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In nieuwe. luxe uitvoering ligt thans het rijk geïllustreerde 
"Voorne-Nummer.'' van ons maandblad voor U. De reeds zoo 
vaak ondervonden en zoozeer op prijs gestelde hulp onzer 
deskundige medewerkers heeft ook thans niet ontbroken en zoo 
zien we Voorne, dit heerlijke brok natuur, waar · t Augustus
congres gehouden zal worden, op velerlei wijze besproken . en op 
verschillend gebied toegelicht. We meenen op deze plaats een 
woord van hartelijken dank te moeten richten tot all�n, die aan 
het tot stand komen van dit Voorne..-nummer hun steun verleenden. 
En voor "Natura" in zijn nieuwe kleed vragen we, dat het evenals 
tot nu toe, mag_ gedragen worden door de sympathie van al 
onze leden. 

Breda, Juni_.) 934. A. L. C. A. v. NIJNANTEN. 
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1. TOPOGRAFIE. 

n het Noorden begint liet duingebied bij 
den "Steenen Baak", waar het eenvoudig 

,· een smalle duinrichel vormt, opgestoven 
tegen de dijken, welke het Kruininger gors begrenzen. Vanaf den 
Koepel Zeeburg worden de duinen breeder, en loopen hier als be
grenzing ,van 't buitengoed "Mildenburg", dat reeds in de 17e eeuw 
bestond, doch toen nog slechts door een bemanteling omgeven was, 
de voortzetting van den Noorddijk. Deze Noorddijk is ook verder 
naar het Zuiden te vervolgen, en is bij de Heveringen grootende.els 
-onder de duinen geraakt. De Heveringen sluiten zich ten . Oosten 
hierbij aan, ·en ten Westen van die He-vei.-ingen worden de duinen 
veel �reeder. In het Noorden van die duinen zijn zij, ten behoeve 
van den watervang der waterleiding voor Brielle, afgesloten. Aan · 
de zeezijde worden de oudere duinen begrensd door een moerassige 
_vlakte, welker noordelijkste deel veranderd is in een vliegveld, en 
,die in het 'Zuiden eindigt in het Breede Water, een der beste vogel� 
gebieden van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten. 
De duinen ten Noorden van het Breede Water zijn eigendom van 
de Maatschappij Voorne' s Duin, en op toegangskaart te betreden. 
Aan de landzijde is het Breed_e Water door een smalle strook 
hooge duinen gescheiden van het vogelgebied de Paardenwei, dat 
weer door den Pietersdijk gescheiden is van het daarachter gelegen 
Windgat; een beboscht gors. Ten Zuiden van het Breede Water 
wordt het duin zeer breed. Het wordt Boschduin genoemd, en is 
aan de landzijde begrensd door een vlak. betrekkelijk laag ge
deelte, het Waterbosch, dat door een smalle duinstrook, de Vallei, 
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van den polder is gescheiden. Het hoogste punt in het Boschduin 
wordt gevormd :door de "Zwarte Hoogte", met dennen begroeid 
en overal van verre zichtba.ar; en een fraai ·uitzicht gevend op het, 
met lage duintjes aan de zeetijde bedekte gorsgebied "het. Groene 
Strand", een rijk broedgebied in het voorjaar. Van den Zuidpunt 
van het Breede Water tot de kust van het Haringvliet loopt over
langs door dit Boschduin een 01,1d kustduin, genaamd de Branddijk, 
op vliegtuigfoto'� goed waar te nemen. Dan loopen de duinen in 
Zuidoostelijke richting· langs het Haringvliet verder, ze zijn hier 
vaak vrij smal en droog en hebben de oude dijken der polders meest 
geheel overstoven. Hier liggen aan de binnenzijde der duinen, 
tegen die dijken,: e!lkele plasjes. zooals de Ganzenpoel, en de Lieze
put. Het gedeelte biJ den polder Oud-Rockanje is als buitenplaats 
"Stekelhoekduin" voor het publiek afgesloten, in het gebied . ten 
Noorden ervan bevihdt :z:ich een nieuwe weg naar zee, �aardoor 
hier he.t strandlev�n mogelijk· geworden is. 

In de droge duine.n ten Zuiden van het Schap�ngors. grenzend 
aan het beboschte gebied van de "Ronde Wei" (Weyer, d.-i. vijver. 
naar een ronden vijver erin), ligt een hooge top, het Koepel duin, 
vanwaar men een fraai uitzicht heeft op het geheele gebied van 
het Quackjeswater en den oever van Goeree. Vanuit de Ronde Wei 
is het gebied van het Quackjeswater gemakkelijk te bereiken. Het 
open water wordt hier door een moerassigen rietzoom omgeven, 
die zeer mooie gedeelten dic:ht bosch bevat, waardoor paden �et 
1oopen gemakkelijker maken. Ten Zuid-Oosten van dit waterrijke 
gebied vindt men de prise d'eau van He1Ievoetsluis, en wordt he.t, 
ten deele beboschte duin spoedig een smalle 2:oom, die dicht bij 
Hellevoetsluis eindigt in een vochtig duin9ebied, dat tegen de dij
ken is aangestoven. 

Sinds meer da11 honderd jarén wordt het duingebied buiten� 
gewoon goed besdJ,ermd, en heeft dientengevolge zijn ouden lu!ster 
kunnen behou_den, ondanks de aanvallen, die er van de zijde van 
waterleidingen op werden gedaan, doch die alleen de uiterste ge
bieden hebben kunnen aantasten. 

Daardoor zijn deze duinen ongetwijfeld de meest instructieve van 
alle duinen van Nederland, en moeten ook uit dit gezichtspunt 
worden bekeken. Het gebied rondom het Quackjeswater, het 
Bosch�uin en het daaraan grenzende gebied om het Breede \V ater 
zijn bezit van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumen_ten 
in Nederland. 
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2. GESCHIEDENIS EN GEOLOGISCHE BOUW. 

De ondergrond der duinen van Voorne wijkt van die der Noord
en Zuid-Hollandsche duinen aanmerkelijk af. Terwijl deze laatste 
gelegen zijn op een 011dergrond, -�elke hoofdzakelijk uit zand- en 
veenlagen bestaat, is die der Zuidhollandsc?e eilanden opgebouwd 
uit een op ongeveer 5 M. onder N.A.P. gelegen vrij dikke kleilaàg. 
welke haar ontstaan te danken heeft aan het dichtslibben van een 
uitgebreiden riviermond. Deze moet men zich voorstellen als be-

Overzicht ·van het Waterbosch, het Boschduin en het .Groene Strand. 

