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GEOSITES 
Heuvelrug Midden 
 

Lange en Korte Duinen 

Hotspots Lange Duinen; Korte Duinen 

Korte omschrijving Als gevolg van menselijk grondgebruik verstoven fijnzandige windafzettingen 
uit de laatste ijstijd. Actief stuiflandschap met landduinen en grillig microreliëf 
afgewisseld door bebost duingebied en heide. Ecologisch, educatief en 
recreatief waardevol. Natuurlijk infiltratiegebied voor waterleidingbedrijf. 

 

LANDSCHAPSTYPE ZAND  
landschap 

VEEN  
landschap 

RIVIER 
landschap 

ZEEKLEI 
landschap 

 

WAARDEN:  

Geo vormingsperiode  

geologisch Verstoven dekzand uit riviervlakten en de drooggevallen Noordzee gedurende 
de laatste ijstijd. Ligt op een laag reliëfarm grindhoudend zand, dat door 
smeltwater van de voorlaatste ijstijd werd afgezet. Op de uitwaaiingslaagten 
ligt hier en daar de oude bodemhorizont van de eerder afgezette donkerder 
laag en resten van later gevormd veen vlak onder de oppervlakte. 

geomorfologisch Fijnzandige windafzettingen (dekzanden) die de afgelopen millennia zijn gaan 
verstuiven. De verstuivingen konden zich ontwikkelen omdat de mens al sinds 
de bronstijd de vegetatie en bodem aantastte door ontbossing, afplaggen en 
afbranden van de ontstane heide en het gebruik van zandwegen. Zo ontstond 
een vrij grillig micro- en mesoreliëf van ovale uitwaaiingslaagten, geulen, 
(asymmetrische) plateaus en stuifkliffen. Speciale aandacht verdienen de 
barrièreduinen (kamduinen of randwallen) van de stuifzandfronten van 
uitwaaiingslaagten en de door de wind gestroomlijnde ronde heuveltjes 
(koepelduintjes). 
Door de overwegend zuidwestelijke winden zijn de verstuivingen zuidwest-
noordoost gericht. Een deel van de landduinen is later weer begroeid, maar 
verder vindt nog steeds verstuiving plaats.  
De bodems kunnen over een afstand van enkele meters sterk verschillen door 
de aan- en afwezigheid van oudere podzolbodems of slecht-doorlatende 
lagen. 

hydrologisch Natuurlijk infiltratiegebied voor waterleidingbedrijf met drinkwaterputten in het 
naastgelegen Soestduinen. 

Cultuur Historisch  

cultuur algemeen 
(architectuur, 
landinrichting e.a.) 

Effect van menselijk handelen en waardoor stuifgebieden ontstonden. Ook 
klimaatomstandigheden zorgden daarvoor, zoals tijdens het vrij droge 
subboreaal (ruim 2400 jaar geleden) en gedurende een droge periode in de 
Middeleeuwen (900-1300). De daardoor ontstane stuifgebieden werden vanaf 
het begin van de 19e eeuw (deels) weer bebost en vastgelegd. Thans 
handhaaft de mens de voorwaarden voor verstuiving. Dat gebeurde zowel in 
het gebied zelf als aan de noordoostkant van de Lange Duinen door middel 
van houtwallen, opwerpen van strategisch gelegen heuvels en een zandwal 
tegen de uitbreiding ervan. 

archeologisch Resten van prehistorische bewoning, waarin minstens zeven mesolitische 
vuursteenateliers en enige vindplaatsen van de jong paleolithische 
Hamburgcultuur 11.000 - 10.000 v. Chr. (rendierjagers) en van de 
Tjongercultuur van ca.10.000 - 9.000 v. Chr. De laatstgenoemde vondsten 
dateren uit het Allerød-interstadiaal, een warmere periode waarin de toendra 
had plaatsgemaakt voor berken- en dennenwouden en jacht gemaakt werd op 
oerrunderen, elanden en herten. 

infrastructureel  

militair  

immaterieel  

Natuur  
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landschap Actief stuiflandschap met landduinen en grillig microreliëf afgewisseld door 
bebost duingebied en heide. 

ecosysteem Ecologisch waardevol door bijzonder microklimaat met soms op bodemhoogte 
verschillen in temperatuur van 50°C binnen één etmaal. Een variatie aan 
pioniersbegroeiing en fauna op het uitgeloogde en verstoven zand door de 
afwisseling van bodemopbouw en de variatie van vastgelegde en actieve 
verstuivingen. Zeldzame en kwetsbare kostmosvegetatie, paddestoelen, op 
forten staande vliegdennen met soms ‘zwevende’ wortels, jeneverbesstruiken, 
‘beukenstoven’ (tot 7 meter omvang) en ‘eikenstrubben’ (meegegroeid met 
zandheuvels). 

Betekenis  

wetenschappelijk Bestudering van actieve en historische processen van verstuiving en de 
invloeden daarop. 

educatief Informatie, bebording, wandelroutes, natuurpad en geopaden. 

recreatief / toeristisch TOP Het Gagelgat. Afwisselend wandelgebied rondom de locatie. Eenvoudige 
recreatieve voorziening direct aangrenzend aan het gebied. 

economisch Maatschappelijk-economische betekenis als drinkwatergebied. 

Niveau  

internationaal Gebieden met actieve verstuivingen met landduinen komen weinig voor in 
gematigde klimaatzones. 

nationaal Idem. 
 

regionaal / lokaal Idem; grootste stuifzand gebied van de provincie Utrecht. 

Beheertype  

bescherming Natuurnetwerk Nederland. Provinciaal Aardkundig Monument sinds 1997. Als 
grondwaterbeschermingsgebied strenge regels tegen verontreinigingen. 

duurzame ontwikkeling Monitoring en beheer van de actieve verstuivingsgebieden.   

bedreiging(en) Dichtgroeien en betreding. Beheer door zonering van toegankelijkheid. 
Provinciaal programma “Laat maar waaien”: verwijdering en uitdunnen van 
opgaande begroeiing, kappen van bos/bomen en losmaken en plaggen van de 
bodem.  

 
Achtergrondinformatie o.m.: 

• Aardkundige waarden in de provincie Utrecht, Drs. A.A. Bronbacher en Drs. W. Hoogendoorn, 1997 

• Provinciale beschrijving Aardkundig Monument Lange en Korte Duinen 

• Grondboor en Duinen-EP06: De Lange en de Korte Duinen 

• Telluris: Boeiend Stuifzand 

• Geopad 116: Natuurgebied de Lange Duinen bij Soest 

• Geopad 117: Natuurgebied de Korte Duinen bij Soest 

• Tastbare Tijd, Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht, e.a., Roland Blijdenstijn 

• Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

• IVN Eemland & gemeente Soest 

• Landschap Erfgoed Utrecht 
 
 


