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Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met bet Rijksinstituut voor Veldbiolugisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud tc Zeist en het Delta-Instituut
voor H ydrobiologisch Onderzoek te Yerseke.

Aanleiding tot het samenstellen van deze brochure zijn de plannen tot
verdere uitbreiding van de Maasvlakte-werken ten behoeve van havenfaciliteiten en industrialisatie. De wenselijkheid en mogelijkheid van een dergelijke uitbreiding zal binnenkort door Regering en Staten-Generaal worden
overwogen.
Deze plannen vormen een ernstige bedreiging voor een van Nederlands
belangrijkste natuurmonumenten: het kustgebied van Voorne.
De stranden en duinen van Voorne zijn niet alleen van grote waarde
doordat bun fraaie landschap en ultzonderlijke rijkdom aan planten en
dieren de natuurliefhebbers boeien, maar vooral ook door de mogelijkheden welke zij bieden voor fundamen teel biologisch onderzoek en voor
_
wetenschappelijk onderwijs in dit soort onderzoek.
Laats tgenoemde mogelijkheden leidden ertoe, dat in 1952 - nadat reeds
gedurende tientallen jaren door individuele onderzoekers op Voorne was
gewerkt - de Stich ting Wetenschappelijk Duinonderzoek ertoe overging
op Voorne een bescheiden veldlaboratoriu m te stich ten : het , Biologisch
Station Weevers' Dui n". Dit veldstation werd in 1957 opgenomen in her
I nstituu t voor Oecologisch Onderzoek van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen. Sindsdien werd de staf van bet laboratorium geleidelijk aan uitgebreid en in 1968 werd een geheel nieuw goed
geoutilleerd gebouw geopend.
H et is de bedoeling van deze brochure dit belang voor wetenschap en
onderwijs van het Voornse kustgebied in zijn huidige staat goed tot zijn
recht te doen komen. Dit geschrift wil duidelijk maken da t deze landschappen unieke kwaliteiten bezitten, uit nationaal zowel als u it interna tionaal
standpun t bezien. D aarom zijn ook de mogelijkheden die zij voor biologisch
onderzoek bieden, ui tzonderlijk. Deze waarde wordt nog-aanzienlijk versterkt doordat het gebied in de nabijheid ligt van uni versitaire centra van
biologisch onderzoek en doordat in het soort onderzoek waarom het hier
vooral gaat - het onderzoek van de relaties tussen organismen en hun
milieu- ons land een vooraanstaande plaats inneemt.
D it onderzoek is bovendien van groot maatschappelijk belang. H et analvseert de natuur wetten, die aan het bestaan van levensgemeenschappen
ten grondslag liggen. De mens heeft op jacht naar aantrekkelijk schij nende
bronnen van economisch gewin, in zijn onwetendheid , reeds vele levensgemeenschappen verstoord en niet zelden op zodanige wijze dat het ont staan van woestijnen er het gevolg van was. Kennis van bovengenoemde
wetten is nodig om eventuele desastreuze gevolgen van een menselijk ingrijpen te voorkomen.
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Deze kennis zal niet alleen bijdragen tot een beter beheer van ons eigen
reeds stetk aangetaste landschap, maar ook tot dat van nog weinig of niet
aangetaste Iandschappen in vele ontwikkelingsgebieden.
Reeds wordt in toenemende mate beseft, dat een goed beheer van het
landschap niet alleen economisch belangrijk is, maar ook voor de geestelijke gezondheid van de mens zeer essentieel zou kunnen blijken te zijn.
Wanneer men zich door de uitgestrekte en goed verzorgde indus trie- , havenen woongebieden van de Randstad Holland beweegt, kan men zich verheugen over de welvaart die hier is ontstaan en tot uiting komt. Een gevoel
van weemoed komt echter op wanneer men zich realiseert hoe zeer in dit
gebied het planten- en dierenleven is verarmd sinds de Graven van H olland
er jaagden. Verontrust raken wij , wanneer wij zien hoe snel vooral in de
laatste decennia deze verarming is gegaan en hoe de mens de natuurlijke
levensgemeenschappen, waarin hij oorspronkelijk thuishoorde, en in wisselwerking waarmee hij zich in de loop der tijden heeft ontwikkeld, vervangt
door een kunstmatig milieu. Daar hij echter de betekenis voor hemzelf van
de vele factoren in zij n natuurlijke milieu nog onvoldoende doorzie t, mag
hij niet verwach ten in het kunstmatige milieu aan al zijn levensvoorwaarden
te hebben voldaan. Toenemende frekwe ntie van psychische stoornissen en
alarmerende sociale verschijnselen wordt clan ook wel voor een deel aan
deficienties van dit kunstmatige milieu toegeschreven.
Dit alles maakt dat een verdere reductie van het na tionale bezit aan
, woeste gronden " (deze namen in de laatste 50 jaar met 70 % af) nie t
meer zo aan trekkelijk is als onze aardr ijkskundeboekjes vroeger deden
voorkomen. Het belang van het behoud van natuurgebieden wordt meer
en meer ingezien.
Bij een beslissing, zoals nu over de Maasvlakte-plannen moet wotden
genomen, zal het bier beklemtoonde gewicht van Voorne als natuurgebied
moeten warden afgewogen tegen de economische belangen, die anderen
naar voren zullen brengen. Deze brochure wil bijdragen tot het bevorderen
vr1n de zorgvuldige afweging, die voor een verantwoorde beslissing nodig is.
Prof. Dr. P . J. GAILLARD,
Voorzitter van de Afdeling Natuurkunde
der Koninklijke Nederlandse Akadernie
van Wetenschappen.
Prof. Dt. G . P. BAERENDS,
Voorzitter van de Sec tie Biologie van
de Afdeling Natumku11de der Koninklij ke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
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Voorne in de branding

Waar het om gaat - algemene inleiding en samenvatting

De biologische rijkdom van Nederland, vroeger en nu.
Me t de opkomst van na~uurwetenschap en techniek heeft onze omgeving
naar alle kanten verandenngen ondergaan, zowel gunstige als gevaarlijke.
Zo werden er op maatschappelijk-economisch gebied tal van verbeteringen
bereikt, maar gingen tegelijkertijd de levensoms tancligheden in aJgemeen
milieukundige ofwel oecologische zin sterk achteru.it. Deze omstreeks 1900
begonnen terugslag was tot voor kort aan slechts weinigen bekend. Eerst
nu dit verschijnsel directe nadelen voor de menselijke samenleving blijkt
mee te brengen krijgt het de ruimere aandach t die he t al veel eerder had
verdiend .
Sinds het einde van de vorige eeuw is het met de biologische kwalitei r
van ons land, gemeten naar zijn variatie in levensvormen en levensmocrelijkheden, steeds sneller bergafwaarts gegaan. Dit laa tste is zowel figuurlijk
als min of meer letterlijk bedoeld, want deze kwaliteit evenaarde hier
vroeger op vele plaatsen die van het gebergte. Een rij kgescbakeerd plantenen dierenleven, zoals men dat nu tijdens zijn vakan tie in de bergen ontmoet, was toen ook in het vlakke Nederland nog volop aanwezig. In die
dagen deed het water van een gewone poldersloot in helderheid niet onder
voor da t van een bergbeek en had een stadsgracht de hengelaar een keuze
aan vis te bieden waar hij op dit moment in wijde omtrek vercreefs naar zal
zoeken. Langs cliezelfde gracht stonden bomen waarvan de sta~en beladen
waren met korstmossen, gevoelige organismen die een boge mate van luchtzuiverheid nodig hebben en daarom zo goed kunnen dlenen als biologische
graadmeters voor atmosferische verontreiniging. Terwijl tegenwoordig zelfs
ultges trekte gebieden buiten de steden en industriecentra al creheel van
deze na~urlijke vervuilings-inclicatoren zijn beroofd , waren enk~le van de
allervoehgsten onder hen destijds nog midden in Amsterdam te vinden.
De voormalige biologische gevarieerdheid hier te lande moet, behal ve
aan allerlei basisverschillen in klimaat, waterhuishouding, bodemgesteldheid en voorts in schaalgrootte en stabW tei t, in de eerste plaats word en
toegeschreven aan de wijze waarop de mens vele eeuwen lang zijn omgeving
had be'invloed. Het samenspel tussen cultuur en natuur verliep daarbij zodanig dat de activiteiten van in bet bijzonder de boer bun weerslag vonden
in een geleidelijke verhoging van de ruimtelijke verscheidenheid binnen zijn
invloedssfeer. In aanslu.iting op het reeds complexe grondpatroon van de
primair gegeven milieufactoren kwam een nog ingewikkelder oecologisch
stelsel tot stand, met een toenemende geleding ofwel grad ien tenrijkdom van
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het ,veld", ten gunste van de levensmogelijkheden voor flora en fauna.
Met ,gradient" duiden wij een geleidelij ke overgang aan, bij voorbeeld van
rijkdom aan plantevoedsel naar armoede of va n vochtig naar droog. Voorts
behoeven dergelijke g.radienten niet parallel te verlopen zoda t men allerlei
combinaties van milieu£actoren kan aantreffen, die tegemoet komen aan
de behoeften van verschillende plantengezelscbappen en bijbehorende diersoorten. H et samenstel van levensgemeenschappen en bun milieu wordt
,oecosysteem" genoemd; het gaat bier om een functioned geheel van levende wezens in relatie tot elkaar en tot hun omgeving. Deze oecosystemen
zijn de mees t complexe stelsels die wij kennen.
Alleen reeds de fac tor ,afstand" belette ooze voorouders overal even
vaak te kornen en dit had als belangrij kste effect, dat de intensiteit van hun
werkzaamheden verderop in het landschap aanzienlijk lager lag dan d icht
bij de woonplaats.
In mindere mate bielpen ook handel en verkeer ongewild mee aan vergroting van de rnilieudifferentiatie. De ouderwetse voetpaden, karresporen
en primitief verbarde rijbanen werden aan weerskan ten begeleid door tal
van plantesoorten die in .relatie tot juist dit type van wegen een geschikte
standplaats konden vinden. Zelfs de mijnbouw - aru1ex - industrie heeft
in het verleden zo hier en daar een waardevol steentje bijgedragen tot de
,verlevendiging" van het landschap. Onze voornaamste moerasterreinen
vo.rmen bet zeker niet voorziene nevemesultaa t van eeuwenlange verveningen en klei-, zand- en leemafgravingen.
Tenslotte moet in dit verband nog worden verrneld dat ook de vroegere
maatregelen op het terrein van wa te rbeheersing, kustverdediging en landaanwinning veel aan de biologische rijkdom van ooze omgeving hebben
toegevoegd. Dit berustte op bet volgens de huidige inzicbten gebrekkige
karakter van deze werken en vooral op bun beperkte afmetingen.
Op deze wijze werden aan de bestaande milieugradienten nog verscheidene gradienten van menselijke bei:nvloeding toegevoegd. Aldus werden er
in de organisatie van de oecosystemen steeds fijnere elementen ingebouwd
( op een wijze waarmede de ontwikkeling in de moderne electronica analoog is!)
Oorzaken van de achteruitgang i11 biologische rijkdom.
De thans al ver gevorderde achteruitgang van de oecologische variatie en
biologische rijkdom in Nederland was hoofdzakelijk het gevolg van de op
nieuwe technische verworvenheden steunende agrarische revolu tie. In eerste instantie hing dit samen met de toepassing van kunstmeststoffen , maar
ook, en later zelfs vooral, met cultuurtechniscbe verbe teringen, wegenbouw,
en de omschakeling van conventionele werktuigen naar krachtiger apparatuur. H ierdoor verminderde de ruim telijke afwisseling zeer sterk en werden
de levensmogelijkheden genivelleerd.
De overvloedige bemesting betekende het vrijwel overal verd wijnen van
de voedselarme componen t uit ons landschap, de oecologisch onmisbare
tegenhanger van de vroeger reeds lokaal aanwezige voedselrijkdom , in
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samenhang waarmee een hele reeks van milieutypen was opgebouwd. Met
d.e binnenko~st van ?e cbemi~ op. het platteland werd aldus een omvangnJke oecolog1sche geli]ksch akeling mgezet en tegelijk de thans steeds meer
toenemende milieuverontreiniging ingeleid. Het rechttrekken van kronkelende beken en vele andere ingrepen met de tendentie tot schaaluniformer.ing, respectievelijk schaalve.rg:oting,. zoals ?e overga~g van spade op draglme,. leve~den evenzeer k:Vali.teltsverlies op m oecolog1sche zin. Op dezelfde
mamer le1dde de modermsenng van ons wegennet tot de ondergang van de
oorspronkelijk zo rijke bermbegroeiingen.
Wat vorige generaties on~ewust gedurende vele eeuwen hadden opge?ouwd, braken hun nakomelmgen , al even onwetend, in enkele tientallen
Jaren weer af.
. Daar~nboven maa~t. het tegenwoordige gebruik van chemische bestrijdingstruddelen ( berb1c1den e.d .) de toestand van ons milieu bepaald niet
rooskleuriger.
De achteruitgang in cijfers.
Me.~ betrekking tot de flora ~en wij de omvang van de achteruitgang
tamehjk exact berekenen, aangez1en ons juist uit de eerste belft van deze
eeuw reeds nauwkeurige gegevens ten dienste staan omtrent het voorkomen
van plantesoorten in Nederland. Van de 1400 soor ten hogere planten die
ons l~d rijk was, zijn er bijna 50 geheel verdwenen en 120 teruggedrongen
tot mmder clan 5 vindplaatsen. Daarnaast zijn er nog 250 soorten zeldzaam
tot zeer zeldzaam geworden. Voegt men hieraan de soorten toe die deze
kans in de naaste toekomst ook nog lopen, clan komt men op een percentage
bedreigde soorten van ruim 50 % .
Bedroeg omstreeks 1910 het aantal soor ten dat men in ons land binnen
een straal van 10 km om zijn woonplaats kon vinden gemiddeld nog 350,
dus 25 % van de gehele flora, thans is dit aantal teruggelopen tot 17% en
in de stadsgewesten zelfs amper 10% .
Voor het Rijnmondgebied kan het verlies worden geschat op ongeveer
100 soorten op een oorspronkelijk totaal van 800 soorten . Hierbij client
men te bedenken da t van de resterende 700 soorten niet minder dan 350
soor ten nu alleen nog op Voorne voorkomen!
H et soorten tal in het Rijnmondgebied z6nder Voorne is teruggelopen
van .680 ~~~ 35~, ~fwel met meer d~n .de helft. Het zijn vooral de meest gevoelige milieu-mdicatoren, de spec1alisten van levensomstandigheden met
een hoge graad van zeldzaamheid, die het eerst verdwijnen . Een onderzoek
aan 50 ver tegenwoordigers van deze groep leerde dat het aantal vindplaatsen
thans nog slechts 6% uitmaakt van dat van een halve eeuw geleden. Voor
alle zeldzame soor ten tesamen komt men op niet meer clan 20%.
De betekenis van onze natuurreservaten.
Van wa t er nu nog res teer t van onze vroegere oecologische differentiatie
en biologische rijkdommen bevindt zich het mees te in de natuurreservaten
en een klein gedeelte in gebieden die deze status zo spoedig mogelijk zou7

den moeten krijgen. H er is uitsluitend aan het bestaan van deze na_tuurreservaten (die in grootre varieren van enkele a1·en tot een paar dmzend
hectaren ) te dank en da t het verlies aan inheemse plantesoor_ten nog to t
3% beperkt is gebleven. H et is evenwel duidelijk dat ~phef~~ng of evenrueel aantasting van zulke terreinen dit percentage onmtddelltjk sterk zou
doen stijgen.
.
..
..
.
Nederland is naar verhoudrng btjzonder n Jk aan beschermde gebteden.
I n slechts weinig landen is er zoveel bereikt als hier, ook wa t betreft het
milieuk undig onderzoek ten behoeve van bun voortbestaan. H oewel de
staat thans een overwegende positie inneemt in het natumbehoud, was het
aanvankelijk een zaak van een klein aantal vooruitzie~de particulieren. Het
gemeenschappelijk bezit van ooze natuurreservaten, IS grotend_ee~s de verdienste van deze fu turologen van het eerste uur, dte ervan uttgrngen dat
men de toekomst slechts in banden heeft voorzover men zijn greep op het
verleden niet verliest. Deze laatste opvatting geeft meteen de betekenis van
een natuurreservaat weer. Voor de mensheid vormen deze terreinen de belangrijkste informatiebron met betrekking tot zijn onzekerh_eid over~~ wijze
waarop hij zich verder zal bebben te gedragen ten aanzten van ZlJn omgeving.
· b are m illeuku nd"Jge ,geh eugens "
De natuurreservaten bevatten d e onrrus
die besloten liggen in de al eerder genoemde oecosystemen. De mens is nog
betrekkelijk onkundig van datgene waarover hij juist zeer veel kennis zou
moeten verzamelen, met name over de ru im telijke betreklcingen en de dynamiek van oecosystemen. Het is nodig dat wij inzicht verkrijgen in de
wetmatigheden die heersen in de biosfeer, de dunne laag aan het oppervlak
der aarde waarin bet leven zich afspeelt en waarop ook de mens ts aange.. .
..
wezen voor zijn lichamelijk en geestelijk welzij n.
Voor een optimaal beheer van de ons omringende natum Z~Jn n chthjnen
nodig, die wij voor alles zullen moeten ontlenen aan de studte van de na·
tuurreservaten.
Enkele hoofdopgaven voor het natuttrbeheer.
Een van de voornaamste opgaven voor de ,oecologie van de mens" is het
conserverende natuurbeheer, dat tegenwoordig wel natuurtechniek wordt
genoemd. Dit omvat ender meer de zorg voor bodemvruch tbaarheid en voor
een optimaal beheer van de natuurlijke hulpbrorrnen. Wij foloemen hier
slechts het gevaar dat bij onverstandig beheer van de vegetane de bodem
sterk kan verarmen: bodemerosie. In dit opzicht moet ook warden genoemd
het behoud van natuurlijke milieus van allerlei soorten, opdat de natuurlijke variatie in erfelijke eigenschappen van deze soorten bewaard blijft.
Een tweede opgave voor het natuurbeheer is de zorg voor de milieuhygiene. Met name in gebieden met een hoog peil van industrialisarie worden
bodem, water en luch t door velerlei verontreinigingen bedreigd. H et voortbestaan van vele soorten planten eo dieren en uiteindelijk dat van de mens
is hiermede gemoeid.
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In het bijzonder in landen als Nededand, waar de ontsluiting van natuurlijke hulpbronnen ( afgezien van inpolderingen) tot een einde is gekomen, is een derde hoofdopgave voor het natuurbeheer actueel: het behoud
en de inrichting van de resterende "groene ruimte". Een van de zorgen betreft de ontwikkeling van recreatiemogelijkheden in de open lucht. Van
groot belang daarbij is de inrichting en het in stand houden van natuurterreinen met voldoende ruimtelijke afwisseling, opnamecapaciteit eo onkwetsbaarheid en dit alles tegen een zo laag mogelijke kostprijs.
De inrichting en het beheer van dergelijke terreinen client te worden gebaseerd op het inzicht in de wetmatigheden die de betrekkingen birtnen
het oecosysteem beheersen.
Het zal daarbij vooral gaan om het toevoegen van biologische variatie en
srabiliteit aan deze natuurterreinen.
Voor het daartoe nodige wetenschappelijke onderzoek zijn wij vrijwel
volledig aaogewezen op onze natuurreservaten, die enkele fragmenten van
de oppervlakte van Nederland, waaraan, gezien hun bescheiden omvang,
in de toekomst niet !anger meer kan worden getornd.
Zeer onlangs, op de ,Biosfeer-conferentie" die door de Unesco in september 1968 te Parijs werd georganiseerd, is nog eens gebleken hoeveel belang
men tegenwoordig hecht aan een verantwoord natuurbeheer. Deskundigen
uit 34 landen waren unaniem van meniog dat de studie van oecosystemen
sterk dient te worden bevorderd en dat steeds meer specialisten op dit
gebied dienen te warden ingescbakeld bij aUe vormen van natuurbeheer.
Als resultaat van deze conferentie zijn aanbevelingen te verwachten aan de
regeringen om het bereiken van deze doeleinden krachtig te bevorderen.
Nederland kan hierin, internationaal gezien, een belangrijke bijdrage leveren, wegens het niveau van kennis dat hier is bereikt. Om dit niveau te
handhaven en te verhogen, moet het eigen land werkterrein bieden en dir
vinden wij voor aUes in de natuurreservaten.
Nederlandse kustgebieden als natuurreservaten van de eerste orde.
Onder onze natuurreservaten nemen de kustgebieden een geheel aparte
plaats in. Van alles wat er in Nederland nog aan sterk gedifferentieerde
milieutypen is overgebleven, vormen zij vrijwel het enige gedeelte waarvan
men mag stellen dat het kwaliteiten van wereldformaat bezit. De levensomstandigheden in de duinen warden beheerst door een stelsel van factoren dat zich bij uitstek leent voor de studie van het gedrag van oecosystemen
en bun componenten. Daartoe behoren de nabijheid van de zee als constant
aanwezige bron voor gerichte, landinwaarts afnemende dynamiek, het relief
als resultaat van en als grondslag voor selectie- en regulatiemechanismen, de
betrekkelijk overzich telijke opbouw van de bodem, de bier wel en daar
niet merkbare invloed van het grondwater, de nog overal aanwezige voedselarme component, die wordt afgewisseld en niet overvleugeld door concentraties van voediogsstoffen en nog vele andere facetten.
Dit alles heeft geleid tot een sterkere ruimtelijke geleding en een grote
variatie in schaalgrootten en graden van milieu-instabiliteit.
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daarna in zes hoofdstukken zal warden verstrekt. Voor een algemene orien tatie word t verwezen naar de vegetatiekaart en n aar hoofdstuk l van de
documenratie.

Vegetatlezonering rondom het Vliegveld, prlmalre duinvallei , gezlen vanaf de zeereep 1910.

Waar duingebieden in contact staan met slikgebieden wordt deze differentiatie nog aanzienlijk vergroot, zowel door de variatie in omstandigheden op wad en kwelder als door de bijzondere rijkdom van de overgan gszones tussen slik en zand.
I n vele duin- en slikgebieden is de oorspronkelijke verscheidenheid bewaard gebleven of zelfs vergroot als gevolg van het conserverende beheer.

H et kustgebied van V oorne als natuurreservaat van de eerste orde.
Het kustgebied van Voorne, het eigenlijke onderwerp van deze brochure,
is met zijn 1600 ha een natuurterrein van redelijke grate omvang, het bezit
een uitzonderlijk grate variatie aan levensvormen en het is grotendeels, en
wel voor 7 5 %, beschermd als na tuurreservaa t.
H e t gebied kan d erhalve warden beschouwd als een n atuurreservaat van
de eer ste orde, waarvan de biologische kwaliteiten samenhangen met een
bijzondere variatie aan milieu typen die tesamen alle bovengenoemde specifieke kenmerken van een kustgebied bezitten.
In het volgende betoog zullen milieu en levensgemeenschappen in hun
samenstelling en be tekenis warden geschetst.
Dit be toog is een samenvatting van d e uitvoerige documentatie die
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De wordingsgeschiedenis van het gebied.
Het kustgebied van Voorne heeft, geologisch gezien, een korte doch bewogen geschiedenis. H et gebied is altijd sterk dynamisch geweest, als
grensgebied tussen water en land, tussen zee en rivieren en tussen het
D eltagebied en het vaste land van Holland.
H e t duingebied heeft eerst omstreeks 1600 zijn huidige gedaante gekregen, nadat in de Middeleeuwen de eerste grote duinformaties waren ontstaan en door menselijke invloed, vooral door de bedijkingen, een aaneengesloten duinenreeks tot stand was gekomen. Dit stelsel van duinkernen
en duind ijken, afgesnoerde str andvlak ten en -gorzen, oude rivierlopen en
ptassen,. is nog steed s in h et landschap te herkennen. Aan de zeezijde waren
de duinen omgeven door een breed strand, waarvan de laagwaterlijn in
ligging niet veel verschilde van die van de huidige.
Op di t strand heeft h et duinlandschap zich nadien uitgebreid in een zeer
karakteristieke periodiciteit, waarb ij steeds na een periode van betrekkelijke
rust een nieuwe duinenrij op h et strand onts tond op enige afstand van de
vorige. D e laatste uitbreiding dateert van omstreeks 1935!
Tot het einde van de vorige eeuw was er naast opbouw ook afbraak te
bespeuren: door overmatig kappen van duinbos en overbeweiding trad
allerwege verstuiving op, als gevolg waarvan de zeewering zwak bleef.
D oor de activiteit van de Brielse Dijkring is daar aan omstreeks 1910 een
einde gekomen. Sindsdien is het gebied in versneld tempo gegroeid.
Deze ontwikkeling h eeft geresulteerd in een markante zonering van het
duingebied waarmee een reeks bodemgradienten gepaard gaa t.
Niet alleen in h et duingebied zelf, maar ook in d e riviermonden heeft het
ingrijpen van de mens grote veranderingen opgeroepen in het oorspronkelijke patroon . Het gehele gebied van Strandhaak en G roene Strand van
Oostvoorne is vrijwel zeker ontstaan als gevolg van het araven van de
N ieuwe Waterweg.
"'
Door het afsluiten van de Brielse Maas en vooral he t uitvoeren van het
Maasvlakte-plan wordt dit positieve effect van vroeger me nselijk ingrijpen
thans weer teniet gedaan.
Zo is uit h et samens,11el van natuurlijke krachten a!s stroming, w ind , gol£beweging en sedimentve rplaatsing en erzijds en de menselijke activiteiten
anderzijds een dynamisch gebied tot sta nd gekomen d at naast tendenties
tot nivellering duidelijk n eigingen tot differentia tie vertoon t. Voorne is dan
ook een fraa i voorbeeld van de verrijkende invloed die de conventionele
betrekking tussen mens en natuur op he t milieu kon uitoefenen.
Ook de tegengesteld gerichte effecten van de moderne technische beinvloeding zijn echte r sinds k or t waar te nemen. Mochten deze ontwi kkelingen zich voortzetten, clan zal he t kustgebied van Voorne een fase ingaan
waa rin h et evenwicht sterk in de richtiog van nivellering za! verschuiven .
11

De variatie in het milieu.
De variatie in het milieu berust op de differentiatie die in de loop van de
wordingsgeschiedenis is opgetreden ten aanzien van verscheidene bodemen klimaatfactoren.
Allereerst vinden we een variatie in de grand. De duinen zijn opgebouwd uit kalkrijk zand. I n relatie tot de ouderdom van het duin, onder invloed van de regenval, neemt dit kalkgehalte af. Op Voorne treffen we
thans een geleidelijke reeks aan van kalkrijk tot kalkarm zand, hetgeen op
zichzelf reeds een bran van verscheidenheid aan soorten is.
In de estuarien grenzen kleigebieden aan de duinen. H et zilte kweldermilieu is gekenmerkt door een grate groep van karakteristieke organismen;
bovendien heeft het contactgebied tussen klei en zand, dat tevens een grad ient van periodiek zou t tot constant zoet bodemwater omvat, een eigen,
typische flora en fauna. Met name het Groene Strand van Oostvoorne
draagt ( ondertussen: droeg ) als gevolg van deze situatie aanzienlijk bij tot
de biologische diversiteit van het gehele kustgebied van Voorne.
Een tweede bran van variatie wordt opgeroepen door het relief: er zijn
hoogteverschillen alsmede verschillen in expositie van de duinhellingen
t.o.v. de windstreken. In samenhang daarmee is er een sterke microklimatologische differentiatie. Voorts is het duingebied van Voorne gekenmerkt
door een overvloed aan bodemwater. Enerzijds vloeit het regenwa ter moeilijk weg door de onder het zand gelegen dikke klei- en veenlagen, anderzijds
is wateronttrekking ten behoeve van de drinkwatervoorziening op Voorne
steeds zeer bescheiden geweest. Als gevolg van dit alles is er een uitgebreide
reeks van bodemvochtigheidstypen, van zeer. droge duintoppen via voch tige
en natte duinvalleien naar duinmeren. Vooral het bezit van natte valleien
en meren is een bijzonder kenmerk van een duingebied. Daarbij komt nog de
differentia tie in primaire duinvalleien, dat zijn afgesnoerde strandvlakten en
secundaire duinvalleien, tot op het grondwater uitgestoven duinpannen.
De reeds genoemde zonering is op zich zelf reeds een bron van variatie,
doch de combinatie met bovengenoemde gradienten versterkt de variatie
nog aanzienlijk.
In nauwe relatie met deze milieuconstellatie heeft zich de vegetatie ontwikkeld. Dit heeft weer geleid tot nieuwe differentiaties vooral van bodemchemische aard, o.a. door de vorming van humus en de concentratie van
voedingsstoffen in de bovenlaag van het bodemprofiel.
De levensmogelijkheden voor de organismen die binnen deze constellatie
van milieugradienten een plaats zouden kunnen vinden , warden nog nader
bepaald door .de dynamische verschijnselen in het milieu, zoals seizoenschommelingen in de grondwaterstand, bet eb- en vloedritme en (micro- )
klimatologische wisselingen.
Deze dynamiek is van plaats tot plaats verschillend van aard en intensiteit.
H et samenspel van ruim telijke en temporele variatie !evert aldus in het
kustgebied. van Voorne een uitgebreide reeks van bestaansmogelijkheden
voor orgarusmen op.