De Branddijk_ is· als duioréeks duidelijk-· zichtbaar. 
Foto K. L. M. Fig. 5. 

staande uit een, ten deèJ met riet b�d�kt,.: g'ebied, ·_ eenigermate in 
uiterlijk overeenkomend met den vr��_girei::{ ·· Bi_esb�sch, . waar ver
schillende stroomingen een _. ·afzëtting van- .kleilagen aán de oevers 
- bevorderden, doch in het stroomgeulengebied zelf ju�st belemmer�· 
den. Daardoor is de kleilaag· geenszins een gelijkmatige laag, doch 
bestaat zij allereerst µit zeer verschillend gegroep�erde zeeklei- en 
rivierklei-afzettingen. ( voo-�nanielijk zeeklei), telkens onderbroken. 
in verticale richting :door veenscholle� en schdpenbanken, en in 

horizontale rich!ing ,door de stroomgeulen. In sommige dier geulën 
is de kleilaag geheel afwezig, zood at moet worden aangenomen. 



0 

dat hierin een vrîj sterke strooming heeft piaats gehad: Zu1k een 
gebied is b.v. dat, gelegen .onder het Breede Water en de Paarden:. 
wei, thans nog bij de boeren bekend als "De Kreek" ,  en waar tot 
ongeveer 1 600 nog steeds een kreek Uep, •die een zwakke plaats in 
de bedijkingen vormde, waardoor . voortdurend overstroomingen in · 
het gebied van ' het Wintgat en Stuifakker plaats konden vinden,. 
en waaraan het leggen van den Pietersdijk er dwars doorheen een 
einde moest .maken. Nog in 1 570 is hier sprake van een groote 
overstrooming. waardoor tal van wielen ontstonden, welk� ten 
deele thans nog . aanwezig zijn (bijv. even achter de , ,S.chaaps
kooi ' ',) . 

Enkele gebieden zijn reeds vroeg als moerassige eilanden boven 
water komen te liggen, nadat oude overstroomingen lang vóór de 
middeleeuwen oudere eilanden volkomen hadden verwoest. Deze 
jongere e.ilanden. zijn de gebieden rondom het dorp Oostvoorne . 
( o.a. de Heveringen ) ,  verder een tweede gebied bij de Golfbanen, . 
op de grens van de gemeenten Rockanje en Oostvoorne, dan een 
gebied ten Zuid-oosten van het Breede Water, en vermoedelijk 
een eiland ten Zuidwesten van de polders Oud- en Nieuw 
Rockanje. 

: > . <:�-;ft·� · .. î 
1 • 

• -
� '.,, 

•
• •  . . . 

., 

· · · · ,_�;; :rüt� ·{:; 
: '"·-- ·. ·� 

. • • .. •L �-- � -- -- • ---•'--'-'• �...» 

Gezicht over qet gebi.ed van het Quackjeswate� en de Ronde Wei. 
Foto K.  L.  M. Fig. 6. 
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De overige streken werden in den loop der miödeleeuwen vànufr 
. deze kernen ingepolderd, en de· naar zee gelegen stukken veP.nden 
dicht, of werden door op de ·kust aanrollende zandbanken ingesloten 
en tenslotte geheel verzand. Thans heeft nog zoo'n proces plaats 

· aàn de Zuidwest-punt van het eiland, waar ·zich weer een groote 
zan.dbank heeft gevormd die snel naderbij · komt, ·  en · zich in de 
naaste toekomst geheel met de kust Zétl ver�_enigen. 

Op het zeewaartsche gedeelte van · deze zä�dbanken vormen zich, 
als zij eenmaal aan de kust zijn _aangesloten, nieuwe duinen. Daar 
deze het door den wind landwaarts ingeblazen zand opvangen , 
krijgen de reeds bestaande duinen geen · zandtoevoer meer. Dit 
alles zal twee gevolgen hebben: in de eerste plaats ontstaat er 
a.h.w. een periodische afwisseling van strandvlakte en duinen en in 
de tweede plaats zal het duinlandschap in het algemeen laag en 
weinig aaneengesloten zijn, behalve op die plaatsen, waar de zee 
door kreeken nog langen tijd toegang had. Men vindt dáár thans 
de hoogste toppen. 

Dat in de duinen zoo'n periodieke groei heeft plaats gehad, ver
toonen nog zeer duidelijk de duinen van het. zgn. Boschduin. Hier 
vindt men eerst een betrekkelijk oud dutngebied, dat vóór het jaar 
1 570 reeds aanwezig was, en tegen den _ouden Noorddijk ontstaan . 
is·, het toenmalige gors met zand overdekkènd. Vervolgens heeft 
een plotselinge snelle duinvorming het aanzijn gegeven tot een 
ho0gen duinrichel, welke op een kaart van 1608 als ui terste duin
reeks te vinden is, en die thans als Branddijk in den volksmonq nog 
bekend is. Deze reeks wordt nu naar de �eezijde begrensd · door 
groote moerassen, die een rest vormen van het daarvoor gelegen 
gors, en dit gorzenrestje wordt naar zee opnieuw begrensd door 
een vrij hoqge duinenreeks, welke de uiterste quinreeks voorstelt, 
welke in ongeveer 1 880 op de stafkaart werd opgeteekend. Hier
vóór ligt een moerassige, nog weinig begroeide vlakte, die nog 
bij menschenheugenis het strand was. Omtsreeks 1 9  l O begon een 
nieuwe periode van duinvorming, welke nu reeds zoover gevorderd 
is, dat nog slechts enkele geulen een open verbinding met de zee 
vormen, doch daartusschen zijn reeds meer dan 6 meter hooge duin
rijen ontstaan. Zal de thans op het eiland aansturende zandbank 
uit het Zuidwesten, welke nu niet eens meer· met vloed onderloopt, 
tegen het breede strand zijn aangekomen, dan zal ook daar · weer 
duinvorming ontstaan. 

