
 

 

1. Zodra stuifzand begroeid raakt, komt op 
de bodem plantenmateriaal en in de 
bovenste bodemlaag humus terecht. Het 
mooie, gele stuifzand verandert in zand 
met een donkere kleur. Niet alleen de 
kleur verandert, maar de bodem wordt ook 
dichter. Water dringt moeilijker de grond 
in. Stel dat vast door de volgende opdracht 
uit te voeren. Je krijgt twee stukjes 
regenpijp. Een stukje regenpijp druk je in 
de grond daar waar zich zuiver stuifzand 
bevindt en het andere stukje pijp druk je in 
de grond waar humusverrijking en 
verdichting is opgetreden. Je moet dus wel 
zoeken naar een plek waar beide situaties 
bij elkaar zijn te vinden. Doe nu 
tegelijkertijd (dat moet je dus even samen 
met iemand anders doen) een zelfde 
hoeveelheid water in de beide regenpijpen. 
Ga na in welke regenpijp het water het 
eerste is weggezakt. Om een indruk te 
krijgen hoe snel dat gaat kun je van beide 
situaties de tijd opnemen. 
Vergelijk tenslotte beide plekken. Welke 
verschillen merk je op; waardoor komt 
dat? 
 
Benodigdheden: 

 Twee stukjes regenpijp 
 Twee potjes met eenzelfde 

hoeveelheid water 
 Twee horloges met secondewijzer 

2. Zodra stuifzand begroeid raakt, komt op de 
bodem plantenmateriaal en in de bovenste 
bodemlaag humus terecht. Het mooie, gele 
stuifzand verandert in zand met een donkere 
kleur. Niet alleen de kleur verandert, maar de 
bodem wordt ook dichter. 
Laat een zware schroevendraaier of puntige 
bout van een meter hoogte (of 2 meter hoogte; 
dat moet even worden uitgeprobeerd) in het 
stuifzand vallen. Dringt deze dieper in de 
grond dan wanneer je dat doet waar de grond 
al verder is verdicht? Voer dit onderzoekje uit 
op een plaats waar je echt stuifzand vindt 
naast een plek die meer is begroeid. Met een 
centimeter kun je de indringingsdiepte meten; 
je meet de zogenaamde indringingsweerstand.
Vergelijk tenslotte beide plekken. Welke 
verschillen merk je op; waardoor komt dat? 
 
Benodigdheden: 

 Zware schroevendraaier of puntige 
bout 

 Rolmaat 



 

 

3. Stuifzand is erg arm aan voeding voor 
planten. Daarom is er maar een beperkt 
aantal soorten planten en dieren die hier 
kunnen overleven. Dat zijn echte 
specialisten, die vaak alleen maar hier 
voorkomen. 
Nu is het niet zo gemakkelijk om 
voedselrijkdom of voedselarmoede van de 
grond vast te stellen. Wel kun je vrij 
eenvoudig vaststellen of er kalk in de 
bodem zit. Kalk in de bodem is weer 
belangrijk omdat kalk er toe bijdraagt dat 
voor planten belangrijke voedingsstoffen 
beter worden vastgehouden. Doe de 
zoutzuurproef. 
Doe eerst wat met kalk verrijkte grond in 
een bakje en doe in het andere bakje 
stuifzand. Druppel vervolgens wat 
zoutzuur op de met kalk verrijkte grond. Is 
er een reactie? Doe nu hetzelfde met het 
stuifzand. Conclusie?? 
 