12

De rijkdom van flora en fauna.
De biologische rijkdom van het kustgebied van Voorne moge blijken uit
de volgende cijfers:
·
I n totaal zijn 29 _gr?epen van planten en dieren in het kustgebied van
Voorne als karaktenstJ.eke groel?en bekend geworden, dat is 70 procent
van het Nederlandse totaal. (_!-I1ervoor word t verwezen naar fig. 5 ). De
h.<?gere. plan ten vormen. daarhlJ een van de soorrenrijkste groepen, terwijl
ZIJ gez1~n hun betekems voor de opbouw van het duinlandschap als de
belangnJkste groep van organismen ku nnen gelden.
Thans zijn niet minder dan 684 soorten hogere planten van het kust gebied van Voorne bekend, dat is 50 procent van de gehele Nederlandse
flora .. Dit percentage wordt bereikt op een oppervlakte die nog geen 0,5
promzlle van het Nederlandse grondgebied uitmaakt.
Van deze hogere planten zijn er liefst 240 als zeldzaam te beschouwen
~eronder zij~ 10 so~:ten die wat N:? erland betreft tot Voorne beperk~
ZIJn clan ~~~ h1er bun n Jkste of een na n Jkste groeiplaats hebben.
Deze .~lJ fers spreken nog duidelij~er taal wanneer men ze vergelijkt me t
soortgelJjke gegevens van andere geb1eden. H et blijkt dan dat het soortental
van Voor~e's kustg~bied ruim 4 x zo groat is als in een gemiddeld Nederlands gebzed van dze grootte; het aantal zeldzame soorten is zelfs 13 x zo
groat als normaal. Er is geen enkel gebied in Nederland noch in het kustg~bied van_ NW-Europa dat deze positie evenaar t, laat staan overtreft. De
nJkste geb1eden na Voorne zijn voornamelijk enl<ele West- en Noordfriese
W addeneilanden die niet hoger dan 3 x het gemiddelde komen.
Deze floristische rijkdom blijkt te zijn opgebouwd uit elementen van
variatie in uiteenlopende landschapstypen. Vooral de duinvalleien en duinstruwelen dragen ':'eel_ bij ~-ot d~ to tale. soortenrijkdom. Hoe veelzijdig
Voorne als kusrgeb1ed IS, bliJkt uJt het felt dat van alle Nederlandse kustplanten 78% op Voorne wordt (e.g. werd ) aangetroffen.
. Voor de ~eren gelden soortgelijke regels. De vogels, de best onderzochte
diergroep, ZIJn ve~tegenwoordigd met 111 soorten min of meer regelmatige
broedvogels, da t 1s 66% van het Nederlandse totaal . Daaronder zijn 30
zeldzame soor ten .
De rijkdom aan levensgemeenschappen.
De duizenden soorten planten en dieren vormen honderden van levensgemeenschappen, elk gekenmerkt door karakteristieke combinaties van
s?ort~n en een eigen structuur. De levensgemeenschappen vormen in combu:aue een .~antal duinlandschappen, waarvan de voornaamste op de vegetauekaar t ZlJn afgebeeld. Als meest gedifferentieerde landschapstypen kom~n naar voren de duinvalleien, de duinmeren, de duins truwelen en de
dwnbossen .
Een in dr uk van d~ rijkdom aan levensgemeenschappen kan warden verkregen door een rellmg te maken van het aantal plantensociologische verbonden in het systeem der plantengezelschappen, da t op Voorne word t aan-
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getroffen. Dit aantal bedraagt 56, hetgeen neerkomt op 63% van he t
Nederlandse totaal.
Deze <>rote variatie aan levensgemeenscbappen is van nog groter waarde
dan de floristische rijkdom , aangezien het gedrag van elk der soorten binnen de levensgemeenschappen de uiteindelijke betekenis van de soorten
bepaalt en het deze levensgemeenschappen zijn die, met hun milieu, als
oecosystemen het object van studie uitmaken.
Binnen het kustgebied van Voorne zijn duidelijk kernen van rijkdom
aan te wijzen. De grootste variatie aan milieugradienten en levensgemeenscbappen en daarmee de hoogste aantallen soorten worden aangetroffen in
het gebied van het Groene Strand van Oostvoorne en de aangrenzende
buitenvalleien, het gebied van de Heveringen met de ervoor gelegen Meidoorn-duinen , het Breede Water met omgeving en het Quackjeswatergebied.
Opmerkelijk is dat deze vier kernen van rijkdom alle in natuurreservaten
zijn gelegen, twee in het gebied van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, twee in de terreinen van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
Het natuurwetenschappelijk onderzoek.
Sinds 1946 wordt het natuurwetenschappelijk onderzoek in het kust·
gebied van Voorne gestimuleerd, de eerste jaren ook georganiseerd, door de
Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek. In 1952 werd het Biologisch
Station , Weevers' Duin" geopend en was de mogelijkheid tot uitgebreid
veldwerk en bescheiden laboratoriumonderzoek gerealiseerd.
H et wetenschappelijk onderzoek is evenwel eerst geed op gang gekomen toen ,Weevers' Duin" onderdeel werd van het roen juist opgerichte
Instituut voor Oecologisch Onderzoek. Er werd een staf aangesteld , die
zich geleidelijk kon uitbreiden. In 1968 kwam een nieuw groat gebouw tot
stand, waarin staf en onderzoek zich optimaal zullen kunnen ontwikkelen.
Daarmee neemt het kustgebied van Voorne een unieke positie in: Het is
immers slechts zelden mogelijk een belangrijk natuurreservaat op adequate
wijze te bestuderen.
Deze mogelijkheid is tot nu toe stellig relatief goed uitgebuit. Enige
tientallen wetenschappelijke onderzoekers zijn tbans betrokken bij de studie
van het gebied. Hun onderzoekingen worden gecoordineerd door een speciale Werkgroep Kustgebied Voorne c.a., waarvan thans ongeveer twintig
onderzoekers van twaalf instituten en diensten lid zijn. Zowel wat betreft
het aantal leden als plaats van onderzoek neemt ,Weevers' Duin" een centrale positie in deze werkgroep in.
In nauwe samenhang met het onderzoek is ook het wetenschappelijk
onderwijs tot ontwikkeling gekomen.
In de afgelopen 10 jaar zijn ongeveer 70 doctoraal- en ingenieursonderwerpen op Voorne bewerkt, meestal van botanisch-oecologische, doch ook
van zoologische, geomorfologische en sociologische aard.
Voorts werden twee dissertaties over bet gebied voltooid, en drie andere

14

in voorbereiding genomen, terwijl in nog acht proefschr iften, waaronder
drie bui tenlandse, onderzoek op Voorne een belangrijke plaats innam.
Vele buitenlandse onderzoekers zijn in de genoemde periode voor kortere
of langere tijd op Voorne geweest. Hun aantal bedraagt tbans ongeveer 150,
waarbij 11 landen werden ver tegenwoordigd.
De wetenschappelijke belangstelling en activiteit blijken wel uit het aantal aan Voorne gewijde publica ties. te weten ruim 300, waaronder 3 dissertaties en 4 boekwerken. Tesamen beslaan deze publicaties ongeveer 2000
bladzijden. Het merendeel daarvan is in de laatste tien jaa1· tot stand gekomen.
De natuurwetenschappelijke waarde.
Na vergelijking met andere kustgebieden in Nederland en in het overige
NW-Europese kustareaal blijkt dat Voorne wat betreft variatie aan levensgemeenschappen en rijkdom aan soorten ruimschoots aan de spits staat. De
unieke positie komt het meest duidelijk naar voren in de rijkdom aan zeldzame soorten. Dit bepaalt reeds de uitzonderlijke waarde van het gebied als
blij vend onderzoeksgebied voor de oecologie van soortenrijke gemeenschappen en zeldzame soorten, want uit dit onderzoek kunnen de wetmatigheden
van patroon en proces in oecosystemen naar voren komen, die wij voor een
geed beheer van natuurterreinen moe ten leren kennen .
Bij dit alles client men te beseffen dat de oecosystemen van de verschildende landschapstypen een geilltegreerd geheel vormen, waarvoor geld t dat
de waarde van het geheel nog grater is dan de som va n de deelwaarden.
De waarde van het gebied als zodanig wordt nog aanzienlijk vergroot door
het uitgesproken reservaatkarakter van het gebied, dat ongestoord onderzoek moet kunnen garanderen en door de aanwezigheid van een oecologisch
centrum van formaat als het Biologisch Station ,Weevers' D uin" is.
De toekomst van het gebied.
De verwachting over de toekomst van het gebied kan worden gebaseerd
op de toekomstvoorspelling ender voorwaarde dat zich geen ingrijpende
wijzigi ngen van buitenaf voordoen.
H et mag ender die voorwaarde warden verwach t dat als gevolg van verdergaande stabilisatie en differentiatie, die kenmerkend is voor een zich
ongestoord ontwikkelend gebied, de variatie nog aanzienlijk zal toenemen.
Vooral de duinvalJeien, duinmeren en duinstruwelen zullen nog sterk in
gedifferentieerdheid en soortenrijkdom stijgen. Ook in de oecologie geldt
de wet: , war rijk is wordt rijker" .
Zo kan de komende decetmien worden gerekend op een theoretische toename van 100 soorten hogere planten, waarmee het percentage van het
Nederlandse totaal voor deze groep op bijna 60% zou komen.
Deze theoretische verwachting wordt evenwel reeds verstoord door de
effecten van de Maasvlakte-werken, i.h.b. de afsluiting van het Brielse Gat.
Van deze en van verder ingrijpende techn.iscbe werken mag een tweeledig negatief effect worden verwacht : enerzijds een vermindering van de
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Bl estarwegras. D e vorming van
de eerste embryonate duinen
begi n! op het zand strand.

toename in variatie, anderzijds een directe afname van de bestaande varia tie.
Deze effecten dienen in feite te warden gesommeerd. Wanneer we de te
verwachten veranderingen als gevolg van bepaalde ingrepen moeten quantificeren kan dat het beste geschieden aan de hand van exacte bepalingen en
zo goed mogelijke schattingen van een of meer kenmerken die representatief
zijn voor het gebied . Hiervoor werd gekozen de rijkdom aan soorten hogere
plamen.
De plannen tot uitbreiding van de Maasvlakte, die de meer dlrecte aanleiding hebben gevormd tot het schrijven van deze reeds voorgenomen brochure, zijn als volgt in hun achtereenvolgende invloeden en hun samenhang
met and ere werken, sa men te vat ten :
le fase: afsluiting van Brielse Maas en Brielse Gat (reeds voltooid) en
van het Haringvliet; geschat verlies aan biologische variatie : 5%;
2e fase: uitvoering van het Maasvlakte II plan, zonder verdere werkzaamheden ; geschat verlies: 10%;
3e fase: uitvoering van secundaire werken betreffende industrialisatie,
aanleg van wegen en leidingen e.d.; geschat verlies : 14%.
Opmerklng : Mocht het grondwaterniveau als gevolg van deze werken ren
opzichre van de bestaande toesrand d alen, dan zou bijv. met een zeer extreme daling van 1 meter het verlies aan soorten in de 2e fase tot 10% kunnen
oplopen. Door uitgebreide technische maatregelen kan dit evenwel voorkomen warden.
De max imale achterultgang in biologische variatie, geschat naar het verlies aan plantesoorten in het geval dat aile fasen zouden warden doorlopen
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bedraagt 25% van het bij ongestoorde on tw ikkeling te verwach ten maximum.
Bij uitvoering van het Maasvlakte II plan, met inbegrip van secundaire
werken, zou het kustgebied van Voorne terugvailen tot een middelmatig
rijk gebied. Weliswaar dienen wij voor ogen re houden dat deze devaluering
nog nie t het einde van het gebied als waardevol natu urterrein betekent, zoals voor zoveel Nederlandse natuurgebieden na een erns tige verstoring resp.
eliminatie wel moest warden geconstateerd. D at het op Voorne vermoedelijk zo ver niet zal komen kan warden verklaard uit de omstandigheid dat
het gebied zo uitermate sterk gedifferentieerd is. Desondanks zou ons land
qua biologische r ijkdom een van de meest ernstige verliezen uit de geschiedenis lijden wanneer het Maasvlakte II plan in al zijn consequenties zou
warden gerealiseerd.
In het bovenstaande schuilt een onzekerheid die eigen is aan elke voorspelli ng. Men client clan oak geen absolu te waarde toe te kennen aan de
gegeven schattingen. Noch tans mag warden gesteld dat de geschetste biolo ·
gische devaluatie geenszins irreeel is.
Ten slo tte kan warden gewezen op een mogelijke gunstige ontwikkeling
ten aanzien van de differentiatie van het kustgebied van Voorne. Wanneer
de v66r het Haringvliet gelegen Hinderplaat zich, als gevolg van de afsluiting van de zeegaten in het Deltagebied , zou gaan uitbreiden , clan is het
mogelijk de P unt van Voorne met deze plaat te verbinden. Achter deze vetbinding zou zich clan een breed strand met een haf kunnen vormen. Wanneer het Maasvlakte II plan niet zou warden uitgevoerd zou de kustlijn
weliswaar westwaarts verschuiven, doch via het haf blijft het zoure water
in vloed uitoefenen en voorts geschiedt deze ontwikkeling zo geleidelijk dat
de levensgemeenschappen van het huidige duingebied zich kunnen aanpassen . Een dergelijke on twikkeling zou een waardige compensatie betekenen
voor het verlies van De Beer en het Brielse Gat!
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1. Beschrijving van het gebied
Het kustgebied van Voorne omvat het strand- en duingebied van de gemeenten Oostvoorne, Rockanje en H ellevoetsluis, het Groene Strand en de
Strandhaak bij Oostvoorne, de Westplaat ( thans nog slech ts voor zover
deze gelegc-n is ten zuiden van de dam tussen deze plaat en de kust van
V oorne), het gors De Quack bij Hellevoetsluis, de landgoederen aan de
binnenzijde van het duingebied en ten slotte enkele zanddijken die onmiddellijk bij de duinen aansluiten.
Het gebied is gtotendeels afgebeeld op de topografische kaart 1 : 25.000
m . 37 C, H ellevoetsluis; het noordelijke gedeelte is te vinden op kaart 37 A,
Hoek van Holland. De vegetatiekaart die als bijlage aan deze brochure is
toegevoegd, en die in hoofdstuk 3 nader zal warden toegelicht, is getekend
op basis van genoemde topografische kaarten. Hij bevat behalve een overzicht van de vegetatietypen van strand, schor en duin de voornaamste topografische gcgevens van het gebied. Deze zullen nu warden aangeduid.
Aan de noordzijde vinden we het Kruininger Gors, een voormalig gors
dat thans grotendeels door een duinenreeks wordt omsloten. Het Gors zelf
is een vermaard centrum van zomerhuisjes van Rotterdammers geworden.
Langs de Bielse Maas ligt een smallere zone waarin zich nog zou tplanten
handhaven die hier v66r de afsluiting van de riviermond in grote aantallen
groeiden. Aan de zuidwestzijde van het Kruininger Gors treft men de
Noorddijk aa n, die met de aansluitende H eindijk de vroegere zeewering
uitrnaakte.
Bij het dorp Oostvoorne ligt een groot boscomplex, dat aan de zeezijde
slechts door een smalle duinsttook wordt begrensd. Dit com plex omvat het
Reigersnest, dat privebezit is en Mildenburg, een van de bezittingen van
de Stichting H et Zuid-H ollands Landschap.
I n het Brielse Gat strekt zich het Groene Strand van Oostvoorne uit. Aan
de westzijde wordt dit gebied van slikken en schorren omzoomd door de
Strandhaak, een smalle voortzetting van het Oostvoornse strand waarop
zich lage duintjes hebben ontwikkeld. Als gevolg van de afsluiting en uitdieping van het Brielse Gat verandert dit gebied thans snel.
De overgang van het Groene Strand naar de duinen wordt gernarkeerd
door de betonweg die de toegaogsweg naar het strand vormt. Aan de landzijde van deze weg ligt het waterwingebied van de Brielse W aterleiding, een
betrekkelijk besd1eiden prise d'eau die evenwel in het du ingebied zelf een
zekere uitdroging tot gevolg heeft gehad. Waar de weg naar het noorden
afbuigt, komt de D uinlaan erop uit. Laa tstgenoemde laan loopt ongeveer op
de grens van het wa terleidinggebied en het uitgestrekte duinbezit van Het
Zuid-Hollands Landschap, wel ke stichting overigens ook Groene Strand en
Strandhaak in beheer heeft. Op het kruispunt van beide wegen hebben we
een goed overzicht over het buitenduingebied van het Zuid-Hollands Landschap. Naar het zuidwesten verloop t een oude zeewering, bekend als de
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zeereep 1910, een niet hoge doch welmarkante zeeduinreeks die in oenoemd jaar een defini tie£ karakter kreeg als gevolg va n verstevigingsma~t
regelen. Zeewaarts van deze zeereep strekt zich een complex van duinvalleien en smalle duinrichels uit, da t in hoogui t 60 jaar werd gevorrnd! Onclanks deze geringe ouderdom is het een zeer gevarieerd en rijk gebied dat
als ~eserv,ta t :vord.t behee:·.d. ~e belang:ijkste vallei is wel het Vliegveld,
cen m de dertlger Jaren geegal1seerde dwnvlakte die km·te tijd heeft dienstge~aan a.ls sp?rtvliegveld. Ve~der zu~?waarts doOl'snijdt de Sipkesslag dit
bwtendumgeb1ed. Aan de zmdwestzlJde van deze slag ligt de Grate- of
Ri~tvallei, e~n vrijwel on~oordringbare wildernis met riet- en biezenvegetaties, afgew1sseld door wilgen bosjes . Aan de zeezijde van deze valleireeks
ligt, nauwelijks zichtbaar, een lage zeereep, bekeod als de zeereep 1926.
Deze kl.:ine zeewering werd reeds omstreeks 1935 gevolgd door een
nieuwe reeks, die nog steeds de buiteoste zeewering vo rmt. Deze richel, die
vooral na 1945 sterk is verbreed en opgehoogd, heeft een nieuwe reeks van
duinvalleien van zce afgesloten. De bekendste daarva n is de Bitterlingvallei,
geno.emd naar de zeer zeldzame plantesoort Bitterling die bier haar optimum
bere1kt. De Berkenvallei sluit zuidwaarts bij deze vallei aan.
C?P het strand v66r dit duingebied, ongeveer tussen de strandpalen 5 en
7, liggen verspreid lage duin tjes, die wellicht tot een nieuwe reeks zouden
uitgroeien, wanneer het strand niet intensief werd bereden door auto's.
Bij s trandpaa~ 7 word t het duingebied doorkruist door het Tweecle Jachtpad, een ~lag d1e ongeveer de grens tussen het terrein van Het Zuid-Hollao~s Landschap en het bezit van de familie Van Hoey Smith volgt. Aan het
beg111 van het Tweede Jachtpad ligt de Tenellaplas, een na de tweede wereldoorlog gegraven plas waarvan de oevers zij n ingericht als wandelgebied.
Aan de stille zijde van de plas is een instructief plan tsoen gecreeerd.
~e Tencllaplas maakt dcel uit van de H everingen, een typisch binnendumla~ds:h~p dat wordt gekenmerkt door duingraslanden, afgewisseld
met twndenJen omzoomd door hagen en bosjes. Het gebied ligt op de grens
va n
g~meenten Rockanje en Oostvoorne . I n laatstgenoemde gemeente
l1g t 111 di t gebied, aan de Duinzoom, het Biologisch Station W eevers'
Duin". De Heveringen strekken zich ver lan dwaarts uit zoals, is te zieo
langs de Berkenrijsweg, die de Duinzoom verbindt met d~ P rovinciale weg
Oostvootne-Rockanje. Ook de Heveringen behoren tot het bezit van Het
Zuid-Hollan~.s Landschap, da t hier ender meer een groot parkeerterrein en
ee:1 spartelv!Jver heeft aapgelegd . Niet ver van de provinciale weg liggen
dne landgoederen: Overbosch, Kooisight en Kranenbout, die zich alle in
particuliere handen bevinden. Zij bestaan grotendeels uit opoaand dui nbos
o
en zij zijn derhalve in bet onderzoek betrokken.
Langs de provinciale weg liggen enkele bollenvelden. Evenals elders in
de binnenduinstreek is de grond hier zeer oesch ikt voo r de bollencultuur
b
'
doch op Voorne heeft deze nooit een grote omvang aangenomen.
Ten zuidoosten van de Tenellaplas vinden we nog een duinbos Olaertsd uin. 1--Iier bevindt zicb de volksbogeschool van die naam. Ten w~sren van
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dit Jandgoed ligt een jonger duin bos, het Windgat, dat deel uitmaakt van
het landgoed Strypemonde van de familie Van H oey Smith. Laatstgenoemd
Jandgoed i~ toegankelijk op een jaarkaart. H et gebied van het W indgat
wordt aan de Jandzijde begrensd door de Noorddijk, een van de oudste
dijken in het kustgebied van Voorne.
Zeewaarts van Strypemonde bevindt zich he t natuurmonu rnent Het Breede Water, een van de twee grote reservaten van de Ver eniging tot Behoud
van Natuurrnonumenten in Nederland . Dit natuu rmonumen t, een van de
oudste en meest vcrmaarde van de Vereniging, dank t zijn naam aan het hier
gelegen jonge duin meer. De ingang van het gebied word t bereikt via het
Kreekepad, een zijweg van de Lange W eg te Rockan je. De naam van di t pad
heri rmert aan de Groote Creeke, die in hoofdstuk 2 nog aan de o rde zal
komen. Waar het Kreekepad naar het westen afbuigt in de richting van
her Pesthuis ( het vroegere quaran tainehuis van Rockanje) bevind t zich de
Pietersdijk. Deze smalle en lage dijk werd in 1570 aangelegd om de Groote
Creeke definitief van zee af te sluiten.
De hoofdweg in het na tummon ument beet het Valleipad, dat bij srrandpaal 9 op het strand uitkomt. Di t pad doorkruist een groot valleicomplex,
dat geheel te vergelijken is met de valleien in H et Zuid-Hollands Landschap.
De grootste vallei hee t de Schapenwei naar een in 1955 opgeze t experiment
hier schapen te weiden teneinde de steeds dichter wordende begroeiing
open en laag te houden. Di t experiment moest worden gestaakt vanwege
de reeds spoedig o ptredende leverbotziekte. Sindsdien wo rdt bier, zoals
ook elders in de buitenvalleien, jaaxlijks gemaaid.
Naar het zuiden toe word t de zeereep die de Schapenwei van zee heeft
afgesloten, geleidelijk lager. Op de punt van het eiland, tien jaar geleden
terecht Groene Punt genoemd, dreigt de zee weer bezit te nemen van
deze oorspronkelij ke strandvlakte. Ook in de vorige eeuw is hier, vooral
langs het H aringvliet, veel afslag opgetreden . E r kwamen toen zwarte
veen bonken aan de oppexvlak te, waaraan dit gebied zijn waterstaats- en
scheepvaartnaam dankt : Zwarte H oek.
Van de G roene P unt strek t zich in oostelijke richting een breed duingebied uit ; de breedte van 2 km wordt nergens elders op Voorne bereikt . De
zonering is hier ingewikkelder clan in de noordwes telij ke duinen . O p weg
naar de binnenduinen in dit gebied passeren we de Z warte Hoogte , een
geexponeerde top in de Zeereep 19 10 waarop Corsicaanse Dennen zijn geplant, die reeds van verre als een donker landschapselement zichtbaar zijn.
Verder landinwaarts ligt de Brandijk, een rniddeleeuwse zandd ijk waarmede
een gors van zee werd afgesloten.
H et achterliggende gebied staa t bekend als De Vallei ( vergelijk de
naam Valleipad). H et is grotendeels bebost, evenals het iets zuidelijker
gelegen W aterbos. G enoemde gebieden zijn deels pri ve-eigendom, deels gemeen tebezi t.
In de ricb ting van het dorp Rockanje vinden we bet gemeentelijke dui nte rrein met de Tweede Slag en verder zuidwaa rts de Eerste Slag . Deze sla20

gen vormen de voornaamste toegangswegen to t het recreatiestrand van
Rockanje. H et dorp Rockanje is opgebouwd uit twee karakteris~ieke ringen
van dijken die respectievelijk de polders O ud- en Nieuw-Rockanje omsluiten . Ten noorden van het dorp ligt het meer tje De Waal, eveneens natuurmonument, dat een overblijfsel is van een oude arm van de rivier de Strype.
De d uinen v66r de polder Oud-Rockanje vor men het gebied Stekelhoek.
Dit is de ( niet toegankelijke) noordelijke begrenzing van bet tweede
grote reservaat van ,Natummonumen ten", bet Quackjeswater. Het aan
Stekelhoek grenzende terrein, De Pan, heeft in de 16e eeuw het achterliggende Schapengors van zee afgesloten. H et zuidelijke gedeelre van dit zandige gors is bebost en staat bekend als de Ronde W ei.
De hoofdingang van het natuurmonument is bij de speeltuin De Hottten
Paardjes. Van hieruit kan het verder zuidelijk gelegen Quackjeswater worden bereikt. Dit is evenals het Breede Water een strandmeer, doch het is
veel ouder. Aan de zuidzijde ervan ligt een kanaa1 da t onderdeel heeft uitgernaakt van de waterleiding van Hellevoetsluis. Deze waterleiding is
evenwel kort na de tweede wereldoorlog buiten bedrijf gesteld.
H et zuidelijke d uingebied, gelegen in de gemeente H ellevoetsluis, wordt
naar het zuiden toe steeds smaller. Bij strandpaa l 19 eindigt het duin in een
smalle punt. Achter de duinen vinden we bier grote kampeerterreinen met
veel zomerhuisjes.
H et Qttackgors of W eergors is een smal gors dat tot aan de werkhaven
van Hellevoetsluis loopt. Dit buitendijkse slikgebied zal geheel van karakter
veranderen voorzover het niet reeds verloren is gegaan door de aanleg van
een zanddepot.
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2. H et kustgebied van Vootne als milieu voor levensgemeenschappen
2.1 Wmdingsgeschiedenis

Inleiding
De versnelling in ontwikkeling die zich universeel voltrekt en die vooral
in de 20e eeuw zo duidelijk aan de dag treedt, is zeker niet aan het kustgebied tussen Nieuwc Waterweg en Haringvliet voorbijgegaan. Sinds onheugclijke tijden is deze streek sterk dynamisch geweest, gelegen als zij is in
bet greosgebied van land en water: allereerst op de scheidslijn van land en
zee, vervolgens op de oevers van gra te rivieren in hun mondingsgebied en
tenslotte in het grensgebied van het vasteland van ,Holland" en het Deltagebied.
Stromingen, wind, golfbeweging en sedimentsverplaatsing zijn de agentia
die de kustformatie in wezen bepalen. De mate van het vermogen in het
effect van deze agentia in te grijpen is bepalend voor de menselijke beinvloeding van het kustgebied.
Laat men de geschiedenis van het gebied beginnen ten tijde van het
oud-holocene geulenstelsel, dan kan gezegd worden, dat het verhaal van de
wordingsgeschiedenis van dit gebied aanvankelijk perioden van millennia
hestrijkt, later van eeuwen, nog later van decennia en teoslotte van jaren
in de allerjongste tijd. Deze toespitsing is vooral ook het gevolg van de
sterk toenemeode eo steeds gerichter invloed van de mens.
De mens is ongeveer acht eeuwen lang bij de vormgeving van bet gebied
betrokken geweest. In vergelijking met de orde van grootte van de vier genoemde agen tia was zijn invloed bescheiden: de biologische rijkdommen van
het gebied bleven in verband hiermede bewaard en namen zelfs soms toe.
Bij het uitvoeren van de Maasvlakte en de Deltawerken echter worden stromingen , wind, golfslag en sedimentsverplaatsing fundamenteel beinvloed,
waarbij, in vergelijking met het tot dusver menselijk mogelijke, van een
escalatie van mogelijkheden kan worden gesproken. Deze veranderingen
zullen het beeld van Voorne's kust diepgaand be'invloeden. Een nadere uiteenzetting hierover vindt men in hoofdstuk 6.
5000 jaar geleden
Diep in de ondergrond van het Noordelijke Deltagebied is een stelsel van
talrijke stroombeddingen terug te vinden, da t is uitgeslepen in de dikke
lagen van het pleistocene zand . Met dit zgn. oud-holocene geulensysteem
zullen wij de geschiedenis van ons gebied laten beginnen. In het Atlanticum,
tussen 5000 en 3000 jaar v. Chr., werd deze rivierdelta van Rijn en Maas
door rijzing van de zeespiegel nog aanzienlijk uitgediept en verbreed.
Tussen 2800 en 1600 jaar v. Chr., in het begin van het Subboreaal, was
onze gehele kust betrokken bij een omvangrijke duinvorming waarbij de
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geulen werden opgevuld en overstoven. Dit ,Oude Duinlandschap" werd
gekenmerkt door een min of meer regelmatige afwisseling van· strandwallen en strandvlakten. H et Subatlanticum, de periode van 700 jaar v. Cbr.
tot heden, bracht aanvankelij k weer eeo verhoogde activiteit van de zee,
die het oude duinlandschap aantastte en vooral het zuidelijk deel, tot het
huidige Den Haag, vrijwel geheel vernietigde.
Kort voor het begin van ooze jaartelling vormde de binnendringende zee
een nieuw stelsel van kreken . Dit , jong-holocene geulensysteem" heeft
laoge tijd het landschap van Voorne bepaald .
Romeinse tijd
De Romeinen zijn waarschijnlijk de eersten geweest, die zich met het
kustgebied van Voorne hebben bemoeid. Nederzettingen zijn o.m. bekend
van het gebied van de tegenwoordige H everingen. Aan bun activiteiteo in
deze streken kwam echter ± 300 jaar n. Chr. een einde, toen opnieuw een
grote aanval van de zee plaats vond. Deze , post-Romeinse transgressie" voltooide het werk van de bovengenoemde prae-Romeinse aanval. Tot het begi n van de bedijking in de Middeleeuwen , welke waarschijnlijk direct volgde op het begin van de jonge duinvorming, was Voorne slechts een wadachtige vlakte met bier en daar een hoger gelegen zandplaat.
Middeleeuwen
Omstreeks 1200 werd onze kust opnieuw beroerd, nu door het ontstaan
van uitgestrekte nieuwe duincomplexen ten gevolge van omvangrijke zandverplaatsingen. De resten van het oude duinlandschap op het vaste land
van Noord- en Zuid-H olland werden groteodeels overstoven. In dit , Jonge
Duinlandschap" ontstonden hier en daar tientalleo meters hoge duineo,
onder meer bij Bloemendaal en Schoorl. Ook op Voorne kwam eeo grote
massa zand in beweging; er vormden zich enkele duinkernen op hoger gelegen zandplaten. Echter was er nog geen sprake van een aaneengesloten
zeewering: verscheidene kreken en armen van de rivieren de Goote en de
Strype stonden nog in open verbinding met de zee.
I n deze tijd werd een begin gemaakt met het leggen van dijken, vermoedelijk uitgaande van de hoger gelegen zandlichamen. De theorieen over de
gebeurtenissen in de 12e en 13e eeuw zijn nogal uiteenlopend. Welke de
eerste duinkernen waren en waar de oude dijken bun begin en einde hadden
is nog niet met zekerheid vast te stellen. De oudst bekende dijken zijn die
van Oud-Rockanje, de Vleerdamsedijk en de Noorddijk, die reeds in het
begin van de 13e eeuw bestonden. Zij zijn waarschijnlijk aangelegd door
monniken van het Vlaamse klooster Ter Does. Het meer tje De Waal bij
Rockanje, markant element in het landschap en gelegen in de bedding van
zuidelijke Strype-arm, is het overblijfsel van een doorbraak (Waal = wiel )
van de Vleerdamsedijk in het begin van de 13e eeuw. De latere bedijkingen
van Voorne en Putten in de 13e, 14e en 15e eeuw zijn door oorkonden en
geschriften vrij nauwkeurig gedateerd. Zo is er in een geschrift uit 1431
sprake van inpoldering van het gebied dat later door de Brandijk zou wor-