D� duinen langs het Haringvliet zijn zonder twijfel op eenigszins 
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De punt van het eiland, met het groene strand. 
Luchtfoto K. L. M. Fig. 7. 

andere wijze ontstaan, doch moeten geologisch nog grootendecls 
worden onderzocht. Het gebied direct ten Oosten"· van het Bosch
duin, aanslu itend op den polder de Drenkeling, waarmee weer het 
Meertje van Rockanje een natuurlijk geheel vormt, zal vermoedelijk 
het langst gors geweest zijn; andere gedeelten · zullen ten deele 
zijn weggeslagen. Aan de binnenzijde van deze duinen hebben in 
en na  de middeleeuwen, tusschen de duinen en de dijken in, door
braakgebieden gelegen, langen tijd met water bedekt, thans groo
tendeels drooggemaakt. Zij zijn op oude kaarten als "Swijn ' '  te 
vinden. Onder deze duinen liggen vlakke v_eenp��ten, die aan het 
str�md . bij Rockanje tevoorschijn komen, en waarop deze jongere 
duinen rusten. Het gebied rondom_ en ten Oösten van het Quackjes
water is tot in de 1 7  de eeuw een open · inham van het Haringvliet 
geweest, met den mond gekeerd naar H ellevoetsluis . Het is een 
rest van de Goote-monding, door welke rivierarm de schepen van
uit het Zuiden Den Briel konden bereiken. Het Quakjeswater is 
hiervan een rest. 

In_ het gebied ten Zuiden van het dorp Oostvoorne ligt naar de 
landzijde nog een iets oudere duinstreek, welke als de H everingen 
bekend is . Deze H everingen zijn wellicht de resten van een duin-
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gebied uit ·, de eerste eeuwen onzer jaart�lling op het oude eiland 
ván; · Oostvoor:µe ontstaan . .  Het is waarschijnlijk� dat zij later door 
jonger duinzapd z.ijn overd�·k..t, en slechts op enkele plaatsen nu 
nog boven. het jongere duinzand uitsteken; aanwijzingen daarvoor 
zijn dunne humuslagen, _ welke in die duinen gevonden worden, en 

oude begroeiingen van het duinoppervlak vertegenwoordigen. 

3. HYDROLOGIE. 

De stand van het water in de duinen, die van het grootste belang 
is, zoowel voor den plantengroei als voor de -vorming van het land
schap, is van verschilJend·e factoren afhankelijk. Alle tezamen heb
ben deze tot gevolg, dat, in het algemeen, de grondwaterspiegel in 
het duin_ aanmerkelijk hooger is, dan die van de omgeving, zoowel 
zee- als landwaarts. Nu treden er twee belangrijke waterbewegin
gen op, een neerdalende, ,die in de diepte in een horizontale en 

daarna in een stijgende verandert, en, aan e� direct onder de opper
vlakte, een zijdelings afvloeien_de. Zoo vindt men bovengronds ·ver
schillende afwateringen, eenige naar zee ( b.v. in het Noor.den, in 
de buurt van �et vliegveld), andere naar het land, zooals de beek
jes, die de geestgronden ten Z. van het dorp Oostvoorne bevloeien 
en talrijke afwateringen naar de polders, die het zoute polderwater 
verzoeten. Doordat, althans in de noordelijke helft der Voornsche 
duinen, op geringe diepte een ondoordringbare kleilaag aanwezig 
is, heeft in dit gebied maar een geringe neerdalende waterbeweging 
plaats en komt ook dit water, tezamen met het direct onder de 
oppervlakte afvloeiende, eenerzijds in zee, anderzijds_ in de polders. 
De snelheid van het afvloeien in de diepte wordt soms nog be� 
invloed door de zeer gemakkelijk doorlaatbare grove schelpbanken. 
die men hier en daar in den ondergrond, boven de klei aantl'eft. 
Een belangrijk gedeelte van het opgevangen regenwater wordt 
echter vastgehouden door het duinzand zelf, vooral op de plaatsen, 
waar het gemengd is met fijn, slibachtig materiaal. · In die gedeelten 
wordt de afvloeiing sterk geremd en hier en in de lage · deelen 
ontstaan moerassen en zelfs plassen en meren, waaraan deze du1nen 
zoo rijk zijn en waardoor de �eldzame flora en fauna ontstonden, 
die hier in het duingebied van Voorne worden aang-etroffen. Zonder 
eenigen twijfel is . dus de s5=hoonbeid en ·belangrijkheid van deze 

duinen· afhankelijk van d�n waterrijkdom, ondanks de betoógen, 
die wel eens van den kant der watërleidingen daartegen worden 
gehouden. In hoeverre dit het geval is kan ieder der excursisten 
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dezen zomer zonder meer waarnemen, die de flora vergelijkt vart 
het gebied, juist ten zuiden van Oostvoorne, met de _  begroeiing, die 
men o'ngeveer een kilometer zuidelijker, buiten de invloedssfeer van 
de prise d'eau van . den Briel , aantreft. Men moet daarbij bedenken; 
dat de duinën rondom de prise d' eau vroeger een even rijke flora 
hebben gehad, als de thans verderop liggende gehieden. 

Thans is de hydrologie. van het ge.bied ten Noorden en in de 
buurt van het ·Brèede Water vrij nauwkeurig bekend, dank zij 
onderzoekingen welke met het oog op een eventueel plan voo.1: 

Overzi:cht der ch!oorgehalten · in, de duinen ten N. van het Breedc Water. De 
getrokken pijlen geven de punten . aan,. wa,ar, telkens .even ten Westen van de 
hoogste chloorgehalten, de duinvorming abn'ormaal is; de gestippelde pijlen wijzen 
op de g�bieden, waar de dui�en in cultuur werden gebracht ( laagste chloorgehalte) , . . . 