Benodigdheden: 

 2 plastic bakjes 
 Een flesje verdund zoutzuur 

(<10%) 
 Een paar plastic handschoenen 
 Met kalk verrijkte grond 

4. Erosie (wegnemen van zand) en 
sedimentatie (neerleggen van zand). 
De wind speelt bij stuifzand natuurlijk een 
belangrijke rol. Planten vangen zand in. Dat 
kun je al zien bij graspolletjes. Deze zijn vaak 
verhoogd door ingestoven zand. We noemen 
dat babyduintjes (vakterm: embryonale 
duintjes). Groeien deze duintjes wat groter 
dan ontstaan schaduwduintjes. In het 
verlengde van het babyduintje tref je dan een 
verhoogde strook zand aan.  
Verder kun je zandribbels aantreffen. In de 
windschaduw van zo’n ribbel ligt vaak wat 
lichter zandmateriaal. Soms heb je grote 
zandribbels en daarbinnen weer kleinere. (dus 
kleine ribbels op grote ribbels). 
Daar waar zand wordt weggeblazen blijft 
vaak grover zand/fijn grind achter. Dat heet 
ook wel een keienvloer. 
 
Ga op zoek naar navolgende vormen en toon 
ze aan je medeonderzoekers: babyduin, 
schaduwduin, grote zandribbels met kleinere 
zandribbels, keienvloer. 
Ga na hoe deze vormen ontstaan. 



 

 

5. Stuifzand heeft een heel bepaalde 
korrelgrootte. Is de korrel te klein dan 
wordt ze ver weggeblazen en verdwijnt ze 
uit het stuifzandgebied (of ze kan juist niet 
worden weggeblazen omdat dat kleine 
deeltjes vaak aan elkaar plakken). Is ze te 
groot dan kan ze niet door de wind worden 
verplaatst. Korrels van precies de juiste 
grootte worden vaak springend verplaatst. 
Dat merk je als je bij harde wind in korte 
broek door het stuifzand loopt. Het zand 
schuurt dan je benen; dat heb je ook aan 
het strand als het hard waait.  
De wind sorteert vaak de korrels. Dat kun 
je waarnemen in het terrein. Op sommige 
plaatsen zie je grover materiaal bijeen 
liggen: dat heet een keienvloer. Op andere 
plaatsen zie je in de windluwte van 
zandribbels fijner, vaak ook lichter 
gekleurd materiaal liggen. 
Deze verschillen in korrelgrootte kun je 
ook zichtbaar maken en wel met behulp 
van de zogenaamde schudproef. Doe 
stuifzand, liefst met flink wat grotere 
korrels erin, in een potje met water. Sluit 
het potje met het deksel en schud het 
krachtig. Zet het potje neer en wacht enkel 
minuten. Bekijk vervolgens de sortering. 
Wat kun je concluderen? 
 
Benodigdheden: 

 Potje met water en deksel. 

6. Stuifzand lijkt te bestaan uit materiaal van 
dezelfde korrelgrootte. Toch is dat niet waar. 
Heel fijn materiaal, maar ook grof materiaal 
komt erin voor. Als je goed zoekt zie je dit 
grove materiaal vaak bij elkaar liggen. Dat 
komt weer omdat fijner materiaal door de 
wind kan worden weggeblazen, waarbij dan 
het grovere materiaal achter blijft. 
Gebruik de grondzeven om meer te weten te 
komen over de korrelgrootte van stuifzand. 
Gebruik om te zeven vooral droog zand 
waarin ook dat eerder beschreven grovere 
materiaal voorkomt. 
Wat kun je concluderen? 
 
Benodigdheden: 

 Grondzeef 

 



 

 

7. Zandkorrels in stuifzand worden door 
de wind verplaatst. Daarbij botsen de 
korrels voortdurend tegen elkaar. Dat 
heeft 2 gevolgen: 

 De korrels worden afgerond. 
 De korrels vertonen zogenaamde 

botsfiguren. 
Bekijk met de loupe zandkorrels (10 keer 
of 20 keer vergroting) en ga  na of je beide 
verschijnselen kunt zien. 
Overigens leidt de afgeronde vorm ertoe 
dat er tussen de zandkorrels veel lucht zit. 
Hierdoor kan water gemakkelijk tussen de 
korrels doorstromen. Dat leidt tot een 
sterke waterdoorlatendheid van deze 
zandbodems. 
Watertransport geeft meestal minder 
afgeronde zandkorrels. Dat wordt dan als 
scherp zand verkocht! 
 