23

E

""

c

Fig. 1
De zonering van het duingebled b ij Oostvoorne. 1. Blestarwegrasdulntjes op het strand. 2. Zeereep. 3 t/m 7. Primalre duinvalleien. 8. Vllegveld. 9. Z eereep van 1926. 10 Z eereep van 1910. 11.
Bakenvallei. 12. Van ltersonbos 13. Parabooldul nen. 14 Meldoornlandschap. 15. Tuinder ijen. 16.
Heverlngen. 17. Biologlsch Station ,.Weevers' Duln". 18. Tenellaplas. 19. Mildenburg. 20. Overige
boss en.

den omsloten en dat op een kaart uit 1608 in het dulncomplex is opgenomen. Aan het eind van de 15e eeuw waren de kreken van de Goote en de
Srrype vrijwel geheel verzand en ingepolderd. Alleen de noordelijke arm
van de Strype bleef tot ver in de 16e eeuw in open verbinding met de zee
en betekende voor het westelijke deel van Voorne een voortdurende dreiging voor overstromingen. In 1570 werd na de catastrophale Allerbeiligenvloed hierin tenslotte de Pietersdijk aangelegd. ( Zie fig. 2, resp. de vegetatiekaart).
Nieuwere tijd
Omstreeks 1600 was aldus een vrijwel aaneengesloten duingebied ant·
staan. Aan de landzijde lagen hier en daar zandige laagten en poelen, deels
overblijfselen van vroegere gorzen, deels stille getuigen van doorbraken en
overstromingen. Aan de zeezijde waren de duinen omgeven door een breed
strand, waarin de huidige vorm en ligging van het kustgebied van Voorne
reeds ten naaste bij te herkennen valt.
Sindsdien heeft het duingebied zich westwaarts op dit brede strand verder uitgebreid , waarbij vooral in het gedeelte van de Groene P unt naar het
noorden een duidelijke periodiciteit aan de dag treedt. Steeds ontstond na
een periode van rust een nieuwe duinenrij op het strand op enige tientallen
rot honderden meters zeewaarts van de vorige. Zo is een tamelijk regelmarig patroon van strandwallen en -vlakten ontstaan, hetgeen sterk doer den-
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Fig. 2.
Verschulvlngen van de kustlljn slnds 1608 In het gebled van de Groene Punt op Voorne.

ken aan het karakter van het oude duinlandschap. Vooral in het gebied van
de Groene Punt is deze periodiciteit zeer opvallend en daar voor het
eerst duidelijk beschreven. O ok in de duinen va n de Srich ting , He t ZuidH ollands Landschap" is deze zonering opvallend. (fig. 1). Ondanks de
onzekerheden over enkele fasen in de eerste 400 jaar van de jonge duinvorming en bet gebrek aan redelijke kaarten uit de 17e en 18e eeuw ( slechts
de kaart u.it 1608 is betrouw baar ) is de zonering in het tegenwoordige
landschap toch wel ruwweg te dateren. Vooral met behulp van de dieptemetingen in Haringvliet en Brielse Maas sinds 1820, de topografische kaarten sinds 1850 en de luchtfoto's sinds 1920 is het verloop van de kustlij n
in kaart te brengen. Fig. 2, die voor dit doel werd samengesteld, geeft de
verschuivingen weer in het gebied van de Groene Punt.
Omstreeks 1840 heeft het strand waarschijnlijk zij n maximale breedte
gehad, toen nl. de Zeehondenplaat aan de NW-kust van Voorne groeide.
Een groat gebied ten westen van de Brandijk en de Heveringen was inmiddels door een min of meer afsluitende zeereep aan het oudere duincomplex toegevoegd. Ook langs het Haringvliet waren de duinen breder geworden. In het zuid-westen was, waarschijnlijk in het begin van de 18e
eeuw, het oudste van de twee tegenwoordige duinmeren, het Quackjeswater ontstaan door afsluiting van een laag gelegen strandvlakte.
In de tweede helft van de 19e eeuw begon de laatste fase in Voorne's
duingeschiedenis. Hierin vonden vele gebeurtenissen plaats, welke direct
tot de recente ontwikkelingen geleid hebben. De getijgeulen in de mond van
het H aringvliet schoven na 1870 naar het noord-oosten open kwamen aldus
dichter bij de kust van Voorne te liggen. Een geleidelijke afslag van de
duinreeks langs het H aringvliet was hiervan het gevolg.
Een andere oorzaak van duinafbraak was de intensieve exploitatie van
de duinen. Na de Franse Revolutie had de bevol king het recht verworven
om hout voor eigen gebruik uit de duinen te betrekken. Aan het einde van
de vorige eeuw was er van het vroegere houtbestand dan ook weinig meer
over. Bovendien werden de duinen overbeweid. Omstreeks de eeuwwisst!ling was er een precaire situatie ontstaan. Volgens nu nog levende ooggetuigen brak de zee meermalen door tot tegen de Heveringen aan. Krachtige
maatregelen van het waterschap de Brielse Dijkring brachten verbeteringen
in deze toestand. Door massaal planten van H elm in de buitenduinen en het
weren van vee, aanvankelijk eerst uit de zeeduinen, later ook uit het gehele
midden-duingebied, werd de buitenste duinreeks in korte t.ijd op hoogte
gebracbt en kon omstreeks 1910 van een hechte zeewering worden gesproken. Deze wordt daarom wel genoemd de ,zeer eep 1910".
I n het noordelijke duingebied werd korte tijd later opnieuw een smalle
duinreeks gevormd, die zich met menselijke hulp tot een bescheiden zeeweri ng o ntwikkelde. Deze ,zeereep 1926" heeft een reeks van v66r de zeereep 1910 gelegen strandvlakten afgesloten van de zee. Hierdoor zijn zogebeten primaire duinvalleien ontstaan. H et Vliegveld behoort tot deze reeks.
O ok het Bn!ede W ater, het jongste van de twee duinmeren is in deze tijd
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ontstaan op de plaats waar de noordclijke Strype-arm, op de kaart van 1608
aangeduid als , Groote Creeke", het langst de gesloten duinkusf heeft onderbroken.
Omstreeks 1935 werd wederom met succes een westwaarts ontstane duinreeks tot zeereep geformeerd, die het gehele duingebied ten noorden van de
Punt van Voorne omslu.it. Vooral na de Tweede Wereldoorlog is deze
zeereep flink op hoogte gekomen , al werd nog vrijwel nergens bereikt wat
nu Deltahoogte wordt genoemd, d.i. 8 m boven N.A.P .
I n het gebied van de Groene Punt werd deze laatste reeks kort na haar
ontstaan weer aangetast, als indirect gevolg van de hierboven geschetste
verandering in het Haringvliet. De valleien van de G roene P unt en de
Schapenwei krijgen sindsdien door instuiven van zand en hernieuwd contact met zeewater weer enigszins het karakter van strandvlakten.
De afsluiting van het Haringvliet, de te verwachten vorming van de
, Hinderplaat" in de mond van het Haringvliet en de mogelijke daawp aansluitende waterstaatwerken zullen zonder twijfel het huid ige ontwikkelingspa troon aanzienlijk veranderen ( Zie hoofds tuk 6. ) .
I n dit verband kan de versteviging van de zeewerende duinen in het kader van de Deltawet worden genoemd. De hierbij te nemen maatregelen
zullen een duidelijke invloed op het duinlandschap hebben. Door overleg
tussen technici en biologen kan h.ier evenwel nog een aanz.ienlijke beperking
van negatieve en een bevordering van positieve invloeden worden bere.ikt.
Een voorbeeld van laatstgenoemd effect is de ontgronding achter het
Breede Water, die zodanig is uitgevoerd dat bier een interessant studieterrein voor botanici en hydrobiologen is ontstaan.

H et Brielse Gat
Het Brielse Gat heeft een afwijkende ontwikkeling doorgemaakt . .{lls
voorbeeld van de vaak zeer gecompliceerde wisselwerking tussen menselijk ingrijpen en van buiten af komende acties en reacties is in figuur 3 de
ontwikkeling van dit gebied geschetst. Belangrijke ingrepen van de mens
zijn achtereenvolgens geweest : het graven van de Nieuwe Waterweg en het
aanleggen van de· strandhoofden van Hoek van H olland tussen 1864 en
1876, het afdammen van het Scheur in 18 71 , de aanleg van de W estdijk
over de Beer in 1943, omvangrij ke inpoldering ten oosten daarvan in de
jaren 1943-'44 en ten slotte de afdamming van de Brielse Maas in 1950 .
De ingrepen in de jaren omstreeks 1870 hebben tot gevolg gehad dat het
strand van Rozenburg zich naar het wes ten uitbreidde, dat in de mond van
de Brielse Maas zandplaten tot omwikkeling kwamen , die zich omstreeks
1930 voor een deel tot de huidige Westplaat hebben geformeerd en dat de
Strandhaak en het Groene Strand van Oostvoorne zijn ontstaan.
Door de uitvoering van het Maasvlakteplan is deze winst aan belangrijke
natuur terreinen weer in ernstige ma te teniet gedaan : De Beer is thans geheel verdwenen, het Groene Strand van O ostvoorne is reeds aanzienlijk van
karakter veranderd als gevolg van het afsluiten van het Brielse Gat in 1966
door de dam naar de Westplaa t.
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Fig . 3
Veranderlng en in het gebled van het Brielse Gat slnds 1850. A. De situatie in 1850. B. De situatie
in 1880. C . D e situatl e i n 1950. D . De sltuatie In 1964.
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Het natuurbeheer, zoals dit sinds 30 jaar in de reservaten van Voorne's
kustgebied wordt gevoerd, is gericht op variatie in Jandschap en levensgemeenschappen. Dit beheer omvat onder meer het vastleggen van stuivend
zand, de regeling van grondwaterstand, het maaien van grote gedeelten van
de bui tenvalleien, het tijdelijk afsluiten van kwetsbare terreingedeelten, het
juist m.eer toegankelijk maken van andere gedeel ten ter bevordering va n de
recreatie. Deze laatste vorm van menselij ke invloed, zal, in al haar schakeringen, de toekomst van het gebied mede bepalen . In hoofdstuk 6 zullen
wij hierop terugkomen.
Conclusie
Stromingen, wind, golfbeweging en sedimen tsverplaatsing zijn de vier
agentia, die in verleden en heden het kustgebied van Voorne in wezen hebben bepaal d. D e richtende invloed van d e mens was, in vergelijking met de
groorte dezer krachten, zeer beperkt. P rincipiele veranderingen kon hij
slechts in geringe mate teweeg brengen . In samenhang hiermede kon de
natuurlijke variatie in levensgemeenschappen zich i nstellen, handhaven,
soms zelfs ui tbreiden.
Bij het uitvoeren van de D elrawerken en de werken op de Maasvlakte
echter be'invloed t de mens fundamenteel de grootre en de hoedanigheid van
het effect van deze vier agen tia. Welke gevolgen d it heeft voor de zich in
het kustgebied bevindende levensgemeenschappen zal in hoofdstuk 6 blijken , nadat in het daaraan voorafgaande de aard dezer levensgemeenschappen
en hun relatie tot het milieu behand eld zullen zijn .

2.2 Dynamiek en ruimtelijke variatie
I nleiding
Dat het kustgebied van Voorne zo ui tzonderlijk rijk aan levensgemeenschappen van uiteenlopende aard is, vind t zij n oorzaak in de bewogen geschiedenis. Gebeurtenissen van brede allure die in het hier aan voorafgaande
werden geschetst, veroorzaakten met elkaar een sterke differentiatie van
het milieu . De zee bracht zandmassa's aan, de wind wierp duinen in grill ige forrna ties op . Vele duinvalleien werden gevorrnd door afsnoering van
strandvlakten, andere door uitstuiving van paraboold uinen tot op het
grondwa terniveau. D e duinmassieven werden in een duidelij ke periodkiteitsreeks gevormd en varieren in leeftijd van 30 tot 800 jaar.
Het plantendek weerspiegelt het samenspel van deze factoren. I n de
stuifd uinen voltrekt zich het voor tdurende spel van geven en nernen , va n
winnen en verliezen, kenmerk van pioniervegetaties in b un d ynarnisch, instabiel milieu. G eheel anders is bet beeld van de meer binnenwaarts gelegen
landschapstypen als struwelen, vaUeivegetaties, duingraslanden en dui nbossen. D eze vegeta ties hebben deels een langdurige ontwikkelingsgang
doorlopen, gedurende welke de stabiliteit geleidelijk is toegenomen.
Dynamiek en ruimtelijke variatie zijn twee aspecten van rnilieu-eigenschappen, die, met hun vele grad aties, bepalend zijn voor de grote d iversiteit en differentiatie van rnileu en levensgemeenschappen.
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Klimaat en plant
Klimatologisch vertonen de Voornese duinen de kenm.erken van het ~e
derlandse kustgebied: een milde winter en een koel voorJaar, met w~t mmder zonneschijn clan in het binnenland. Het zoutgehalte van.de lucht 1s telatie£ vrij gering doordat het kustwater van Voorne onder mvloed van het
Haringvliet niet zeer zout is.
.
.
. .
Even gevarieerd als de vegetaue en de top.ograft.e van het terrem IS .het
kl imaat vlak bij de grond, het zogenaamde ffilcroklimaat. Op het stram1en,
van weerfactoren weven bodem, topografie en vegetatie bun patroon
waardoor uiterst gedifferen tieerde microklimaten ontstaan die enorme verschi llen kunnen vertonen met wat in een weerhut op twee meter hoogte
wordt gemeten.
.
.
. .
Op de 's zorners here zuidhe~gen 1s het gunst1ge !aargeujde na.ar het
winterhalfjaar verschoven, een hter voorkomend e t~p1sch~ veg~taue van
mossen en eenjarige planten doer aan de droge gebteden m Zmd-Europa
denken.
Op de koele, voch tige Noordhellingen vinden voch tminnende m~ssen hun
optimale milieu en kan een Atlan tische soort als de tongvaren z1eh handhaven.
De stuwende werking van de duinkammen veroorzaakt extreem .hoge
w indsnelheden, terwijl in valleien en duinpannen plaatsen met een ut terst
geringe luchtbeweging gevonden worden.
In duinvalleien waar een dikke laag mos of dood gras de bodem bedekt
kunnen overdag oppervlaktetemperaturen to t 60• worden gemeten en in
heldere nachten kunnen de gebele zomer door nachtvorsten optreden.
De sterk gedifferentieerde structuur van d~ du~vegetatie dr?agt i~ aanzienlijke mate bij tot het ontstaan van grot~ mtcroklimaatsv~~schillen.. bmnen
een zeer klein gebied. I n het droge dmngrasland met ZIJn mozatek van
graspollen, rozetplanten, plekken met zand, mos en ?ood g.~as ontstaat .een
remperatuurmozalek, even gevarieerd als het vegetauemozaJe~. Een sprinkhaan kan in het duingr asland binnen een straal van en kele decrmeters keuze
maken uit tal van mogelijkheden, bij voorbeeld van temperaturen tussen
t5• en 50• C.
Niet alleen wind en tempera tuu r, ook luchtvoch tigheid, dauwval, nevelvorming, sterkte en kwali teit van het licht vertonen een sterk gevarieerd
patroon.
.
De denkbare combinaties van klimaatsfactoren ZlJn m Voorne s dum
voor een belangrijk gedeelte gerealiseerd en veel ongewone situaties komen
frequent voor .
00

00

•

,

•

Bodem en plant
Talrijk en van grote betekenis zijn de betrekkingen tussen de plant, resp.
de levensgemeenschap, en de bodem.
Het substraat , waarin dit alles zich afspeelt, is in de duinen het door de
wind aangevoerde kalkrij ke zand, op d e schorren uit stagnerend zee:vater
bezonken klei. Het zand houdt water en daarin opgeloste stoffen m ge-
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Figuur 4
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Bodemontwlkkellng In rel atle tot · de vegetatle In
het dulngebled van Voorne. De bodemelgenschappen zijn per vegetatletype voor achtereenvolgende
lagen, wler dlepte In centimeters Is aangegeven,
vermeld. In de blokdlagrammen heeft het ll nker
gedeelte steeds betrekklng op de meest oppervlakklg gekozen laag, de rechts hlerop volgende
gedeelten op de hlerop aansluitende dleper gele·
gen lagen (dlkte dezer l agen In proflelschetsen
aangegeven).
Zuurgraad (pH): electrometrisch met glaselectrode
aan bodemsuspensle.
Kalk (CaC03): volumetrisch met Scheibler-Passon,
In %% droge grond.
Organlsch materlaal : door gloellng 950° van op
105° gedroogde grond, %%.
Fosfor: door extractie met c ltroenzuur, colorl metrisch, droge grond, mg P20 5 per 100 gram.
Stikstof: semimlcro Kjeldahl, droge grond, %%.
Kal ium: extractle met HCI, v l amfotometer, mgaeq.
per 100 gram droge grond .
D e maxima en minima van de grondwaterstanden
in de vallelen zljn In de schematlsche dulndoorsnede door bl okjes aangegeven.

ringe mate vast, zodat in pure zandbodems snelle wisselingen van watergehalte voorkomen; de hoog gelegen plaatsen, met grondwater op grote
diepte, zijn vrijwel steeds zeer droog, hetgeen bijzondere aanpassing van de
waterbalans van de hier groeiende planten vraagt. Gaat de zandbodem echter in de loop van de bodemontwikkeling humus bevatten, clan wordt zijn
vermogen water en hierin opgeloste stoffen te binden, aanmerkelijk vergroot.
Dank zij het nagenoeg ontbreken van waterwingebieden op Voorne liggen
de grondwaterniveaus hier aanmerkelijk hoger dan elders in de Nederlandse
du inen. Hierdoor benadert het grondwatem!gime in Voorne's natuurterreinen de natuurlijke gesteldheid in hoge mate.
I n het geheel van oecologisch belangrijke bodemeigenschappen kunnen de
volgende fac toren onderscheiden worden: water en lucht (zuurstof), rninerale en organische voedingsstoffen en de aard van he t substraat (zand en
klei). Deze factoren vormen veelal gradienten, geleidelijke overgangen va n
lagere naar hogere waarden. Deze gradienten doorkruisen elkaar in hun invloed op de vegetatie met intensiteiten van uiteenlopend niveau en van verschillende amplitudes.
De verrichtingen van de plantewortel zij n van principieel belang voor
her !even van de plant als geheel. Het wortelstelsel, met al zijn vertakkingen,
verankert de plant in de grond; het verzorgt de opname van water dank zij
het vermogen tot het ontwikkelen van voldoende zuigkracht. Met het water
wordt, ten gevolge van de activiteiten van de wortel, een selectie van ionen
met het opgenomen water in de houtvaten geperst. Zowel de mechanische,
als ook de fysiologische verrichtingen van de plantewortel vereisen aanpassing aan voor tdurend wisselende omstandigheden (de intensiteit van
deze aanpassingen is afhankelijk van de stabiliteitsgraad van het milieu ).
De plantewortel is derhalve een intensief levend orgaan. De factor ,zuurstofgehalte van de bodem" is, afgezien van bijzondere gevallen, voor deze
wortelactiviteit van grote betekenis.
Heeft de bodem zijn betekenis voor de plant als substraat, anderzijds
hebben de plantewortels bun invloed op veranderingen, die in de bodem
optreden. Deze komen in een volgend gedeelte van dit onderdeel nader ter
sprake. Essentieel is de mededeling, dat de wortelactiviteit in de grond
verschuivingen van water- en ionengehalte over kleine trajecten veroorzaakt
en ook, ten gevolge van gas- en ionenuitwisseling aan het oppervlakte der
wortelhaartjes, het microbenleven in de onmiddellijke omgeving ervan stimuleert en selecteert.
V egetatie en duinvorming
De duinvorrning begint op een voldoende breed strand met biestarwegrasduintjes, doordat meegesleurde zanddeeltjes in de windschaduw van
deze pionierplanten bezinken. Deze lage duintjes zijn blootgesteld aan de
eroderende werking van hoog vloedwater en grillige wind.
Het milieu van deze biestarwegrasvegetatie (fig. 4.) is gekenmerkt door
een grote instabiliteit. Het zand wordt door de wind in laagjes neergelegd ,
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Helmdulntjes kunnen zich aaneenslulten tot een lage dulnenrij, die kan uitgroeien tot zeereep.

met bier en daar wat aanspoelsel. Het kalkgehalte van de opeenvolgende
lagen is hoog en varieert zonder regelmaat. Dit geldt ook voor de zuurgraad
( hoge pH-waarden ) : de bodem reageert sterk alcalisch. Bij overspoeling
door zeewater word t de bodem met water verzadigd en met zouten doordrenkt. Bij regen worden deze zouten snel uitgewassen en komt een geheeJ
andere verdeling van het water in de bodem tot stand. Gedurende perioden
van wa rm, droog zomerweer drogen de bovenste bodemJagen vrijwel geheel uit. Wat de fac toren ,water" en ,minerale voedingsstoffen" betreft,
kent deze bodem dus ver uiteenlopende uiters te waarden met snelle overgangen. De fysiologische en morfologische strategie van het Biestarwegras
is bier glansrijk tegen opgewassen. Te memoreren valt nog, dat het ruwe
organische materiaal ui t het aanspoelsel, na bewerking door microben, als
bron voor de stikstof- en fosforvoeding blijkt re kunnen dienen.
Worden de biestarwegrasduintjes door vangen en vastleggen van zand
hoger, clan verandert het milieu: minder frequente overstrorning door vloedwater, andere verdeling van water in de grond, ander microklimaat. He t
milieu blijft instabiel, ook hier zijn kalkgehalte en alcalische reactie hoog en
zonder regelmaat over de opeenvolgende bodemlagen verdeeld. Er is echter
een verschuiving in het samenspel van factoren. Het droger worden van de
grond krijgt in het geheei nu een overwegende invloed. In het complex
,.mi nerale voedingsstoffen" spelen de ionen van het zeewater een wat minder belangrijke rol, terwijl de voeding met stikstof en fosfor op een zeer
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laag niveau kan komen. D lt is clan niet meer het specifieke blestarwegrasmilieu. Zodxa deze veranderlngen zich voltrekken neemt de vitaliteit van
deze plant af. Op de hoger geworden duintjes gaat de H elm zlch nu lnstalleren. Deze is hier in zijn plonierfase. Door zandvang kunnen deze duin tjes
zich aaneensluiten en door toedoen van de mens uitgroeien tot een hoge
zeereep. Deze veranderingen weerspiegelen zich in het plantendek (fig. 4).
Het hoofdkenmerk van instabiliteit blijft bestaan, doch er treden wederom
accentverschuivingen op. De factor ,water in de grand" komt, als beperkende factor, met het hoger warden van de zeereep, in nog sterker mate
centraal te staan. Bovendien wordt de zeereep, aeolische formatie als deze
is, gekenmerkt door een onregelmatig relief, waardoor een op kleine schaal
geaccidenteerd landschapsbeeld ontstaat, gesuperponeerd op het grate,
massieve geheel. Hierdoor ontstaan terreinged eelten van klein formaat, met
verschillende exposi tie, dus met verschillende stralingsbalans, ver schillende
bereikbaarheid voor de zand meeslepende wind. Er treedt derhalve een
differentiatie op in de oecologiscbe geaardheid; het milieu biedt plaats aan
meer plantesoorten van uiteenlopende aard. Blauwe Zeedistel, Zeewolfsmelk en Rood Zwenkgras horen in dit ietwat gedifferentieerde buitenduinmilieu thuis, evenals enkele w interannuellen en de ruderale Akkermelkdistel.
Vervolgens moet de aandacht warden gevestigd op het verschil in milieueigenschappen tussen de zeewaarts en de landwaarts gerichte belling van de
zeereep. H et aanspoelsel van het strand, bron van stikstof en fosfor bevattende voedingsbestanddelen voor de vegetatie in deze ploniergebieden, bereikt, als het in verdroogde toestand door de wind wordt meegevoerd, in
aan merkelijk sterkere mate het zeewaarts gekeerde talud dan het landwaarts
gerichte. Ook de ionen, aanwezig in het zeewater en bij storrnweer meegevoerd in kleine, uit brekende golven afkomstige druppeltjes, bereiken in
sterkere mate het zeewaarts gekeerde duin clan het in de windschaduw biervan gelegen landwaarts gerichte talud. Er is derhalve een duidelij ke diHeren tiatie wat betreft milieufactoren in de zeereep: relief, straling, windhoeveelheid , beschikbaar water en beschikbare minerale stoffen in de bodem,
dit laatste zowel kwalitatief, als kwantitatief. (fig. 4 ). Voor een grater
wordend aantal plantesoorten wordt het milieu nu passend. De vegetatie
wordt soor tenrij ker en dich ter. A£gestorven plantaardig en dierlij k ma teriaal komt op de bodem terecht, het wordt verteerd. De vorming van humus
zet in, zij het, in vergelijking tot elders, op nog bescheiden niveau .
Onder deze omstandigheden is het, dat de struweelvormende Duindoorn
zijn in trede doet. Deze soor t vestigt zich in de helmduinen, zoals de Helm
het op de biestarwegrasduinen deed. Uiteindelijk sluiten de duindoornstruiken aaneen tot een van de meest imposante elementen van onze duinvegetatie: het gesloten duindoornstruweel.
De d ichte, ondoordringbare duindoornstruwelen beslaan grate oppervlakken, vooral in Voorne's jonge duinemijen ( 1926, 1910 ). De buitenzijde
van het verspreidingsgebied wordt gevormd door de landzijde van de zeereep, terwij[ ook meer naar binnen plaatselijk aanzienlijke gedeelten met
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duindoornstruweel warden bedekt. OpvalJend is, dat de grate valleien, de
afgesnoerde strandvlakten en ook vele oudere valleien ~ondom omgeven
zijn door een dicht duindoornstruweel. ~oo:d~t de dwndom:? plant een
grote tolerantie heeft wat betreft de vocht1gheJd m de bodem, ZlJ ll er droge
en natte varianteo van dit valieien omkransende struweel.
In de vegetatie- en bodemontwikkeling, zoals deze .zich op Voo~ne voltrekt, speelt het duindoornstruweel een rol van .c.ard~ale betekem~, daar
in deze fase in het milieu een voortgaande stabthsatte optreedt ( flg. 4).
Naa rmate het d uindoornstruweel ouder, hoger en dichter wordt, komt geleidelijk meer bladafval op de bodem, dat na verw7ring.. en vertering in
humus overgaat, het eerst in het bovenste bodemlaagje, biJ oudere struwelen ook dieper doordringend. Door de aanwezigheid van humus wordt het
water vasthoudend vermogen van de bodem grater, zodat de factor ,water"
op een met duindoornstruweel begroeide be~g minder extreme waarden
zal vertonen in vergelijking met b.v. een ovengens analoog, met Helm begroeid duintalud. Daarenboven heeft de .humus, .met zijn co~o'idale geaardheid, de eigenschap voor plantenvoedwg n~dige anorg~sche. bestanddelen, ionen, absorptief te binden, d.w.z. deze 1~nen voor.:utspoeling te behoeden, zodat zij voor de plantewortels beschikbaar blijven. Te noemen
zijn in dit verband o.m. kalium- en calciumionen, al~mede stik.stof- e? fo.sfor houdende stoffen. De stabiliteit wat betreft de mmeralenhwshoudmg m
de bodem is dus, met het optxeden van h umus, aanmerkelijk toegenomen.
Ook de absolute hoeveelheden kalium, stikstof en fosfor nemen in de bodem
toe. De vraag rijst waardoor deze vermeerdering van voedingsstoffen, die
.
voor de duindoornvegetaties zo belangrijk is, wordt veroorzaakt.
Is een maal een zekere hoeveelheid humus als adsorberend agens m de
grond aanwezig, dan zullen uit de atmosfeer afkomstige hoeveelheden gebonden stikstof niet met het regenwater weggespoeld warden, maar het
hunne bijdragen tot de verrijking van de grand met stikstofhoudend mater iaal. Ook is de humusmassa de plaats waar zich een rijk microbenleven
afspeelt. De humeuze duindoornbodem is een gunstig milieu ~oor vr~je
luchtstikstof bindende bacterien. Daarenboven leven andere stikstofbmdende bacterien in symbiose met de duindoornplant en wel in wortelknollen .
Geeft de duindoornstruweelbodem door deze oorzaken een aanmerkelijke
verhoging van het stikstofniveau te zien, welke verhoging duidelijk in relatie staat met de toenemende hoeveelheden humus in de grand, bet zelfde
beeld geldt voor het niveau van de fosforhoudende verbindingen.'. resp. de
kaliumionen. Voor beide stoffen mag men veronderstellen, dat ZlJ door de
duindoornwortels uit het grondwater prefereot warden opgenomen, waardoor met het verteren van afgestorven plantendelen in de grand en adsorp~ie aan het humuscomplex een vergroting van de hoeveelJ1eden ~ amloop zijnd fosfaat en kalium geleidelijk tot stand komt. Daarenboven ts voor
de verrijking aan kalium de neerslag van bij stormweer uit de zee afkomstige minerale bestanddelen, resp. de adsorptie ervan aan de humeuze stoffen van betekenis.
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De dulndoorn pi oniert in de helmdui nen en s luit zich aaneen tot het machtige, ges loten dulndoornstruweel.

