Jaap van Baarsen

Dynamische processen in
Voornes Duin
Jup van Bunsen la Hn van de medewerl\ers van tfatuurmonumen·
ten In Voornes Duln. In het hferop volgende verhaal geelt hll een
overzlcht van de verschlllen de fnvloeden d ie In dtt blj:ronder moofe
gabled een rol spefen. Zowel natuurtfjke procenen als de be"invtoedlng van de beherende en recreirende mens passeren de revue.

uu de Ronerc:tamse Maven aangelegd In

GROEIENDE KUST

de luwte cLo 10 voor de Voomse k\Jst

In 1927 venueeg de Ver81iglng tot Behoud

ootstaan is, IS de zee tang zo woellg met
meer en Is het 1100ral Sltb daton het 1\lStige
kustweter bellnkt De verwachbng is dan
ook dat (le kustaangroo meer een wad
achllg dan een du!Mnkatakter llll hebben

Neder1and door
een schOnk•ng zo'n 700 hectal8 van de

IIM Natuurmonumentanlft

du1nen van Voome 1n eigendom Door
latere aan1<Clpen heeh de Verenlglng haar
bel•! ,n de Voomse kuSISirook kunnen
u•tbretden tot een gebied met een omvang
van zo'n eoo neccare dat bel<end staat
ender de naam Voomos Ou1n. Het terretn
oestaat U•l lwoe deltln. een noordelt)k deel
waatln ha I Btecle Water, de Schapenwei.
Slryperll011da en he\ Waterbos ll{jgeo en

het rudei•Jk Clool waar Stekeltloek, de

Punt. de Pan en he! Ouacl<jeswacer deel
van u•tmaken. Hoc gaat om een relatJel
1009 gebiOd aat ats dulntandschaP pas
.anal 1600 na Chr bekend IS Een aan:oonlqk deal van Voomes Ouin IS echcer van

eeo geotogiSC!l geven v.'SI zee< recente

tlatum PIIS na 1910 heell Z!Ch 111 het
noordelltke gedeelte ten wescen van Strypemonde en de Vallel hel landschao ge·
vormd zoals we llat no kennen
Rond 1910 tag de bultimdutnvoetlangs de
Zoomep van 1910 en de Brandd111.. Ten
westen daaNan screklaziCh eeo t !!en
k!lometer breacl strand Ult Op d•t strand
ontstond door opstuiVIt>Q an met behulp
van cakkenschermen een oouwe dulnannl
In do 10ron twlnt•g s1o01 clolo Zooroop van
1926 oon .t vier kllometer lange stranclvlal<le van lee al. Daann bev>nden nch het
Brede Water on het V!logveld (0\onen van
Oostvoome).

In de tamn deriJg kon op delellde wt)Z'e de
D~e snoerde
oen reeks vallelen van zee af waar de
SchapenW!ll en de lnmlddels verdwenan
Gtoene Punt deel van urtmakan Hoew~
d~ proccs van her periOdiek onrstaan van
zeerepen lljn snelhefd verfOren heeflts de
terldenS van 1<\JStaangrtlet ten nootden van
de Groene PIJnt nog albrd aanweztg. 4 het
mec een 9fJW'Izigd t<ara1<1er Rond westeh1k
Voome vortden bjdens de rweede h!rih van
dele eeuw enlge •ngMjpende varandenn·
gen plaats. Twoe Clarrwnen sluilen hel
Haring\lloel en de Bnelse Maas dte Voome
omstu•len van zoo af In ~ee l~gt enl<ele
ktlomete<s ull de kust de Maasvlakte en •n
1987 Is ten zuldweslen daarvan een pakweg 300 hee:lace Q!OOI depot 1100< bagger

Zlleleap wn 193& ontSUlM

ZEEWERING
Tot 111 de raren vtrfiJQ was het QBOI\I•keOJk
dat dulnarbelders In de Wlnlermaanden
takkenschermen plaatstan op het brede
strand b• en ten noorden van ae Gtoeoo
PIJnt . Het d(X)( de Wll1d aangevoerde land
kon dan versneld tot een dulrlen"f opstu•van. Op
punt klkte het nlet om de
l!latste zeeteep. die van 1935, helemaal
d.chl te ktiigan. De Groene Punt tag le
kWelsbaar
Voornl na oe Tweede Wereidoorlog ~~rat de
zee 7Jch jaallijks lltdens de najaarsstormen
door het dunno dulnennJijll hoen Sleecls
op het zelfde punl onts1ond een opening
naar de erachter l,ggende valillt. de Scha·
penwel. Bit spnngiiiOed kon zeeweter de vallei bin non dnn913n. Maat ook kOn
hemelwater tlat 111 de vallel stagneerde
dOOI dezel!de open1ng naar buiten stro-

een

men

M110 voa<ganger GlfS MeiJvogel vertelde
rm, dal na de Ramp van 1953 we;n~g
meer ovelblool van do zooroep rond de
Groene Punt Vanat dal moment drong biJ
hoge zeewaterstandlln zout water door
meerdere 0pen111gen de Schapenwet In.
In t 974 IS door het waterschap de Bnetse
Dlt~M9 oon eerste aanzet

9'390\IGfl om van

de Zee<eep van 1935 een zeewenng ra

r11<1ken dJe aan de atmetlnQ$11 van de
oenawetzou 'lllldoen. In e1e liJrllO taehug IS
de tweode en laaiSte I8S9 U>l99110eJd. Met
het plaaiSen van tal<l<enschetmen kon n>ot
meer wordan IIOistaan Dooc m•ddel van
lAI'>dsuppl&\1135 en met enorme grondver·
zellnachtnes ls zov.el ten 11001den als tet1
zutden van de Groene Punt een :zeewering
aange!agd diC nu 1180 e~sen van de Delta·
"''" \/Oidoot Een constnJCt.,c samenspet
tussan naruurtleSchermong en het water·
scr.ap heelt er toe gele;d dat de rn>mmaal

verelsle d~k van dalta-afmetingen zO'Jeej

mogel'ti< In het bestaande dulnlandschap
getnteQieerd were! Enerzlrds spaarde het
waler$Chap ouoncoppen d10 boVen het
nteuWe d~klichaam uitslaksn, anderzijds
bracht het er nteuwe dumtoppen op aan
Zo kreeg de n100we zeewehng zljn hlJidlge
relll!l

WATERBEHEER

B4 de eerste construcuefase van Cle zee-

wenng 111 1974 IS de 1<\JSIJijn ter hoogtevan
de Groene Punt afgerond Daar~MB IS de
l!llto!llke Groono Punt VO<dwanen. Ve<moedellfk zou dele begroelde strandvlakte
onder de aanvatlen van de zee ook - ~non ZI(M.