Benodigdheden: 

 2 loupes (10 en 20 keer 
vergrotend) 

8. Stuifzand is een moeilijke omgeving voor 
planten en dieren om in te leven. De eerste die 
in dit gebied kunnen gaan groeien zijn algen 
en korstmossen. De algen zijn te herkennen 
aan de groenige korsten, vaak in de lagere 
delen. 
Bij de korstmossen komen we allerlei 
bijzondere soorten tegen. Goed herkenbaar 
zijn het bekertjesmos en de heidelucifer. Deze 
laatste is goed te vinden door gewoon de 
naam in gedachten te houden. 
 
Zoek de genoemde planten en bekijk van de 
heidelucifer het rode knopje met een loupe. 
 
Benodigdheden: 

 Loupe 



 

 

9. Successie 
Onder successie verstaan we de 
opeenvolging van bijvoorbeeld 
plantengroei in een gebied. Bij stuifzand 
zijn de eerste organismen die er kunnen 
gaan groeien meestal algen. Deze algen 
bestaan uit slijmerige draden waarmee ze 
het zand vastleggen. Is dat eenmaal 
gebeurd dan kunnen er mossen en 
korstmossen gaan groeien. Deze leggen 
het zand nog verder vast en verrijken de 
bodem met humus. Daardoor worden de 
groeiomstandigheden voor grassen beter. 
Dat zijn dan ook de volgende bezetters 
van een stuifzandgebied. Tenslotte kunnen 
er boompjes gaan groeien en raakt het 
voormalige stuifzand met bos begroeid. 
Wie goed kijkt kan deze beschreven stadia 
ook naast elkaar aantreffen in het 
stuifzand gebied. 
De opdracht is het bovenstaande te 
herkennen en anderen te laten zien. 

10. Op actief stuifzand kan geen plant 
groeien. Daarom vind je daar geen humus in 
de grond. Zodra er planten gaan groeien, 
brengen deze (samen met allerlei kleine 
bodemdiertjes) humus in de grond. Er ontstaat 
dan in de grond een met humus verrijkte 
donkere bovenlaag. Is deze laag dunner dan 
15 cm dan spreken bodemkundigen van een 
vaaggrond. 
Onder ouder naaldbos is niet alleen een met 
humus verrijkte bovenlaag in de bodem 
aanwezig, maar onder deze laag kunnen zich 
nog twee andere lagen bevinden. Eerst een 
witgrijze laag en daaronder een zeer donkere 
zwarte tot roodbruine laag.. Zo’n bodem heet 
een podsol. 
 
Gebruik de grondboor om zowel een 
vaaggrond als een podsol op te boren. De 
excursieleider zal er wat meer van vertellen. 
 
Benodigheden: 

 Grondboor 
 Zakmes 



 

 

11. Op het stuifzand leven vaak bijzondere 
planten en dieren. Bij de dieren zijn de 
insecten erg interessant en bijzonder. In 
het gebied van de Weerter-en Budeler 
Bergen kun je tegenkomen: de 
rupsendoder, de zandloopkever, de 
mierenleeuw en vele anderen. De larve 
van de mierenleeuw tref je aan onder 
overhangende randjes in het droge, losse 
zand. Ze maken er kleine zandkuiltjes. Ze 
zitten onderin en wachten er op dat kleine 
insecten, meestal mieren in hun kuiltje 
vallen en met het losse zand naar beneden 
rollen. Zandloopkever tref je aan op de 
zandpaden nabij de heide. 
Vang met het insectennet of zuigbuis 
enkele insecten en doe ze in een 
loupepotje. Daarmee kun je ze goed 
bekijken, zonder ze te beschadigen. Je 
kunt ze dan na observatie weer 
ongeschonden loslaten. 
 