Ook op het kalkgehalte van de grond heeft de aanwezigheid van humus
zijn invloed: door geleidelijk vrij komende waterstofionen wordt het ruwe
calciumcarbonaat - langzaam - in het oplosbare calciumhydrocarbonaat
omgezet. Deze gebeurtenis wordt weerspiegeld door in het bodemprofiel
geleidelijk optredende veranderingen : de ontkalking is het sterkst in de
humusrijkste, dus dicht aan de oppervlakte gelegen lagen, waar ook de zuurgraad het sterkst verandert in de richting van neu trale bodemreactie. De
bodem gaat onder invloed der vegetatie een gedifferentieerde opbouw verto nen.
Zijn dus, na het pionierstadium, vegeta tie- en bodemontwikkeling tot de
duindoornfase voortgeschreden, clan is, dank zij het verschijnen van humus
in de bodem, mede dank zij het minder extreem worden van windsnelheid
van aanvoer van overstuivend zand en zoute druppeltjes bij stormweer, e~
zekere stabilisering en verrijking van bodemeigenschappen tot stand gekomen. Dit betreft zowel de waterhuishouding, als ook de mineralenhuishouding. J?eze verandering van het milieu ~eeft aanleiding tot verrijking der
vegetaue door b.v. bet optreden van vherstruweel met stikstofminnende
soorten als bitterzoet; ook word t de paddestoelenflora merkbaar rijker.
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Dilferentiatie van milieu en vegetatie in het duinlandschap
Het milieu van de jonge duinvalleien (fig. 4.) verschilt door de factor
hoge en in de loop van het jaar wisselende grondwaterstand principieel van
dat van de zeeduinen. Bovendien weerspiegelen de geologische ouderdom
en de geomorfologische situatie der valleien zich in de karakteristieke
milieueigenschappen.
Tussen de recente zeereep en de duinenrij van 1926 liggen de jongste
valleien ; het zijn alle afgesnoerde strandvlakten. Als voorbeeld zullen hier
behandeld worden de Bitterlingvallei en de Berkenvallei. Van deze laatste
zijn, ter vergelijking, drie punten gekozen. Het Vliegveld is ouder, het ligt
tussen de duinenrijen van 1926 en 1910. I n de oudere duinen zijn de Muggenorchisvallei en de Gamandervallei te vinden.
AI naar de hoogte boven N.A.P. en de structuur van het omliggende
landschap geeft het grondwaterregime een verschillend beeld te zien. De
laagst gelegen gedeelten der bu itenvalleien zijn een groot gedeelte van het
jaar ge'inundeerd. I n het bijzonder in de onmiddellijk aan de zeereep grenzende Bitterlingvallei schept dit een specifiek milieu. In de loop van het
voorjaar daalt het grondwater geleidelijk, afhankelijk van de voor ieder jaar
oprredende eigen klimatologische situarie. In de rand van de vallei treden
hierdoor op verschillende hoogten en op van jaar tot jaar verschillende tijden
zones op van waterverzadiging, resp. van afnemende hydratuur. Deze instabiliteit, met de biermede samenhangende toestand van bodemstructuur
maakt, dat planten als de Bitterling, Duizendguldenkruid en Parnassia in
van jaar tot jaar verschillend hoog gelegen banden in de randen van deze en
analoge valleien te vinden zijn.
Overzien wij eerst de jonge valleien als geheel (Bitrerlingvallei, Berkenvallei, Vliegveld), dan neemt in de eerste twee met het stijgen van het
niveau ten opzichte van N.A.P., bier samengaand met vergroting van de
afstand tot de buitenduinen, de periode van droogvallen toe en in samenhang hiermede de dichtheid van begroeiing, hetgeen resul teert in vergroting
van de humusmassa in de grond. Kenmerkend is een vaak meer dan 10 cm
dikke, compacte humuslaag met steeds alkalische reactie. Toename van
hu meus ma teriaal brengt een ges tadige verrijking aan stiksto£ en fosfor met
zich mede ( verg. het biervoor bij de behandeling van de oecologie van het
duindoornstruweel vermelde). Ook treedt bier een verrijking aan kaliumionen op, terwijl het gehalte aan natriumionen vrijwel op het zelfde niveau
blijft. Merkwaardig is het zeer hoge kalkgehalte, ook van de oppervlakkige,
humeuze bodemlagen. De waterhuishouding van de grond varieert op lange
termijn en op boog niveau, zulks in tegenstelling tot hetgeen voor de droge
buitenduinen geldt. Tijdens het langdurig ondergedompeld zijn kan de
hoeveelheid beschikbare zuurstof in de grond beperkende factor worden.
De oudere valleien geven in principe het zelfde beeld. I n het bijzonder is,
in de loop van de tijd, de hoeveelheid in omloop zij nd kalium toegenomen,
terwijl natrium neigt terug te lopen.

39

I

De in de oudere duinen gelegen hoge, droge landschapselementen verronen een geheel ander oecologisch beeld dan het zojuist geschetste. De
vegetatieontwikkeling ( verg. hoofdstuk 3) heeft bier o.m. geleid tot
struwelen en bossen en, in samenhang met beweiding, tot duingraslanden.
In de brede, centraal gelegen zones van struwelen neemt het DuindoornLiguster-struweel een belangrijke plaats in. Binnenwaarts hiervan treden
Meidoorn- en, plaatselijk, Berberisstrttwelen op de voorgrond. I n de reeks
van de struweelontwikkeling, die began met het Duindoornstruweel, zet de
bodemontwikkeling zich voort. Als voorbeeld van een centraal gelegen
struweel werd hler een Duinroosstruweel gekozen (fig. 4.). De hoeveelheid
humus is vrijwel de zelfde als die, welke het optimale Duindoornstruweel
kenmerkte. Dit geldt ook voor de aan de humus geadsorbeerde hoeveelheden stikstof, fosfor en kalium; de hoeveelbeden natrium zijn in de loop
van de tijd kleiner geworden. Vertonen beide bodems, ook wat het regelrnatig verloop van eigenschappen met toenemende diepte in het bodemprofiel betreft dus veel overeenkomst, toch verraadt het pro£iel uit de Meidoornzone de hogere ouderdom hlervan: de ontkalking is verder voor tgeschreden, ook in diepere bodemlagen; het alkalische karakter is verrninderd.
Ter kenschetsing van de duingraslanden werd een van de oudste ontwikkelingstypen gekozen en wel een op Voorne uitsluitend in de Heveringen
te vinden heidevegetatie met H ei, Dophei en Pijpestrootje. I n de loop van
de ontwikkelingsgang van deze binnenduinen werd de bodem in zijn oppervlakkige lagen volledig ontkalkt (fig. 4). Uitwassing door regenwater en
zuur reagerende humusbestanddelen voltrok dit proces. I s eenmaal het
slechts zeer geleidelijk langs chemische weg oplosbare calciumcarbonaat uit
de bodem verdwenen, dan stelt zich li1 het humuscomplex een ander adsorptie-evenwicht in, dat in ons vochtige klimaat resulteert in verzuring,
het sterkst m de oppervlakkige lagen.
Ten opzichte van de besproken struwelen ligt de stikstofkringloop op
iets hoger, de fosfaatkringloop op iets lager niveau. Er treedt een verrijking
aan kalium op ten opzichte van natrium.
Bij het kenschetsen van het oecologisch aspect van Voorne's natuurterreinen client de aandacht te warden gevestigd op de orde van grootte van de
in de stofkringloop betrokken boeveelh eden van voor de plan tevoeding
belangrijke elementen, met name stikstof, fosfor en kalium. Hoe verschillend de niveaus, waarop deze kringlopen van plaats tot plaats ook zijn, zij
liggen zonder uitzondermg ver beneden de in de land- en tuinbouw geldende normen . Wanneer in een veldproef, in een natuurlijke vegetatie, deze
elementen warden toegediend tot , landbouwwaarden" zijn bereikt, dan
treedt binnen een groeiseizoen reeds een sterke vermindering van het aan tal
plantesoorten op, terwijl meestal een of twee grassoorten de overhand
krijgen. Dit wijs t er op, dat naast de grate variatie in milieufactoren, als
grondwater, humus, zuurgraad, ook het lage niveau van de eigenlijke plantevoedende elementen essentieel is voor de ontwikkeling van soortenrijke
vegetaties.
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De duinmeren als milieu voor levensgemeenschappen
De duinmeren vormen een geheel eigen milieu waarin zicb gemeenschappen kunnen ontwikkelen van organismen die vrij in het water kunnen !even.
Hieronder zijn vooral veel karakteristieke planktonorganismen.
Milieukundig gezien sluiten de duinmeren aan bij de overige duinen: bun
water is tamelijk kalkrijk en matig voedselrijk en voorts is er een invloed
van zou ten, die kleiner is naarmate het meer verder van zee afligt c.q.
ouder is.
Gradient en
De differentiatie in een duinlandschap wordt nog extra bevorderd doorda t, dank zij de aanwezigheid van relief in velerlei orden van grootte, ook
over beperkte afstanden min of meer regelmatig verlopende oecologisch
belangrijke bodemfactoren bun stempel op het betreffende landscbapsdeel
drukken. Zo ka n een valleirand, gerekend van het hoogste tot het laagste
punt, een geleidelijk verloop van de factor ,water in de grand" vertonen .
Ju ist op Voorne met zijn hoge en wisselende grondwaterstanden ( de oorspronkelijke, natuurlijke toestand) is de invloed van deze fac tor zeer groot.
In het geval van in het terrein geleidelijk verlopen van intensiteit van
oecologisch belangrijke bodemfactoren spreekt men van gradienten. In dit
geval is er clan een droog - nat gradien t. Voorne is zeer r ijk aan gradienten

1. bodemkundig jong
kalkrijk
alkalisch

oud
kalkarm
zuur

duinen , Het Zuid-Hollands
Landschap" en H everingen,
Groene P unt t/rn Waterbosch

2. hoog

laag
nat
hoog

duinen , Het Zuid-Hollands
Landschap", Brede Water,
Quackjeswater

klei
zou t

Groene Strand Oostvoorne
( res ten ) , Groene Punt

droog
grondwater laag
3. zand
zoet

van uiteenlopende orde van grootte. De voornaamste gradienten van bodemfactoren zijn in bovenstaand lijstje groepsgewijze genoemd. Tevens zijn
enl<ele natuurterreinen vermeld waar deze gradienten goed te bestuderen
zijn.
De gradienten zand-klei, resp. zoet-zout bepalen , met het grondwaterregime, de aard der levensgerneenschappen in het bijzonder op de Strandbaak van Oostvoorne. De hler aanwezige schorvegetaties zijn verschillend
van aard, al naa r de regelmaat en de lengteduur van overspoeling met zeewater bij vloed en stormvloed, resp. naar de verhoudingen tussen klei en
zand in de bodem. De laagst gelegen zou te kleibodems bieden, in vergelij-
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king met een zandbodem, een hoge weerstand tegen uitspoeling. Ook zijn
zij Juchtarm. Bij hogere ligging van deze zoute kleigronden treden, mede
onder invloed van door vegetatie gevormde humus, structuurveranderingen
op, welke samenhangen met het optreden van een wat lossere structuur
van de doorwor telde lagen . Dit brengt met zich mede, dat de grond sterker
wordt geaereerd en de ionen sneller en dieper uitgewassen warden. Het
Groene Strand van Oostvoorne is oecologisch zo gecompliceerd daar de gradient laag-hoog doorkruist wordt door de ontmoeting van zand en klei,
resp. van zout en zoet water ( afwatering van het Vliegveld) .
Na het afsluiten van het Brielse Gat ten behoeve van de Maasvlaktewerken traden in het Groene Strand ingrijpende veranderingen op. Het brakke
binnenmeer wordt op een stand van +50 cm N.A.P. gehouden. Eb en
vloed zijn als differentierende factoren verdwenen. De bodem werd ontzilt,
het grondwater kwam aanmerkelijk dieper te liggen. In het bijzonder in de
lagere gedeelten is een instabiele overgangstoestand plotseling ontstaan,
waarop de vegetatie scherp reageert: zij verruigt.
Conclusie
Overziet men, zoals hier is geschied, de oecologische aspecten van Voorne's natuurterreinen als geheel in vogelvlucht, clan kan de volgende algemene conclusie getrokken warden:
D ynamiek en diversiteit zijn twee aspecten van milieu-eigenscbappen die,
met vele gradaties, diepgaand hun stempel dr ukten op het kalkrijke duinlandschap van Voorne met zijn hoge en wisselende grondwaterstand. Deze
milieu-eigenschappen zijn bepalend voor de differentiatie van levensgemeenschappen, gegroeid als zij zijn in de loop van de tijd en in relatie tot
de geografische ligging van het eiland, zijn geschiedenis en zijn landschappelijke opbouw.
Als gevolg van het relief treden geleidelijke overgangen van droog naar
nat en van zonnige, droge naar schaduwrijke, vochtige hellingen op; als
gevolg van het contact tussen zout en zoet water en tussen klei en zand
vinden wij reeksen van overgangsmilieus van gors naar duin. Voor ts is er
de geleidelijke overgang van zeeduinen naar duinen die de getijdenrivier
begrenzen. En ten slotte veroorzaken mens en dier gradien ten op kleine
scbaal t.a.v. betredings- en bemestingsactiviteiten.
Patroon en proces hebben in het kustgebied van het kalkrijke Voorne
met zijn specifieke grondwaterregime geleid to t een typische gradientstrttctuttr.
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3 . Landschap en levensgemeenschappen m het kustge~ied van
Voorne
3.1 Landschap

Uit het voorgaande is gebleken hoe groot de pri.maire vanatte in het
milieu is en op welke wijze de landschapsontwikkeling kan bijdragen tot
een vergroting van de verscheidenheid. In deze paragraaf zal verder warden
uiteengezet hoe de opbouw van het landschap is en welke landschapstypen
in het kustgebied van Voorne warden onderscheiden. Elk landschaps type
word t daarbij gekenmerkt door een bepaalde flora en fauna alsmede door
een of meer levensgemeenschappen. Onder een levensgemeenschap verstaan
wij een samenleving van planten, dieren en micro-organismen, die in velerlei
relaties met elkaar en met hun omgeving staan. De plantenmassa, de vegetatie dus, maakt van de meeste levensgemeenschappen op het land het voornaamste onderdeel uit. Een indeling in levensgemeenschappen en ook een
indeling in landschapstypen word t clan ook meestal gebaseerd op verschillen in het vegetatiedek. Dit criterium is in onderstaande indeling op de
meeste plaatsen direct terug te vinden.
De voornaamste landschapstypen zij n:
stranden, platen en slikken
gorzen
stuifduinen
du ingraslanden
duinstruwelen
duinvalleien
duinmeren
duinbossen
cul tuurlandschappen
De verspreiding van deze landschapstypen is globaal weergegeven op de
kaart van het kustgebied van Voorne in de schaal 1 : 25.000, die als losse
bijlage aan deze brochure is toegevoegd. Deze kaart is een vegetatiekaart,
hetgeen inhoudt dat de legenda-eenbeden van deze kaart geheel op basis van
de variatie in het vegetatiedek zijn opgesteld. Dit brengt met zich mee dat
landschaps- en vegetatietypologie elkaar niet geheel dekken ,doch voor de
raadpleging van de kaart is dat nauwelijks een bezwaar.
Aan de hand van de vegetatiekaart zullen we nu de opbouw van het
landschap schetsen.
Aan de zeezijde van het gehele gebied vinden we de stranden, platen en
Jlikken. Onder deze noemer brengen we samen de gebieden beneden de
hoogwaterlijn, die grotendeels bij elke vloed onder water geraken . Het
strand omzoomt het gehele duingebied. Langs het Haringvliet is het smal,
naar het noordwesten toe wordt het evenwel steeds breder. Daar hebben
zich plaatselijk lage duincomplexen ontwikkeld die naar de daar optimaal
voorkomende plantesoort biestarwegrasduintjes warden genoemd. Een der43

gelijke ontwikkeling had zich eveneens op de Westplaat ing~zet kort voor
deze in de Maasvlaktewerken werd betrokken. De stranden ZlJn op de kaart
niet gekleurd.
Slikgebieden treffen we aan in het Brielse Gat en voor het Quackgors.
Zoals reeds werd opgemerkt zullen beide gebieden geheel verd~ijnen. Het
is mogelijk dat zich nieuwe slikgebieden zullen vormen onder mvloed van
de in uitvoering zijnde werken en de daarmee verband houdende toekomstige wijzigingen in het stroombeeld. Dergelijke ontwikkelingen zullen in
hoofdstuk 6 nader worden besproken. De slikken zijn op de kaart niet afzonderlijk aangegeven, doch bun ligging is zonder moeite te zien.
De gorzen ( grijs gekleurd ), zijn eveneens gedoemd te verdwijnen. Zij zijn
gekenmerkt door het voorkomen van een groot aantal zoutplan ten, die in
afhankelijkheid van de hoogteligging en de aard van het substraat een reeks
van kark teristieke zoutvegetaties vormen. De meeste daar van zijn thans nog
aanwezig.
Met de stuifduinen ( geel gekleurd ) vervolgen we de reeks landschapstypen met zand als ondergrond. De stuifduinen omvatten in de eerste plaats
de huidige zeereep en de hogere duintjes op het strand, di~ we naar he t hier
optimaal groeiende gewas helmduinen noemen. Tot d1t landschapstype
rekenen we vervolgens de open pioniervegetaties op de oudere zeerepen en
op de meer binnenwaarts gelegen streepduinen en stuifketels, die beide het
resultaa t zijn van secundaire werkingen van de wind. I n deze vege taties
kom t H elm nog wel voor, doch het aspect wordt hier bepaald door andere
grassoorten zoals Strandkweek en voorts door lage eenjarige kruiden en
mossen.
De duinstruwelen vormen het meest markante landschapstype in het
kustgebied van Voorne. Afhankelijk van de reeds geschetste milieuvariatie
vinden we een grote verscheidenheid van struweeltypen, waarvan enkele
hoofdtypen afzonderlijk op de vegetatiekaart zijn ingetekend. Al deze typen
zijn gebonden aan droge tot zwak vochtige bodems; de in de valleien voorkomende struweeltypen zijn niet tot dit landschapstype gerekend, zoda t het
nu in feite gaat om de droge duinstruwelen.
In de buitenduinen komt het Duindoomstruweel optimaal voor ( oranje
gekleurd). Op de meeste plaatsen staat het in ruimtelijk contact met de
helmduinen, waaruit het zich veelal ontwikkeld heeft. Ook de hogere gedeelten van de valleien in de buitenduinen zijn met een dicht Duindoornstruweel begroeid.
De middenduinen warden gekarakteriseerd door de Duindoorn-Liguster
struwelen ( lichtrood gekleurd ). Ook deze struwelen vormen veelal mozaieken met kruidenvegetaties, met name droge pioniervegetaties en duingraslanden. In de oudere middenduinen en de binnenduinen vinden we de
hoogst ontwikkelde typen, de Meidoorn- en Berberisstruwelen ( donkerrood gekleurd) . Dit type komt op vele plaatsen in contact met duingraslanden en Duindoorn-Ligusterstruwelen, terwijl het daarnaast vaak voorkom t op de walletjes die de tuinderijen omgeven.
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I n crenoemde volgorde warden de duinstruwelen steeds hoger en complexer" van structuur, waa~·bii. de soortenrijkdom toeneemt. K~nme~kend
voor de gehele struweelsene 1s het grate aa ndeel dat doornstruiken 111 de
vegeta tie hebben.
.
.
De duinvalleien omvatten een u1teenlopende reeks van vegetauetypen
die voornamelijk door de gemeenschappelijke topografie ~ot een l~?dschaps
eenheid kunnen worden samengevoegd. Op de vegetauekaart ZIJn enkele
.
.
.
hoofc!typen van valleivegetaties ingetekend.
Eerst noemen wij de Riet- en Biezenvegetatzes ( brum gekleurd), die
voorkomen in de laagstgelegen gedeelten van de valleien, aan de oevers van
de duinmeren en in het overgangsgebied tussen valleien en schorren. In dit
landschapstype vind t men gedurende het grootste deel van het jaar water
. .
6p de bodemoppervlakte.
De !age valleivegetaties ( lichtblauw gekleurd ), omvatten .de ?Ioruervegetaties op jonge veelal maagdelijke bodems, alsmede de Krwpwilgenstruwelen in de oudere primaire en in de secundaire duinvalleien. Deze dwergstruwelen die bijzonder rijk zijn aan soorten, worden in stand gehouden
deels doo; intensieve konijnenvraat en deels door jaarlijks maaien.
De Kruipwilgstruwelen ( lich tblauw, gepunteerd ) vormen met. het. vori.ge
type vrijwel overal mozai:ekvegetaties. Naast de hoofdsoort Kruipw1lg vmden we vaak Duindoorn als begeleider.
Het eindtype in de duin valieienreeks wordt gevormd door de lf'ilgenstruwelen Berken- en Elzenbos;es ( donkergroen gekleurd). Deze dr1e vegetatietype~ vormen een reeks van steeds hoger ontwikkelde vochtige struweel- en bostypen. Alle zijn zij ontstaan uit een van de hiervoor besproken
valieivegetatietypen. Afhankelijk van de hoogte van de grondwaterstand en
de ouderdom van de vegeta tieontwikkeling domineren Bittere Wilg, Grauwe
Wilg, Schietwilg, Berk of Els. Het hoogopgaande Elzenbos van het Quackjeswater is het hoogst ontwikkelde type dat wij uit deze reeks kennen.
De duinmeren ( donkerblau w gekleurd) zijn te beschouwen als zeer !age
gedeelten van duinvalieien waar vrijwel het gehele jaar open water aam~e
zig is. Afgezlen van enkele kleine plassen vi nden we op Voorne twee .dummeren: het Quackjeswater en het Breede Water. Laa tstgenoemd meer Is het
jongst en het minst diep ; tijdens zeer droge zomers ka n het grotendeels
. .
..
droog komen te staan, voo r het laatst in 1959 .
De duinbossen ( donkergroen, gepunteerd ) vormen een erugszms afwiJkend landschapstype, gezien de naar verhouding grate rol die ~~ me?s
heeft gespeeld in hun totstandkoming: zij zijn 6£ geheel geplant, ZIJ het m
enkele gevallen reeds eeuwen geleden, 6£ intensief bosbou~kundig .?eheer?.
Op plaatsen waar bosvorming van nature zeer we! mogeliJk zou ZIJn, en m
feite zonder menselijk ingrijpen ook reeds zou hebben plaatsgevonden, beva tten de in oorsprong kunstmatige duinbossen een rijke en min of meer
natuurlijke bosflora. Mildenburg, Overbos en Ronde Weibos zijn goede
voorbeelden van dit type.
Het laatstgenoemde 1andschapstype, de cultuurlandschappen, vinden we
op de overgang tussen de elgenlijke dui nlandschappen en het daarachter ge-
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legen poldedandschap. Dit type omvat dementen van beide hoofdlandschappen : huizen en boerderijen, akkers en tuinen, bermen en graslandjes, struweelhagen en bedrijfs bosjes. De invloed van de mens op de vormgeviog en
biologische samenstelling van de cultuurlandschappen is, evenals bij het
vorige type, zeer groot. H et type omzoomt de binnenzijde van de duinen en
is gemakkelijk op de vegetatiekaar t te vervolgen, al is het niet als afzonderlijke eenheid inge tekend . Gezien deze ligging word t het type verder aangeduid als ,bimzenduinrand"

LAGERE PLANTEN

3.2 Flora en fauna
Inleiding
Op basis van de zojuist gegeven globale indeling van het kus tgebied van
Voorne in landschapstypen kunnen we nu flora en fauna in algemene zin
beschrijven. Onder de flora (fauna) van een gebied verstaan we de verzameling van alle soorten plan ten ( dieren) die van dat gebied bekend zijn. De
biologische rijkdom van het gebied is bijzonder groot : een enorme verscheidenheid van planten- en diergroepen blijkt hier voor ce komen, verscheidene groepen met talrijke vertegen woordigers.
I n figuur 5 zijn de voornaamste groepen van planten en dieren vermeld
die in een of meer van de Voornse landschapstypen goed zijn vertegenwoordigd. Daarbij is aangegeven welke binding met deze landschapstypen werd
geconstateerd. Voorts is vermeld met welke intensiteit het onderzoek aan
de verschillende groepen tot nu toe heeft plaatsgevonden, hetzij systematisch: inventarisatie, determinatie, heczij oecologisch: onderzoek naar milieu en Ievensgemeenschappen.
We zien dat niet minder clan 29 groepen ver tegenwoordigd zijn. Vooral
de rijkdom aan insecten is creffend . Voorts val t te constateren dat de duingraslanden, duinvalleien en duinstruwelen, die tezamen het eigenlijke duinlandschap ui tmaken, de grootste verscheidenheid aan organismen bieden.
De du inmeren zijn, zoals vale ce verwachten, eveneens rijk en bovendien
gekenmerkt door groepen die elders in het gebied niet of weinig voorkomen.
Van verscheidene groepen zijn reeds uicvoerige studies voorhanden. In
het onderzoek van de meesce groepen zijn evenwel nog duidelijke leemten
aa n te wijzen. Fi g. 5 kan clan ook tevens dienst doen als richtliju voor toekomstig onderzoek.
Het cocaal aanral waargenomen soorten planten en dieren bedraagt thans
ongeveer 3000. Dit aan tal mag aanzienlijk worden genoemd, als men de in
fig. 5 aangegeven leemten in aanmerking neemt en bovendieu bedenkc
dat zeer soortenrijke groepen van rnicro-organismen als bacterien, lagere
schimmels en aaltjes nog in het geheel niet zijn bestudeerd.
De vaatplanten, dat zijn de zaadplanten en de va renplanten, zijn het mees t
inrensief onderzocht en naar verhouding het best bekend. D it ligt voor de
hand, gezien de weelderige en soortenrijke vegetatie van het gebied die
reeds lang bekend is. H et is tevens een gelukkige omstandigheid daa r de
vaatplanten in grate ma te de structuur van de Ievensgerneenschappen be-
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palen en indirect tevens de soortensamensteiling van de overige groepen.
Van de diergroepen zij n thans het best bekend de vogels, de vlinders en
de slakken. Over twee groepen, de vaatplanten en de vogels, zal hieronder
een en ander worden medegedeeld, ter illustratie van de wijze van onderzoek en de behaalde resultaten.