De In deze faso aangelegdo zeewanng
snoerde ntel alleP.n de Groene Punl af
maar slooc tevens de verblnd.r1g at van de

Schapenwe. naat zoo lout water kon de
valiel nte1 moor blmendnngen, maar ook
kon hel s wtntars stagnerende hernelwater oe vallet n1e1 meer ve<laten. Naruurmo·
ntmlnten stood '1001' een keuze. Nlets

dOen IE!f1 gunste van een roeuw dulnmeer
or het W<~ta< op ecn o1 andece

ot -moeras,

w,•awGgoompM ten gui'ISte vM de

bestaande \lllllaivegatatle. De grote n1kdom
aan bltwnc:Jere J)lantesoortan als PamasSia, OWergbloem en Moorasl<artelblad
deed de keuze al gauw op pompen vailen
Ala vnjwllllgor st.ruwuet f'004en \n dulrwtLiktiGn!
ook natuurgerichto recreatle.
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Ligglng van het Notu""""""menl Voomes
Duin in het kus1~b'ed van Voorne
Het waterschap plaalste ., 1976 een
elel<tnsch gemaal. dat Natwrmooumonten
ve!VOigafli "' beheer kn1eg
Nu l<wam het tulst In de JSren zevent,g
enl\f!ie malen \>OOr dal hei oos!elijl< van de
Schapanwe. gelegen Brede Water zomars
gehetJI ol gedeellelljk droogvlel Orndal dot
versch9nsel aiS onqewenst lli\'8Jlll1 ~d.
was het le ve.wachten dat het probleem
van de wateratvoer van de SchapenWI!t da
oploss.,g werd voor het watertek011 1n he1
dull'lmeer Gedurende oe ""ntermeanden,
tn het I/OO~aar en soms nog !anger W()(dl
nu het levee! aan water op de Schapenovtl<gepompt Nlar he\ B<ede Wale<, dat
su1ds
tn we11<1ng steillng van de pomp

oo

ruot moor IS dro<>gg<l\lallsn

STABIUSERING

De luncoo doe hot dutngebied heeH als
~eewonng heeff alltjd een grooi stampel
gedrukl op het beheer van Voomes Ou1n.
In 1910 ve.oood het toenma!ogehoog·
hcemraadschap het wel(len van vee on he1
kappen van brendhoul tn de duonen O.t
tmmefS leodde plaatsei<Jk tot le grote lnStabhteit van het wnd Ook het baheer was
er op gencnt het doozand te fixeren
Genoemd 1S al het plaatsen van tal<kensehetmen OP het strand. am stUtVend ~nd
In re vangen. In de dt.ncn was alias er op
Qllrlcllt hetrond vast te houden. Kale
plekketl werden met takkeo docht geiElg{l
en op hardnekk19 sluivende plaatsen werden CINerse soorten Wlige- en popullerostekken gepooL Vanutl beheefsover·
weglnOQn taagde dulnpersoneel lntensoet
op kontjnen en oo1< nu nog ZJen wor or op
100 d~t wandtlidars oo oaden nit:t wriattlfl,
oodet meer om l<welsbare duonvegetatoes
le spare<~ Ook bu1ten de zoowerende
%one werd staboiiSalte van de verschlilencle
dull'lmtlleus nagestreefd Stwfplel003n warden mnt talcken belegd. H.er word op
kooltnen gejaagd om het nngen van bo·
men en stru•ken te voor"<omen. En het
&ecle Water zal nlet gauw meer droog
vallen nu on de w.nter en I/OOtjsar water u1t
de SchapenWOI •ngemalen wordt.

Naturn t 990-2164

BOSONTWIKKELING

De snuaue op Voome os gunsltg voor
struwee!- en boSontwllii<e!lr>g Het lBnd ts
l<a!kf'Jk en rolls Bf119SZ1ns Slbhoudend
Grote oppeMakt\1$ bggen on de 1r\vfoed·
steer van het grondwater In Ol'lo!e "Jd koml
daa1 nog biJ dat de ko,.nenst<Jnd door
myxomatose. belaging OP bas1s van oude
rechttlf1 en de ..verhouttng" van het dutn
sleoht 'Nil oplevoo Door de aanleg ven
d.1mmllfl. Maasvtakte en 13ag9erdepotiS
de scherende werl\ong van de zoute LGGwd'ld op de vegatatle drast.sch atgenomen
En de aanvoer van nutnentan doot de
lucht 811 Via neernlag vorwett d9 produllbe
van tltOf'llaSS3 nog extra
In tegenste!tong tot vroogere tleheeroers
staan we nu meer voor het probleem hoe
het dulnsysteem weer'" beweg.ng te
l<r~gen. dan hoe tc stablh:JOren Op de
meeste ptaatsen waar OCtlel beheer
achle<vll!g& blltft. warden we geconlronleerd met opslag en unbreidlng van stllJI·
l<en en boman, kOr\~1 ,ve<lloubng"
genoemd Waar verhoubng uotbl•« treoot
vergrassmg en lierWI"'9 op Sechts OP
enkele plekken t'IQf.Jden kono,nen en Wind
de dUindynamoek 1rt stand N met al
dr81Qen de 1onge, open stadia 1n h01 du1n
op de acntergrond te raken ten gunste ven
bos en Slruwee!
STIPPELMOT