Benodigdheden: 

 Insectennet/zuigbuis 
 Loupepot 
 Insectenboek 

12. Soms zie je in het stuifzandgebied 
losstaande heuveltjes met daarop bomen. Let 
goed op de bomen die op het heuveltje staan. 
Als de stam van de boom kort is en dus in het 
zand zit, dan heb je waarschijnlijk te maken 
met ingestoven bomen. De bomen stonden er 
al en het zand is erin gestoven. Daardoor lijkt 
het alsof deze bomen een zeer korte stam 
hebben. Je kunt hier zelfs bomen aantreffen 
waarvan alleen nog de kruin zichtbaar is. Als 
je hier met de grondboor een gat boort dan 
tref je vooral stuifzand aan zonder dat er 
bijvoorbeeld een humuslaag in is ontwikkeld. 
Het kan echter ook zijn dat je hier te maken 
hebt met bomen die oorspronkelijk in een 
laagte stonden. Door deze bomen en door de 
laagte kon hier het zand niet worden 
weggewaaid. Immers laag betekent ook natter 
en dat stuift minder. In de omgeving is wel 
zand weggewaaid; daardoor is de omgeving 
lager komen te liggen. Wat eerst laag lag, ligt 
nu hoog en omgekeerd. Zou je hier met de 
grondboor een gat maken dan moet je wel een 
stevige met humus verrijkte laag kunnen 
aantreffen. Soms tref je zelfs een 
podsolbodem aan. Deze heeft een grijswitte 
laag met daaronder een donkerzwarte en 
daarna tot roodbruine laag.  
Ga op zoek naar een opgestoven hoogte en 
naar een fort (zo heet de tweede beschreven 
vorm) en maak er een boring teneinde na te 
gaan of voorgaande klopt. 
 
Benodigdheden: 

 Grondboor 



 

 

13. Het stuifzandgebied lijkt helemaal 
onder de invloed te staan van de wind. 
Maar ook water geeft vorm aan het 
gebied. Ga op zoek naar de volgende 
vormen: 

 Als het hard heeft geregend, dan 
kun je zien hoe waterdruppels 
kleine inslagkratertjes in het zand 
hebben gemaakt. 

 In lagere delen verzamelt zich 
water. Dat water neemt altijd wat 
humus mee. Droogt zo’n plas op 
dan blijft de humus achter. Je ziet 
dus een kuil met een donkere laag 
er in. 

 Op hellingen loopt soms water 
naar beneden. Daar waar dat 
gebeurt neemt het water ook zand 
mee. Hier krijg je 
uitspoelingsgeultjes te zien. 
Onderaan de helling wordt dit 
meegenomen zand dan vaak in 
kleine waaiertjes weer afgezet, 

14. Op het stuifzand is op een aantal plaatsen 
dennenbos aangeplant. Onder dat dennenbos 
tref je een opeenhoping aan van 
dennennaalden. Omdat deze omgeving zo arm 
is aan voedsel en ook een zuur karakter heeft 
is er maar weinig bodemleven in de bodem 
aanwezig. Bodemleven breekt 
plantenmateriaal af en mengt dat door de 
bodem. In de dennenbossen zal dat dus 
niet/weinig gebeuren, omdat er zo weinig 
bodemleven is.  
Ga nu na: 

 Of de naalden inderdaad nauwelijks 
zijn verteerd. 

 Of de laag naalden direct, zonder al te 
veel vermenging op de zandlaag ligt. 

   

15. Met een zandliniaal kun je de 
korrelgrootte van zand vaststellen. Nu 
blijkt uit onderzoek dat de grootte van 
stuifzandkorrels ligt tussen de 0,15 en 0,21 
mm ligt. 
 
Benodigdheden: 

 Zandliniaal 

16. Worden planten overstoven door 
stuifzand, dan proberen ze er weer bovenuit te 
groeien. 
Sommigen grassen laten dat erg mooi zien. 
Kun je de anderen een voorbeeld laten zien? 