Vaatplanten
De flora va n het kustgebied van Voorne word t sinds 1958 systematisch
onderzochc. I n 1962 werd op basis van de landschaps- en vegetatiekartering
van het gebele gebied een indeling gemaakt in 100 lokale gebieden, verder
aangeduid als vakken. Ieder vak omvat een landschappelijk homogeen gedeelte van het kustgebied van Voorne. De vakgreozen vailen grotendeels
samen met de landschapsgrenzen zoals die op de kaart zijn waar te nemen.
Om tot een zekere gelijkheid in oppervlakte te komen, werden Iuer en daar
extra grenslijnen aangebracbt die meestal samenvielen me t hoofdpaden en
slagen naar zee. Op deze wijze kan met relatief weinig waarnemingen een
duidelijk beeld van de verspreiding en landschapsbinding van de plantesoorten worden verkregen .
Van elk vak werd nu de flora zo volledig mogelijk ge"inventariseerd. Dit
jaar werd bet onderzoek voorlopig afgerond . H et ligt evenwel in de bedoel ing deze studie voort te zetten, in de eerste plaats om het verschijnen
van nieuwe soorten en het verdwij nen van reeds bekende soorten te vervolgen. Onderstaande gegevens zij n te beschouwen als een momentopname,
waarbij het ,moment" een tijdvak van 10 jaar, 1958-1968 omvat.
Tijdens het onderzoek werd van 684 plantesoorcen de aaowezigheid binnen het kustgebied van Vooroe vas tgesteld. In dit aantal zij n aile inbeemse
soorten alsmede ,genaturaliseerde" adventieven, dat zijn soorcen die al
clan niet opzettelijk van elders zij n aangevoerd, doch zich in het kustgebied
op eigen kracht hebben verbreid in vegetaties waarin zij, gezien hun standplaats elders, kunnen warden verwach t. Niet meegerekend zijn aangeplante
soorten, waaronder vele boomsoorten , die wel tot de flora van Nederland
worden gerekend, doch waarvan geen spontane uitbreiding in het kustaebied van Voorne werd geconstateerd. Wanneer men de gehele Nederlandse
flora volgens deze criteria indeelt, komt men tot 1357 soorten voor Nederland. Aldus komen op Voorne ruim 50 % van alle Nederlandse soorten voor.
Dit percentage is uitzonderlijk hoog en het maakt temeer indn1k als men
nagaat dat de onderzochte oppervlakte slechts 1600 ha bedraagt, dat is nog
geen half pronillle van het Nederlandse grondgebied. In hoofdstuk 4 zullen
we nader ingaan op deze cijfers.
Hoewel met bovengenoemd totaalgetal verder zal worden gewerkt, mag
worden opgemerkt dat het werkelijke aan tal soorten nog boger zal liggen.
Immers, van 30 soorten is het voorkomen in het kustgebied van Voorne
bekend uit gegevens van het Rijksberbar ium te Leiden zonder dat deze tot
nu toe tijdens het onderzoek zijn gevonden. Van zeker 20 soorten uit deze
groep is het zeer waarschijnlijk dat zij nog steeds in het kustgebied van
Voorne groeien . Wij kuonen dus in algemene beschouwiogen met het getal
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TABEL 1.

Verdeling van de flo ra van he kustg &bled van Voorn e over derti en groepen van Nederlandse vegetatletypen en drie categor leen van voorkomen.

groep

Muurvegetaties
Onkruidvegetaties
Ruigten
Watervegetacies
Oevervegetacies
Zoutvegetacies
Kruiden- en grasvegetacies
van droge grond
Kruiden- en grasvegetaties
van natte grand
Natte ruigten
Heideo, venoen, hoogvenen
Mocrasstruwelen en -bossen
Struwelen en bosranden
Bossen
Totaal

I

aantal
algemene
soorten

aantal
vrij
zeldzame
soon en

0
24
64
13
36
16

0
3
19
2
4

6
3

12

13

30
9-l
21
43
41

72

20

22

11-l

73
37
9
13
50
38

15
10
4
3
20
22

20
7
1
1
7
10

108
5-l
14
17
77
70

105

684

445

I

134

aantal
zeer
zeldzame
soon en

1
3
11

I

totaal

1

700 verantwoord werken. Overigens zij nog vermeld dat niet minder dan
125 soorten als nieuw voor de flora van Voorne konden worden genoteerd,
dat wil zeggen: toegevoegd aan de totaallijst die uit de gegevens van het
Rijksherbarium werden opgesteld.
I n de tabellen 1 en 2 is weergegeven hoe de 684 soorten zijn verdeeld
over dertien groepen van vegetatietypen die in Nederland globaal kunnen
worden onderscheiden. De gevolgde indeling komt in grote trekken overeen
met de lokale landschapstypering van het kustgebied van Voorne, zoals die
in hoofdstuk 3 werd beschreven.
Voorts is in deze tabellen een overzicht opgenomen van het aantal zeldza me soorten in de flora van Voorne. De definities van ,vrij zeldzame"
respectievelijk , zeer zeldzame" soort berusten op het aantal vindplaatsen
van de soort in Nederland, op basis van het systeem en volgens de resultaten van het Rijksherbarium. Als gebiedseenheden fungeren daarbij de
zogenaamde uurhokken, rechthoeken van ongeveer 5 x 4 km, waarin ons
land is verdeeld. Een vrij zeldzame soorc komt in 2-5% van het aantal uurhokken voor, een zeer zeldzame soorten in minder dan 2% . Ter verduidelijking van dit systeem is in figuur 6 het verspreidingsbeeld van een vrij
zeldzame en een zeer zeldzame soort afgebeeld. Beide soorten zijn karakteristiek voor Voorne. Het Ruig Viooltje is een vrij zeldzame soort van struwelen en struweelranden in kalkrijke zeeduinen, rivierduinen en hellingen in
Zuid Limburg. De Zeewolfsmelk is een zeer zeldzame soort die is gebonden
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TABEL 2.

Verde l lng van de flora van het kus tgebled van Voorne over de groepen van vegetatl e·
typen en de categorl een van voorkomen In procenten van het t otaal voor Voorne. ( )
b etekent mi nder dan 1%.

groep

I% soorren
rugemene I % vrij
zeldzame

% zeer
zeldzame
soorren

soorren

0
4
9
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aan de helmduinen en in ons land overwegend voorkomt in het Duindistric t,
dat de in het algemeen kalkrijke duinen van Cadzand tot Bergen omvat.
I n tabel 3 is ten slotte aangegeven welk aandeel de flora van Voorne
uitmaakt van de gehele Nederlandse flora. De voornaamste conclusies die
uit deze tabellen kunnen warden getrokken, zulien hier warden vermeld.
Allereerst concluderen we dat van de 684 Voornse soor ten 138 als vrij
zeldzaam, 62 als zeer zeldzaam warden beschouwd. Dit betekent, dat Voorne
niet minder dan 240 zeldzame soorten telt, ofwel meer dan een vierde van
alle Nederlandse zeldzame soorten. Voorts zien we dat het hoofdbestanddeel van de flora van Voorne wordt uitgemaakt door soorten van kru.idenen grasv~gerades en ruigten van natte en droge grand en van struwelen en
bosranden. Deze drie groepen omvatten 66% van de flora van Voorne.
Hierin z.ien we de rijkdom van de drie voornaamste landschapstypen weerspiegeld : duinvalleien, duingraslanden en du.instruwelen. Hetzelfde beeld
komt naar voren .in de verdel.ing van de zeldzame soorten: de zeldzame
soorten van deze drie groepen maken eveneens 66% uit van het totaal aan
zeldzame soorten.
Bezien we de groepen uit een oogpunt van bun aandeel .in de Nederlandse flora, dan komen wederom duinvalleien, duingraslanden en duinstruwelen
naar voren. Ook de moerasstruwelen en -bossen, die in de landschapstypering van Voorne bij de duinvalleien zijn gerekend, zijn goed vertegenwoordigd. Verreweg het grootste aandeel op het totaal voor Nederland nemen
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Het aandeel van de fl ora van het kustgebied van V oorne geditlerentleerd naar groep
van vegetatietypen en categorie van voorkomen In procenten van de Nederlandse flora
en het aandeel van alle zeldzame soorten in procenten van het totaal v oor Voorn e.
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evenwel de soorten van slikken, stranden en schorren in. Deze typische
kustplanten zijn op Voorne voor niet minder dan 78 % ver tegenwoordigd.
Tot de zeldzame kustplanten die op Voorne voorkomen behoren onder
meer Blauwe Zeedistel, Zeewolfsmelk en Laksteeltje. Het gaat hier veelal
om soorten met een mediterraan-atlantisch verspreidingsgebied die in Nederland de noordgrens van bun areaal bereiken en juist op Voorne nog
veelvuldig groeien. Het is vooral deze groep die als gevolg van de werkzaamheden aan Brie1se Gat en Haringvliet sterk zal ach teruitgaan; reeds
zijn enkele soorten van deze groep van het kustgebied van Voorne verdwenen. ( Zie hoofdstuk 6).
Ook tot de groep van soorten van open, droge standplaatsen behoren
specifieke duinsoorten, die elders in ons land niet of nauwelijks voorkomen.
Zij zij n voor een deel verspreid over het gehele kustgebied van ons land,
zoals de Kleine Hoornbloem, doch voor het merendeel beperkt tot het
meergenoemde Du.indistrict, een der plantengeografische districten waari11
ons land is verdeeld . Het Duindistrict wordt op Voorne onder meer gekarakteriseerd door de zeldzame droge-duinsoorten Zandviooltje, Ruw Gierstgras en Zee-a verui t. ( Zie ook fig. 6) .
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In de groep van struweel- en struweelzoomplamen vinden we vele soorten
die kenmerkend zijn voor het Duindistrict alsmede het Fluvatiele district,
dat de stroomdalen van de grote rivieren omvat, en het Krijtdistrict, dat het
gedeelte van Zuid-Limburg omvat waar kalkges teente aan de oppervlakte
treedt. Ka rakteristieke soorten uit deze groep die op Voorne veel voorkornen, zij n: Berberis, Wegedoorn, Glad Parelzaad, Donderkruid, Nach tsilene
en Ruig Viooltje ( Zie ook fig. 6 ).
De soortengroep van vochtige graslanden, vochtige pioniervegetaties en
moerassen is zowel het grootst in aantal als het rijkst aan zeldzame soorten .
Hierin vinden we de uitgestrektbeid en gevarieerdheid van de duinvalleien
op Voorne weerspiegeld. Allereerst zijn er ook in deze groep kenmerkende
kustplanten, zoals Strandduizendguldenkruid. Ook de zeer zeldzame Bitterling is in ons land vrijwel geheel tot de jonge valleien achter de huidige zeereep beperkt. Deze soort is hier ver tegenwoordigd met de laatbloeiende
ondersoort, die elders in ons land en ver daarbuiten niet te vinden is. H et is
een mediterrane ondersoort waarvan het hoofdverspreidingsgebied niet
noordelijker dan tot Midden-Frankrijk reikt. Vindplaa tsen op De Beer ,
die in de laatste tien jaren waren on tdekt, zijn tbans op een, grote groeiplaats na alle weer verdwenen; van de Kwade H oek aan de noordzijde van
Goeree warden eveneens vondsten vermeld; deze Goereese populaties houden evenwel in het algemeen niet lang stand.
Voorts behoren to t deze groep vele soorten van schraallanden en duinvalleien die als gevolg van de eliminatie van hun biotoop, vooral door antwateri ng en bemesting, vrij wel geheel uit ons land dreigeo te verdwij nen.
Kenmerkende soorten als Vleeskleurige Orchis, Moeraswespenorchis, Muggenorchis, Parnassia, Bonte Paardestaart en Vlakke Bies zijn dan ook thans
alle zeldzaam tot zeer zeldzaam, doch op Voorne algemeen. Voorne mag
een der allerlaa tste bastions van deze groep warden genoemd . Volledigheidshalve zij vermeld, dat van sommige bovengenoerode soorten eveneens
op de Waddeneilanden nog ornvangrijke populaties voorkornen.
Van de tot deze groep behorende Watergamander, die in de naar deze
soort genoemde Gamandervallei bij de Tenellaplas en enkele meer oostelijk
gelegen valleien voorkom t, zijn elders in ons land geen vindplaatsen meer
bekend.
Ten slotte wordt de flora van Voorne nog gekarakteriseerd door soorten
die elders in ons land algerneen zijn doch niet of nauwelijks in de duinen
voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor soorten uit het Hafdistrict, da t de
laagveengebieden van Holland, Friesland en Groningen ornvat. Voorbeelden zij n Moerasmelkdistel en Moeraslathyrus.
Uit het gedetailleerde flo ristiscbe onderzoek op Voorne zijn allerlei interessan te conclusies te trekken over de verspreiding en de landschapsbi nding van de soorten. I n fig. 7 zijn enkele markan te verspreidingspatronen
weergegeven. Zeeraket is een exclusieve zeeduinsoort, Schapegras daarentegen is beperkt tot de binnenduineo, waar het een van de dominerende
soorten van bet duingrasland is. Melkkruid , een zogenaamde facultatieve
zoutplant, komt optimaal voor op het Groene Strand van Oostvoorne, doch
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Fig. 6
De versprelding van de vrij zeldzame soort Ruig Vlooltje en de zeldzame soort Zeewolf smelk In
Nederland, op basis van de uurhokverdellng.
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De versprelding van Z eeraket (A), Schapegras (B), Melkkruid (C) en Fakkelgras (D) In het kust·
gebied van Voorne op basis van de lokale verdeling in l andschapsvakkel1'.
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handhaaft zich eveneens in voorm2lige schorgebieden zoals het K.ruinlngergors en in de primaire duinvalleien. Fakkelgras ten slotte behoort tot het
type van de ,estuariurnsoorten", die vrijwel beperkt zijn tot de langs de
Brielse Maas en Haringvliet gelegen duinen.
Het zal duidelijk zijn dat de veelheid van verspreidingspatronen een grote
ve rscheidenheid aan milieus demonstreert en een veelheid van oecologische
studies mogelijk maakt. Zie ook hoofds tuk 5.
Voorts is het mogelijk om uit de floragegevens een indruk te verkrljgen
van de verdeling van de floristische rijkdom op Voorne. In fig. 8 is
weergegeven welke vakken , rijk" respectievelijk ,zeer rijk" zljn, dat wil
zeggen 160-240 respectievelijk meer dan 240 soorten bevatten. We zien uit
deze figuur dat vier kernen van rijkdom optreden, twee in de bezittingen
van Het Zuid-Hollands Landschap en voorts in de natuurmonumenten Breede Water en Quackjeswater. Het rijkste vak is het Vliegveld en omgeving
met 280 soorten op 16 ha. D aarna volgen de middenduinen aan weerszijden
van het Tweede Jachtpad en de westelijke Heveringen.
Uit deze resultaten blijkt dat de rijkste duingebieden in handen zijn van
de natuurbeschermingsinstantles. De keuze van de natuurreservaten is dus
zeer gelukkig geweest. Anderzijds moet worden bedacht dat de rijkdom
juist in de reservaten zonder twijfel mede te danken is aan het nu reeds
jarenlange zorgvuldige beheer door Het Zuid-H ollands Landschap en ,Natuurmonumenten".
Een gedetailleerde verklaring voor de geschetste rijkdom is vooralsnog
moeilijk te geven. Zonder twijfel zal deze moeten worden gezocht in de
rijkdom aan gradientsituaties, met name ten aanzien van de facetten droogna t, jong-oud ( basisch-zuur ) en zoet-zout ( zand-klei). Men moet zich daarbij voorstellen dat in de rijke kernen deze gradienten zich in velerlei schakeringen manifesteren . Dit is het geval wanneer op een aantal plaatsen
directe ruimtelijke overgangssituaties optreden met een geleidelijke verschuiving tussen ver uiteen liggende uitersten. Ook de totale variatie van
een bepaalde factor binnen een kern is van belang. De rijkdom aan gradienten roept aldus een groot aantal micro-milieus, ,nissen" op, die elk
kleln van omvang zijn en steeds aan de eisen van een bepaalde soort bean twoorden.
D uidelijk komt het rijke karakter van de overgangszone tussen het Groene Strand van O ostvoorne en de daaraangrenzende Vliegveldduinen naar
voren. Hier vinden we de combinatie van twee gradienten, droog-nat en
zoet-zout, op timaal ontwikkeld. De tweede kern in het gebied van H et
Zuld-H ollands Landscbap is het westelijke gedeelte van de Heveringen. H ier
treffen we naast het oude duinlandschap met duingraslanden en Meidoornstruwelen fragmentalr alle jongere landschapstypen nog aan, zodat de gradient jong-oud hier in klein bestek goed ontwlkkeld is; daarnaast is de
gradient droog-nat hler van belang alsmede een grote verscheidenheid in de
invloed van betreding en bemesting.
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Fig. 8
De verdeling van de soortenr ijkdom In het kustgebied van Voorne o p basis van de l okale verdellng In landschapsvakken.
Fig. 9.
D e verdeling van het aantal zeldzame soorten in het kustgebl ed van Voorne op basis van de
lokale verdel ing In l andschapsvakken.
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In de kernen , Breede Water" en ,Quackjeswater" gaat het eveneens
om de op timale ontwikkeling van de gradienten droog-nat en
Jong-oud.
Dit beeld wordt bevestigd en enigszins aangevuld door fig. 9 waarin
de verdeling van het aantal zeldzame soorten per vak is weergegeven. In
het algemeen blijken rijkdom en aantal zeldzame soorten samen te gaan.
Het grootste aantal zeldzame soorten dat in een vak werd aangetroffen bedraagt 42. Dit vak omvat de middenduinen aan weerszijden van de Sipkesslag. Eveneens zeer rijk zijn de westelijke H everingen en de middenduinen
om het Tweede J achtpad met elk 36 soorten. Verder zien we dat in de
omgeving van de kernen van rijkdom enkele gebieden nu afzonderlijk naar
voren komen. Voorbeelden zijn Mildenburg, waar een aantal zeldzame
bosplanten voorkornen en de beide meren Breede Wa ter en Quackjeswater,
waar het vooral gaat orn zeldzarne water- en oeverplanten.
Een ander aspect van de betekenis van de flora van Voorne wordt belichL
door het biosysternatisch onderzoek aan plantesoorten, waarbij vooral word t
gelet op genetische eigenschappen, zoals chromosomenaantal.
Uit dit onderzoek, dat enige tientallen soorten omvat, is naar voren gekomen dat verscheidene soorten in het duingebied van Voorne met afzon ..
derlijke typen zijn vertegenwoordigd, die vaak kenrnerkend zijn voor h~t
duingebied als geheel.
~oornamelij k

De vochtlge primaire duinvallelen achter de teereep tlj n van grote natuurw etenschapplij ke
betekenls.