Fig. 8. 

een w�ter1eiding ( o�zaliger · gedachte:nis ) in dit ma�gdeÜjke qu.in
gebied in het vorig · jaar zijn verricht. Allereerst is daarbij interes,
sänt het zoutgehalte van het duinwater. 
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Het regenwater heeft, steeds verder het duin · van bovenaf bin
nendringend, het zoute zeewater in oudere . duinen · vërdrongen. 
Maar hie! stuitte het op de voor watèr ondoordringbare kleilagen, 
welke op ongeveer 5 M. - N.A.P. onder deze duinen, hoewel 
niet geheel onafgebroken, gelegen zijn '. Onder deze kleilagen heeft 
de verzoetende werking van net naar beneden dringende regen
water dus niet plaats gehad, zoodat we . daar plotseÜng veel zouter 
water vinden { 2000 mgr. chloor per liter ) .  Het is voor de con
sumptie dus totaal onbruikbaar, zoodat een eyentueele prise d' eau 
( waarvan we h9pen zullen, dat zij nooit dit duingebied zal be
reiken ) aangewezen is op het water, dat boven de kleilagen staat, 
terwij l e�n reserve . ( zooals bij de waterleiding bij den Haag of  
bij Haarlem aanwezig ) hier ten eenenmale -ontbreekt. Het is  te 
begrijpen, dat op de plaatsen, waar de kleilagen zoo goed als 
ontbreken, het regenwater dieper den bodem is ingezakt, maar 
ook, dat bij · een_ wateronttrekking deze plaatsen als even zoovele 
lekken zullen kunnen gaan werken, waardoor het zoute water naar 
boven komt, en het water ondrinkbaar maakt. 

In de allerjongste gedeelten van het ,duingebied heeft het zöëte· . 
regenwater nog geen kans gezien, om het zoutere zeewater te ver� 
dringen . . Dezen toestand vindt men derhalve in de jonge duintjes 
langs de westkust van het eiland,·. waar'. reeds een paar meter onder 
de oppèrvlakte het zoutgehalte van het water stijgt tot meer dan 
3000 mgr. chloor p�r liter. Merkwaardig is daarbij, .dat in de huurt 
van Oostvoorne, vermoedelijk door de zuigende werking van de 
prise d' eau van Den Briel. deze verzouting veel meer landwaarts 
indringt, dan verder naar het Zuiden. De hier aan 't strand staande 
kraampjes kunnen dan ook geen water krijgen uit wellen, hetgeen 
b.v. wel het geval is in het oude strandgebied bij Rockanje. Het 
sterkst treedt de invloed van de zee wel · aan het licht op het zgn.. 
Groene Strand, waar het water aan de oppervlakte sterk zout blijft, 
ondanks den regenval. Het oppervlaktewater heeft hier zelfs iI?, 
het voorjaar nog een chloorgehalte, dat afwisselt van 800 tot 2500 
mgr. per liter. Het spreekt vanzelf, dat de flora en fauna in deze 
gebieden den invloed hiervan ondervinden zu1len, zoodat het niet 
te verwonderen valt, dat tal van zoutplanten, ja zelfs zeevisschen 
en garnalen in de plasjes hier gevonden worden, zoodat een geheel 
afwijkend gebied ontstond, dat voor den florist van een bijzonder 
interesse is. 

Daarnaast is gebleken, dat het zoutgehalte van het duinwater 
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· , 
vrij sterk wisselend is, en een bepaalde verdeeling laat zien, die 
verband houdt met de gebieden, waaronder de kleilaag slec�ts dun 
is, en, tengevolge van een vroegere stroomgeul,  een diepe zak vormt. 
Het bijgegeven kaartje laat dit duidelijk zien . lVJet deze zoetere ge-
bieden komt nu ovei;een een indringen van cultuurland in het duin, 
terwijl het duin in de iets zoutere gebieden niet . in cultuur kwam. 

Ook de waterstand heeft, zooals gezegd, invloed op de· planten-
groei. Üyer het algemeen kan men zeggen, dat de waterstand in 
verschi1lende gedeelten der duinen bij zonder hoog is, uitgezonderd 
in de omgeving van de bei_d� prises cl' eau, bij Oostvoorne en bij 
Hellevoetsluis . Wel beziÜeri<." neide gebieden grootere meren, maar 
de er omheen liggende duinen vertoonen .het droge type. Door 
het Breede Water en de Paa.rdenwei wordt de waterstand in de 
onmiddellijke .omfJeving verlaagd.  Deze duinen vertoonen dan ook 
floristisch een ander beeld dan elders, hoewel de verschillen niet 
zoo sterk opvallen. Eveneens onttrekt de Brielsche waterlcidinu 
aan de duinen reeds zooveel water, dat tot op groeten afstand cl� 
waterstand aanmerkelijk verlaagd is, en vochtige duinpannèn ook 
in dit gebied uitdrogen. Dientengevolge zal men hier de eigenlijke 
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duinflora minder aantreffen, dan in het Boschduin b.v . .  waar zij 
zeer typisch is. 

Zoowel ten Westen als ten Oosten, van den Branddijk treft men 
in het Boschduin een groote reeks IllOerassen en meertjes aan, de 
r�sten van vroeger strandvlakten, al,thans wat de grootste ervan 
1r,etreft. Ook het Breede Water is zoo'n strandvlakte. Waàr deze 
\.'lakten ongeveer liggen op het duinwaterniveau,- zullen ze zeer 
vochtig of zelfs met water gevuld zijn. De paadjes ( o.a. e.,en zeer 
schilderachtig pad over dén Branddijk ) kronkelen zich grillig tus-

. 1 

schen de moerassen door, zooveel mogelijk de hoogste punten 
houdend. 

Ten Zuiden van het dorp Rockailje vertoonen de duin�n meer 
het aspect van de duinen �an de vastelandskust; ze zijn dr�ger, en 
de vlakten zijn er minder '.in aantal. Toch heeft men ook hier nog 
lage gedeelten, �elke echt�r meer overblij fselen zijn van vroegere 
doorbraken of inhammen van de zee ( zooals het Quackjes Water) .  
Daar de ondergrond dezer duinen goeddeels een anqere is dan in 
het Noord--W esten, is ook de .verdeeling van het water anders, 
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maar deze is nog slechts zeer oppervlal<kig bestudeerd. Een andere 
planten$roei is er mede een gevolg van. 