Naast de tenelcns tot veri1out1ng viOden er
CJOk prooessen p!aats d1e letdoo tot beper
l<ong of a!braak van bos on struweel De
m1n of meer natuurl1tke tegenspelers dus
Exlfeem natte en ttX.tfoorn drogu ,aren
io.Jnn., s1ruweel piaatseioJk doon verdnn ken, rostJeet~evelljk verdrogen. Een All!·
scholllerkolonie kan een volwassen
oevcrbos blnnen enkele Clecenn<a tot ruwe

numus n!llueercn Da koniJIIM doe er nog

z~n knagen loch nog een enkB! boornJ)!e
om en houden doo< hun gravetit plaatseloJk

hel doo tn bewc~rng wa.:lfdoor bosvor
m1ng UttbloJft. Qp aan de teew.nd gee><pon<Jerdfl dt•nhelllngen warden stru11<en nog

atl•cl enogsMs kon geschoren En ok oen
benleuw<J of verschollende meodoorns \101·
gend )aar nog m blad zullen komer> nu ze
al twee zomers ll'ltensoef door rup$!11 van
de s~ppelmot begraasd 7•Jn Tenstotte
mogen we de recrrotMl als dynatnJSCh
proces ntel vergeten Qp lrlle<1Stef bet reden plaetSI'n za1 moeolotk bos kun'len
opslaan
Aan Natuurmonumenten tS de taak deze
P<ocessen tOd.lniQ te tolereren. \1lrsterktln, gelelden 1n111eren en miSSChoen wel al
te remmen dat de dynamiel< en de geva·
neerdheld on stand b~h waar de soo.rten ·
nJkdom van Voornes Du n alhankelorJ< van
1!1
MAAIEN EN ROOIEN

Orndat de prO<;eSSen coe van natu<e plaets
W1den ntet op elke plek I/Qidoende effect
hebben om hetvoonbestaan van bepaalde
gemeensc~ op tangere tem•1n le
IJMlf1dert.'n t~ doelstellllg\ voegen W>J als
bt:heer<lers t:Xt!CI dynam.;k toe aan het
dlllr,systeem N ., t 958 1s seneus werk
gemaakt van heT lerugdrtngen en korthou·
den von dwergs~ruwetan 1n oe pnma.re
dUtnvartel, de Schapenwei Eon beg<a·
Iingsproet (loon 81°) met sc:hapen moesl
UolW!jlerl Ot (Jaarmee Cle tlljZOOdern vegeta
ho behouden kon worden Volgens MeoJVO
gel kOndM lo$lopende hnnden helaas te
gernakkelr1k bot de kudde komen waardoor
do proal mi511Jkte De VOilol had •N;ll t:li.ll'l
roam gekregen
AI$ vet\IOig OP cJI) proP! IS een jaarl>1ks
maaibet>eer opgestart dat tot oo cJI) dag
van vandaag word I voongeZA;t. Ook OP
Dndero lde1ncro vaJleten wordt oJt milalbe
hear van oudsher g91100nd om verhOutl!'IQ
togen tit IJ<Iim. Ecn ve<Sehlt mcl \I!OOg<Jr IS
det nu n,et alleen de iaagsle delen van de
va!leten gemaa1d W()(don maar oo1< de
hogero randen 91'1 du1MI1es ., de valleien
ern zaver te ~<omen moot wet oorst en1g
rOOM't!ri< p!aatsvJnCJen van struweel d4t op
dez!l plaatsen on de loop dllf ,aron •S

onlr.taan
Vell:; vfijWllloqers helpon

mee ~'llltlo)kS zo n 3
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roooen.

tot 4000 m suuweolte
Het IS
opz~enbarend om te 11en hoe S11el op deze
llni!jetl"laakte hoog·taag gradienten de
soorteo torugkoren d.e oodenks hot al
J<lloniOng govoordo behoer tOOh tongza·
lherh!wld op do •IChlt.>r'grond mal(t~~n.
Soot1on Ills tl•liOtliO!J en Oloekqela dfoog
bloom Uoden oon tOOr M hot IOOCt'l Ol op
ail~ k.'I)Wlktl)l)lnnHJn oomon motrulgoro
SOOfl<>'l als L{M)fkfuocl en Akl«lrdlstol Nu
ooi<Jlle ~~~fen In het maa.beheer te zo,n
rnoegenomon zwakt het tUJgteboold op

dolo Ml~ngon 1Ju1deloJk nt on v!l1SCh1tnon
o.a V100Sl<Jounge orehls. S!Jr.'O 0{1011lr00St
en Oonderki\Jid, alle ap het 1100r hen

speotlllll<e deel van de gmcbiml. De Boner·
hng en de Bleekgele droogbloom ral<en
don WOOl 011 de oohterorond In de valteiOn
handhaven ~ zlch 1n tll'lkker.lpoc'en, tangs
paden en op piMtsen waar kon•nen actoel
~n

Col< 111 de vO()OiwOrt~d tmoen Vlli'IIChUfY'Il·
gon op •~s gQvotg 1/(111 c.lo toonomondo
op<lnhcod. Op de Sollaponwm grOCNdc het

ua

ll(llllll! (li'()Q(Jp.:tron """
K1$VII vJil 9 poor
on 1000 tOtto·n 3S paar on 1989. 0o
Turoluur ill Sin05 t987 woor tO<ll9 aJs

broodvogel. En holemaal niOUw is het
verschliflsellljdeos de laalstetwoo winters
v1111 hentallen ~razondo Gmowe ganzon

IIOOtlsel en PtedatO<oo aa11YJ041g z~n. Een
proces 001< dat een soort en mate \f3l'l
mllleuverandertijkhcfd ., hot ~)'SI I)em
txonQ1 d1e met gee!\ mll(llmachono tc
bere1ken valt Door te knagen, Qral'en.
graven en 111 de 1\Jimle gevorieerd le
verschrnloo en le bemeston levort het
kooltn 00 bestil!lnS\'OOIWD.1rdon voor tal
van dulnsoorteflllls ZMdVIOOII)O. Stoon·
t>jm, qraal~. /)tll()hagCdlalbfjrta 1/llrdwenen). Tal)l;1t lnou geon broodllogol) on
Bo<goo<ld En door gawoon tO bOStllM IS
het k()t1ljn een 001angn1kc 'J()edselbion
11001 dulnbow(lners als Hermelijn, Bulte<d
en aaSkevers.
CROSSED ARMS MANAGEMENT

