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Rapport omtrent de betekenis van Stekelhoeksdui n 
a ls natuurgebied in het geheel van Voorne ' s Duin. 

(gem.Rockanje) 
door 

D.r.V .Westhoff . 
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Het belangri jkste en meest kar akteristieke element van Voorne's Duin 

is !::.et struweel, de "maquis" van doornstruiken, die nergens in ons 

lend (en vermoedelijk nergens in West-Europa) zo fraai on~vikkeld is 

als hier. Vegetatiekundig is deze associatie beschreven als Hippophaeto

Ligustretum, t erwijl de eindstadia hiervan, die uit berkenbosjes bestaan 

en een ander karakter hebben, bet er als Listero-Betuletum kunnen warden 

anngeduid. Het eigenliJKe Hippopha eto-Ligustretum komt dan nog voor in 

Yerschillende vormen: een initia l e fase; een optimaal on~vikkelde sub

ceeociatie op droge grond, het Hippophaeto-Ligustretum asparagetosum; 

en een optimaal ontwikkelde subassociatie op vochtig·e grand, het 

iippophaeto-Ligustretum eupatorietosum. 

Nu komen de verschillende vormen van deze ass6ciatie op Voorne niet 

~lijkmatig verspreid voor. Wanneer men van noord naar zuid in het 

tui~ebied de volgende vijf gebieden onderscheidt: 

~an van het Zuid-Hollandsch Landschap; 

duingebied om het Breede Water ; 

Stekelhoeksduin; 

duingebied om het Kwakjeswater ; 

• dui.nrichel ten z. van de Kwak, 

is de situatie als volgt. 

In de duinen van het Zuid-Hollandsch Landschap komen alle vormen 

Hippophaeto-Ligustretum voor, doch meest alechts over kleine 

·~---~~lakten, v eelal ver snipperd, daardoor min of meer fragmentair. In 

c!.:J.ingebied om he t Breede Wat er komen speciaal de "vocht.i ge" vormen, 

te vatten als Hippopha eto-Ligustretum eupatorietosum, zeer fraai 

en over uitgestrekte oppervlakten in gesloten formatie voor ; 

·~::>ge" vorm neemt hier echter slechts een ondergeschikte plaats in 

meer v ersnipperd. In Stekelhoeksduin daarentegen komt juist het 

~~~" Hippophaeto-Ligustretum asparagetosum optimaal en in grate gesloten 

~i es voor; het H.-L. eupatorietosum is hier nauwelijks aanwezig. 
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I n de omgeving van het Kwakjeswater is het H.~L. v~n woinicr belang; 

dit is dcarentegen h et optimcl e gebied van het Listera-Betule~£n 

daarbij a ; n de vochtige kant aansluitende duinmoerasbossen (Macrophor

bieto-Alnetum bryonietosum en Thelypterideto- Alnetum) . De duinrichel 

t en z . van de Kwak t enslotte i s gek~nmerkt door een zeer merkwaardige 

en nog onvoldoende onderzocht e vorm van het Hippoph~eto-Ligustretum, 

waarin Berberis vulgaris domineert. 

Het is dus duideli jk, da t de v erschillende onderdelen van het 

duingebi ed van Voorne elkear aanvullen en dat zij alleen ~ezamen het 

gehel e spectrum van mogelijkheden van het duinstruweel bestriJKen. ln 

deze keten kan geen schakel gemist war den . 

Een bi jzonder fecst van het H.-L. aspar agetosum van Stekelhoeksdui n 

is, dat er eni ge fraai ontwi~~elde noordhellingen zijn aan ~e treff en, 

beha l ve nl le hierin te ve~vachten struiken, zoa l s Rhemnus cathartica , 

Rosa caninn , Rosa rubiginosa, Ligus trum vulgar e , Crataegus monogyna, 

Hippophae r hamnoides , Rubus caesius en Berberis vulgaris en andere 

kar clcteristieke soorten (Lithosperr.mm offi.cinal e , Polygonai;um odoratum, 

Inul a conyza enz .) vindt men hier de meer speciaal op noordhellingen 

optimale soorten als Polypodium,vulgare, Dryopteris filix-mas, Tortuln 

subulata en Pyrola rotundif9lia. denti ana cruciata, destijds door 

C.Sipkes op deze noordhellingen uitgepl ant, hoort in dit milieu thuis 

~\ en breidt zich er uit. Dit wil niet zeggen, dat dergeli~e handelingen 

ncvolging verdienen . 

Een ander belangwekkend aspect van Stekelhoeksduin wordt gevormd 

door enige freai e bos jes van de zel dzame wilde duin-populier Populus 

nigra, t en dele met rijke onder groei, t en dele geheel ~ender onder

gr oei op mul zand. Dit verschil i s me r bvear di g en verdient nader we t en

schappelijk onderzoek. Deze vegetaties zijn echter tevens bij uitstek 

een voorbeeld van de bezwaren t eg-en hut t oel ct en van -recrectie in dit 

t errein: wanneer deze kwetsbare ve~etaties betreden worden en daardoor 

gaan stuiven en van karnkter verander en, zal het niet meer mogelijk 

zijn , wetenschappeli jk na t e gcnn, welke f nctoren aansprakelijk zijn 

voor het verschil tussen deze be i de typen van populie-renbosj es . 

In de schaduw n~n de r and van deze populier enbosjes komt bovendien 

een inter essante en even eens kwetsbar e vorm voor van het Eippophneto

Ligustretum asparagetosum, riJK ann Fragaria vesca, Pyrola rotundifolia, 

Polygal a vulgaris ssp . dunensis, Epipactis helleborine, Inula conyza, 

Lonicer a periclymenum, Moehringia triner v i a , Dicranam ecoparium, Geaster 

div. sp. en Clavaria sp • .' Als 



.Us ovexgangsvorm tussen 11 struweel 11 en "duinbos" zi jn deze vegetaties 

vcn v.esl h.elang. 

Voorts zij er op gewezen, dat de op Voorne ze ldzame Euonymus 

europaea in het struweel van Stekelhoeksduin tameli jk v eel voorkomt 

en er zich uitbreidt . 

~ehalve het duinstruweel komen ook de veget aties van min of meer 

&rnzige nFen 2lekken in Stekelhoeksduin voor. Hoewel de in totaal door 

hen ingenomen oppervlakte ni et groot is, zijn zij goed ontwikkeld . Dit 

betre~ vnl. specimina van het Tortul eto- Phleetum en het ~araxaco

Gslictum; de eerste associatie i s opvall end rijk aan Erodium gl utinosum, 

de tweede aan Erigeron acer en Carlina vulgaris. In l aatstgenoemd ge

zelschap krnnen plaatseli jk ook de inter essante "stroomdalplanten" 

Carduus nu~ans en Eryngium campestre voor, a lsmede de maanvar en, 

Botrychium lunaria . Het behoeft geen betoog , dat deze meer open vege

taties ~eer kwetsbaa r zijn en weinig betreding ve r dragen . 

Intexessant is t enslotte nog een l age , vochtige vallei, waarin 

de Toor Ui~ m~lieu kenmerkende soorten worden a angetroffen, zoals 

Pa~n~~ia palustris, Epipactis palustris, Orchis incarnata , Centaurium 

vulgare , Sagina noaosa, Linum ca thart icum en z eer veel Riccardia pinguis 

Samenvattend ka n worden gezegd, dat Stekelhoeksduin in het geheel 

van het Yoornse duingebi ed een na tuurwetenschappelijk bel angri jke 

achakel vormt me t een eigen ka r akter . 

Bilthoven, september 1960. 