De voornaamste zeer vochtige streken in het duingebied van Voorne, welke 
aan dit gebied het uiterlij� geven, dat de duinen vroeger in het grootste deel 
van ons ]and hebben vertoond, doch gaandeweg door bebouwing en door water-
onttrekking hebben verloren, zijn de volgende: 

à. Een strook moeras ten \Vesten van de duinen, en grenzend aan de jongste 
duinfor�atie bij Oostvoorne. In dit gebied liggen het vliegveld, en het Breede 
Water. 

b. Eenige plassen ,aansluitend bij het vroegere gors "de Vallei", en ten 
_Ç}osten van den Branddijk gelegen. Meest vrij on�èpe, ronde· plassen. 
· c. · Een lange, . grillige reeks van moerassen en plassen, gelegen tusschen 
.Breede Water en Zwarte Hoogte. 

d. De strandvlakte, die de Punt van het eiland inneemt, en aan de zeezijde 
begrensd wordt door de jongste duinformatie. 

e. Een aantal poelen en plassen, gelegen aan de binnenrand der zuidelijke 
duinen, oude strandmeren vóór de dijken, welke thans daar meerendeels door de 
dui.rien zijn overstoven. Van deze meren zijn er nog eenige aan te, wijzen, 
sommige (b.v. het Waterbo�ch) in cultuur gebracht, andere (Ganzenpoel, 
Liezeput) nog . met water gevuld, en vaak buitengewoon interessant door hun 
rijke flora. 

f. Een laag gebied, thans grootendeels verveend, ten deele overstoven en fn 
cultuur gebracht, waarvan het westelijkste deel thans bekend is als het Quackjes 
Water, terwijl het zich vroeger als een diepe inham vanaf Hellevoetsluis tot he·t· 
tegenwoordige Quackjeswater uitstrekte, van het Haringvliet geschei�en door een 
smalle reeks duinen; een oude zeekaart van De Witt laat dit nog .duidelijk 
zien ( on_�eveer 1680) . 

g. Enkele lange dalen, loop�nde in Zuidwestelijke richting, in het verlengde 
van ckn · polder de Drenkeling onder Rockanje. 

Met de opsomming van deze gebieden zijn tegelijkertijd de fraaiste gebieden 
der duinen genoemd. 

4.  NATUURMONUMENTEN. 

Teneinde, in een steeds meer als badplaats van Rotterdam zien 
ontwikkelend gebied dè duinen in hun oorspronkelijken toestand 
te doen blijven bestaan, heeft de eigenaar dezer gebieden eenige 
jaren geleden groote stukken, en wel de voornaamste gebieden uit 
een natuurhistorisch oogpunt, ten geschenke gegeven aan de Ver
eeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Later 
is aan dit gebied nog door aankoop toegevoegd het in meer dan 
één opzicht merkwaardige "Meertje de W àal", meer bekend als 
het Meertje van Rockanje. 
, Echter moet hier direct op worden gewezen, dat een zeer be.

langrijk gedeelte, tot hetzelfde gebied als het Breede Water be-
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hoorend, geen natuurmonument is, n.r het duinterre�n 'tEtrt :'.'Noörd,., 
Oosten ervan, en wel speciaal . een ' vallei -en de ervoor figgeride 
allerjongste duintjes. Dez� vallei vormt plantkundig een der merk- . 
waardigste gebieden van ons land> pé·· ·duintjes ervóór vertoon�n 
een formatie, waar de. vormi�g van duine� 'ri1eer in het bijzonder 
kan worden waarge,no�en. H�t zal zaak zijn, ook dit gebied op den 
duur bij het natuurmonument te trekken, en het althans voorloopig 
met buitengewone zorg te omringen, v_poral, daar recepte water,., 

. .• . . . . :;; . . 

leidingplannen h�t gaan bedreigen. Nooit gen(?�g kan erop gewezen 
worden, dat een water-onttrekking, grooter dan de thans -'reeds 
bestaande van de Brielsche prise d' eau, den ondergang zou bete�-: 
kenen voor dit gebied, en, in dezelfde mate: van het onvolprezen 
natuurreservaat, genaamd het Breede Water. Dat dezen.· zomer 
in hef laatst genoemde gebied de lepelaars voor _het eerst zijn gaan 
broeden, m�et een reden te meer zijn om met alle macht een ver,., 
làging van den waterstand van dit gebied te voorkomen. Ie�ere 
wateronttrekking op grooten schaal kan gerust als het ergste _van
dalisme worden betiteld. Uit recente onderzoeking�n, waarbij een 

. . , , ., 

groot aantal proeffilters in het duin werdert geplaatst ln qe · om,g_e,., 
ving· van de prise d' eau van Den Briel. is koci'e:1' ,vast tE; staan·, dat. 
in tegenstelling met de ervaringen, in andere cl�ingebieden opg.e
daan . in de duinen bij Oostvoorne de wateronttrekking door een 
kleine prise d' eau reeds op een afstand van meer dan een kilometer 
m��kbaar is. Reeds op een kilometer afstands van de eigenlijke 
prise d' eau wordt het duin aanmerk_elijk droger, en daalt het ge
middelde peil van den duinwaterstand belangrijk onder het ver
wachte,- om in een areaal van ongeveer 300 ·meter om de prise heen 
zelfs bijna een meter gedaald te zijn. Indien men eventueel een 
waterlei�ing uit deze duinen zou wenschen, · en andere gronden van 
practischen aar,d ( noodzakelijke afsluiting van het gebied voor het 
publiek, da�rdoor teruggang van het vreemdelingenverkeer te 
Oostvoorne; onttrekking van bevloeiingswater aan de . achter de 
duinen liggende geestgronden, en daardoor vernietiging van de 
bollencultuur in dat gebied; mogelijke spoedige verzouting van het 
drinkwater door begrenzing van het gebied door sterk brakke gê'..: 
deelten: doorbreking van de beschermende kleilagen door stroom
beddingen van vroegere riviermonden ) zich hiertegen niet reeds 
zouden verzetten, dan zou men steeds moeten bedenken, dat, wil 
het onvolprezen n�tuûi:�onument het Breede Water gespaard blij
ven, men dan · g·enood:záakt zal zijn,  ten minste een kilometer ( zeHs 
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aanzienlijk meer bij een grooteren watervang ) van dit gebied weg 
te blijven, waardoor het overblijvende gebied voor een exploitatie 
te klein zal blijken. Zoo zal men wel definitief van een waterleiding 
uit dit duingebied moeten afzien, wil men niet zeer groote belàn
gen van land en volk onhers tëlbaar schaden. Natuurhistorische 
Vereeniging, Nederlandsche Jeugdl;mnd voor Natuurstudie en de 
beide beschermers, de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonu- . 
menten en de Vereeniging tot Bescherming van Vogels, zij zullen 
in deze bres hebben tè staan tot het laatst. Gelukkig is het Rijks
bureau van Drinkwatervoorziening te dezer zake eveneens diligent, 
en de staf van dit bureau heeft ·s teeds getoond, een waakzaam oog 
te hebben voor het behoud van natuurschoon. 