Gedetailleerd onderzoek is onder meer verrich t aan Parnassia, Dotterbloem en verschillende soorten Viooltjes en Orchideeen.
Rijk geschakeerde gebieden zoals het kustgebied van Voorne hebben aldus
een afzonderlijke betekenis als bron van de genetische differentiatie voor
allerlei soorten.
Vogels
H et onderzoek naar de avifauna van Voorne is tot nu toe nauwelijks systema tisch-oecologisch opgezet. Toch zijn in de loop van de jaren verscheidene inventarisaties en vele afzonderlijke waamemingen verricbt. Hieruit
kan een vrij volledig beeld van de vogelbevolking worden verkregen. Het
gaat daarbij vooral om de broedvogels. Daarnaast heeft Voorne betekenis
als pleisterplaats voor wintergasten en doortrekkers, met name voor wadvogels als plevieren en steltlopers, watervogels als eenden en zaagbekken
en voor groepen die in de duinen fourageren zoals zangvogels en roofvogels.
De betekenis van Voorne voor de eerstgenoemde groepen is als gevolg van
de afdamming van de Brielse Maas sterk afgenomen.
Het aantal geregistreerde broedvoge]soorten bedraagt thans 107; van
vier soorten is het broeden als zeer waarschijnlijk te beschouwen. Voor de
periode 1958-1968 komen we aldus op een totaal van 111 soorten. Dit is
wederom een indrukwekkend aanta1, gezien het totale aantal van 167 min
of meer regelrnatige broedvogels in Nederland. Zelfs het vermaarde vogeleiland Texel, dat vele rnalen zo groot is als Voorne's kustgebied, telt
,slechts" 110 soorten.
In tabel 4 is weergegeven hoe de vogels van Voorne zijn verdeeld over
de landschapstypen, hoe het aandeel van deze groepen is ten aanzien van
geheel Nederland en hoe groot het aandeel van de zeldzarne soorten is.
Voor dit doel werden de duinlandschaps typen tot complexen verenigd, aangezien de binding van vele vogelsoorten aan het landschap van meer cornplexe aard is. Deze samenvoeging werd vervolgens doorgevoerd voor geheel Nederland. De volgende vij£ groepen zijn in tabel 4 opgenomen: 1.
Nederzettingen ( vergelijk groep 1 van de landschapstypologie in de tabellen 1 t/m 3); Z. Vochtige biotopen (overeenkomend met de groepen 2,
wa teren enz., 6, moerassen enz., 7 heiden enz., en 8 moerasstruwelen enz.);
3. Stranden, slikken en schorren ( vergelijk groep 4); 4 . Droge biotopen
( overeenkomend met de graepen 2, akkers enz., 4, droge graslanden enz., en
9, struwelen enz.); 5. Bossen ( vergelijk groep 10).
Uit deze tabel zien we dat de vogelbevolking van Voorne's kustgebied
niet minder dan 66% van de Nederlandse broedvogelstand uitmaakt. Naast
de valleien en meren zijn de bossen zeer rijk aan soorten. Dit laatste duidt
er wederom op hoe belangrijk de oorspronkelijk kunstmatige duinbossen
in biosociologisch opzicht zijn geworden. Het aantal zeldzame soorten bedraagt 30, dat is 27 % van het Voornse totaal. Dit percentage is precies
gelijk aan dat voor de vaatplanten.
De zeldzame soorten zijn vooral te vinden in valleien en meren: Baardmees, Blauwborst, Bruine Kiekendie£, Krakeend, Wouwaapje en IJsvogel
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behoren tot deze groep. Van de struweelsoorten mogen warden genoemd
Grauwe Klauwier, Nachtzwaluw en Barmsijs, terwijl van de duinbossen en
de binnenduinrand vermeld dienen te warden Houtsnip, Hop en Putter.
Vele soorten zijn niet zeldzaam, doch karakteristiek voor Voorne vanwege de grote dichtheid waarin ze voorkomen. Voorbeelden zijn Nach tegaal, Fitis en Heggemus.
De waarde van het gebied wordt bovenal bepaald door het voorkomen
van ettelijke soorten die vroeger karakteristiek waren voor grote delen van
Nederland, doch thans sterk zijn achteruitgegaan, bijvoorbeeld Bergeend,
Zomertaling, Watersnip, Tureluur, Kemphaan, Nachtegaal en Paapje.
Dit alles maakt het kustgebied van Voorne, in het bijzonder de duinen,
tot een uiterst belangrijk studiegebied voor de oecologie van de vogels.
TABEL 4. Verdellng van de broedvogels van het kust gebled van Voorn& over vijf landschapstypen.
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3.3 Levensgemeenschappen
Inleiding
De voornaamste levensgemeenschappen zullen nu warden beschreven,
voor zover mogelijk op basis van de plantengemeenschappen. In het kader
van de vegetatiestudies zijn reeds een groat aantal plantengemeenschappen
beschreven. Volledig is deze beschrijving nog niet. In verband daarmee zal
in de onderstaande behandeling nog geen uitgewerkte naamgeving van vegetatie-eenheden warden gebruikt. Wel zullen we ons aansluiten bij het
systeem van plantengemeenschappen zoals dat in Europese plantensociologie
is ontwikkeld en laatstelijk nieuw werd bewerkt voor Nederland. I n dit
systeem zijn de plantengemeenschappen naar analogie met het systeem van
planten en dieren ondergebracht in een hierarchisch systeem. Het hoogste
niveau is de vegetatieklasse, het laagste niveau de associatie. Alle eenheden
in dit systeem warden gedefinieerd met behulp van karakteristieke soortencombinaties.
In onderstaand overzicht zullen de vegetaties veelal warden beschreven
op het niveau van het vegetatieverbond waartoe zij kunnen warden gerekend. Een verbond is de overkoepelende eenheid boven de associatie, te
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vergel.ijken met een geslacht in de systematiek van planten en dieren. Als
leidraad gebruiken we het overzicht van Iandschapstypen zoals het ·in figuur
5 is weergegeven.
Stranden, platen en slikken
Dit landschapstype herbergt wein.ig soorten. Binnen het bereik van de
vloed vinden we op het strand een karakteristieke fauna met enkele kreeftachtigen en borstelwormen. De vogels, vooral plevieren en steltlopers, alsmede de Zeehond, zijn de enige hogere dieren die er voorkomen. Hogere
planten onrbreken hier.
Op de hogere stranden, buiten het bereik van normale vloeden, kunnen
we een begin van duinvorming aantreffen. De opbouw van het vegetatiedek vangt bier aan met de vestiging van de Biestarwegrasgemeenschap,
waarin verscheidene vaatplanten tot ontwikkeling komen, onder meer de
aspectbepalende en duinvormende soort Biestarwegras en voorts Blauwe
Zeedistel. Laatstgenoemde soort heeft juist in de biestarwegrasduintjes van
de Strandhaak een optimum. Plantensociologisch rekenen we deze vegetatie
tot het Biestarwegras-Zeeposteleinverbond. De dierenwereld is bier betrekkelijk arm, afgezien van plevieren en sterns die bier broedgelegenheid kunnen vinden. Als gevolg van de recente veranderingen in het Brielse Gat
wordt deze gemeenschap ernstig bedreigd.
In de hoogste en meest rustige gedeelten kan de Helmgemeenschap tot
ontwikkeling komen, met Helm en Zandhaver als karakteristieke soorten.
( H elmverbond).
Aan de voet van de biestarwegrasduintjes en oak op het open strand
vinden we vloedmerken met een eigen planten- en dierenwereld. De vegetatie rekent men tot het Loogkruid-Zeeposteleinverbond.
Op iets sl.ibhoudende stranden vinden we ijle vegetaties van het Schorrek ruidverbond. Zij vormen een overgang naar het volgende landschapstype.
De slikken zijn, voorzover ze beneden de hoogwaterlijn l.iggen, niet of
zeer schaars met vaatplanten begroeid. Wel is hier een rijke fauna aanwezig
met grate aantallen individuen van diverse soorten borstelworrnen, weekdieren en kleine kreeftachtigen. Deze fauna vormt een grote voedselvoorraad voor vogels, in het bijzonder steltlopers, zoals Kluut, Groenpootruiter
en Kanoetstrandloper en voorts eenden en zaagbekken, en met name de
Bergeend .
Gorzen
De hogere slikken zijn wel begroeid. Hier treffen we levensgemeenschappen aan die enige structuur vertonen en een grotere verscheidenheid aan
diergroepen herbergen. Onderstaande beschrijving is van toepassing op het
Groene Strand van Oostvoorne.
De pioniervegetaties warden gevormd door Zeekraal en Schorrekruid
( Zeekraalverbond) en Engels Slijkgras (Slijkgrasverbond). Op iets hoger
gelegen gedeelten komen de eigenlijke schorrevegetaties voor. Hier bepalen
onder meer het aspect : Kweldergras, Zeeaster en Zeeweegbree ( Kwelder-
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grasverbond) enerzijds en Ronde Rus, Rood Zwenkgras en Melkkruid
( Engels Grasverbond) anderzijds. Deze vegetaties vertonen veelal een door
de locale topografie bepaald mozai:ek, waarin reeds een gedi£ferentieerde
fauna is te v.i.nden. De meeste diergroepen hebben hun hoofdverspreid.i.ngsgebied hetzij in de lager gelegen slikken, hetzij in de dui nen. Daarnaast zijn
er exclusieve fauna-elementen, onder meer uit de groepen landslakken,
spinnen en vl.i.nders.
In de zone die aan de Vl.i.egvelddu.i.nen greost is de bodem zeer vochtig en
m.i.n of meer zoet als gevolg van drangwater wt de du.i.nen. Doordat tevens
onregelmatige inundatie met het brakke wa ter uit het Brielse Gat optreed t
is h ier een nat en zout-.i.nstabiel milieu ontstaan waarin een Riet-Zeebiesvegetatie groeit met karakteristieke soorten als Lepelblad en Aar tsengelwortel ( Aartsengelwortelverbond). In deze rwge begroe.i.ing komen enkele
zeldzame diersoorten voor, onder meer Noordse Woelmuis en Baardmees.
Naar de zeekant gaat het schorgebied over in de lage duintjes van de
Strandhaak. Deze overgangszone is gekenmerkt door een geheel eigen flora
waar.i.n onder meer optreden Zeevetmuur, Her tshoornweegbree en het zeer
zeldzame Laksteeltje ( Zeevetmuurverbond).
Het Groene Strand van Oostvoorne is het fraaist ontwikkelde schor van
Voorne's kustgebied. Tezamen met de Strandhaak wordt dit gebied sedert
1957 regelmatig onderzocht en gekarteerd om de reeds toen te verwachten
veranderingen op de voet te kunneo volgen. De laatste jaren geschiedt dit
door studenten van de Rij ksuniversiteit te Utrecht. H et gebied leent zich
voor dergelijk onderzoek bijzonder goed, aangezien het overzichtelijk is en
voorzien van con trasten die zich goed laten beschrijven en karteren . H et
resultaat van dit langdurige onderzoek is onder meer dat geleidel.i.jk een
vergroving van het moza1ekpatroon optreedt. Enkele soorten, onder meer
Engels Sl.i.jkgras en Spiesbladmelde, breiden zich sterk u it ten koste van de
fij ngeschakeerde begroeiingen van weleer. Zonder twijfel zullen verscheidene zoutplanten spoedig verdwijnen, zoals voor de Gesteelde Obione reeds
moest worden geconstateerd.
Stuifduinen
De helmduinen, die zich reeds op de hoge stranden fo rmeren, komen in
optima forma voor in de huidige zeereep. Op de meeste plaa tsen is de zeewering door menselij k .i.ngrijpen min of meer gestabiliseerd. Waar dit het
geval is gaat de Helmgemeenschap aan de la ndzijde van de zeereep over in
een soortenrijkere begroe.i.ing met Rood Zwenkgras en Zeeakkermelkdistel,
waarin Iuer en daar, vooral langs het Har.i.ngvl.i.et, reeds struweelvorming
optreedt. I n het duingebied van het Zuid-H ollands Landschap zij n aan de
binnenzijde van de zeereep houtsoorten geplant, met name popul.i.eren. De
fauna van de helmduinen is betrekkelijk arm, doch telt enkele karakteristieke soorten.
De plantesoorten uit de biestarwegras- en helmdu.i.nen staan sterk in de
belangs tell.i.ng in verband met de practische betekenis die zij kunnen hebben
bij de versteviging van de zeereep en bij de vastlegging van stuivend zand.
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Er is thans onder meer een speciale Commissie St.i.mulering Duinvorming
van Rijkswaterstaat werkzaam, waarin het Biologisch Station ,Weevers
Duin" een actief aandeel heeft. Deze commissie heeft een uitvoerig onderzoe k op de dam naar de Westplaat opgezet.
Op vroegere zeerepen, streepduinen, die vanuit zeerepen in de overheersende windrichting zijn uitgewaaid, en parabooldu.inen vinden we de Helmgemeenschap meestal fragmenta.i.r ontwikkeld. Hier bepalen andere grassen
het aspect, bij voorbeeld Duinriet en Strandkweek. Het meest karakteristieke vegetatietype is hier evenwel de Duinsterretjesgemeenschap Fakkelgrasverbond), waarin veel bladmossen en eenjarige kruiden voorkomen.
Aangezien in dit landschapstype veelal struweelvorming optreedt beslaat
de Duinsterretjesgemeenschap meestal slech ts geringe oppervlakten. Dit
houdt in dat de fauna deels bestaat uit struweelelementen. Een karakteristiek dier van dit stuifduintype is het Konijn, dat er in niet ger.i.nge mate toe
bijdraagt dat dit landschapstype in stand blijft. Voorts mag het broeden van
de Bergeend in dit landschapstype worden vermeld.
Duingraslanden
De duingraslanden vormen een zeer gevarieerd vege tatietype. Plaatselijk
in de stuifduinen en op open plaatsen in de du.i.ns truwelen vinden we hoogopgaande graslandtypen met Du.i.nriet, Rood Zwen_kgras en Zandzegge. Op
flauwe oost- en noordhellingen komt een kruidenrijke variant voor met
soorten uit het Bergdravikverbond zo:1ls Wondklaver en Driedistel.
Het eigenlijke duingrasland komt evenwel .in de binnenduinen voor. Het
is gebonden aan beweid.i.ng, door schapen, koeien of paarden. Merkwaardig
is dat in de Hever.i.ngen, waar dit type opt.i.maal en over grote oppervlakten
voorkomt, de beweiding reeds meer clan 30 jaar geleden gestaakt is. Wel
heeft een gedeelte van het terrein daarna nog enkele jaren als golllinks gediend, doch de laatste 25 jaar is de betreding door de mens de enige factor
die het voor tbestaan van het du.i.ngrasland bevordert. Kennel.i.jk heeft het
tieptallen jaren lange graslandbeheer een stabiel vegetatietype opgeleverd
dat slechts uiterst langzaam van karak ter zal veranderen.
Het duingrasland is zeer soortenrijk. De plantenfamilies van de grassen,
vlinderbloemigen en samengesteldbloemigen overheersen in de flora met 20 ,
10 respectievelijk 10 % van de soortenrijkdom die 220 bedraagt. ( Bedoeld
zijn bier soorten die hun optimum in de duingraslanden v.i.nden; het totale
aantal soorten dat van de Heveringen bekend is, ligt nog aanzienlijk hoger ).
Voorts is het duingrasland gekenmerkt door een groot aantal kruiden met
relatief grote bloeiwijzen waar.i.n kleurige en veelal geurige bloemen. Voorbeelden zijn Echt Walstro, Thijm, Stalkruid, Rolklaver, Vleugeltjesbloem en
Duizendblad. Tot de voornaamste grassen behoren Reukgras, Schapegras,
Buntgras en Zacbte Haver.
Dank zij de topografische variatie met gradienten van droog - vochtig,
basisch - zuur en we.i.nig - veel betreden en bemest is het aantal vegetatietypen da t in het duingrasland kan worden onderscheiden zeer groot. De
voornaamste vegetatieverbonden zijn Fakkelgrasverbond, Vroeghaverver-
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bond, BU?ztgrasverbond, Borstelgras-Liggend W alstroverbond en KweekKrulzuringverbond. Van de vele in deze typen optredende zeldzame soorten
mogen warden genoemd Veldgentiaan, Voorjaarsganzerik en Harlekijnorchis.
Eeo bijzonder aspect is voorts het voorkomen van soorten die in Middenen Oosteuropa tot bossen en bosranden beperkt zijn en die in het duingrasland eigen posities innemen, veelal wel in de omgeving van struwelen. De
meest karakteristieke soor t van dit Bochtige Klaververbond is wel het Duinroosje. Voorts kunnen warden genoemd Agrimonie en Salomonszegel.
De paddestoelenflora van het duingrasland is eveneens zeer rijk, en telt
vele zeldzame soorten.
Het laat zich denken dat dit vegetatiecomplex een interessant studieobject is voor de vegetatiekunde. Deze mogelijkheid is intensief aangegrepen.
In het hier verrichte onderzoek is veel aandacht besteed aan theoretische
problemen zoals het verband tussen patroon en proces in vegetatie en
milieu en het toepassen van moderne wiskundige methoden in de vegetatiesystematiek. Deze in 1962 aangevangen studies warden voortgezet door
middel van een jaarlijkse beschrijving van permanente transsecten in het
veld.
Ook de fauna is uiterst gevarieerd en rijk met veel kevers, spinnen,
vliesvleugeligen, sprinkhanen, vlinders, vliegen en muggen. Aan de verspreiding van de sprinkhanen in relatie tot de vegetatiestructuur van het
duingrasland en het gedragspatroon van de dieren is een uitvoerige studie
gewijd.
Een afwijkend vegetatietype dat bezig is te ontstaan in het duingrasland
is de duinheide (Struikheide-Bremverbond). Dit vegetatietype is kenmerkend voor de binnenduinen van het Duindistrict, en voorts voor de middenen binnenduinen van het Waddendistrict, ten noorden van Bergen. Als gevolg van vergraving en bebouwing is dit landschapstype in het Duindistrict
evenwel overal zeldzaam geworden ofwel verdwenen.
Duinstruwelen
De duinstruwelen vormen het meest imponerende landschapstype, door
de combinatie van een voorkomen over grate oppervlahen door het gehele
gebied met een grate variatie in samenstelling, die reeds in hoofdstuk 3.1
ter sprake is gekomen. Het bindende element in de duinstruwelen wordt
gevormd door de doornstruiken die meestal bessen of daarop gelijkende
vruchten dragen. Deze rijkdom aan bessen maakt het struweel tot een grate
voedselvoorraad, vooral in de herfst, waarvan vele vogelsoorten profiteren.
Gedurende de trektijd warden regelmatig zeer zeldzame doortrekkers gesignaleerd. In de nu volgende beschrijving volgen we de reeds geschetste
zonering die zich op een markante wijze aan ons voordoet.
In de buitenduinen komt het pionierstruweel van de Duindoorn voor,
vaak in ruimtelijke samenhang met de stuifduinpioniervegetaties. Een zeer
karakteristieke begeleider van dit moza1eklandschap is Hondstong, een
tweejarig soort uit het W egdistelverbond. Op oudere zeerepen wordt het
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Duindoornstruweel afgewisseld door Vlierstruwelen, die in het veld als
merktekens voor het verloop van die zeerepen en streepduinen kunnen warden gebruikt. Vegetatiekundig gelijken deze struweeltypen op elkaar, doch
in het Vlierstruweel is het aantal ,stikstofminnende" planten grater.
De volgende fase wordt gekenmerkt door het Duindoorn-Ligusterstruweel, dat ettelijke struiken en kruiden omvat, waaronder Hondsroos, Egelantier, soorten van het geslacht Ribes, Parelzaad, Driedistel en Donderkruid. Dit type komt veelal voor in samenhang met de kruidenrijke graslanden waarvan boven reeds sprake was. De laatste fase in de ontwikkeling
van de duinstruwelen wordt bepaald door de Meidoorn- en Berberisstruwelen, waarin naast bovengenoemde soorten optreden Wegedoorn, Kardinaalsmuts, Rode Kornoelje en bosplanten als Dagkoekoeksbloem en Lelietje
van Dalen. Alle struweeltypen behoren tot het Berberisverbond.
Deze struweelzonering is onderwerp van een uitvoerige vegetatiekundigbodemkundige studie. lets van de resultaten werd reeds weergegeven in
fig. 4.
Een tweede variatiebron wordt gevormd door de ligging ten opzichte van
de grondwaterspiegel. Naarmate de bodem vochtiger is spelen soorten van
het geslacht Wilg een steeds belangrijker rol in de opbouw van de vegetatie.
Plantensociologisch gezien gaat het Berberisverbond over in het Amandelwilgverbond. Een derde reeks van struweeltypen kan in verband warden
gebracht met de expositie en de hellingsboek van de duinhellingen waarop
zij voorkomen. Op oost- en noordhellingen komt het Kruipwilgverbond
meer naar voren, terwijl bier voorts contacten bestaan met de kruidenrijke
graslanden en zoomgezelschappen ( Bergdravikverbond en Boch tige Klaververbond).
Een vierde serie kan warden opgebouwd door uit te gaan van de Jigging
van het struweel ten opzichte van de estuarien. Het meergenoemde estuariumtype in de verspreiding blijkt eveneens van toepassing te zijn op de
Berberis, de naamgevende soort van bet vegetatieverbond waartoe alle struwelen gerekend warden. Merkwaardigerwijze doet zich hetzelfde verschijnsel voor met Fakkelgras, dat naamgevend is voor het Fakkelgrasverbond.
Plantengeografisch gezien zouden deze verbonden aldus optimaal voorkomen langs de estuarien. De oecologische achtergrond van dit verschijnsel is
nog niet duidelijk.
De duinberkenbosjes die het meeste te vinden zijn in de kJeine ondiepe
duinvalleien warden plantensociologisch tot het Berberisverbond gerekend.
De fauna van de duinstruwelen is zeer gevarieerd. Vooral de groepen
kevers, slakken, vliesvleugeligen, vogels, vlinders en zoogdieren zij n rijk
vertegenwoordigd. Dit landschapstype is een ideaal object voor biosociologisch onderzoek.
Duinvalleien
De duinvalleien nemen niet een dergelijk grate oppervlakte in als de
duinstruwelen, doch de variatie is zo mogelijk nog grater. De ontwikkeling
van gradientsituaties heeft hier vooral in klein bestek plaatsgevonden, zodat
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reeds op ldeine oppervlakten grote aan tailen soorten warden aangetroffen.
We beschrij ven de verschillende vallei typen nu in dezelfde volgorde als in
hoofdstuk 3.1 werd gevolgd.
De Riet- en Biezenvegetaties behoren tot het Rietverbond. Zij vormen
een soortenarm type, da t plaatselijk, vooral aan Groene Strand en Groene
Punt gekenmerkt wordt door de zeldzame Heemst. Voorts heeft het type
betekenis voor de fa una, in het bijzonder slakken en vogels.
De lage valleivege taties behoren wat betreft de pioniervegetaties tot het
Dwergbiezenverbond. Dit type wordt gekenmerkt door een aantal een- en
tweejarige soorten, waarvan vele zeldzaam zijn: de Bitterling is het fraaiste
voorbeeld van deze groep. Op de laagste plekken, in de duinvaileien en
voorts in bepaalde oevergedeelten van het Brede Water komt het Oeverkruidverbond voor in een speciale kustvariant.
De Kruipwilgdwergstruwelen zijn wellicht het meest bijzondere vegetatietype van het gehelc gebied door de grote variatie in structuur en soortens&menstelling en de rijkdom aan zeldza me soorten. De meeste voorbeelden kwamen reeds ter sprake in hoofdstuk 3.2. Plan tensociologisch worden deze begroeiingen tot het Breed W otlegrasverbond gerekend. Op plaatsen waar instabiliteit optreedt, bij voorbeeld in de vorm van extreme wisselingen in de voch tigheid en van plaatsel.ijke bodemverdichting komen
overgangsvegetaties naar het Kweek-Krulzuringverbond voor. De zeer zeldzame Vlakke Bies is kenmerkend voor dit overgangstype.
Het voornaamste element van de fauna is het Konijn, aangezien de activiteiten van deze soort in belangrijke mate bepalend zijn voor de moza'iekstructuur van pioniervegetaties, dwergstruwelen en hoger opgaande struwelen.
Een afzonderlijke vorm van duinvalleivegetaties zijn de duinmoerassen
die overwegend to t het Breed Wollegrasverbond gerekend kunnen worden .
In dit type, waarin onder meer optreden Wederik, Padderus en T weerijige
Zegge, komt het zeldzame varentje Addertong voor, en voorts de reeds
vermelde Watergamander.
De hogere valleistruwelen bestaan overwegend uit Wilgesoorren en worden gerekend tot het Amandelwilgverbond. Floristisch is dit type armer
dan het vorige, doch het draagt bij tot de moza'iekstructuur van het landschap die vooral voor de fauna van belang is.
De fauna van deze moza!eken bestaat uit vele vertegenwoordigers van de
groepen trilhaarwormen, borstelwormen, spinnen, springstaarten, kevers,
en zoogdieren. De groepen slakken en vogels bereiken bier een optimum.
Hier kan verwezen worden naar de paragraaf over vogels.
Evenals de dui ngraslanden en de dui nstruwelen worden de duinvalleien
zeer in rensief bestudeerd. Jaarlijks worden enige tientallen zogenaamde
permanente kwadraten onderzocht. Dit zijn gemarkeerde plaa tsen die representatief zijn voor een bepaald vegetatietype en waarvan elk jaar de
vegeratie gedetailleerd word t beschreven. Voor ts wordt in ongeveer honderd
grondwaterbuizen twee maal per maand de waterstand gemeten. Experimented onderzoek is eveneens in de bovengenoemde valleitypen in ont-
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wikkeling. Onder meer word t de invloed van het konijn bestudeerd door
her aanleggen van afrasteringen, terwijl daarnaast via bernestingsproeven
word t nagegaan welke voedingsfactoren weinig voorkomen en daardoor
verhinderen dat veeleisende grassoor ten de vegeratie gaan domineren om
aldus bij te dragen tot de rijkdom aan kleine efficient levende plantesoorren.
De hoogopgaande Berkenbosjes en Elzenbosjes vormen eigen plantensociologische groeperingen respectievelijk behorend tot het Elzen-Vogelkersverbond en het Elzenverbond. Vooral het Elzenbos van het Quackjeswater is een voor de duinen unieke vegetatie, niet zozeer door de zeldzarne
soorren die erin optreden als wel door het feit da t vrij wel nergens elders
in her Noordwesteuropese duinareaal een dergelij k vegetatietype bekend is.
Duinmeren
De duinrneren zijn tot nu roe voornamelijk door hydrobiologen en zoologen onderzocht. H et botanisch onderzoek is nog niet voltooid, al zijn
reeds tientallen soorten waterplanten en diverse gemeenschappen beschre-

Het grote verschil tussen veg etatie e n bodem in de zeereep
en die van het achterdulnbos,
zoals de Mildenburg bij Oostvoorne, Is een boeiend aspect.

soorten wellicht in vroeger tijd door de mens werd ingevoerd. Zodra een
soort evenwel spontane uitbreicling vertoont en zich gedraagt als ·in volkomen natu urlijke milieus, mag deze tot de 1okale flora gerekend worden.
TABEL 5. Overzicht van enkel e blologlsche karakterlstleken van de l andschapstypen van het
kustgebled van Voorne en een ver gelljklng van dlt gebied met Neder land.

landschapstype

Bloelende l i s In het El zenbos,
Quackjeswater

Duinbossen
De meeste dui nbossen hebben zich geleidelijk tot min of meer natuurlijke vegeta tie typen ontwi kkeld, die deels tot het Els-Vogelkersverbond,
deels tot het Eikenverbond worden gerekend. Het aan tal zeldzame plantensoorten is vrij groot, \Vaarbij moet worden opgemerkt dat een deel van deze
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aantal
soorten
karakreristieke
vogels

aantal
vegetatieverbonden

aantal
a an tal
groepen
groepen
plan ten
plan ten
en d.ieren en dieren
met veel
totaal
vertegenwoord.igers

stranden, platen en slikken
gorzen
stulfduinen
duingraslanden
du.insrruwelen
duinvalleien
dulnmeren
duinbossen
binnendu.inrand

20
80
60
220
250
280
80
150
120

20

13

30
20
40
25

7
20
12
5
6

11
13

8

20
19
25
23
17
16

toraal

700

111

56

22

29

52

66

63

54

70

percentage van het
Nederlandse totaal

ven. H et hydrobiologisch onderzoek heeft zich geconcentreerd op de vergelijking van de beide meren Breede Water en Quackj eswater. I n beide meren komen veel groenwieren, trilhaarwormen, raderdier tjes, kleine kreeftachtigen, wantsen en slakken voor. Voor de meeste diergroepen geldt da t
het oudere Quackjeswater, dat stabieler mag worden genoemd, een grotere
rijkdom aan soorten bezit.
Wat voor het Elzenbos hierboven reeds werd geschreven geldt ook voor
de duinmeren: zij vormen een uniek bezit ook in we tenschappelijk opzicht
hetgeen erkend werd door de Internationale Limnologenconferentie in Wisconsin, U.S.A., 1962, die beide meren plaa tste op een Internationale Lijst
van duinmeren: zij vormen een uniek bezit, ook in wetenschappelijk opzicht,
van belangrijkste wa teren. Deze lijst werd tevens overgenomen door her
I nternational Project Aqua van de International Union for the Conservation of Nature.

aantal
soorten
karakteristieke
vaatplanten

5

4

12
3

1
2
1
12
9
11

9
18
11

Botanisch zijn de duinbossen voorts van belang door de rijkdom aan
mossen en vooral aan paddestoelen.
Onder de vele diergroepen die in dit landschapstype voorkomen nemen
ook hier de vogels een bijzondere plaats in, zoals reeds werd vermeld.

Binnenduinrand
Dit landschapstype bestaat grotendeels u it overgangselementen tussen
duinlandschappen en het polderlandschap. Biologisch gezien is het een rijk
landschapstype, doch het mist een groot aantal karakteristieke soorten. Alleen onder de vogels vinden we enkele typische binnenduinrandsoorten. In
de vegetaties mer ken we op het W egdistelverbond, het R aketverbond en het
Klisverbond. De akkerkruiden en ruderale soorten komen voomamelijk in
de binnenduinrand voor. Men moet dit landschapstype bepaald niet onderschatten in zijn wetenschappelijke betekenis, aangezien dergelijke cultuurlandschappen als gevolg van de op productie en efficientie ingestelde landbouwkundige beheer onder gebruikmaking van allerlei herbiciden en insecticiden op de meeste plaatsen in Nederland ontstellend achteruit zijn
gegaan.
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4. De natuurwetenschappelijke waarde van het kustgebied van
Voorne
4.1 Algemene gezicbtspunten
Een waardebepaling van een gebied client te berusten op een vergelijking
van dat gebied met andere terreinen. Daarbij zijn verscheidene mogelijkheden denkbaar. I n dit geval zullen twee daarvan aan de orde komen:
Een vergelijking met gebieden van uitlopende aard in Nederland en
naaste omgeving. Bij een vergelijking van dit type is het gewenst het gebied waarbinnen wordt vergeleken niet te groot te nemen, aangezien de
vergelijking alleen zin heeft als het om een gebied gaat met een min of meer
homogene flora; of wel:
Een vergelijking met andere kustgebieden, eveneens in een niet te groot,
floristisch homogeen gebied. Als zodanig kan worden gezien het kustareaal
van NW Europa, ongeveer van Normanie tot Zuid-Noorwegen en van
Sleeswijk-Holstein tot West-Ierland en -Schotland.
In dergelijke vergelijkingen kunnen worden betrokken:
1. de geornorfologische en bodemkundige si tu a tie die bepal end zijn voor de
variatie in milieu typen;
2. de flora;
3. de fauna:
4. de levensgerneenscbappen.
Bij elke vergelijking client te worden gelet op:
a. de rijkdorn aan levensvormen, dus aan soorten planten en dieren; en aan
typen van levensgemeenschappen;
b. de zeldzaamheid van de aanwezige soorten en levensgerneenschappen;
c. het optimaal voorkomen van soorten en levensgemeenschappen.
Naast de wetenschappelijke waarde in strikte zin kennen wij aan een
gebied ook een practische waarde toe ten aanzien van onderzoek en onderwijsmogelijkheden, waarbij onder meer wordt gelet op rust en mogelijkheid tot ongestoord wetenscbappelijk onderzoek, grootte van bet gebied en
accornodatie voor onderzoek en onderwijs. Laatstgenoemde betekenis zal
in hoofdstuk 5 nader worden besproken.
Voorts moet worden opgemerkt dat bij de beoordeling van een gebied de
natuurwetenschappelijke aard er van niet het enige criterium is. Zijn betekenis voor industrie, werk- en woongelegenheid, land- en tuinbouw en
recreatie komen evenzeer in het geding.
Dat deze brochure zich zal beperken tot de natuurwetenschappelijke
waardebepaling vindt zijn oorzaak in de overweging dat juist dit aspect
veelal verwaarloosd wordt, terwijl het bij de beoordeling van het kustgebied van Voorne juist een van de voornaamste aspecten rnoet warden geacht. Uitdrukkelijk wordt hier gesteld dat de waarde van het gebied voor
verschillende vormen van recreatie eveneens zeer groot is, met name voor
de stille recreatie en de natuurstudierecreatie.
De betekenis van Voorne's kustgebied voor recreatie van zeer velen (mas70

sarecreatie) zal aanmerkelijk vergroot kunnen warden, indien voorzieningen
worden getroffen in daarvoor in aanmerking kornende gebieden direct achter de duinen en, in een verdere toekomst, wanneer nieuwe stranden zullen
zijn ontwikkeld en recreatievoorzieningen zullen hebben gekregen.
Een naruurwetenschappelijke waardebepaling wordt vaak bemoeilijkt
door het on tbreken van vergelijkbare gegevens. In zekere zin geldt dat, hoe
beter een bepaald gebied is onderzocht, hoe moeilijker een vergelijking met
andere gebieden zal zijn. Aan de andere kant is het ontbreken van voldoende
kennis ( zie fig. 5) eveneens een beperkende factor.
Voor de meeste terreintypen mag worden gesteld dat flora en vegetatie
enerzijds een weerspiegeling zijn van de aanwezige milieusituatie, anderzijds zelf voor een groot deel bepalend zijn voor de diversiteit van levensgemeenschappen en de rijkdom van de fauna. Nu zijn juist van flora en vegetatie van Voorne's kustgebied zeer veel gegevens verzameld, zoals reeds
is gebleken in hoofdstuk 3. Dankzij het intensieve botanische onderzoek in
Nederland is evenwel ons gehele land goed bekend, zowel floristisch als
vegetatiekundig, terwijl de Nederlandse botanici het grootste gedeelte van
het NW Europese kustareaal uit eigen onderzoek en door literatuurstudie
eveneens goed kennen.
In verband met deze overwegingen kan de waardebepaling van Voorne's
kustgebied op een verantwoorde wijze worden geconcentreerd op flora en
vegetatie.
4.2 De waarde van het kustgebied van Voorne in Nederlands verband

Allereerst zal de floristische rijkdom van Voorne worden aangegeven
met gebruikmaking van een nieuwe, voor dit doel ontworpen methode.
Daartoe is uitgegaan van de biogeografische ervaring dat er binnen een
geografisch , klimatologisch en biologisch homogeen gebied een vaste relatie
bestaat tussen de grootte van een gebied en het aantal soorten dat er gevonden wordt. Het is gebleken dat deze relatie als volgt kan worden geformuleerd:
G = cAz
Hierin is G het aantal soorten, A de oppervlakte, c een factor die afhankelijk is van onder rneer de oppervlakte-eenh eid en de dichtheid van de
planten-individuen, en z een index voor de biologische diversiteit.
De waarde van z varieert van 0 tot 1. I n een homogeen gebied als boven
omschreven, kan voor z een theoretische waarde van 0,27 worden verwacht.
Wanneer een grafiek wordt gemaakt van dit verband tussen soortental en
oppervlakte, ontstaat bij logaritmisch uitzetten langs beide assen een rechte
lijn.
Op basis van de uurhokgegevens, waarvan in hoofdstuk 3.2 reeds sprake
was, werd nu een soort-oppervlakte lijn voor de flora van Nederland berekend. Het bleek een rechte te zijn met een z-waarde van 0,28. Het te verwachten verband gaat aldus voor Nederland bijzonder fraai op.
De verkregen soort-oppervlakte lijn kan nu worden gebruikt als stan71
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daard voor de beoordeling van de rijkdom van een bepaald gebied. Wanneer van een bepaald gebied soortental en oppervlakte worden bepaald en
het corresponderende punt in de grafiek wordt ingetekend, valt onrniddellijk
re zien of het betrokken gebied rijker of armer is clan het gemiddelde gebied van die grootte.
I n figuur 10 is deze srandaardlijn voor Nederland getekend, alsmede de
positie van een aan tal binnen- en buitenlandse gebieden. (Zie ook fig. 11 ).
Evenwijdig aan de standaardlijn zijn lijnen getrokken die posities weergeven
van 2x, 3x, enz. de norm.
Bezien wij nu de resultaten, dan blijkt Voorne ruim vier maal zoveel soorten te bezitten als gemiddeld in Nederland op een dergelijke oppervlakte
worden aangetroffen. Geen enkel gebied in Nederland c.q. in het N.W.
Europese kustgebied haalt volgens de thans ter beschikking staande gegevens deze uitzonderlijk hoge waarde. Opmerkelijk is, dat verwante gebieden zoals de Waddeneilanden ( ook de Noord-Friese!) dicht bij elkaar in
de grafiek liggen; he tzelfde geldt voor enkele moerasgebieden . Zij zijn alle

~
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Fig. 11
De llgglng van de belangrijkste
duingebieden langs de kust en
van de Noordzee. Van elk dulngebled Is ! evens aangegeven:
het kal kgehalte, de mate van
zoneri ng, de aanwezigheld van
duinvalleien e n van dulnmeren
en tensl otte de aanwezlg held
van een met het d ulngebled In
contact staand sllkgebled.

Fi g. 10.
De soortenrijkdom van het kustgebied van Voorne en andere natuurgebieden verge leken met de
standaardlljn voor de soort-oppervlakte relatle In de Nederlandse flora.
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Per gebied zijn de volgende kenmerken aangegeven:
k primair enigszins kalkrijk
K Primair kalkrijk
Z gedetailleerde zonering
z geringe zonering
V omvangrijke duinvalleien
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m keine dwnmeren
M grote duinmeren
S omvangrijke schorren in contact met
s weinig omvangrijke schorren
het duingebied
Wanneer een bepaald kenme(k ontbreekt is n iets vermeld
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DUITSLAND

voorbeelden va n rijke Nederlandse land~chappen. Voorne raa~ daar evenwel aanzienlijk boven en benadert in njkdom de meest gevaneer~~ lan.dschappen van Midden- en Zuid-Europa, waar de totale flora veel nJker 1s.
Wat betreft het aantal zeldzame soorten op Voorne, dat 200 bedraagt,
kan warden gesteld dat het gemiddelde aan tal zeldzame soorten, wederom
op basis van de uurhokgegevens berekend.' op 1600 ?,a ~mgeveer 15 ~e
draagt, zodat Voorne in dit opzicht ze~s rwm ~~x zo nJk Js als nor~aal1s.
Met behulp van deze cijfers is de unteke pos1t1e van het kustgeb1ed van
Voorne onomstotelijk vastgesteld.
.
Bezien wij de zeldzame soorten nader, dan blijkt dat twee soorten, B.t.tterling en Watergamander thans geheel of nagenoe~ geheel .~ot Voorne ZlJn
beperkt. Van acht zeer zeldzame soorten bevindt z1ch de njkste of een na
rijkste groeiplaats op Voorne; Bonte Paardes.taart, Zee:volf:melk, Slat~e
Gentiaan, Veldgentiaan, Herminium, Vlakke B1es, Za~~dv1o~~qe en St~rmta.
Voorzover de faunageaevens voldoende bekend ZljO, bhj kt daa rmt een
soortgelijk beeld. Voor de levensgemeenschappen is het niet anders. Als
rijke en zeldzame levensgemeensch appen zij.n voora.l naar voren ~ekomen :
de levensgemeenschappen van de lage :'alleJvegetatJes, van de dumstruwelen , van de duingraslanden en van de dummeren.
.
.
De duiruneren zijn daarenboven gekenmerkt door een geh~el e1gen .ser~e
levensgemeenschappen van vrij in het water levende orgamsmen, d1e m
verband met de zeldzaamheid van dit landschapstype van grote wetenschap_
.
.
pelijke waarde zijn.
Deze uitspraken warden afdoende gefundeer~ door tabel J. ]UI~t mt ?ergelijke algemene cijfers blijkt dat het kustgeb1ed van Voorne ZlJO urueke
karakter niet zo zeer ontleent aan het voorkomen van deze of gene zeldzame
soort als wel aan de ongewoon grote diversi teit.
..
Bezien wij het kustgebied van Voorne in ~et geheel van het RiJ nmondgebied dan blijkt dat Rijnmond thans nog rmm 700 ~?orten telt, waarvan
er 684 op Voorne voorkomen, ofwel 98%! D aarvan ZlJn 330 so~rten of':'.'el
47% geheel tot het kustgebied '.'an Vo~~ne beperk~. De betekerus va n RiJ nmond wordt, althans in dit opztcht, vnjwel volledig door Voorne bepaald.
4 .3 De waarde van het kustgebied van Voorne in het verband van het
NW Europese kustareaal

nog vele andere duingebieden te vinden . Deze zijn evenwel klein van omvang en doorgaans betrekkelijk uniform. Van de genoemde waaraevolle gebieden zijn de meest belangrijke onderstreept. Dit zijn 6fwel kalkrijke duingebieden met valleien, 6fwel duinen met volledige droog-nat en zoet-zout
gradienten. Op grond van het vergelijkend onderzoek mag worden gesteld
dat Voorne in de rij van belangrijke NW Europese kustgebieden de eerste
plaats inneemt.
4.4 Het kustgebied van Voorne als integraal natuurgebied
Tenslotte zij naar voren gebracht dat de waarde van het kustgebied van
Voorne, die op zichzelf reeds uitzonderlijk kan worden genoemd, nog wordt
vergroot door de omstandigheid dat de vele soor ten en Jevensgemeenschappen van natuurgebieden in bun veelvuldige onderlinge, ruimtelijke en temporele betrekkingen een ge'integreerd geheel, een , oecosysteem" vormen.
Hiervoor geldt dat de waarde van het geheel grater is dan de som van de
deelwaarden.
Daaraan kan warden roegevoegd dat de levensgemeenschappen van
Voorne op velerlei wijze door overgangen met elkaar zijn verbonden, ten
gevolge waarvan de studie van gradienten, een sterk op de voorgrond u-edende tak van de oecologie, op Voorne onder optimale condi ties kan plaatsvinden. Tenslotte wordt alles geaccentueerd door het reservaatk arakter van
het grootste gedeelte van het gebied. Dit bijzondere karakter deelt Voorne
met verscheidene Nederlandse, doch met slechts zeer weinig bui tenlandse
kus tgebieden .
Een afzonderlijke betekenls kan aan het gebied worden toegekend a1s
bron van genetische varia tie binnen de soorten die op Voorne voorkomen .
In ooze tijd van technocratische nivellering van de natuur die samenvalt
met een t@enemende behoefte aan gevarieerde natuur ten behoeve van de
recreatie, zijn integrale gevarieerde natuurreservaten als het kus tgebied van
Voorne de onmisbare studieterreinen voor de oecologen die in de naaste
toekornst de basis rnoeten verschaffen voor een verantwoorde re-creatie
van ons landschap, waarvan in steeds sterkere mate het welzijn van de
mens afhankelijk zal zijn.