KOHIJH

Doc:x de toogeiiOOI'J(Ie beheersdynamel\ 1n
oo voll<llon WOtdl ook da notwrhjko dyM

mlek wrslorkt Door het \19(Wl,ooren \IilO
wolgM en ander opgaand hout la"ffS de
valleirando.11«11QI de ZOOWlod woor val op
do or Achtor loggmdo d<o•nhOIIIngon In de
luwiOO(lg!JgiOOide moodoO<n& en onr;loro
SII\Jil<er1 Sl!l-'ll'l opnleuw blool ;l!ln de scfoe
roodo wOrking van do tOute Wind
Ut de toonome van graas·. gra:J! en
koutolplekkon durvoo we de condusio le
lrokken clOt oe k0r11tncnstand gunstl\) reageert (<IUS toenooml) op het creeren van
open on korlgrMge 1191)010110$ Ool llel\
vooral In de gemaalda duongraslollden en
de v;,lleoon di(! boven Ilot w1nterse gronc:J·
wa!ern11100u llgg011
Met N~me OP oon ptaatsen IOU lk zetf graag
Mn da! W!l mm het mol<Wl """ struweelln
CQmbonotiO met een In lrequonllo olnemend ma..1rbe~ het proces van kooit·
nenbog<azlng weer kunnen 1nrberen en In
l)(llltJ hOuden Or>dof do huocl1ge omstan
dighodon. w<J..• my~0111<1tooo en oon gm
tOO(Ieel$ mel struwed t>egroe.c,f Qt!boOO
nauwot~ks moor tootatM dot kCll'ltJnoopla
gun ootsta.m. ltli/Ort dil oon good bohoors·
b&lr procos op. Een pr0009 cklt\IOIIedkJ
(}f)dmgan wordt dOO< het ou;ngoo;od ZQ/1,
omdot regulerende tnctoren ats het JU!Ste

w"

In tegenstellrnq tot Cle noge beheersinten51·
tetf In do J0119Sie en meest zeewa~ns
llfllagen dulnvoJiet. !Jtoot de gonngn bo
heetsdynamiel< In de bosgedeeiten aan de
blnnenduirvand Wordt In de Schapenwel
met een patroontleheer Wll1 roolen on
mool011 do natuvr111k{l soa;esslo naor oon
JOI'lg atadoum tui\JOIII(ldrgngon m dMron
gehandhaald, •n de blnrt011dl.llrvnnd g,.pt
NJtuurmonumonton t'ouwol;ks., on ont·
w1ki<.Oit lleh oon du.nbos met een enlgs.l1ns
tot .wer natuU!~jk karllkl!lf Oat laatsta 1!1
het gevalln de omgovlng van het Ouac:ll·
leswater. waar :dch na het beeind.gen van
de agrurlsche boweodtng 1n t 91 0 oen
vegetat.e heef1 onlwtk!l<lld rnet oon wet·
haast ocrbosachtlg karal<ter Weelderig B ·
zen· en Wllgenbroek ., de tage en VOchlige
deien WISSCierl al mat het drog<lre duon·
lllkon·bori<Onbos
L.Janengord11M911 van Hop, Kampertoetoe en
Hondsroos leggen de verbanden. Natuur·
morl4.1menten IIOislaal or met wat wo hiCJ
noornon bOOtiren met do tlanden 0110r
elkeoll
In net noordcl.kor ge~egon w otci!XIG go;)n
do bol100rdcrsormen f10R op boschoodon
WllO v11 de movwon. Alto volwnsson

bo·

men In d1tl0ofboo "'" bogln dtlle l)lluw
OIJng(lj)Ulr'lt met oon produkiJ8doolstethng
Oat hooh er toe geleld det oon bos

ontstQO<.I met ean tlOmOgene toohrJdSOP·

bouw en oon d1to boomdtchtheod Vonzell
komt daar nu verandering in De hler
v01spr0ttt aangeplante pOpulieren zitn In·
flllddcls UltQ119rOOod tot reo,~sacht.ge llOmen
c:J.a meters b<:Mln de evenoons ollll1geplnn·
to Esoon. Ell.on en Esdoorne ult torancn
Stonnw1ndcn l1obb<ln de II(.YS!cl re<nen al
I'IOOtTIOIO{ld Mow dan mons/loge wor·
t~lklUIIC<1 g0\IQI1 oon .,di\Jk van de krtlch
ten ate di111rboltn het spel zljn Geknel«e of
01119'Jbogen Essen p:JSSen ll<;l1 """ de
n!OUW(l sotoalle aan en vormen noeuwe
lechlopg.oondo loton J011g hOVI k1oml 01)
de OpBn!Jevallen plaatsen In de WOtteiiWI·
1en toel<en boodWen besd1111tlng or Cll'lt·
staan poelttes Een IIOOiheen saal
,paatt,esbos" w1nt zo ann structuur on
bole111ngswnaroo
Aan dl!7e natwrl~ke dynarnlel< WO<dt 6lln
beheorstnaatregeltoegevoogd. De nlelter
plootM thulst10ronde E!ldoorns wordon
!l<lrl"ffd: ond(lr oon de stom word I oon ring
b.1Gl W09<Ji""''<l!"', WJardOOr de DOOm
stertt Door nun rmsoalo 01\li)QOglng vor
"1011 Esdooms non bodretglng voor de