5 .  VERSCHILLEN IN FLORA EN FAUNA VAN BREEDE 
. . 

WATER EN QUACKJESWATER. 

Terwijl het Breede Water eerst na 1921 een zoetwatermeer geworden is, 
geheel afgesloten van de zee door een dijkje van opgestoven zand, dat spoedig 

Het Quackjesy,,ate·r.' 
Fofo J. van Hoey Smith Pig. 1 1  

is aangegroeid tot een vrij breede strook duinen, is het Quackjes Water reeds 
sinds de late middeleeuwe� bekend. 

De flora rondom beide gebieden verschilt aanmerkelijk, ook al tengevolge 
van het verschil in ouderdom van den bodem. Maar het merkwaardigste is wel 
een kenmerkend onderscheid in fauna en flora van het water zelf, hoewel de 
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beide gebieden niet verschillen in zoutgehalte, daar dit · in beide duinplassen 
schommelt tussch�n 50 en . 120 mgr. Chloor . per Liter water. Ondanks dit geringe 
verschil in zoutÇJehalte va� he.t water is er een groot onderscheid tusschen 
beide gebieden, ·w.at de kenmerkende . organismen betreft, vooral de organismen 
van microscopischen aard, en dat onderscheid ligt dan vooral hierin, dat in het 
Quackjeswater vormen worden aangetroffen, welke typisch zijn voor echt zoet 
water, terwijl in =het Breedie Water . meer vormen worden aangetroffen, welke 
ook in iets brakker water kunnen .}even. Zoo schijnen andere . factoren dan het 
zoutgehalte voor zuLke vormen toch belangrijker invloed te kunnen uitoefenen. 
Ik zal hier niet stil staan bij de verschillende soorte� van micro-organismen, en 
verwijs daarvoor naar het artikel in De Levende Nàtuur ( 1 930) en Het Tijd
schrift der Dier k. Vere.?niging ( 1928) t 

6. HET MEERTJE DE WAAL, OF HET MEERTJE VAN 
ROCKANJE. 

Dit gebied sluiti direct aa)l bij het duingedeelte dat ten Oósten van het Bosch
duin ligt en een voortzetting· is van den polder de Drenkeling. Het dànkt zijn ver
maardheid aan kalkafzettingen die tegenwoordig echter slechts in geringe mate 
worden gevormd. Zij ontstonden voornamelijk door de werking van microsco
pische plantjes in het kalkrijke water. 

Het meertje, dat door aankoop natuurmonument geworden is, behoort tot de 
belangrijke ·broedgebieden, en heeft als verdere bijzonderheid een zeer hoÓg 
zoutgehalte van het · water. Zoo leven er zelfs garnalen in dit brakke gebied. 
Het is zeer uitvoerig beschreven door Blaauw in 1917, en is later bekend 
geworden door het stichten van een modderbad in zijn nabijheid, in welk bad 
de zwavelhoudende modder tegen rheumatische aandoeningen werd gebruikt. 
Thans is dit .bad ook al weer in vergetelheid geraakt, en kunnen we ons 
verheugen in het bezit van dit nooit genoeg te prijzen natuurmonument, dat 
nog tal van biologische problemen yerbergt, terwijl ook de geologie nog in het 
geheel niet duidelijk is. 

7. DE FLORA VAN HET DUINGEBIED. 

Deze flora behoort ongetwij feld tot de mooiste van ons geheele 
Jand. In geen enkel duingebied is zij zoó vol1edig aanwezig, a1s 
hier, en nergens komen zoo uiteenloopende begroeiingen zoo diclit 
naast elkander voor. We kunnen de volgende gebieden onderschei ... 
den, waarbij we alle-en de voornaamste plantengroëpen willen be" 
handelen, ·daarbij geheel afziend van de ongetwijfeld zeer belang" 
rijke g.ebieden die achter het jongere duinterrein liggen, en nu eens 
aangeduid worden als "Heveringen", dan weer als "Schapengors" 
of "Stuif akker" en "Windgat". We kunnen hierbij slechts aan" 
stippen, dat in het oudste duingebied, in de Heveringen gelegen, 

_ nog kleine terreintjes te vinden zijn, waar hezembrem en struikheide 
naast elkaar groeien, zooals dat ook uit andere� oude, duinterreinen 
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in ons land bekend is, ·zonder, dat w� e�enwel, daarom, deze ge
bieden tot die oude duinen mogen rekenen. 
De flora ten Noorden van het Breede Water. 

In dit gebied komen enkele kenmerkende planten voor, welke 
elders in het terrein minder of · in· het geheel .niet wor;den aange..-

• 
1 troffen. Voornamelijk zijn deze soorten te vinden in de vlakte 

tusschen de duinen· van vóór 1 600 en die van na dien datum. 
. . 

Hier groeien in groote hoeveelheden: Orchis incarnata L., Epipactis palustris 

Crntz., Listera ovata R. Br., Sturmia Loeselii Rchb., Verbascum T.hapsus L., 

Dipsacus silvester Mill. , Lîthospermum officinale L., Pirola rotundifolia L., 
Chlora perfoliata L., Chlora serotina, Parnassia palustris L., Malva moschata 
L. , en vele' andere. 

Groote zeldzaamheden zijn in dit gebied dus alleen Sturmia en 
Chlora, doch alle tezamen vormen ze een uniek geheel, en een 
dorado voor den florist. Het is een heerlijkheid, te dwalen door 
de duinvlakte. soppig en vaak ondoordringbaar van duindoorns 
en liguster, of de kronkelpaadjes door te wandelen, welke de 
Maatschappij Voorne' s Duin heeft laten aanleggen, en waarlangs 
men de mooiste punten bezoeken kan. 

Het Breede Wàter zelf kenmerkt zich natuurlijk door een aantal 
waterplanten, zooals verschillende fonteinkruiden en Chara p9lya
cantha, doch de duinen ernaast zijn vrijwel gespeend van bijzonder-
heden, vertoonen echter wel kenmerkende duinplanten. Geldersche 
roos, eglantier en duinroos, meidoorn en liguster wedijveren· hier 
om het landschap een bekoorlijk uiterlijk te geven. Wel vinde·� we 
een merkwaardig onderscheid tusschen de oostelijke en westelijke 
oevers van het Bree de Water zelf. Zoo vindt men aan de Oost..
oever zeer talrijk het gewone duizendguldenkruid, Erythraea Cen
taurium Pers., terwijl dit aan den Westoever vervangen is door 
Erythraea pulchella Fr. Van zulke voorbeelden zijn hier vele te 
noemen, zonder dat men er direct een verklaring voor kari vinden. 
De flora van het Boschduin. 