Op grond van de thans ter beschikking staande gegeve~s kon een lijst
va n 30 duingebieden warden opgesteld waaraan het pred1c~at waarde~ol
kon warden toegekend op grond van de grootte van he t g~b1ed e~ de n Jkdom aan milieutypen en levensgemeenschappen. Deze gebted~n ZtJ n aangegeven in figuur 11. Daarbij is per ge.?ied verme~d of het ka~ljk of kalkarm
is, wel dan niet sterk gezoneerd, nJk of arm ts a~n va~e1en en ~eren e~1
slechts duinen of duinen en schorren omvat. Men dtent z1ch daa.rbt) te reallseren dat het totale aantal duin- en schorgebieden veel grater 1s. Langs ~e
kusten van Noord-Frankrijk, Engeland, Schotland, Wales en Ierland ZlJO
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5. De betekenis van het kustgebied van Voorne voor wetenschap en onderwijs
5.1 Organisatie van het natuurwetenschappelijk onderzoek
Overzicht over de bij dit onderzoek betrokkenen
De organisatie van het natuurwetenschappelijk veldonderzoek op Voorne
heeft een aanvang genomen met de oprichting van de Stichting Wetenschapplijk D ui nonderzoek in 1946. Deze instelling vond reeds spoedig het
Administratiefonds Rotterdam bereid in O ostvoorne het Biologisch Station
, Weevers' Duin" te stichten .
Het werd geopend in 1952 en genoemd naar de eerste voo rzitter van de
Stichting, w ijlen Prof. Dr. Th. Weevers. Met zijn laboratori umruimte en
ver blijfsacco modatie bood het plaats aan onderzoekers die langere of kortere
tijd in Voorne's natuurterrein kwamen werken. Van botan ische, zoologische,
geomorfologische en geologische zijde is van de geboden mogelijkheden van
de aanvang af veel gebruik gemaakt.
I n de status van , Weevers' D uin" kwam in 1957 een verandering, toen
het gebouw, met omliggend rerrein, eigendom werd van de O verheid en
zij n besternming kreeg als botanische afdeling van he t Instituut voor Oecologisch Onderzoek ( te Arnhem) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Een vaste staf kon worden benoemd, een passend instrumentarium werd in de loop der jaren opgebouwd.
Spoedig zou echter blijken, dat de accomodatie onvoldoende was om het
zich uitbreidende aantal vaste en tijdelijke onderzoekers te hui svesten. Om
hieraan tegemoet re komen werd in de onmiddellijke nabijheid van het besraande gebouw een nieuw Biologisch Station ,Weevers' Duin" gebouwd,
da t in 1968 in gebruik werd genomen. Dit gebouw is volledig ingericht
voor het onderzoek in zij n huidige fase. Voorts is ru imschoots rekening
gehouden met toekomstige uitbreiding van richtingen van onderzoek en
van methodieken.
Krachtens zijn doelstelling is het Biologisch Station , Weevers' Duin"
sedert zijn oprichting cen trum geweest van biologisch en geologisch onderzoek. Deze positie heeft er toe geleid, dat betrekkingen zijn gegroeid met
andere wetenschappelijke instituten. Van groot belang was hierbij het
contact met de Nederlandse O rganisarie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek, die subsidies verleende voor fu ndamenteel onderzoek op het gebied van entomologie, micrometeorologie en vege tatiekunde.
De staf van ,Weevers' Duin" kreeg het gehele domein van de botanische
oecologie als object van onderzoek toegewezen. H et vegetatieonderzoek,
annex floristi ek, florakartering en vegetatiekartering nam i n het geheel een
belangrijke plaats in, evenals het onderzoek naar milieufactoren. Dit laatste
werd onderscheiden in micrometeorologisch onderzoek en oecologisch bodemonderzoek. Naast dit synoecologische kreeg ook het autoecologische
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o nderzoek een duidelijke plaats. De accomodatie van het nieuwe gebouw
maakte een begin van experimenteel oecologisch onderzoek mogclijk, terwijl op oecologische vragen gericht plantenfysiologisch en microbiologisch
onderzoek in de nabije toekomst ter hand kunnen worden geno men . Ook
behoort mathernatische bewerk ing van vegetatie- en milieugegevens met
behulp van een computer tot het programma der nabije toekomst.
I n de loop der jaren werd steeds duidelijker de behoefte gevoeld tot verbreding van het botanisch-oecologisch onderzoek in de richting van een allround onderzoek van levensgemeenschappen. Om biertoe te geraken werd
in 1963 de Werkgroep Kustgebied Voorne c.a. op instigatie van de Stich ting
Wetenschappelijk Duinonderzoek opgericht. Vertegenwoordigers van vele
instellingen die op een of andere wijze betrokken zijn bij het natuurwetenschappelijk onderzoek van het k ustgebied van Vooroe werden uitgenodigd
deel van deze werkgroep uit te maken. H ierd oor werden de r elaties die
,Weevers' Duin" met andere institu ten reeds onderhield, verstevigd en
werd hun aantal uitgebreid .
In deze werkgroep zijn tbans de volgende instituten vertegenwoordigd:

-

het Biologisch Station , Weevers' Duin" te O os tvoorne,
het R .I.V.O.N. ( Rijks Instituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten
behoeve van het Natuu rbehoud ) te Zeist,
het Delta-I nstituut voor H ydrobiologisch Onderzoek te Yerseke,
de Del tadienst van Rijkswarerstaat re 's-Gravenhage,
het I nstituut voor Sys tematische Plantkunde der Rij ksuniversiteit te
Utrecht,
het Botanisch Laboratorium der Ka tholieke Universiteit te Nijmegen,
het Zoologisch Laboratorium der Vrije Universiteit te Amsterdam,
het Microbiologisch Laboratorium der Universiteit van Ams terdam,
de afdeli ng Natuurbeheer van de Landbouwhogeschool te Wageni ngen,
het Rijksmuseum van Naruurlijke Historie re Leiden .
het Rijksherbarium te Leiden,

Behalve de staf van , Weevers' Duin" ( die momenteel uit 8 onder zoekers
en medewerkers bestaat, die in de loop der komende jaren volgens verwachting to t een 20-tal zal worden uitgebreid ) en de leden van de werkgroep en
bun medewerker s, zijn gastmedewerkers van het Biologisch Station en ook
talrij ke studenten, die in verband met hun studie een onderzoek doen ten
behoeve van een scrip tie, in het onderzoek betrokken. Ten slotte de buitenlandse onderzoekers, die enige tijd verblij ven. Deze laa tste beide catego·
rieen zullen in de onderdelen 5.2 en 5 .3 nader aan de o rde komen.
5.2 Onderzoekprogramma
In het hier volgende overzich t zijn de programma's van ,Weevers' D u in",
zijnde de botanische afdeling van het Instituut voor O ecologisch O nderzoek
en van de Werkgroep Kustgebied Voorne c.a. tot een geheel gebracht.
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I.

geomorfologisch en bydrodynamisch kust011den:.oek, omvattend o. m.
- algemene opbouw van bet kustgebied van Voorne,
geomorfologiscbe veranderingen in bet Groene Punt-gebied van
Voorne,
recente ontwikkelingen van de kustlijn in het gebied va n de Maas·
vlakte.

II . hydrobiologisch onderzoek, omvattend o.m.
- de duinmeren op Voorne, de Brielse Maas,
- beschrijving van de watervegetatie van deze gebieden.
Ill. zoologisch onderzoek, omvattend o.m.
A V ertebraten
- orn.ithologisch onderzoek.
B Evertebraten
vergelijkend onderzoek van nacbtvlinders, van loopkevers en va n
landslakken,
periodiek onderzoek van de oppervlaktefauna van de valleien achter de zeereep,
- etbologisch en verspreidingsoecologisch onderzoek van spinnen.
IV. botanisch onderzoek, omvattend o.m.
A algemeen
cytotaxonomisch onderzoek
taxonomische beschrijving en cytologiscb onderzoek va n populaties
van duintaxa, resp. vergelijking me t verwante duintaxa, betzij op
Voorne, hetzij elders.
vi tali tei tsonderzoek
quantitatieve benadering door bepaling van massa en zaadproductie
van populaties en soorten hogere planten en mossen, gecombineerd
met groeivormenstudie en onderzoek van vegetatiestructuur.
experimen ted fysiologiscb-oecologisch onderzoek
ontkieming van zaden van duinplan ten onder uiteenlopende omstandigheden,
onderzoek naar de mineralenhuisbouding van duinplanten ,
onderzoek naar de waterhuishouding van duinplanten.
micrometeorologiscb onderzoek
meting van ma~ro- en micrometeorologische factoren, in het bijzonder de stralmgsbalans, mede ter karakterisering van levensgemeenscbappen en bun structuur.
onderzoek naar oecologisch belangrijke bodemfactoren
onderzoek naar de veranderingen welke bodemeigenschappen in de
loop van de vegeta tiesuccessie ondergaan in relatie met deze laatste.
onderzoek naar de variatiebreed te en de seizoenfluctuatie va n bodemfactoren,
onderzoek naar de kringloop van N , P en K.
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B bijzonder
Floraonderzoek
- taxonomie en kartering der in Voorne's kustgebied voorkomende
soorten hogere plan ten en mossen.
Vegetatieonderzoek
typologie en kartering der hier voorkomende levensgemeenscbappen in relatie tot bun milieu en bun plaats in het landscbap en bun

geschiedenis, met bijzondere aandacht voor:
droge kruidbegroeiingen in buiten-, midden- en binnenduinen,
duinvalleien van ulteenlopende ouderdom en geschieden.is,
dulnstruwelen,
vegetaties van zilt milieu.
V. Het aan hierboven genoemd onderzoek ontlenen van gegevens ten behoeve van het natuurbehottcl
bij bet motiveren van een oordeel over fundamentele be'invloeding
van Voorne en Goeree als milieu voor levensgemeenscbappen ten
gevolge van grote tecbnische werken.
bij het naar voren brengen van een oecologische zienswijze bij
overleg inzake te kiezen trace en wijze van ultvoeren van werken
ten beboeve van het op Deltahoogte brengen van de zeewerende
duinen op Voorne en Goeree.
VI. Het op basis van de resu!taten van bovenvermelde onderzoekingen
verrichten van fundamenteel onderzoek naar patroon en proces in de
levensgemeenscbappen ten d.ienste van het algemeen beheer van natuurreservaten.
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Overz icht o ver aantallen gastmedewerkers, studenten en mandagen
van groepen stud enten i n het B iologlsch Stati on , Weevers' Duln"
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5 .3 Ondel'zoek in het kadel' van het wetenschappelijk onde1·wijs
Een natuurgebied als het kustgebied van Voorne biedt, dank zij zijn uitzonderlijke rijkdom, schier eindeloos veel mogelijkheden voor oecologisch
onderzoek. Aangezien de univers.itaire scholi ng tot oecoloog voor een aanmerkelijk gedeelte op ervaring en onderzoek in het vrije veld ber usr, is he t
voor de hand liggend, dat het Biologisch Station ,Weevers' Duin" in de
loop der jaren een belangrijk pied a terre is geworden in dienst van de opleiding van studenren, die onder ( mede-) leiding van stafleden van het
Biologisch Station waarnemingen en me tingen in het veld verrich ten in het
kader van hun doctoraal- of ingenieursstudie. Ook participeerde , Weevers'
Duin" rel ken jare in de leidi ng van studentenexcursies ten behoeve van de
kennis van de Nederlandse flora en van werkkampen, gericht op oecologisch
onderzoek, een en ander met duidelijk didactische inslag. Figuur 12 geeft
een overzicht over deze acti viteiten in de loop der jarcn. De overbezetting
door de staf van het oude gebouw is verantwoordelijk voor de daling van
het aa ntal mandagen na 1965 en voor een noodzakelijk geworden beperking
va n het aanral werkkampen . Nu het nieuwe gebouw in gebruik is genomen
en het oude geheel als logeergebouw disponibel is, valr vanaf 1968 een
stijging te verwachten.
H et aantal en de aard der door de studenten in de loop der jaren behandelde onderwerpen blijkt uit het volgende globale overzicht:
boranisch taxonomisch en autoecologisch onderzoek
23
vegetatiekundig onderzoek, in hoofdzaak typologie
12
vegetatie- en florakartering
7
experimented botanisch-oecologisch onderzock
1
bodemkundig-oecologisch onderzoek
2
ornithologisch onderzoek
7
entomologisch onderzoek
8
hydrobiologisch onderzoek
4
malacologisch onderzoek
2
geomorfologisch onderzoek
3
Voorts werden in deze periode twee academische proefschriften voltooid
en nog drie andere in voorbereiding genomen. Deze geheel aan Voorne gewijde disser taties gaan over vegetatiekunde ( 2 ), plantenoecologie (1 ) en
entomologic ( 2 ). I n 8 proefschriften ( waarooder 3 buitenlandse) nam onderzoek op Voorne een belangrijke plaats in .
Uit dit overzicht kan geconcludeerd warden , da t de natuurrerreinen van
Voorne, met hun accomodatie voor oecologisch onderzoek in het Biologisch
Station ,Weevers' Duin" een belangrijke schakel vormen in de academische
opleiding van oecologen.
5.4 Onderzoek door buitenlanders
In de verstreken negen jar en heeft het Biologisch Station , \Xleevers'
Duin" circa 150 buitenlandse bezoekers ontvangen, waaronder vele voor-
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Het In 1968 voltoolde nleuwe Blo loglsc he Station ,.Weevers-Dul n" te Oostvoorne.

aansraande geleerclen. Zij waren afkomstig ui t de volge nde Iancien: Austt·alie, Belgie, Frankrijk, Groot-Brittannie, I nclonesie, Japan, Polen, U.S.A.,
W est-Duits lancl, Zweclen en Zwitserland.
De nan.mnerreinen van Voorne en het Biologisch Station , Weevers'
Duin" waren oak het cloel van het bezoek van een aan tal groepen buitenlanclers, o.m. de buitenlandse excursie van T he British Ecological Society
in 1965, een afdeling van het internatiooale P alynologencongres in 1966,
de deel nemers aan de derde regionale na tuurbeschermingseducatieconferentie o nder auspicien van de I.U.C. 1. in 1962.
Deze belangsrelling va n buitenlandse geleerden komt voort uit de faam
die de naruurterreinen van Voorne, met bun laboratoriumaccomodatie, ook
ver buiten onze landsgrenzen genieten. Men vergelijke het o nder 4.3 medegedeelde.

5.5 Specifieke betekenis van Voorne voor natuunvetenschappelijk onderzoek
De specifieke betekenis van het kus tgebied van Voorne voor natumwetenschappe)jjk onderzoek komt enerzijds voort uit het wezen van de natuurterreinen, anderzijds uit de hier aanwezige accomodarie voor dit onderzoek.
In de voorafgaande hoofdstukken 2, 3 en 4 werd naar voren gebracht, dat
Voorne's natumterr einen een zodanige dive rsiteit en differentiatie van levensgemeenschappen in zich besloten houden, dat dit gebied en unicum is
in het areaal van de West-Europese kustgebieden. Als zodanig is het onvervangbaar. In verband hiermede is het vrij wel uirsluitend op Voorne mogelijk oecologische gradienten en zoneringen en de hiermede in relatie
sraande levensgemeenschappen in het niet of weinig gestoorde duinterrein
te onderzoeken. H et zijn de valleien, in het bijzonder de grate ach terduinse
strandvlakten , de duinmeren en de droge duinweiden van de Heveri ngen
die unieke srudieobjecten zijn geworden.

De accomodatie voor in deze terreinen uit re voeren onderzoek is na het
tot stand komen van het nieuwe Biologische Station optimaal te noemen.
De moderne laboratoriumaccomodatie biedt gelegenheid voor bodem- en
gewasonderzoek en voor micrometeorologiscb onderzoek. Hiertoe staan
aparte ruimten en instrumentaria voor chemisch, chromatografisch, rnicrobiologisch en fysisch werk ter beschikking. Er is een aparte afdelino voor
microscopie en een voor kartografie. Er zijn geconditioneerde kweekr~imten
voor proeven over zaadontkieming en een geconditioneerde kweekkas. De
handbibliotheek bestrijkt naast natuurwetenschappelijke basisliteratuur bet
gehele domein der botanische oecologie en haar onrnicfdellijke nevengebieden. E n tenslotte bieden zowel het oude, als het nieuwe gebouw passende
verblijfsaccomodatie voor onderzoekers die voor langere of kortere tijd in
Voorne komen werken ( Zie hoofdstuk 5.2 en 5.3).
Een duidelijk aspect van de specifieke betekenis van Voorne voor natuurwetenscbappelijk onderzoek is dat aan de natuurterreinen van Voorne ruim
300 publicaties zijn gewijd, waaronder 3 disser taties en 4 boekwerken . Tezamen beslaan deze publicaties ongeveer 2000 bladzijden.
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6 . De toekomst van het kustgebied van Voorne
6.1 De natuurlijke ontwikkeling van landschap en levensgemeenschappen
Een prognose omtrent de toekomst van bet kustgebied van Voorne client
re worden gebaseerd op de te verwachten natuurlijke ontwikkeling van het
geheel van levensgemeenschappen, d.w .z. de ontwikkeling die zou plaatsvi nden wanneer bet gebied geen grote ingrepen van buitenaf zou ondergaan. Als uitgangspuot is de situatie van kort v66r 1950 gekozen, toen nog
geen spoor van de Maasvlaktewerken viel re bekennen en de Brielse Maas
nog niet was afgedamd. De ru imtelijke variatie in deze periode is waarschijnlijk de grootste die het kustgebied van Voorne ooit heeft gekend. Zoals in de hoofdstukken 2 en 3 uitvoerig is geschetst word t deze variatie in
het bijzonder door allerlei geleidelijke overgangen tussen uiterste waarden
va n bepaalde milieufactoren opgeroepen. Het gaat daarbij vooral om de
gradient van buitenduinen naar binnenduinen ( kalkrijk - kalkarm; humusarm - humusrijk ), orn de vochtgradienten, d ie vooral door de topografie en
de grondwatersta nd warden bepaald, om de gecombineerde gradient zout zoe t, slib- zand en om de gradient van estuarium- naar zeeduinen.
De levensrnogelijkheden voor de organismen die binnen deze consteUatie
van milieugradienten een plaats zouden kunnen vinden, worden nader bepaald door d~ dynamische verschijnselen in het milieu, als daar zijn de seizoensfluctuatles van de grondwaterstand, het eb- en vloedritme, microklimarologische wisselingen, en onregelmatige invloeden van wind, neerslag,
betreding, begrazing e.d. Deze dynarniek is van plaats tot plaats verschillend
van aard en intensiteit. Het samenspel van ruimtelijke en temporele variatie
!evert een uitgebreide reeks van nauw omschreven bestaansmogelijkheden
voor planten en dieren op.
Zodra een milieu wordt bezet door organisrnen, vooral planten en bepaalde bodemorganismen, treden in dat milieu aanzienlijke veranderingen
op. In het algemeen wordt de instabiliteit in het milieu door de ontwikkeli ng van een vegetatiedek getemperd, terwijl de ruimtelijke variatie in klein
besrek juist wordt vergroot. Daarnaast on twikkelen zich allerlei interacties
tussen de versch illende aanwezige soorren. Als gevolg van deze ontwikkeJingen ontstaat een situatie waarin de biotopen ( = levensplaatsen ) van de
soorren nauwer zij n begrensd, ook functioneel; men spreekt wel van , niches", letterlijk ,nissen" . Anderzijds neemt in elk landschapstype dank zij
deze biologische differentiatie het aanral nissen steeds verder toe.
De o ntwikkeling van het vegetatiedek kan ook tot een zekere verarming
leiden, wanneer bepaalde vormen va n dynamiek worden gestabiliseerd en
bepaalde milieutypen, bij voorbeeld open zand, verdwijnen. Hier komen
evenwel mens en dier ( voor al het konijn) in het spel. Door deze biotische
<tctiviteiten, hetzij gericht, hetzij ongericht, word t de nivellerende invloed
vnn dergelijke stabiliseringen weer goeddeeJs opgeheven.
Nu is Voorne's kustgebied geologisch gezien nog betrekkelijk jong, terwijl
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de huidige ongestoorde biologische ontwikkel.ingsperiode nog slechts enkele
honder~en jaren. duurt.. Dit betekent ~at de biologische differentiatie nog
lang met een emdstadium heeft bere1kt en dat de lanclschapsvariatie en
verscheidenheid aan niches nog aanzienlijk zullen toenemen. Essentieel voor
een dergelijke di/ferentiatie is dat de 1'ttimtelijke milieuvariatie en het
grondpatroon van de milieudynamiek intact blijven.
Om deze uitspraak enige realiteit te verschaffen zijn in tabel 6, eerste
kolom, gedetailleerde voorspellingen opgenomen over de in de komende
decennia te verwachten verrijking van de flora. De vermelde cijfers zijn
gebaseerd op de verwachting dat bepaalde, nog niet van Voorne bekende
soorren zich daar, gegeven de milieudillerentiatie, mettertijd k unnen ves:
tigen. Wat hier voorspeld wordt ten aanzien van de flora mag wederom
mutatis mutandis warden toegepast op fauna en levensgemeenschappen.
Floraverrijking mag vooral warden verwacht in de duinbossen, waarbij
e~ene~n~ een verdere landschapsontwikkeling waarschijnlijk is. Voorts zijn
wtbre1dmgen te verwachten in de duinva lleien, de duingraslanden en de
cluinstruwelen. Dit zijn juist de landschapstypen die nu reeds r ijk zijn. Ook
in de oecologie geldt de wet: ,wat rijk is wordt rijker".
De totale toename van het aantal soorten hogere plamen wordt voor de
komende 50 jaar op llO geschat. Dit is aldus de verwachting onder ideak
omstandigheden. In het volgende zal onmiddellijk moeten worden geconstateerd dat deze omstandigheden reeds drastisch zijn gewijzigd.
6.2 lngrepen die de natuurlijke ontwikkeling ongunstig belnvloeden
Eet: ernstige ingreep clie reeds heeft plaatsgevonden is de afslu.iting van
de Bnelse Maas. Wanneer over enkele jaren ook het Haringvliet zal zijn
afgesloten, wordt de ,estuarium-graclien t" onherroepelijk verstoord. Van
grotere omvang nog is de afslu.iting van het Brielse Gat, waarover in hoofdstuk 6.3 meer zal warden medegedeeld.
De grootste ingreep zou evenwel zijn het van de zee afslu.iten van een
belangrijk gedeelte van het kustgebied, zoals inbegrepen in de uitbreid.ingsplannen van het M~asvlakteproject. In hoofdstuk 6.4 zullen de gevolgen
van .deze eventuele mgreep nader warden besproken. I n het algemeen kan
er clit van warden gesteld: Voorne's kus tgebied is een organiek geheel met
een uitzonderlijk hoge diversiteit en differentiatie in milieu en levensgemeenschappen, welke zijn bepaald door geomorfologisch- dynamische en
oecologisch-dynamische omstancligheden. Elke wijziging in deze omstandigheden van buiten af betekent een vermindering van de beschikbare nissen
voor flora e.n fauna en dus een verarming. Hoe abrupter dergel ijke wijzigingen plaatsvrnden, des te grater daarenboven de kans is op onaereauleerde
reacties van de levensgemeenschappen , bij voorbeeld door he; ma~saal afsterven van bepaalde soorren of her zich massaal uitbreiden van soorren.
Door afsluiti ng van de zee brengt men in de aard en het samenspel van
de basisfenomenen langs de kust, re weten zeestromingen, wi nd, o-olfbeweging en sedi mentsverplaatsing, een ernstige wijziging aan, die inde;daad kan
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leiden tot de bovengeschetste ingrijpende veranderingen in het wezen en
de structuur van naruur en landschap, niet alleen van de onmiddellijk -bij de
ingrepen betrokken buitenduineJ?., doch van het gehele kustlandschap.
Daarbij komt nog dat verstrekkende plannen als u.itbre.id.ing van de
Maasvlakte onvermijdelijk secunda.ire storingen met zich meebrengen, zoals
drainage, wegenaanleg en bebouwing.
Tot slot moet warden gewezen op de invloed die zal uitgaan van de
versterking van de zeewerende duinen in het kader van de Deltawet. Aangezien de daarbij betrokken werkzaamheden enerzijds afhangen van de toekomstige ingrepen in het gebied, anderzijds door overleg met de in het gebied werkzame biologen in hun negatieve effecten nog aanzien.lijk kunnen
warden afgezwakt, zal bierop nu niet nader warden ingegaan.
6.3 Gevolgen van de uitvoering van het Maasvlakteproject
De uitvoering van het Maasvlakteproject heeft zijn inmiddellijke gevolgen voor de binnenwaarts ervan gelegen natuurterreinen, clie nu van de zee
zijn afgesloten. Zij grenzen thans aan een binnenrneer, dat terwille van de
zandwinning ten behoeve van de zeewering en de Maasvlakte zelf ontzand
wordt tot een diepte van ea. 40 m. Deze gevolgen zijn:
l. Het Groene Strand van Oostvoorne, het gors dus, is aan het verzoeten
en verdrogen. De kenmerkende vegetaties van zilte, buitendijkse terreinen, die elders in Z.W.-Nederland ten gevolge van het u.itvoeren van
de Deltawerken eveneens op vele plaatsen gedoernd zijn te verdwijnen,
zijn reeds du.idelijk aan het veranderen. Deze ontwikkeling, clie le.idt
tot ruderale vegetaties waarvan in ons land voldoende areaal beschikbaar is, zal zich in versnelde mate voortzetten. Reeds zijn enkele zoutplanten geheel verdwenen, terwijl de uiteindelij ke verliezen zeer aanzienlijk zullen zijn. Zie tabel6.
2. De buitendu.inen, een bij uitstek instabiel milieu, wier wezen wordt bepaald door het directe contact met de zee (zoute zeewind, zand, eb en
vloed, aanspoelsel, waaronder schelpenmater iaal) zijn voortaan van
deze essentiele invloeden uitgesloten. Zij zullen daardoor verstarren, de
vitaliteit van H elm en andere pioniergr assen gaat afnemen, de fijnere
flora-elementen als de Blauwe Zeedistel en de Zeewolfsmelk zullen
verdwijnen om plaats te maken voor algemene ruderale soorten.
3. Het grondwaterregime wordr in het aan het zeer d.iepe binnenmeer grenzende d uingedeelte in een kritieke fase gebracht, daar door het wegvallen van een zandba rriere versneld afstromen van zoet water naar het
binnenmeer niet kan uitblijven . Men is allerwege op zijn hoede, gez.ien
het feit dat het huidige grondwaterregime een van de pijlers is van de
rijke clifferentiatie van Voorne als milieu voor Jevensgemeenschappen.
4. Aangezien een duingebied, van buiten- tot binnenduin, een organiek geheel vormt, zullen verstarring en verarm.ing van de bu.itenduinen een
zekere nivellering van het duingebied als geheel ten gevolge hebben.
De uitvoering van de Maasvlakteplannen veroorzaakt aldus een du.idelijke