1nhoomse boomsoorton, omdot hill' 011df.lf
nsdoomschllrm nauweli1ks lll1delo hout·
soooon opslaan Door oo zatuende bOmen
to nngen wordt do concurrenUe van deze
600<1 I o v do 11'1110(JtnSO 800rton vllt7wOkt
en ontstaan ttMlns gatan '" de r.tJmogeno
opsland wpar llllrllotgens bosverjOnglng
plaalsvindt. De eveneens kiernende ES·
dOOms worden on cen latero lose ook
OMIQOP(Ikt VoordOOI van dozo zeer oxten
slave beheersmethode Is dat verstorende
1ngrepen als hat "'11"" en L•tslepQn 11<10
bomo" en het gebru~ von c:hemlschll
best,..dlng!l~T\'ddolon ac:htnrwcga klln bioi
\0011,

IEPENZIEKTE

Ooll da lop dmaQtz~n Stt'l'ntjo bof oan de
bosdVMmlol<
Vanat t985 villi® kUSIStrook von Voomtl
Natura t990·2165
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bwten hot campagnegeboed van de lE)pell·
ZJeklebeS~dlng ()p dat 11'l011100t kon Natwrmonumenlen een eigen beleld gaan
110eren ten aanzlen van de oepenzlekte
Een beleld dal meer gebaseerd os op
oeeologlsche processen: het ontstaan van
zocktes of eptdemielln en de rooclies daar·
op on de IIOOT1 van opkomende immunlllllt
eo resiStenlle Do zicl<to wordt noet !anger
bestreden. Docle, ZJeke er> I<W•tnende lepen
bltj\llln gBWQOn staan, behalve waar dlt wl
-,ehgheKisove!Weglf1gel' niet verantwoord
os. Met name in hot Wal9ft>ols. waar vool
tepen staan. kunnen we zlen welke processen llch afspelen b;J eoo noets-doon·
beroec~ . Het IS alierOOfSt tntemssant om
vast to ste!len dat de oookte zoch n.et
opeens explos!ever IS goan manrtesleren.
ledcr fill" Vfllag 1oe epid"""" haar slaclltoffers. tnaar n<et on oon snelter tempo dan
lojdens de bestritd~ngspeoode hot geval
was. Nog aiiJJd staan er vilale lepen '" het
bos on de nabithetd van zfeke en dode
ll><001Pk1ren. Hoewel enk91e ondMduen zicll
roa aantastii'IQ ., 1983 hersteld hebben
doo< hat 110rmen van noodlol. gaan we er
van ut! dat we de meesr.e volwnssen
bomen rullen vertoezen
De villllotell echter van het onvermoelbaar
!enJgj<erende opschot vanuot de worlels
gee~ ons echter hooP dot we de Veid"'P
als soor1 on oos terreln statld kumen
houden
Een ander tnteressant proces IS de aan·
lorekkl~lllbhl doe zleko lepen op sp<;Ctl·
\ent-.ebben , Me\ name Zwarteert Goo!e
bO!'Ite specht Zltn on staat dele bomen
voflediQ te Schollen OP zoek naar de laNen
van de lepesponlkever

*'

RECREATIE

Ve<schlllende vormen van dynamiek ot
mnoeuoonllloedlng z,n nu moor or mnder
ultgeb<eld de revue gepasseerct. Zowel de
nog aanwezige natw~ijo<e dynamoek on de
YOrm van o.a zeewv1d. konofnen en ffuc·
tuereode grondwaterbestanden. als ook
de 101 van de beherende mens als beon·
vloocler van he\ dulnsysteem op voome In
de eerste heih van deze eeuw was daze
WJoral stabollsetend van aard. Natuurlijke
dynamlek werd ZO\'eel mogelijl< gotemperd
door stulvend zand vast te leggen en de
koo)nenstand zo laag mogediJk (e houden
Zoats gezegd kwam een en ander voo<t ull
de nadi\Jk doe op de zeewerende luncUe
van hat dum fag Onder de huidige om·
standogheden >S er meer ruomte voor na·
tuuM•ike ptocessen. Na!IJUrmonumenren
laat zc toe (verstLriv1ng, Aalscholvers, lnseklenvmat), onoueert ze {lu)n~nen). of Is zell
oon bron van dynamoek (maaJen, rooteO.
Naturo t990-2166

nngeo)
Elin proces heett nog moor naiJWeto1ks:
aandachl gehad Ook de mens aiS re·
creanltS een nlet te ve1W83rlozen factor'"
het n1~e van moloeubeinVIoedende processen die .zlch In Voornes Dllln aJspelen. Het
gebled Is ondef een aanlal toegangsvoor·
waarden, waaronder het verll!sta lldmaatschap van Naluurmonumenlen or hot
Zuidhoilands Lnndschap op wegen en
paden toegankellk. Noel tederaen houdt
zoch aan de spejregels. Op Voome ud dlt
zoch onder moor In het loG la\en IQPen van

honden, het le owd ol men (brom)fietsen
van de wandelpadet1 gebtu.kmaken, het
l/el1alen van paden voor samtlllre en ande·
re behoches, eutrofiOnng door de resulta-

ten van samtrure actiVI1enen van z~
honden als rnen5en en het acllle~len van
alval O.tleodi tot aen aantal negal>eve
cffecten OP de roatuurl<jke omgevong: ver·
llllllong, verstoring van de fauna. vernoel!ng
van de vegetat;e en ntvellering van de flora
NATUURGERICHT

Nlet alleen de natuur I')eft onder deLe
effecten, maar ook de, zoats ~ dat
noemen. narwrgcrichte teeceant Doze
koml voor de belemg van de rusr. de
naWurl1ke omgeVIng ol de detals on de
planten- en dle:enwerold Een onelgenli)k
gebf\JIK van het geboed door llJn mederecreanten stoon hem ol haar btj de
beleving van de naluur. Oaar komt bor da!
cleza nega\181/C etlecten nog varslll1'K\ WQI·
den door het leH dat de toeloop van
rocrf)<lnlen OP he\ gabled m!lssaltlr werd In
de raren zll\lenug en tachhg. Meerdere
oonaken ftggen hoer aan ten groodslag:
- Uttdojlng van de naboj gelegen grool<ernen SpljkeniSSe eo Hellevoetsluos
- Toename van de vn1e tijd
- Vert>ete<de bereikbaatheld van hel gabled
- Toerts!Jscto-recreotoeve promolle en ontwtkkeing rond en me1 betrefOOng tor

