges are
cut off from the soil profile and most of the sand being transported originates from
the C-layer. The material of the soil profile is so much diluted with pure sand, that
its effect is entirely wiped out.
During periods of quietude and after drifts have come to a stop, soil formation
is setting in. The shallow humous layers in the blown-sand cap can be considered as
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covered Ai-layers (fig. 20). In some cases the material of the deeper Ai-layers
(5-15 cm) is already rather much lixiviated which implies that we are dealing with
a concealed A2. Occasionally a weak B-layer formation may be found underneath.
W h e n blowing has subsided, the vegetation gradually develops into a forest vegetation, most likely a poor oak forest. A „forest podzol" is formed under this forest
vegetation. Under a Scotch pine stand, a forest podzol of 10 to 20 cm in depth, is
formed in the course of 45 years, with an A2 of bleached sand of a few mm tot 3 cm
deep.
That formation of a profile in these soils can be quickly accomplished is revealed
by large pockets in the A2 and B-layer around the dead tap roots of Scotch pine
planted 45 years ago. The pale round patches in the upper layers of the profile seem
to be attributable to the effect of the Scotch pine roots (fig. 20). Some humus has
disappeared from it. The iron content, however, seems to have slightly increased,
rather than decreased as can be substantiated by ignition tests. The fine stratification
of the blown sand is distorted by the roots (homogenization). W i t h advancing age
of the profile this homogenization extends in force and in depth.
The buried soil profile impedes or inhibits transport of water through the profile.
In range Zsjg soil water does not penetrate into the sand-covered soil profile. In
that case more distinctly grey colours and iron-rust stainings are noticed above the
buried profile.
FERTILITY OF DRY INLAND-DUNE
MOISTURE
CONTENT

SOILS

T w o courses have been pursued to obtain an idea of the moisture retaining capacity of inland-dune soils.
T h e moisture content in February, rather well complying with the field capacity
(pF appr. 2.0) (fig. 25 and 26) of 7 profiles was determined.
It became manifest (fig. 22) that the humus content of these soils is decisive to
their February moisture content.
The quantity of water available to the roots of trees depends on depth of rooting
and humus content of the root-zone layers. As roots can penetrate to a great depth
in good, slightly humous, deep inland-dune soils the trees can command of large
quantities of moisture to satisfy their needs.
An idea of the stagnation of soil water over an impervious, blown sand-covered
soil profile, can be gathered by comparing moisture contents at the time of sampling
with those determined at p F 2.0 (fig. 26).
CHEMICAL

FERTILITY

Fertility is closely associated to organic matter content and nature of the organic
matter (fig. 27 and 29).
The contents of plant-nutrients per 100 grs of soil are low in comparison with
other sand soils in the Netherlands. In comparing total quantities of phosphates and
of nitrogen per root-zone, the quantities in the best inland-dune soils show the same
levels as in the best forest soils on sand in this country (fig. 6).
The poorest types of inland-dune soils, however, are much lower in nutrients
than the best ones. They contain for instance only one tenth of the quantity of
phosphate as is to be found in the best type of inland-dune soils (fig. 28).
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Nitrogen content of the organic matter is rather low, varying between 0.5 and
2 per cent. A typical feature is that humus, in the A- and B-layers of the podzol
profile, is in general formed by Scotch pine and contains a higher rate of nitrogen
than the original material. Obviously this case represents an example of soil improvement by Scotch pine (fig. 29).
In old inland-dune soils with their forest podzol profile, the upper layers show a
higher level of fertility than they had originally (P-total/100 gs soil of 6 has increased to 10, N-total from 0.0024 to 0.024 in the 90 cm top layer of the soil).
PROVISIONAL
SOIL CLASSIFICATION
OF INLAND-DUNE
SOILS WITH A
WATERT ABLE AT A LOW LEVEL
A provisional classification of dry inland-dune soils was made.
The classification is in principle based on differences in growth recorded from
Scotch pine. These differences are related to variations in humus content and
soil formation, in depth of the blown sand cap, and nature of the buried soil profile.
EVALUATION
FOR AFFORESTATION
OF DRY INLAND-DUNE
SOILS, AN
INVESTIGATION
ON THE RATE OF GROWTH OF SCOTCH PINE
In a Scotch pine stand, 45 years of age, the trees on 80 test plots, of 1 or 2 are
each were measured.
T h e average height of the trees of a test plot was used as yard stick of evaluation.
Fig. 33 shows that the mean height of the trees depends to a great extent on humus
content deduced from the colour value (according to Munsell).
In plotting out the average height of trees for various depth classes of the blownsand cap on a subsoil of the same nature, against the colour value of the sand, we
can connect the ensuing points by a line. According to these data it is possible to
draw graphs of the relation between average height of trees and depth of the blownsand cap, overlying an identical subsoil but with varying colour values (humus contents).
If growing on range Zsja, Scotch pine produces notably an optimum curve (fig.
33). Quite a different trend is shown by Scotch pine on a C-layer, range Zsjc.
It is evident from these data that the decisive factor affecting growth is the
humus content of the blown-sand. The nature of the buried profile and the depth
of the layer affect the rate of growth of the trees to a varying extent.
Site quality for Scotch pine on old inland-dune soils is substantially higher than
on similar soils of a more recent origin, from which the former actually have developed viz. respectively low I to low III and I V (to V ) site qualities.
Planting Douglas fir on the best types of inland-dune soil is considered to be
justified. On poor types of this soil the growth of Douglas fir is still considerably
better than of Scotch pine and apart from this the value of the wood per cubic metre
is much higher.
Planting of larch should be restricted to the very best inland-dune soils. Instead
of Scotch pine, Corsican or Austrian pines could be planted, they would probably
show a slightly better growth.
SOIL-SURVEYING OF DRY INLAND-DUNE SOILS
Some comments are made on the method of surveying and on the scale of the
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soil map. The examples give an excellent impression of the scopes presenting themselves.
The analytic interpretation of aerial photographs is an important expedient to soil
surveying. As is evident from fig. 34, it is possible to collect fair data from an earial
photograph after some experience has been gained; and these can be turned into a
reliable soil map if they are supplemented by a small amount of field work.
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