 



 

 

17. De wind vormt vaak mooie golven in 
het stuifzand. Een grote golf bevat soms 
ook weer kleinere golfpatronen. Golven 
binnen golven. 
Tevens zijn aan een golf mooi begrippen 
als bijvoorbeeld golflengte, golftop, 
golfdal (en frequentie=aantal golven per 
lengte-eenheid en amplitude=verschil 
golftop en golfdal) te illustreren. 
Zoek een goed voorbeeld om e.e.a. toe te 
lichten. 
 
Benodigdheden: 

 Rolmaat 
 Liniaal 

18. Neem droog zand in je hand en laat het via 
een kleine opening naar beneden vallen (zoals 
dat gebeurt in een zandloper). Wat nu wordt 
gevormd is de zogenaamde natuurlijke 
hellingshoek van zand. 
Meet deze hellingshoek. 
Neem je ander materiaal; schraap bijvoorbeeld 
van de oppervlakte wat grover materiaal bijeen 
en herhaal het experiment. Krijg je dezelfde 
hellingshoek? 
Zoek een aantal natuurlijke hellingshoeken in 
het terrein. Geldt wederom dezelfde 
hellingshoek? 
 
Benodigdheden: 

 Clinometer 

   

19. Waait het hard dan kan het volgende 
worden vastgesteld. Neem een handvol 
goed droog stuifzand en laat het via een 
fijn straaltje van zo groot mogelijke 
hoogte vallen. Het grove materiaal valt 
recht omlaag; het fijnere materiaal komt 
verderop neer. 
 

 

20. Hindernissen beïnvloeden de sedimentatie 
van zand. Direct achter de hindernis (in de 
windschaduw) wordt geen zand afgezet. Direct 
links en rechts achter de hindernis worden 
zijduinen (duintjes) gevormd. 
Laat dat de anderen zien. 
 

 
 



 

 

21. Onderstaande kan alleen maar worden 
uitgevoerd als de wind krachtig genoeg is. 
Neem droog zand in je hand en laat het 
via een kleine opening naar beneden 
vallen (zoals dat gebeurt in een 
zandloper). De wind zal nu het materiaal 
gaan uitsorteren naar onderstaand 
voorbeeld: 

 
 
 

22. Met de term reliëfinversie wordt omkering 
van het reliëf bedoeld. Wat eerst laag was, is 
nu hoog. Lagere delen in stuifzand zijn vaak 
natter en meer begroeid. Door dit laatste 
bevindt zich hier vaak weer meer humus, 
welke wederom zorg draagt voor het 
vasthouden van water. Wordt nu de omgeving 
van de laagte weggestoven, dan kan de 
voormalige laagte juist vanwege de grotere 
samenhang en begroeiing hoger boven de 
omgeving uit komen te liggen. Onderstaande 
figuur illustreert dat. Ontdek je voorbeelden 
van reliëfinversie. Laat andere het zien en leg 
het uit. 



 

 

23. Planten, met name grassen, groeien na 
overstuiving, vaak weer boven stuifzand 
uit. Laat daarvan voorbeelden zien. 
Overigens niet elke plant die wat hoger 
staat is overstoven. Zie onderstaande 
tekening. Met welke situatie heb je te 
maken? 
 

 
 

24. Stuifzandreliëf kenmerkt zich door: 
 Onregelmatig reliëf 
 Grote hoogteverschillen op korte 

afstand 
 Steile hellingen (15-330) 
 Geïsoleerde heuvels komen voor 
 Langgerekte stuifzandruggen 

Onderstaande figuur laat een kaart zien van dat 
reliëf. Kun jij aan je medecursisten een 
kenmerkend reliëf in het gebied tonen? 

 

 



 

 

25. Overgangen in het landschap: 

In schemavorm zien de overgangen er als volgt uit: 

 
Ga nu in het landschap na welke grenzen domineren in het stuifzand. 
 



 

 