Voomes Dwt

Natuurmonumenten tag tlctl begin jllren
lachtog geptaatst VOOf een recreatieprobleem dat areogde uit te groeien tot eoo
nlet !anger beheersbaar prooes van wlsse!·
wllri<lng tussen recreerende ffifli'ISa!\ en de
natuurlfko omgeving
DE DYNAMIEK VAN DE BOTANIST

Voollllee< rk rn ga op de gevonden oplos·
songen en get1ollen maa\tegelen met berrel<king tot dot probleem wot ik eerst stellen
dat recreatJe met alteen tot negatleve
elfecten !eidt.
A11eree<st Is er het ma.-.tSCh<lfJil&litk draag·

vlak voor natuurbehoud dat nnede ontstaat
en In stand gehouden word! door recteatoel medegebf\111< van roatuurgeboeden
Oamnaast blitkt In Voomes 01.1"1 recreaue
ook pos;toeve e«ecten re lwnnen opleveren
voor hel terretn zell
Een bolanost die 1101 bewonderlng neor·
hurkt bor een plekJe met Oeverkruld, oerent
toaz.elfdenlfd lnvloed utt op de plek waar ~ir
hurl<! etl waa1 hoj gelopen heeli Indian cr.t
hurken en !open on een zet<ere mare van
eXlef\SI\IoteH plaats Vondl kan lloer een f)OSI·
118'1/e •Mood van u~gaan. Wanneer de
betredongsmvloed ook nog tn plaats oltn
tojd geteodellll< vaneert van ontensier voa
exterwel naar nohll ontstaan er waardtrJO!Ie
eHecten op oe vegeta!E, waart>ij mea. or
minder bojzondere poon.ersoorten women
be\IOO<oeela oon OPZichte van nogere Of
zell$ hOubge planter. Bit oon hQge betre<Sngsintensnell zal sprake litn van aen kale
bodem. !lit •s het geval mldden op de
duonpaden . Alh.-.nkeliJk van de alstand van
het maaJveld tot het grondwater en de
beltchllng wordt dll beeld vroeger of later
bereikt Het spreekt vanzetf dat dot stadium
voor de botams• het mons! tnteressan!e ls.
S., net alnemen van de belted ngsontenst·
teot verschijnen steeds meer monder algemcnll 800tWn Eerot stcken naluurl/tk
Straatgras en Grote weegbree de Kop op,
vervolgens Madeltefje. Als daama ook Brunei on de padranden versch•Jnt begll11 het
tnteressant te worden. Alhanl<eio1k van de
slandplaals kan nu uotgekeken worden
naar soooen alS Zenegroen en Owerg'oles
Is de gredll!nl breed genoeg dan kunnen
op Voorne oo1< Echr dulzenctguldenktutd,
Geelhan,e, Bosofchis en Slanke dulngentiaan gevonden worden, om er moor een
paar te noemen Wanneer het betreftende
maaoveld tn de onvloeds'-' van het grond·
water tigt, !.evert dot de meest tntcrassante
betredongsgradii!nten OP In O<ogere SIWO
lleS leldt beltedtng al gauw tot etOSie en
moet overgegaan worden tot erosteV<lf·

minderende maalregelen. TOCh kan een
door extensoeve betredong Ios gehouden
droog ~dpaa(lte ook lets opteveren
Grna~n en Moerenlecuwen maken graag
gebruok van de sleote rand)es fangs dot
sooo paadjes om er hun eoljeS al le zetten
Me\ dl\ vet11aal w.t ~ geen ple;dooll'tOOOen
om welk natuurgebled ook zonder beperklngen open te stellen voor recrea~oa Zoals
al eerder gesteld onlstaan de onteressante
elfeclen alteeo ender lnvloed van fll(\ensleve betredong TtlVCnS draagt een behee<der
r1et alteeo ve<llntwoordong VOOf ptanlen en
lnsekten. maar ook vogels en zoogdoeren
die nltll ai1emaal PI1S stetten op menseiiJke

aanwo11gh00 en waarvoor dus rustzones

nanwezlg moeten zojn.
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0!11 de negabeve eNecten van reeteabef
modegebrurk to weren en de POSitleve te
bei/Ofdet'en drent dus spraJ<e le ZliO van
een beheersbaar recrootieptoces. van een
!)<ldoseerde rocceatiedyru)m-el<- Om zover
te komen hebben we ee<&t de lu'lelpunten
op eon nr gezet;
- Het grote ean1al1ngangen {24) rond net
relatlel smalle (van 0.1 tot I km breed)
en tanggere~<t dulngebled bemOeRr)kte
de beheer>iba!Jrtreitl van en het toozrcht

op l>fll l<Xm!QOlQildo Wbfrek.
- Sommlge lngangen lagan onge!Ukloger·
~ jurst In de rnvloeds1eer vao grate
parl<eerplaatsen op of bOj het strand
.AIIst bot daze •ng"""JJ!fl kwamen de
grootste aantallen recroonten binnen
- Drtzetfde pu~k gaf In de nchtJng van
de tOOllChUlO<JderS .,....,.. het aJgemeen
wernog tll!jk van natUUtQilf!Chtheld of
begnp voor toegangsregal$. Orl<wq!s
Wll<d 00 kartste wog naar het strand ol
ten.rg naar de par'i«letppaats gevr'-"!gd
- Voorat m het noordelijk deel was een
betere zonenng varr de reetootreve rn·
rlchting wense4ijk om tot een funcllOnele
vert1e11119 van rust· en recreatreve zones
te kOmen
De meest voor de hand hggende oplossmg
YO<lf de eerste dOe knelpunten was het
alslutlen van de betreffOI'Ide probleemn
gangen. Oat is gebeurd biJ het autostrond
en de 2e Slag Een nlevwelngeng ten