85

ver~rming

in de hierachter gelegen natuurterreinen . I n tabel 6 is deze ver-

arnung voor de flora gespeci£iceerd aangegeven.
TABEL 6. Globale schattlng van toename en afn ame van het aantal soorte n hogere planten in
het kustg ebled van Voome gedillerentleerd naar groep van vegetatietypen bij verschlllende ing re pen in het ge bled .
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Struwelen en bosranden
Bossen
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6.4 Eventuele gevolgen van de uitvoering van de uitgebreide Maasvlakteplannen
~~t Maasvlakte II-plan zal de geschetste nivellering als gevolg van de
hutdige Maasvlakte\~erken nog _aanzienlijk versterken en bespoedigen. H et
me_rendeel van alle m het geb1ed te verwachten verarmingen zal zonder
twtjfe_l op reke~g _van juist.. d~e werk.~n moeten worden gebracht. Het
negatteve effect ts ~er ~weeZl]dtg : enerzt]ds zullen, afhankelijk van de cmvan? van de secund~tre mvloeden, soorten verdwijnen, anderzijds wordt het
gebted belemmerd lD een verdere differentiatie, hetgeen neerkomt op een

verminderde toename in rijkdom. Volgens de conclusies van hoofdstuk 3
mag worden gesteld dat een dergelijke verarming evenzeer betrekkmg zal
hebben op de fauna en de levensgemeenschappen.
Thans zal worden nagegaan hoe men zich deze verrijking en verarmingen
moet voorstellen bij uitvoering van diverse werken. Uit de kolommen 2, 3
en 4 van tabel 6 blijkt dat de maxi maal te verwachten verrijking in de flora,
die geschat is op 110 soorten, reeds aanzienlijk word t gereduceerd door de,
imniddels voltooide, afsluiting van het Brielse Gat. H et verschil met de
maximale verrijkingssituatie is vooral gelegen in de lagere prognosen voor
de ui tbreiding van de flora van duinmeren en duinvalleien.
Bij eventuele uitvoering van het Maasvlakte II-plan zal het gehele gebied
van het Zuid-Hollands Landschap en het Natuurmonument Breede Water
een verstarring ondergaan die de ontwikkelingskansen van alle duinlandschappen, uitgezonderd die van de binnenduinen, aanzienlijk zal reduceren.
De kolommen 5 t/m 9 laten du idelijk zien welk een escalatie-effect kan
worden verwacht bij de uitvoeri ng van de diverse facetten van het Maasvlakte II-plan.
De invloed van de afsluiting van Brielse Gat en H aringvliet blijft waarschijnlij k nog beperkt tot de soorten van de stranden, slikken en schorren,
zoals Ges teelde Obione en Laksteeltje (reeds verdwenen) en Zeeweegbree
en Zeealsem, alsmede de soorten die groeien in het zou t- zoet overgangsgebied, bij voorbeeld Lepelblad. Een groot gedeelte van de schorre- en zeeduinplanten zal in het huidige verspreidingsgebied geheel of vrijwel gebeel
verdwij nen, doch wellicht enige n ieuwe groeiplaatsen kunnen verwerven 6p
en v66r de nieuwe werken.
Een eventuele uitvoering van het uitgebreide Maasvlakteplan zou het
gehele noordwestelij ke strand van de zee afsluiten. Zelfs al zou er verder
niets gebeuren, clan mag worden verondersteld dat een dergelijke plotselinge verzoeting en verstarring van het kustwater enerzijds vrijwel alle zoutplanten het leven onmogelijk zal maken , anderzijds de oorzaak zal zijn van
een verruiging van de vegetatie in de buitenduinen , die vooral soorten uit de
Helmgeroeenschap, zoals Zeewolfsroelk en het D wergbiezenverbond, zoals
Bitterling, zal treffen. Daarnaast zijn moeilijk te voorspellen massale reacties te verwach ten in de vorm van op grote schaal afsterven van een of
meer soorten.
Zoals bij de bebandeling van het Brielse Gat reeds geconstateerd kon
worden, brengt het plotselinge verleggen van de kustlijn en het aanleggen
van diepe randmeren het grondwaterregime in een kritieke fase. Een verlaging van de grondwaterstand zou vooral in de grote, primaire valleien, die
juist kenmerkend zij n voor d it gedeelte van Voorne's kustgebied, tot grote
verschuivingen in het plantendek kunnen leiden. Een verlaging van ongeveer
1 meter zal reeds voldoende zijn om de fijn geschakeerde begroeiingen te
doen veranderen in ruige vegetaties met Duindoorn, Kruipwilg en Duimiet.
H et is ech ter mogelijk door uitgebreide techniscbe maatregelen het grondwaterregime bier ter plaatse verregaand te beheersen.
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6.5 lngrepen die de ontwikkeling van Voorne's kustgebied gunstig zouden beinvloeden
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Fig. 13
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Algemeen wordt verwacht dat als gevolg van de afsluiting van de zeegaten in het Deltagebied het verloop van de kus tlijn sterk zal wijzigen. Het
wordt daarbij niet onmogelijk geacht dat v66r de mondingen zandplaten
zullen ontstaan resp . zich uitbreiden . Mocht dit met de v66r het H aringvliet
gelegen H inderplaat het geval zijn, dan behoort een verbinding met de Punt
va n Voorne tot de mogelijkheden, zoals blijkt uit de reeds meermalen gepubliceerde intrigerende situatieschets van R ijkswaterstaat ( zie figuur 13).
Er zou zich dan een breed strand met een ha£ kunnen ontwikkelen. H et
huidige duingebied zou dan evenals bij de uitvoering van het Maasvlakte
II-plan verder van zee komen te liggen, doch via dit ha£ blijft het zoute
water invloed uitoefenen en voorts geschiedt deze ontwikkeling zo geleidelijk dat de levensgemeenschappen zich kunnen aanpassen. T enslotte zullen
de thans tot verdwijnen gedoemde zout- en zeeduingemeenschappen zich
vanuit de huidige groeiplaatsen in dit nieuwe natuurgebied kunnen vestigen.
H et is in dit stadium uitgesloten hieromtrent voorspellingen te doen. Wel
is het duidelijk dat een dergelijke ontwikkeling, uiteraard mits de Maasvlakte niet verder wordt uitgebreid, een waardige compensatie zou betekenen voor het verlies van De Beer en het Brielse Gat.

Mogelijke kustontwlkkellng aan de mond van het H aringvl iet, lndien de Maasvlak te nlet word!
ultgebreld en lndien de te verwachten Hinderplaat met een geleide dam met de kust van Voorne
worden verbonden.
Uit , Drlemaandelijkse Berichten Deltawerken ", nr. 43, Febr uari 1968.

Zeer verstrekkende invloeden zouden voorts kunnen uitgaan van de
sectmdaire werken, zoals industrialisatie in het nieuwe havengebied, de
aanleg van wegen en leidingen en het aanpassen van zeeweringen. Deze invloeden kwmen op dit moment onmogelijk warden overzien .
De in kolom 9 van tabel 6 gegeven getallen moeten dan ook warden beschouwd als mogelijke maxima.
Als samenvatting volgen nu enkele totaalcijfers, ontleend aan tabel 6:
De verwachte verrijking van het gebied zal na uitvoering van de Maasvlakte II-plannen, inclusie£ secundaire werken, van 110 tot 60 soorten afnemen, dus met bijna 50 % . De verarming als gevolg van deze plannen
is nog aanzienlijk: voorlopig moet deze warden geschat op 150 soorten.
Het totale potentiele verlies voor het kustgebied van Voorne bedraagt aldus
200 soorten. I n plaats van 800 soorten hogere planten in een verdere toekomst zal Voorne volgens deze schattingen slechts ruim 600 soorten tellen,
hetgeen een reductie van 25 % betekent.
Uit figuur 10 kan warden afgeleid dat Voorne daarmee de wlieke positie
in NW-Europa geheel zal verliezen.
Tenslotte zij er nog eens op gewezen dat de verarming van de flora slechts
een aspect is van de totale achteruitgang van het gebied. Het is evenwel gebleken dat de flora een goede en boveudien goed a£ te lezen graadmeter
is voor de totale biologische karakteristiek van een gebied.
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Breakers on Voorne
An essay on the scientific value of the coastal area of Voome (the Netherlands) in relation to possible technical works in this area.
This booklet is concerned with the biological characteristics of the
coastal area of Voorne, the Netherlands, with its scientific value and with
the changes this area will undergo as a result of the developmen t of the
Rotterdam harbour and industrial area ,Europoort" in front of the coast
of Voorne.
I t has been composed by M. J. Adriani and E. van der Maarel on behalf of
the Research Group Coast of Voorne. It is based on the extensive literatme
on the area as well as unpublished data from the authors and various other
members of the "Research Group, whose contributions are mentioned in an
, Account" at the end of tlus publication.
. The Foundation for Dune Research publishes this pamphlet, with finanC i a~ support of the Royal Netherlands Academy of Science. Prof. P. J.
G~illard and Prof. G. P. Baerends, president of het Division of Physical
Sc1ences and of the Section of Biology respectively, wrote a preface on
behalf of the Academy.
The publication consists of rwo parts: a general introduction and summary and a documentary text. The latter part is presented in six chapters:
1. Description of the area
2. The coastal area of Voorne as an environment for biotic communities
2.1 History; 2.2 Dynamics and spatial variation
3. Landscape and biotic comunities
2.1 Landscape; 3.2 Flora and fauna; 3 .3 Biotic communities
4. The scientific value of the area
4.1 General viewpoints; 4.2 The value of the area as compared with
the Netherlands ; 4.3 The value of the area as compared with the NWEuropean coastal region; 4.4 T he area as an integral nature reserve
5. The significance of the area for Research and Education
5.1 Organisation of Scientific Research; 5.2 Research Programme; 5.3
Research and University Education; 5.4 Research by foreign investigators; 5.5 The specific signjficance of Voorne for Scientific Research.
6. The future of the area
6.1 The natural development of landscape and biotic communities ; 6.2
Interferences with a negati~e 0fluence on the natural development;
6.3 Consequences of the realisat1on of the Maasvlakte plan; 6.4 Possible
consequences of the realisation of the Maasvlakte II plan; 6.5 I nrerfere nces with a possible positive infl uence on the development of the
area.
This documentation is illustrated with maps, figures and tables.
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Vegeta tion map: The units presented on the map are physiognomically and
structurally defined and may be termed landscape types. Twelve types have
been distinguished: mobile dunes (yellow), dune grasslands ( light green ),
Hippophae rhamnoides scrub (orange), Hippophae rhamnoides - Ligustrum vulgare scrub (pink), Crataegus monogyna and Berberis vulgaris scrub
( red ), Phragmites communis - Scirpus swamps (brown), low slack vegetarians (light blue), Salix repens scrub (light blue punctated ), tall Salix
scrub, Betula verrucosa and Alnus glutinosa woodland (dark green), planted woodland ( dark green punctated ), salt marshes (grey) and dune lakes
( dark blue ) .
Figures:
Fig. 1 Zonation of the dune area near Oostvoorne
Fig. 2 Changes in the coast line since 1608 in the Groene P unt area of
the Voorne dunes
F ig. 3 Changes in the area of the Brielse Gat since 1850; A: 1850, B:
1880, C: 1950, D: 1964.
Fig. 4 Soil development in relation to the vegetation in the dune area of
Voorne
Fig. 5 Distribution of the main groups of plants and animals from the
coastal area of Voorne over the landscape types as well as thoroughness of the systematical and ecological studies of these groups
Fig. 6 Distribution of the rather rare species Viola hirta and the very rare
species Euphorbia paralias in the Netherlands on the basis of a grid
of 5 x 4 sqkm squares
Fig. 7 Distribution of Cakile maritima (A), Festuca ovina (B ), Glaux
mari tima (C) and Koeleria albescens ( D ) in the coastal area of
Voorne on the basis of the local division into landscape compartments
Fig. 8 D istribution of species richness in the coastal area of Voorne on
the basis of the local division into landscape compartments
Fig. 9 Distribution of the number of rare species in the coastal area of
Voorne
Fig. 10 Species richness of the coastal area of Voorne and other areas compared with the standard for the species - area relation in the Dutch
flora
Fig. 11 Situation of the main dune areas along the North Sea coasts, with
indications of lime content ( K
much, k
little ), zonation ( Z,
z), occurrence of slacks (V, v), lakes (M, m) and adjacent salt
marshes ( S, s)
Fig. 12 Diagram of numbers of students per year, number of guest-scientists
and number of excursion ,man days" from 1958-1968
Fig. 13 Possible development of the coastal area in front of the coast of
Voorne if no extension of E uropoort should take place.

=

=
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Tables

Table 1 Distribution of the flora of the coastal area of Voorne over 13
groups of vegeta tion types and three categories of occurrence
Table 2 As table 1, percentages of the Voorne total
Table 3 Distribution of the flora of the coastal area of Voorne over 13
groups of vegetation types and 3 categor ies of occurrence in % of
the total Dutch flora and the proportion of rare species in % of
Voorne and the Netherlands.
Table 4 Distribution of the breeding birds of the coastal area of Voorne
over 5 landscape types
Table 5 Survey of some biological characteristics of the landscape types of
the coastal area of Voorne as compared with the Netherlands ( species nu mber of vascular plants, breeding birds, number of plant sociological alliances, number of groups with many representatives,
number of groups of plants and animals in total)
Table 6 Estimation of increase and decrease in number of vascular plant
species in the coastal area of Voorne per landscape type under
various interferences in the area ( 1: increase with no interference,
from 1950 situation; 2 ibid. after closure of the Brielse Maas, end
of 1950; 3: ibid. after closure of the Brielse Gat (1966) and the
H aringvliet ( 1970 ); 4: ibid, after realisation of Maasvlakte II
plan; 5: decrease with closure of Brielse Maas, Brielse Gat and
Haringvliet; 6: ibid. with realisation of Maasvlakte II plan, 7:
ibid. with fall of the mean water table with at least 1 m; 8: as 6
with secundary works in the extended Europoort area ; 9: ibid.
effects of 6, 7 and 8 combined ).
General introduction and summary

The following is an English version of the first, general parr of the
publication.
The biological richness of the Netherlands in past and present.
The former biological variety in the Netherlands was much greater than
it is nowadays. It was even comparable with that in mountainous areas.
Apart from basic differences in climate, soil conditions, water rela tions,
scale size and stability, it was mainly the former agricultural pattern, based
upon conventional means and methods, which determined the original environmental diversity. This diversity led to a highly complex structure of
biotic communities, organised in ecosystems with a high degree of self
regulation.
Important differentiating human activities were: the gradually decreasing
influences upon the natural ecosystems on growing distances from settlements, the construction of all kinds of roads with gradients of influence
in the direction perpendicular to the roads, superficial mining, e.g. peat digging, and small-scale measures concern ing water control, coastal preservation and land reclamation.
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Causes of the decline in biological richness
The main cause of the decline is the agricultural revolution', with its
fer tilisers, re-allotments, construction of modern paved roads, and later on
the use of herbicides, etc. The industrial expansion strongly intensified this
equalisation and entailed wa ter and air pollution.
The decline in figures
The declin.e can be measured by comparing the available data on the
distribu tion of vascular plants from abou t 1910 with recent data. From the
1400 species existing in the Netherlands, 50 disappeared, 120 have been
limited to less th an 5 localities, 250 others have become rare or very
rare. Together with the species threatened with extinction in the near
future, they constitute over 50 % of the entire Dutch flora.
The average number of species to be found within an area of 10 x 10 sq
km decreased from 350, or 25% of the Dutch flora, to 17% and in urbanised areas even to 10 %. In the R~nmond-area, comprising Rotterdam, its
harbours and its Suburban areas ( 700 sq.km.) the flora decreased from 800
to 700 species and when Voorne is not taken into account, from 680 to
350 species. Especially the rare species, the most sensitive environmental indicators, have disappeared. E.g. the total number of localities of
50 typical rare species diminished to only 6%. For all rare species this
figure is not higher than 20%.
The significance of our 1tature reserves
Most of the remaining ecological difference and biological richness is
concentrated in our nature reserves. Hence these reserves form the main
sources of information with regard to our uncertainty about the optirrull
management of our environment. The Netherlands are comparatively rich
in nature reserves . The nature reserves contain the necessary ecological
,memories". Man is relatively unaware of the means for rhe management
of nature.
It is necessary to learn more about pattern and process in natural ecosystems, in order to develop management rules. These studies must be
carried out in nature reserves.
Some main tasks of human ecology
A conservational management of natu re, which is called nature technique,
may be considered as one of the major tasks of human ecology today,
together with environmental hygiene and open-air recreation facilities.
It is very difficult to add biological variation and ecological stability to
an environment. To learn this art ecologists must almost completely rely
on the nature reserves.
Dutch coastal areas as first-rate 11ature reserves.
Our coastal areas take an outstanding position among our nature reserves. Of all former highly differentiated Dutch landscape types they are the
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only one with qualities still on world level. Life conditions in dunes are
determined by a system of factors that is very suitable for studying biotic
communities on an ecosystem level.
Important factors are: the vicinity of the sea as a constant source of environmental unstability, the topographical relief, the relatively simple composition of the soil, the manyfold influence of the ground water, the preponderance of the oligotrophic component etc. This has led to a strong
spatial differentiation and a great variation in scale sizes and grades of environmental instability.
Where dune areas contact salt marshes the differentiation is further
increased, both by the specific life conditions on the marsh and by the
occurrence of transitional areas.
In many Dutch dune- and salt marsh areas the original variety has been
preserved or even enlarged as a resul t of the conservational management.

52%, in an area that is only 0,05% of the Dutch territory. 240 vascular
species are rare, 10 of these have their only or richest locality on Voat:ne.
The number of species is 4 x the number on an average aTea of that siZe,
the number of rare plants is 13 x the average. No area in the Netherlands or
in the NW European coastal area equals Voorne in this respect.
Most species are found in dune slacks, dune scrubs and dune grasslands.
78% of all typical coastal species are found on Voorne. 111 species of
breeding birds are known, i.e. 66% of the Dutch total.

The coastal area of Voorne as a first-rate nature reserve
The area has a size of 1600 ha, an extraordinary great variation in life
forms and 75% of it is protected as a nature reserve. Consequently the
area as a whole may be considered as a first-rate nature reserve.

Scientific research
Research is stimulated by the Foundation for Dune ReseaTch, established
in 1946. In 1952 the Biological Station ,Weevers' D uin " was built.
1958 it became the botanical depar tment of the Institute for Ecological
Research with full-time staff members. 1968 a laTge new building was
put into use, which is entirely devoted to research in the coastal area of
Voorne. Also in this respect Voorne has a unique position.
Much research is going on. Some tens of investigators work in the area,
most of them being united in a Research Group Coast of Voorne. University education makes an intensive use of the area. From 1958 70 students
carried out research for their MSc degree. Two dissertations were published
on the area, three others are in preparation. For 8 dissertations, among
which three foreign ones, research on Voo rne played an important role.
Some 150 scientists from 11 countries have visited the area. Over 300 papers and books have been published on the area, covering 2000 pages.

History
The first considerable dune formations date from the Middel Ages, the
present form of the area was achieved about 1600. These medieval dunes
consist of local dune formations, enclosed marshes, cu r-of£ creeks and dune
dikes. After period this new more or less continuous dune ridges were
formed on the beach, cutting off from the sea large primary dune slacks.
This periodically occurring process has continued until 1935. Manifold human activities have changed the face of the dune system, e.g. the cu tting of
wood, grazing, dune fixation. The recent extensions of the dune system
( ridges of 1926 and 1935) are probably pru·tly due to this fixation of the
older dunes .
Changes in the estuarian parts of the area are also due to human activities. E.g. the salt marsh and ,green beach" area Groene Strand and Strandhaak van Oostvoorne have come into existence after the digging of the
Nieuwe Waterweg. The consequences of the recent closure of the Brielse
Maas and the BrieJse Gat do seriously detract from this former positive
effect.
Variation in the environment
This variation is based on the differentiation in soil and climate in the
course of the history of the arera. The main gradients are r ich in lime poor in lime; sal t -fresh; day - sand; wet - dry; instable- stable conditions.
Richness of flora and fauna
29 groups of plants and animals are characteristic for the area, i.e. 70%
of the Dutch total. About 700 species of vascular plants are known, i.e.
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Richness of biotic communities
Some hundreds of local biotic communities are known. The most differentiated landscapes are dune slacks, dune lakes, du ne scrubs and dune grasslands. 56 plant sociological alliances are represented in the area, i.e. 63% of
the Dutch total.

The scientific value
T his value is primaTily determined by the unique position the area occupies wi th respect to the variation in environmental conditions, biotic communities and species composition. As such it is an outstanding study area
for ecosystem research in favour of na ture management. The ecosystems of
the various landscapes form an integrated complex that is more valuable
than the sum of its parts.
This value is still increased by the prominent reserve status of the area
and by the presence of a large, well-equiped biological station as ,Weevers' Duin" is.
The future of the area
Expectation as to the future of the area must be based on the assumption
of an undisturbed development. Under such undistuTbed circumstances the
variation of the area will increase more and more as a result of a further
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stabi]jsation of the area. It is estimated that some 100 new species will
enter the area in the next few decennia .
However, this theoretical expecta6on is already influenced by the effects
of the closure of the Brielse Gat, which forms part of the Europoort works.
These and further more radical technical works will have a twosided negative influence on the biotic diversity of the area: a direct decrease in diversity and a lower rate of increase. Changes in diversity have been estimated
by means of estimations of changes in the vascular flora.
Phase 1: Closure of the Brielse Maas, Brielse Gat and Haringvliet: estimated loss 5 %
Phase 2: Ex tension of the Europoort area in front of the coast of Voorne ;
, Maasvlakte II plan" without secundary works: estimated loss 10%.
Phase 2 with fall of the ground water table of at least 1 m: increase of
loss to 16% . This fall might be prevented, however, by special technical
measures.
Phase 3 : Realisation of secundary works such as industrialisation, construction of roads and pipe lines; estimated loss 14%.
The maximal possible decrease, when all phases would have been passed
through, amounts to 25 % .
I t is clear that such a loss would deval uate the coastal area of Voorne in
a disastrous way.
There are some positive perspectives : a gain in diversity would be
reached if no harbour and indus trial expansion should take place, but still
the coast of Voorne would be connected with a sand bar , Hinderplaat" in
the mouth of the H aringvliet. (Fig. 13). This would mean a compensation
for the loss of the nature reserves around the Brielse Gat.
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V erantwoording
Deze brochure is tot stand gekomen uit een opdracht van de Stichting
Wetenschappe]jjk Duinonderzoek aan de leden van haar Werkgroep Kustgebied Voorne c.a. De tekst werd geschreven door de samenstellers op basis
van de literatuur alsmede ongepubliceerde gegevens van 1eden van de Werkgroep Kus tgebied Voorne en enkele anderen. De samenstelling geschiedde
in overleg met de leden van deze Werkgroep, met dien verstande dat de
samensrellers verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze brochure.
De hoofdstukken 2 en 5 zijn van de hand van Dr. M. J. Adriani, waarbij voor hoofdstuk 2.1 een ontwerp van Jkvr. Drs . C. J. M. Sloet van Oldruitenborgh werd gebruikt. De hoofdstukken 1, 3 en 4 werden geschreven door Dr. E. van der Maarel. De overige tekst kwam in nauwe samenwerking tot stand tussen de samenstellers, waarbij de inleiding tot de
algemene samenvatting werd ontworpen door C. G. van Leeuwen.
De voornaamste literatuur over het kustgebied van Voorne is opgenomen
in de literatuurlijst. Een volledig overzicht van publicaties over dit gebied za1
binnenkort verschijnen in het Mededelingenblad van de Werkgroep Kustgebied Voorne.
Werenschappelijke bijdragen van de volgende onderzoekers konden worden verwerkt in de brochure:
Dr. M . J. Adriani (Biologisch Station ,Weevers' Duin"): bodemgegevens
hoofds tuk 2, gegevens hoofdstuk 5.3 en 5.4, sarnenstelling figuren 4 en 12.
C. J . M . Alders (Biologisch Station ,Weevers' Duin"): eigen waarnemingen van broedvogels en compilatie van overige gegevens op dit punt, samenstelling tabel 4.
Drs. C. Bas ( Rijksherbarium) : gegevens over paddestoelen, hoofdstuk 3.2.
Dr. A. H . J . Freijsen ( Biologisch Station ,Weevers' Duin"): gegevens over
het milieu hoofdstuk 2.
Dr. T . W. J. Gadella (Instituut voor Systematische Plantkunde Utrecht):
gegevens over biosystematisch onderzoek hoofdstuk 3.2.
Mej. Drs. E. Heeres (Biologisch Station ,Weevers' Duin"): statistisch
werk m.b.t. de floragegevens en de gegevens van de hoofdstukken 5.3 en
5.4.
L. W . G. Higler ( R.I.V.O.N.): hydrobiologische gegevens hoofdstukken
3.2 en 3.3.
D . van der Laan (Biologisch Station ,Weevers' Duin"): sarnensteljjng vegetatiekaart door synthese van de vege tatiekaarten van D . van der Laan,
Dr. E. van der Maarel, Drs. F. H. F. Oldenburger en Drs. C. J. M . Sloet
van Oldruitenborgh.
Drs. J. van der Land (Rijksmuseum van natuurlijke Historie): faunistische
gegevens hoofdstukken 3.2 en 3.3.
Drs. P . Leentvaar (R.I.V.O.N.): hydrobiologische gegevens hoofdstukken
3.2 en 3.3.
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Dr. E. va n der Maarel ( Botanisch Labora torium Nijmegen ) : landschapstypologie hoofdstuk 3 .1, floragegevens hoofdswk 3.2, gegevens hoofdstukken 4.2 en 4.3, samenstelling tabellen 1, 2, 3, 5 en 6 en figuren 5, 6, 7, 8,
9, 10 en 11.
G. Meyvogel (Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten): broedvogelgegevens over de reservaten Breede Water en Quackjeswater voor hoofdsruk 3.2.
Drs. R. Peelen (Delta Instiruut Yerseke) : hydrologische gegevens hoofdstukken 2.2 en 6.3.
Ir. ]. ]. Pilon (Deltadienst Rijkswaterstaat): technische en hydrologische
gegevens boofdstukken 2 en 6.
Ir. P. Santema (Deltadienst Rijkswaterstaat) : gegevens boofdstuk 6.
Jkvr. Drs. C. ]. M. Sloet van Oldruitenborgb (Afd. Natuurbeboud en Natuurbeheer Landbouwhogeschool ) : samenstelling figuren 2 en 3.
Dr. Ph . Stoutjesdijk ( Biologisch Station , Weevers' Du in"): klimaatgegevens boofdstuk 2.2.
Drs. A. Touw ( Rijksberbarium): bryologiscbe gegevens boofdstukken 3.2
en 3.3.
Prof. Dr. L. Vlijm ( Zoologisch Laboratorium Vrije Universiteit Amsterdam ): faunistische gegevens hoofdstuk 3.2.
J. H. Wessels (Biologisch Station Weevers' Duin"): bodemkundige gegevens hoofdstuk 2.2.
Voorts zij vermeld dat de volgende onderzoekers de tekst van de brochure
hebben gelezen en veranderingen hebben aangegeven:
Dr. Ir. W. G. Beeftink, Delta-Instituu t voor H ydrobiologiscb onderzoek;
Dr. W. H . van Dobben, Instituu t voor Oecologisch Onderzoek;
Dr. A. H . ]. Freijsen, Biologisch Station ,Weevers' D uin";
D . van der Laan, Biologisch Station , Weevers' D uin";
Drs.]. van der Land, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie;
Dr. Ir. H . N. Kluyver, Instituut voor Oecologisch Onderzoek;
Drs. P. Leentvaar, RIVON;
C. G. van Leeuwen, RIVON;
Ir. ]. J. Pilon, Deltadienst Rijkswaterstaat;
Drs. J . Rooth, RI VON;
Drs. P . Schroevers, RIVON;
J kvr. Drs. C. ]. M. Sleet van Oldruitenborgh, Afd. Natuurbehoud en Natuurbehoud Landbouwhogeschool;
Dr. Ph. Stoutjesdijk, Biologisch Station ,Weevers' Duin";
Drs. ]. H . ]. Terwindt, Deltadienst Rijkswaterstaat;
Prof. Dr. V. Westhof£, Botanisch Laboratorium, Nijmegen.
Mej. P . Verboom ( Oostvoorne ) en Mej . D. M . Bloem (Nijmegen ) hebben
met toewijding het vele aan de voorbereiding van deze brochure verbonden
typewerk verricht.
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De volgende instellingen waren op een bijzondere wijze betrokken bij de
ui tgave van deze brochure :
.
.·
de Koninklijke Nederlandse Akadem1e van Wetenschappen die aan haar
Ieden Prof. Dr. P. ]. Gaillard en Prof. Dr. G. P . Baerends verzocht een
voorwoord te schrijven en een subsidie verleende;
de Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek, die de uitgave van de brochure op zich heeft genomen ;
de Directie Algemene Dienst van Rijkswaterstaat, die de bewerking en
lithografie van de vegetatiekaart verzorgde;
de Topografische Dienst, die deze kaart d.rukte;
het Biologisch Station , Weevers' Duin", de botanische afdeling van het
Instituut voor Oecologisch Onderzoek van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, dat op veledei wijzen heeft bijgedragen tot
het totstand.komen van deze brochure.

Fotodocumentatie: Vegetatie- en Iandschapsfoto's D. van der Laan, Biologisch Station Weevers' Duin". Opname van het nieuwe Biologisch Station
,Weevers' D~in" Dr. Ph. Stoutjesdijk, Biologisch Station ,Weevers' Duin" .
Tekeningen: S. Vergouw te Zaandam.
Figuur 13: met toestemming van Rijkswaterstaat, Deltadienst.
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