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Het voonnalige waterwin
terrein in de duinen bij 
Oostvoorne blijft een verdere 
ontluistering voorlopig 
bespaard. De Stichting Het 
Zuid.hollands Landschap 
slaagde er in het 18 hectare 
grote gebied in onderhoud te 
krijgen van de beheerder, het 
Openbaar Lichaam Rijnmond. 
De nog steeds aanwezige land· 
schappelijke en natuurweten· 
schappelijke waarden krijgen 
hierdoor de gelegenheid zich te 
herstellen van een lange 
periode zonder daadwerkelijk 
beheer. 
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Sinds 1956 is het terrein - tussen de bou
levard en de Duinoordseweg - min of 
meer aan zijn lot overgelaten. In dat jaar 
bee.indigde de Brit:!se Waterleiding 
Maatschappij de waterwinning. Dat de 
recreant en en de dorpsjeugd het aantrek
kelijke gebied van lieverlee vcrder in bc
zit nameo, is een niet gehecl onlogische 
omwikkeling. Doordat toezicht ombrak, 
kon hi er en daar echter aanzicnlijke scha
de aan de kwetsbare begrociing ontstaan. 

Variatie 
Het gebied kent aanzienli jke hoogrever
schillen: de hoogste duintoppen steken 
ruirn oegen meter boveo de laatste vallei
en uit. Daarnaast is er een grote variatie 
in hellingshoek van de duinen, van zwak 

glooiiend tot steil aflopcnd. De zonnige 
zuidht:!lingen zijn droog, andere, die op 
het noorden gericht zijn, zijn koel en 
vochtig. Alleen op de laagste plaatsen is 
er een directe beiiwloeding van de vege
tatie door het grondwater. 

Door de verscheidenheid aan rnilieufac
toren ontstond een rijke en gevariecrdc 
flora. De heer van der Laan van het biolo
gisch station 'Weevers' Duin ' srelde in 
1978 ruim 135 plantensoorren vasr. De 
begroeiing geeft vrijwel de volledige ont
wikkeling weer van open kruidenvegeta
tle tot binnenduinbos. 
De open kruidenbegroeiing bestaat met 
name uit pionierplamcn op de zuidhel· 
liugen: verspreid staande en overwegend 
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Situermg t.•cm d21JXJit!rlridi11gduiMn; tegenwoord~g 'Kaapdui11 ',qtiiiJamd. 

kleine planten, vaak temidden van een 
laag mos en korsrmos. Kenmerkend zijn 
de grijsgroene pollen Buntgras. Ver
spreid over het terrein bevinden zich 
plekken met een dichte kruidenvegeratie, 
waarvan Grate wilde thijm, Vleugeltjes
bloem en Muizeoor deel uirmaken. Op 
noordhellingen groeir ondermeer de Eik
varen. 

Lage en hogere srruiken (tot vier meter) 
vormen de volgende successiesradia in de 
'waterleidingduinen' . De vegetatieom
wikkeling loopt van Duindoorn, Kruip
wilg en Ligusrer naar overwegend Mei
doornstruweel met Wegedoorn, Honds
roos en Kamperfoelie. Op vochtige pick
ken russen her !age struikgewas groeien 
onder meer Valcriaan, Leverkruid en 
Rondbladig wintergreen. In de onder
groei van de hoge struiken vinden we 
Drienerfmuur, Robenskruid en Honds
draf. 
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Het Meidoornsrruweel gaar in de bin-
nenduinrand over in opgaand loofbos, I 
waarin Eik en Iep een belangri jke rol 
spelen. Het overgangsgebied herbergt 
bosjes van Berk, Populier en Esp. f 
Erosie 
Vooral de rere open kruidenvegetaties op 
de droge zuidhellingen hebben geleden 
onder de niet-gereguleerde recreatie . 
lmensievc berreding deed plaatselijk de 
begroeiing verdwijnen en maakte de weg 
vrij voor erosie. Afgetrapte kale hellingen 
en stuifkuilen illustreren de afbraak. 
Doordat besraande paden dichtgroeidl'n, 
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omsronden sluippaden die ~·aak ook weer 
over de 1-.-wersbare open plekken !open. 

Her in gocde banen leiden van de bezoe· 
kers heefi dan ook de hoogsre priorireit 
bij Het ZuidhoUands Landschap. 
'H et is de bedoeling dat de mensen al 
wandelend door het terrein gaan over 
goede en gemarkeerde pad en ', venelt dis· 
trictsbeheerder J. v.d. Berg. 'Beschadig· 
de plekken gaan we afsluiren met behulp 
van duindoornschermen. Alleen op die 
manier kunnc:n we de verscheidenheid in 
vegetatie ins rand houden'. 

Overigens warden de nieuwe regels in de 
'waterleidingduinen ' nog niet door iedcr· 
een gewaardeerd. Illegaal \l.l.il storren 
komt nog rege1marig \·oor, bordjes wor· 
den \·ernield, verw1jderd of beklad. 
'Kongeleden bleek zo'n vijftig meter om· 
heining volled.ig re zijn \·erdwenen', al· 
dus Van den Berg. 