zurden van de Scnapenwei llgt 800 m
V91der var'l hot eutostrand clan de oude
De totale afstand van zo'n t700 m blij1<1
oon selecterend effect OP het pubilek te
l'letiOen Voor hot ntet wandel· ot natuutgenchte deelligl de rneuwa <ngang m., ol
rneer bullen de act.etad1us. Slechts drup-.
pelsgew!s, dus behee~. komt daar
nog publlllk bmnen dat e>rtm earrdacht van
de toezlchthouders vraagt
8~ de recreatl&le honnrlchtrng van het
noo<delirk deells OP de oorste plaats
(ltll<el<~n r..ar c.Je ligglng van het pa<Jennel
!J~gang'ijlllllt wM het Q<WfQfl van M~Q·
nes enefZJJdS en het vergroten van de
recreabeve capacrtell waar dlt functJOneel
IS anderzltds. Rustzones qn gepland in her
cemmle dael ton oosten van de Groene
Punt, de Sctlapenwel en hot Brede Wa1!3r.
Met name voor de taatste twee warden en
warden (broed)vogelpotentres ve<ondersteld di& mede door een gunsllger recrea·
tieve onrsturtrng misscnlen varwezenrrjkt
zouden l<unnen WOI'den Vanal de ingangen van het Waterbosgedeelle. hel !<reekpad en het Bootpad. vanwaar de meesto
bezoekers hetterrern In kamen, IS geslreeld naar vergrollng van de recreatreve

capaotet
lnstrumemen oo ooze maa1regeten mogelrJk mak.en Zijn het afsturten. ver1eggen en
aanteggen van paden. Rond het Brede

Water 1)9\/00Cbeeld z.., de paden oo In or

langs de oevorzoro llePen algesloten om
van dele zone eo;n stonngsvnt broedge·

b:ed te maken, hetQOO!" a1 <:Wect het
ontlltaan van een AalSChONe!lullonie mede
mogelrjl< maal<te Ook reaeatJave motleven
tagen 68'1 dem afsiUIIIng ten grondslag
Gedeelres van de betrelfenoo pack>'~ slon·
den in wrnler en \/Oo<]aar fang ondor water
h91!)een e•trn verntonng ~ door
droge trace's zoekende en met sptokkel·
hout bruggenbouwende wer-.:let:lars Sui·
ten de oevefl018 ~n 01/ef droQe trace's
~ POden aangelego
Vetgrotmg van de wandelcapacJtell bil
bovengenoemde rngangen ontstond ener·
'ld5 dao< de il!lnleg van rwee nieuwe
paden m het Waterllosgedee!le en ander·
z.r,ds door de aankoop van een groot deel
van het landgOeCI StJypemonde 111 1984. In
belde geval!en gaat hot om bosad111ge
gebiedsdelen mei veel beschuttlng IIOOf
zowej fauoo als wandetaars, hetgeen de
mogef4kheden \IOOf reeteatlel gebrual< gro·
ter maa1<1 dan rn de open gedeelles van
het durngebred.
HET PRODUKT VOORNES DU IN

0p deze wr1ze heeh NatluufiYlOI'Iumenten
getracht de acwele en potenOOie natuur·
waa'den 1100r zover te overzlen en voor
zover het de mcreatle betrelt valrg re
stellen Om dele maatregelen een m33t·
sotrappe6!k draagvlak te geven Ztln aanvul·
lende voorzrenrngen getroffen. Hoe kom ;e
il8n respect en onde<Stouning van het
publek 1100r deze natuurversterl<ende In·
Natura t990-2/67
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Dele specrliel<e 1nlormatle werkt als een
aanvul1ng op de moo< algcmene lnlor·
matoe op de 1nmiddels dne groto pane.
l>!n bii de 1ngan~n

GRENZEN

Mitleubei.nvloedlng door omvallende bomen

In hat Watomo•.
grepen 1n net1ngangen en padenstelsel?

Wu hel>be<1 de c.possong van dezo vraag

gezocht 1n de proftlenng van het produkl
Voomes Ot.Jin als een b4Zonder waardentlJK
natuurgeb!Eld mcl rntere11saflle wandelmo·
geiiJknE!den O.t algezet :egen het beekl
van een wnndelget>oo Melleuke naluurwaarden 01e profrlenng lrachten we te
ve~WeZenlljken door de Voomse na1wr en
de bojzonde<O waaroen otVan op vfl(SCt\11·
1endo Wljzen te accen1ueren:
I Dlffe!llnlil>nng van h<ll paoennel
2 Elale!en van de b,z~ waa~
3. Voori1Ct'~ng.

Vanal 1982 word! ondersct'eod ge·
maakt t.mt::n natu~A< en hoofdP!Ideo
Hetlaatsle soort p;*<lon 1s voldoende
breed, droog.Qernarkeerd ol beweg·
w~zerd m voorllen van baMen en
afvalbal<J<en om een g<Ool deei van net
oubhel< op te vangen Orn dat deze
paden over ~lw•soolando on natUUmlke
ttaa~·s !Open ol een relat~e met het
strarJO hebben, hebben ze een grote
aantrel<klngskracht oo het publoek
De natwrpaacftes daarenl~ zljn voor
de lla1hobbe!s van ru9t en Qnl)ercPIheod Ze worden ne1 efk jaar gemaald of
gesnoood Natlo ple!d<<>n wordan nlet
apgehoogd. En som~ moet J8 onde< ot
over een omQeWaalde boom klauleten
Het ~n de tuss~ waar ,a
lells op drukl<e zondag~ de
llluoo van rust kunt orvaren
2 Om de wandelaars te laten besefien
hoe waardennJk voomes Dton werl<et~K
.sleek het ons z~rwot ooze waarden te
tonen Vooral door d!l rijke nor~ heeh
hcl geb•cd ZIJn laam veiWQMln Mel het
oog daarop hebtlen we een aan!al
paden In de valleoelltlfeder gemaaltt.
Het oplopende maa"etd langs de pad·
randon rnaakll!n we vt~j van sttlM'OOI.
Daar kw.lman made door hel toetre·
denOe ficht de WI\ICI'IIIende b.londe<·
heden 1e voor~tn. Ondef de
Naluro 199().2/ 68

