
 
Duinen en mensen Voorne: formule en werkplan 
 
 
In deze formule geven de  initiatiefnemers (Natuurvereniging Hollandse Delta en 
Uitgeverij Natuurmedia) een beeld van een beoogd nieuw boek waarvoor nog meerdere 
partners worden gezocht. Onderzoek en projectvoorbereiding zijn reeds gestart, de 
productie begint pas na het rondkomen van het dekkingsplan. Het uitkomen van het 
boek is niet eerder voorzien dan in 2022. 
	
 ‘Duinen en mensen’ omvat een serie boeken over de Nederlandse kust. 
Cultuur en natuur van het kustlandschap worden per regio gelijkwaardig en 
veelzijdig beschreven. Met honderden nieuwe kaarten en de laatste stand van 
wetenschap. De serie wordt gecombineerd met een gelijknamige website 
waarop ook online wandelingen worden gepubliceerd. Duinen en mensen 
Voorne betreft het vierde deel in deze succesvolle reeks. Een eerste schets 
van de voorzijde is bijgevoegd. 
 

 
 
De kustduinen vormen het grootste aaneengesloten natuurgebied van 
Nederland. Door de natuurlijke omstandigheden, maar ook door verschillende 
vormen van benutting, zijn de duinen een zeer gevarieerd landschap dat kan 
gelden als de belangrijkste natuurlijke schatkamer van ons land. Vooral in de 
19e en 20e eeuw heeft dit landschap echter zwaar te lijden gehad onder 
zandwinning, verdroging (waterwinning, ontwatering), industrialisering en 
milieuvervuiling. De laatste decennia is langs de hele kust gewerkt aan 
herstel. De vraag is nu of de duinen van Voorne nog steeds de rijkste zijn van 
ons land zoals in de jaren 60 van de vorige eeuw door prominente auteurs als 
Adriani en van der Maarel wel werd gesteld.  
 
In Duinen en mensen Voorne presenteren we een actuele en visueel 
hoogwaardige neerslag van onze kennis en opvattingen over de duinen, kust 
en dijken van dit gebied. Elk kennisgebied (natuurwetenschap, historie, 
geografie, archeologie) levert verhaallijnen op die gelijkwaardig worden benut 
en met elkaar in verband worden gebracht.  



 
Doel is een boek voor een breed publiek met fraaie en informatieve beelden 
en teksten, die voor hen de rijkdom van de Voornse duinen en kust ontsluiten. 
Het boek is met andere woorden niet alleen bestemd voor kenners, maar ook 
voor alle andere geïnteresseerden. De bedoeling is om cultuur en natuur van 
een landschap	gelijkwaardig en veelzijdig te beschrijven. 
We dringen geen visie op, maar bieden inzicht in het kustgebied van Voorne  
op basis van vervlechting van die verhaallijnen. Met dat inzicht kan de lezer 
zelf ideeën vormen over hoe we met het meest natuurlijke landschap van ons 
land om kunnen gaan.  
 
Hoofdlijnen in het boek  
Elk boek in de reeks kent een driedeling in Natuur (wat is van belang, wat zijn 
de trends), Geschiedenis en Gebieden: de belangrijkste deelgebieden die wij 
van zuid naar noord beschrijven. Door het boek heen etaleren wij duinplanten, 
dieren en paddenstoelen die kenmerkend zijn voor het Voornse 
duinlandschap. 
De toon in Duinen en mensen Voorne is optimistisch maar de realiteit wordt 
niet uit het oog verloren. Wat zeggen de laatste onderzoeksgegevens over de 
duinen, wat is de invloed van verstedelijking, recreatiedruk, klimaat-
verandering en stikstofdepositie? Waar herstel van de duinnatuur door goed 
beheer evident is, willen wij dat etaleren, waar knelpunten en bedreigingen 
zich voordoen, dit helder verwoorden. 
Vorm en vormgeving is zoals bij eerdere boeken uit de reeks Duinen en 
mensen toegepast: goed ontsloten informatie, veel historische lijnen en waar 
mogelijk steeds verklaringen bieden, met veel helder beeld en historische 
kaarten. Formaat 17,5 bij 24, staand.  
 
Adviescommissie en werkplan 
Voor dit project is een adviescommissie met o.a. terreinbeheerders voorzien 
waarvan de leden onderwerpen kunnen aandragen of delen van het boek van 
commentaar kunnen voorzien.  Er is een werkplan is dat voorziet in 
projectafronding in 15 maanden 
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