Deze flora verschilt- slechts in zooverre van die van het Noorden 
van het duingebi,,d, dat een aantal daar voorkomende planten hier 
ontbreken. Opvallend is bijv. het ontbreken van Sturmia, Chlora, 
Dipsacus en Verbascum. 

Chlora serotina is een plant, die nog rondom het geheele Breede 
Water te vinden is, zoo b.v. aan den zuid-oever, in de buurt van 
de daar · voorkomende wilgen--aanplant. doch dan ver.der Zuid
waarts in het geheele---gebied ontbreekt. 
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. Enkele andere - planten komen riu voor de zoojuist genoemde in 
de plaats. Zoo staat ten Zuiden van · het Breede Water, dus in het 
eigenlijke Boschdu�n, Anagallis teriella L., het teere guichelheil, dat 
rondom het Quàckjeswatet ook .in gewelqige h(?eveelhëd_�n voor
komt. Hetzelfde ge!dt van het tnoera§kàrtelblad, Pediêuiáris pa
lustris L., en zoo zijn er meer. Dat een nader onderzoek de oor
zaak van deze verschillen op zal helderen, is zeer goed mogelijk; 
het kan ongetwijfeJd meer licht brengen in het eigenlijke wezen 
der plantenassociaties qnzer duinen. 

Het Boschduin is over het algemeen zeer rijk aan grootere hees
ters, die vaak zulk een ondoordringbaar geheel vormen, dat men 
zich een pad door het struweel moet banen met een . bijl, om een 
doortocht te verkrijgen. Daarbij komt dan de groote rijkdom aan 
moerassen, die met riet en wilg begroeid zijn. Echte moerasplanten 
zijn hier dan voornamelijk water-drieblad, Menyanthes trifolia_ta L., 
liippuris vulgaris L., en Equisetum heleocharis Ehrh ., die ten 
Oosten van den Branddijk, die zooa1s reeds gezegd de grens vórmt 
tusschen het oudere en het nieuwere duingebi�,d, voorkomen, terwijl 
zij in de moerassen ten Westen daarvan geheel ontbreken. M is
schien is dit laatste _te wijten aan de geringere vervening van den 
bodem dezer jongere moerassen. Ook hier ligt weer een vraagstuk 
van be_teekenis, dat �ogelijk juist hier, waar deze gebieden alle zoo 
dich t bijeen liggen, en eigenlijk . tot één enkel gebied behooren, zal 
kunnen wor.den opgelost. 
De flora . van het Quackjeswater. 

Deze ·flora sluit eigenlijk meerendee�s· .aan bij Öie van het Bosch
duin, en wordt èrmee - vd:bonden doo�· de plantengroei van een 
aantal ·meertjes, die zeer veel lijkt op diè van de Quack. Toch zijn 
er verschillen, die echter · meer quantitatief dan qualitatief zijn. De 
sootten, · wélke ook reeds gevonden w_erden in enkele binnen den 
Branddijk gelegen moerasjes van het Boschduin, en die daar vrij 
sporadisc� qptraden ( zooals Pedicularis en Anagallis, komen hier 
in. groote . . COIJ?plexen voor. Oo� Trifolium is er gewoon. Maar 
daarnaast treden nu ook soorten op,- .die in de andere gebieden niet 
gevo�den · worden, maar die · hïe� een belan�rijk b_estanddeel van 
de flora vormen. 

' . .  - ,  . ' ' , 

Drt zijn de yolgende planttr,isoorten: Ufriculäria vulgari� L.. het hlaasjeskru:d, 
Gentiana Pneumonathe L. ( ook in het met· .gras begroeide gébied der Heveringen 
e�ri -�;ij ·vÈ:"elvuldig v"oorkomende pl�nt) , ·samolus Vaierandi L., welke specia�I 
in de naar de zee gekeerde vlakt�. Japgs. h�t Quaè}{jesviater algemeen voorkom�. 
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Ononis vulgaris Rouy, meer in het duingebied rondom het Quackjes�ater, doch 
ook in de andere gebieden wel voorkom.end, hoewel veel minder talrijk dan bij 
de Quack, Comarum palustre L., doch vrij zeldzaam, Hippuris vulgaris L., 
vooral in het midden van !)et water, Myriophyllum verticillatum L. , Ranunculus 
�g"a U,; , sie lP.Jtstu z��t �èel t�s_sfhe� ·h.Jtt r\�t. ,1oornl in het Oostelijk gedeelte 
van' ' het gebied, .. TIÜ.Iictrtim flavufu L., , Berbèris vtilgaris L. (in het gebied 
rondom het Breede Water in de laatste jaren aangeplant, bij de 9.uack ver..
moedelijk wild) , Stratiotes aloidcs L., en van de Orchideeen vooral Anacamptis 
pyramidalis Rich., het hondskruid, vooral ook in het naar het land toe gelegen 
gebied van de Ronde Wei, Herminium monorchis R.Br., terwijl ook Gymnadenia 
conopea R.Br., de muggenorchis ]:lier gevonden werd ( ook verscheidene malen 
in het, achter het Breede Water, gelegen gebied van "de Vallei") evenals 
Fritillaria Meleagris L. 

Tenslotte vindt men in het Quackjeswater ook nog vrij veel de moerasvaren, 
Polystichum Thelypteris Rth. 

Zoo vinden we in het Quackjeswater een groot aantal planten, 
kenmerkend voor het oudere moeras, terwijl deze niet $evonden 
worden in de natte duinen. welke behooren tot de jongere duin� 
vorming. Ongetwijfeld zal een nader onderz?ek, vooral een sociolo
gisch, hier belangrijke vondsten kunnen doen, speciaa� ook in ver� 
band met de vraag, welke factoren de flora van het natte gebied 
doen overgaan in de flora. van het typische moeras. 
De flora van het Groene Strand. 

