
Vooronderzoek boek Duinen en mensen Voorne  
 
Documentatie naar aanleiding van onderstaande vragen is essentieel voor 
een samenhangend schrijfproces. De documentatie zal mede worden 
gepubliceerd op www.duinenenmensen.nl en www.hollandsedelta.knnv.nl als 
achtergrond bij dit boek. Belangrijke nieuwe inzichten komen in het boek. 
 
Voor het boek over de van duinen van Voorne willen we weten:  
 
- welke geologische en historische factoren cruciaal zijn voor de vorming en 
natuurwaarden van het duin- en kustlandschap; 
 
- door wie, met welke uitgangspunten, hoe, op welke voorwaarden en met 
welke middelen delen van het landschap door terreinbeheerders en 
particulieren als natuur en of uit cultuurhistorisch oogpunt worden 
beheerd/veilig gesteld/gebruikt en hoe dat in de tijd is veranderd; 

- wat de natuurlijke rijkdom is;  welke soorten er opvallend veel zijn; welke 
soorten heel specifiek zijn; wat verdwenen is en wat recent verschenen; 

- welke trends er zijn op diverse niveaus: (hele kustzone, duinen Voorne als 
geheel, deelgebieden, diverse habitats, in proefvlakken of van specifieke 
soorten waarvan verspreiding en aantallen door de tijd goed bekend zijn);  

- redenen van voor- of achteruitgang indien bekend of te onderbouwen; 

Technisch: in welke mate zijn databases van waarneming.nl, 
Natuurmonumenten, provincie, NDFF, organisaties als Sovon, Floron, EIS, 
Ravon, Zoogdiervereniging, NMV en de Vlinderstichting etc. beschikbaar en 
vergelijkbaar? De gegevens van Naturalis, Universiteit van Leiden etc. zijn 
ook relevant.  
NB; In de huidige zes-jaarlijkse kwaliteitstoetsen (SNL) komen vaak veel data 
en trendgegevens beschikbaar maar zijn deze vergelijkbaar met ouder 
materiaal? 

- welke literatuur er is per deelonderwerp;  

- welke archieven (en of archivarissen! ) er zijn voor foto’s en (oude) kaarten 

Aanvullend en eigen onderzoek is denkbaar: 

- welke natuurwaarden zijn er op Voorne in de sinds een eeuw bebouwde 
(duin)omgeving (dus buiten formele natuurgebieden); primair aandacht voor 
de (voormalige) Heveringen 

- hoe veranderen keverpopulaties in 40 jaar (KNNV/Naturalis) 

- Vogels en planten van de Strypsche Wetering, een van de rijkste gebieden 
op Voorne op vogelgebied. (gepland  2022 bij de KNNV) 



Mondelinge	bronnen:	
Vraag		die	in	het	kader	van	vooronderzoek	boek	Duinen	en	mensen	Voorne	die	
wordt	verspreid:	
	
Welke	van	deze	mensen	(eigenaren,	beheerders,	wetenschappers)	die	een	grote	
rol	in	duin	Voorne	speelden	heb	je	persoonlijk	op	Voorne	mee	gemaakt	en	zo	ja:	
wat	heb	je	met	hen	mee	gemaakt?	Mail	ons	korte	anekdotes		met	jaartal,	locatie	
en/of	bron/foto.		
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