Ook war berreft de faune kreeg Het Zuid· 
hollands Landschap een belangrijk ter· 
rein onder haar hoed e. Zo'n \·ierhondcrd 
vogelparen bleken \·orig iaar in het ge· 
bied te broeden, verdeeld o\·er derrig 
soon en. Onder hen be\·inden zich Staan· 
mees, Groene specht en Braamsluiper. 
Ook de zang van de ::-\achtegaal behoort 
nog rot de \·oorjaarsgeluiden in de 'water· 
leidingduinen '. 
Ten opzichre \·an 19i4 blek-en ondc:r 
meer dt Wielewaal en de Puuer als 
broedvogel te zijn verdwenen. Daar 
regenover stond echter de vestiging van 
nieuwe soorren, zoals Grore bontc specbt 
eo Grauwe vliegen\·anger, zo constateer· 
de de \·ogelkenner A. Velthuizen, die de 
invemansati~ uirvoerde. 

Zandh~ed.is 
Het algemeen voorkomen van de (be· 
schermde) Zandhagedis geeft de waarde 
van het terrein el:tra inhoud. Temeer 
omdat het fungeert als broedplaats voor 
dieren uir de wijde omgeving. Voortzet· 
ting van de ongebreidelde recreatie zou 
een vernietiging betekenen van her leef· 
gebied van de hagedis, zo Hezen de biolo· 
gen die het dier rer plaatse besrudeerden. 
Enige rijd geleden heeft een commissie 
zich gebogen over de vraag hoe de: voor· 
malige waterleidingduinen zouden moe· 
reo gaan heten. Men kwam rot de naam 
'Kaapduin'. Voor begunstiger van Het 
Zuidhollands Landschao en houders van 
een wandelkaart is het gebied toegankc· 
lijk. Wandelkaarten zijn gratis verkrijg· 
baar en kunnen warden afgehaald op de 
volgende adressen: districrskantoor van 
het Openbaar Lichaam Rijnmond, Oude 
Veerdam 14 re Brielle; het gemeentehuis 
van Oosrvoorne, H oflaan 6 en het V\'V
kanroor, Starionsstraat 55 te Oosrvoorne. 
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\X.ilgen gaan langs rijksweg 15 
bij Sliedrecht fungeren als le
vend geluidsscherm. De ge· 
luidswering zal bestaan uit in 

elkaar gevlochten wilgenslieten, sram· 
met jes die vlak naast elkaar in de grand 
worden gezer. \ 'erwacht wordr dat de 
wi1gen snel een dichte wand van groen 
zullen vormen. 

Het rijkste weidevogelgebied 
\·an het eiland IJsselmonde staat 
sterk ender druk. Het rerrein -
de enkele tiemallen hectare 

grore Gadering russen Poortugaal en 
Hoog--·liet - dreigt re \·erdwijnen onder 
giftig havenslib. De laarsre juridischc 
hindernis \·oar Rotterdam is bijna gena· 
men. Het ingediende bezwaar bij de 

Boekbespreking 
De Waterral 
De groep naruurliefhebbers d1e oolt een 
\X'aterral in le\·ende lijve zag, is waar· 
schi}niijk niet zo groat. Een kennisma· 
king - bewust of onbe\\-ust - met dcze 
schuwe moerasbewoner, bepcrkre zich 
meestal tot het horcn van een kreet, al; 
\·an een gillende big, die opstijgt uit een 
rierveld. 
De \·ogelmonografie O\·er de \X·aterral 
werkt dan oak zeer verbelderend. We le
reo de vogel kennen als een merk\vaardig 
druk baasje, dat niet alleen plantaardige 
kost en aas eet, maar ook le\·end \·oedsel 
zoals muizen en zaogvogeltjes zcer op 
prijs stelt. 
Met zijn zijdelings srerk afgeplatte li· 
chaam is de warerral \·olledig aangepast 
aan het !even in dichte vegerarie. Mer een 
heel scala van gclu1den communiceen hij 
daar met zijn soorrgenmen, tegenover 
wie hij overigens nogal onverdraagzaam 
is. De schrijm maakte het zelfs mee dat 
een mannetje een bandrecordcr aanvicl, 
waarmc:e de baltsroep van een andcr 
mannerje werd afgedraaid. 
Een groat aamal zwanwit·foto's, insrruc· 
tieve pentekeningen en tabellen verhoogt 
de leesbaarheid van het boek. \'crder be· 

Kroon tegen de verleende opspuitver· 
gwming zal naar \'erwacht wordt weinig 
rcsultaat hebben. 
De weidc\·ogeldichtheid van Gadering 
(wa.ar onder meer Zomenaling en Ture· 
luur broedcn) is een \·an de hoogste in 
Zuid·Hollaod. Ook het sloorle\·en is op· 
\·allend rijk. 

Door een wijzigmg \·an de Bos· 
wet kunnen gemeenteraden en 
pro\·incies hun (kap )\:erorde· 
ning aanpassing rer bescher· 

ming van ri jcn kootwilgen en -popu· 
lieren langs wegen en landbouwgrondcn. 
De wijziging kwam tot stand naar aanle1· 
ding \·an de acries van boercn in de Krim· 
penerwaard, waar veel knotbomen on· 
gcstraft konden worden geveld. 

vat het tal van inreressanre waarnemin· 
gen, zoals bet \·ersjouweo \·an eieren en 
jongcn door de oudervogels. Een aardig 
derail is dat de schrij\·er een groat deel 
\·an zijn onderzoek uirvoerde in rerreincn 
van Het Zuidhollands Landschap. 
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