extensoeve belred1ng Kwameo zelfs P'O·
noers ets Meli<Kru1d en fraaJ dU<Zendgul·
denkn*l teruQ. Door net vr•rmaken van
de hoog·IOOS gracllenten fangs de pad·
randen omstaan tevens l'lteressante
belred>ngsetfect<>n Onder ,,_van
het Ouctuerende gror>dwater van ooder
tot boven het maa•\leld trOOdt verschul
YW19 van de betred ng ap. Als gevolg
van hoge waterstandE!<'I m de W>nter
Vlndl betred>ng van de hOge«r padt;~n·
den plaats waar een •ometbloolenoe
p1oner aJs Bltterllng van orofitee<t Ge·
sterf<t door oere ervaiV'lgon durtoen we
1101 •n 1985 aan de 1e lanoSflt voor 11e1
publ.ek open te stellen Een weiiSw...ar
u•tgegraven, maar waarde-lot varle.tl(l
Her kan de l.elhebber o a Moeraswes·
penorehis. Sturrna. Teer gu•chelhell en
Oever1<ru>d bewonderen. Na V>Jf raar
oan<:1en IIJklllXtllllSlfMJ botrad1ng h1er
hetzetlde eftect te hebben ets afplaggen. oiTld<lt <e •n ~~ voordeel v011
ondet meer bovenger101lmde PIOfliers
hceft gawerl<t teo koste van ru1Qere
soorten a!S Ka!testaa/1. WecllanK en
Lolls Etzen·. Berken· en KruiPWllgop·
slag lnmoddels n:n ook twee andete
vak1~es Open(leSt'*l Het gaat daarb•
orn valfe•~Jes dte te k'e•n Zljn voor
versforingsgevoehge weodevogels,
Bergeend.,., <M ganzon
In tegenstelhng tot planlen hebben vo·
gels oe nelglng op de .v:tlt t!l slaan als

mensen 1n hun nab1!00'd komen Om
het waaiTI()mef\ van "llgels nmge\11~ ~
maken moesten dllS e•tra VOO<Zienrn
ger1 worden eangebracht Hol Bredo
WatO:W- ld1 lliiii'JOO< t:,. UHStak.
Vattacllmr oonvcrud;ge scnermen, die
(le waamemer voor eQn groat 0001 aan
het vogeloog ontttekl<en. gen•eten vale
l)eroekers nu van AalscllOIVefs. Geoorde !uten. 81lndesoonen en vole endern
vogels de at of nle1 regelmat.g op de
dUtnplas veiloeven
3 Om de gepresentetJ<de na1uurwaaraon
ta !ICCentueren t1jn op beSCheJden
scllaal (om llel landschap n1e1 te onts>eren) 1nfonnauooanee1tJes geplaatst t:,.
de observ.Utepunten van flora en fauna

In aaflSkllllng op de be$;11r~vlng vnn de
natvurl1jke dynomrek e" de door t>eheers1nweoen toegevoegco aynamlek 1n het systeem Voomes 0u1n. heb >k een SCheiS
plobefen te gellll<l van het rccrea11ef ge.
bruik !liS cynamiSCh proces 6en dynarr>ei<
die twee ullwerl<•ngen i«ln het>ben· noga
ltei 1n Oe 110rm vun erQ!Jia er1 n1vel\ennQ en
posat!el in de vonn van var.:~toescheppende
beired.ngsgrad.eoten lk hoop daarbti PUI•
d91•tk de marges t~ h<-bben ~-.n
van rusll:onas en de mala van extensMtell
van 11e1 recreatoet gebrulk
De bcscl'lreven m;tatregelen hOOben n•et
g~d 101 oen atnamo van de beZoekers·
aanlallen. wellot een verandenng van do
genc\'1\noo van he1 pvl)loak. ~rdrachtei11k
gesteld •. De honden verdWI)nen. verrel<,
Kers verach-,nen ·· Hemaa:OOIIJk spreken
wandalaars hun bewondoong ull voor het
teneln De beneerders hf'!lben nu mcnr
<Uimte ~idens toezc:ht om zocll oan hun
taaK ets gastnaer en voorl•chter '" w11den
naast hun controtorendo taa1<
Toch kent Voomes Ou1n ooK "'" !lrenlen
a!s hel om natwrgenc111e re<;raane gaat
Als ne1zo oruk wQrdt dal mensen bil hf.ll
Bred!> Wmcr op 1wn lxwr'l moctcn wach
Ion voor Zl! nal;r oe A&schOI\IerS kuf111Cfl

klrken. zulleo oe Aalsct>otvers er ~ssch.en

nog wellrtlen manr beglnt de ooav1ngs·
waarde behoortuk ar 1e kalven. Httllelfde
geldt voor de betredl,gsgradoenten Ats he!
l<a!e
van de paden zo breed
wordt del weegbree. Brunei !;!11 Pamassta
eiKaat vtlfdrlngen om een pW;l<je 111 de
padrond n~ de weegb<oo he• wRarsclhltnlqk
w1nnen en daa• kWnm de nai\JurgOOOhte

""ddendeer

tecreanl l"'lf!l voor 811 Ml Ol.KlCI<J~wrller 1s

deze grens pra<I<SC!i bere•kt Or> zondegen hebtle<'lltllln$efl veaK at he\ ga'IOOI "'
de nJ te mcxnen lopen en ulten dear hun
klachton over naar oe toezichtilouders
Orn aan deze reroahle t<lact•l en het ve~~
8dl1 naluurwaatden lliigllmOOt te komen
rest ons n•ets ano!"S clan nog eon 1ngang
af te stJI!en He! wl met name""" de
toenstlscnrecteat""'e ontwil<kel ngon •ond
voomes Du1n athangen of d11 soort maa1
regelen nog nodig 15 om oe grota natuvr
en belcv!ngswaarde van O>l !}eb!ed veil'!} le
steilen

Aclres van de sc/tntVfli
RCJ()(fewerweg lb
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