Steeds worden floristen, maar ook de gewone liefhebbers, aan
getrokken door de merkwaardige flora van onze slikken en schor
ren, en ook op Voorne kan men een dergelijke flora verwachten. 
speciaal aan de zgn. Punt van het eiland, tusschen de palen 8 en 
1 2. Toch heeft de zoutflora hier niet dat uitgestrekte, èenigszins 
monotoon aandoende uiterlijk, dat we kennen van de Zeeuwsche 
eilanden. Het gebied is hier vrij zanderig. en daarbij is het grond
water, dat zeer vaak hier erg hoog staat, zoodat dan vooral in het 
midden van het gebied geheele· stukken onder water staan, al vrij 
sterk aan het verzoeten, waardoor natuurlijk de bloei van een echte 
zoutflora niet bevorderd wordt.. Maar aan den anderen kant geeft 
dit feit aan dit gebied een bijzondere beteekenis. door.dat we hier 
te maken krijgen met een overgangsgebied tusschen het eigenlijke. 
slik en de strandweide, het gors. -·· 

Naast de flora de� droge zeeduinen, gekenmerkt door Sonchus arvensis var. 
uliginosus Aschrs., en de blauwe zeedistel, Eryngium maritimum L. , vindt men 
er dus de zoutflora, waarbij de verschi1lende Chenopodiaceeën natuurlijk opval- · 
Jen. Op de duintjes groeien Salsola Ka1i L., het loogkruid, en de mer;kwaardige, 
op een metalen plant _geHjkendc Euphorbia Paralias L. ; in de vochtige::�f�kte·;z�11f, 
als een groen,. door de· bloemetjes rossig •getint tapijt, het melkkrufèf'.' _ Glaux . 
mariti�a L., AtripÏex- Babingtonii \Voods, SaÎicornia herbacea L" de zeekraal, : 
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en de zèldzam�,:Salic:órnia prostata Pal!. In de plasjes staat dan natuurlijk nog 
rnattenbii:!s, , Scirpus"· ·mariti mus L. 
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Voorne's Landschappe�·

.door 

· Ir. ·P .  VERHAGEN Lz. 

Weinig dingen :zijn vermoeiender dan h�t , lezen, va'n. beschrijvin-
gen over landschappen. Ik weet welr dat ik jn mijl\ jonge jaren , 
toen het mijn grootste lust was, qoor onze landsçhappe11- rond te 
zwerven, in verhalen alle dergelijke beschrijvingen ste,1selmatig 
oversloeg en zoo goed en zoo kwaad het ·ging, vervin,g door eer� 

· onsamenhangend fantasie--beeld. Dat dit soms zeer· storend kon 
· zijn voor het verh�al, ·de'erde · mij niet; ik · zag wat, stelcle me ie'ts 
voor, en was daarmee ·voldoende geholpen. Nu 'is dat_ wel ander�; 
de betee�enis van e.en land�chap ligt nu voor n:;ijj . mipder m het 
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beeld, dan wel er áchter, om: zoo te zeggen: het is geen quaestie 
van louter zien, maar van aanvo.elen; als het kan, inleven. De ver
schijning zelve boeit mij minder dan het weefsel van vertrouwde 
werkingen dat tot de verschijning leidde. 
. Ik houd nu niet meer. het meest .van de ;,mooie" of "natuurlijke" 
landschappen, maar van die, waar de verhouding van bepaalde 
menschen of elementen tot den bodem en de levende . natuu.r, . het 
scherpst, het meest actief wordt uitgedrukt ; .  het karakter landschap. 

Gewoonlijk eischt zoo'n landschap een meer dan "eenmalig"  
opnemen. Wij moeten het zien bij allerlei weer, in  alle seizoen
wisseling. Wij moeten het ook beter begrijpen willen, in zijn ont
staan, in 'zijn bodem. En naast flora en fauna gaat •de folklore, el) 
allerlei raselementen meedoen. Het staat. voor mij vast, . dat er .bijv. 
verband bestaat tusschen het taaleigen van de Voorners en hun 
landschap; dat de menschen, die hardnekkig spreken met oude, ver
geten woorden als "langen" voor "aan·reiken" en ik ,;g�rocht" voor 
, . ik ( ge )  raakte" ook dezen geest weerspiegelen in d� vervorming · 
hunner omgeving. Maar ik ben blij . dat de aard van dit maandblad. 
en de mij toegezegde plaatsruimte, niet van mij doen verwachten, 
dit verband op te sporen en aan te toonen, want .dan stond ik voor 
een taak �oven mijn kracht. Toch stip ik dit vooraf aan.niet om 
de ontoereikendheid van het volgende duidelijker te belichten, maar 
vooreerst omdat mijn verantwoordelijkheid als- gids mij hiertoe noo-

Het Breede Water te Rockanje Fig. 12 

Foto v.d. Steeg Cliché V.V.V. Brielle 
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. digt; tneer nog in de hoop, hierdoor een e·nkele bezoeker van 
Voorrie ·aan te moedigen. ook eens met andere oogen rond te 
z·ien, en ·met andere ooren te höoreh. Dit · zal hem op Voorne niet 
berouwen. 

Want .Voorne· heeft zooals een eiland betaamt een echt karakte� 
in zijn landschap. We kunnen zeker van de Voornsche landschap
pen , maar even goed van het Voornsche landschap spreken. Wie 
van het Oosten Voorne binnenkomt, merkt dit dadelijk. Tus.schen 

het opene, ruime, weide-rijke Putten, waarvan het hart ev�n aan 
Friesland doet denken. en het half geslotene, sterk verbroken en 
aardig · begroeide Voorne is het landschapskarakt.er een scherper 
grens dan de welhaast alleen nog maar historische Bernissestroom, 
nu nog alleen . een sloot met belachelijke . rivierallures ( en zeer ern
stige veef-, tol-- en brug rechten! ) .  

Het Voornsche landschap is klein, rommelig ,  slordig; opgebouwd 
uit onordelijke elementen van kleine schaal, maar doortrokken van · 
een vriendelijke zucht naar beschuttende beplanting ;  passende bij 
een zekere gezelligheid in de huisvesting. De kaart vertoont een 
overmaat van wegen per K.M2. ,  -veel ·meer dan ergens anders in 
ons vaderland. Maar velen dezer hebben uitsluitend betrekking 
op de landbouw, zij wijzen op een welvarend grondbezit, dat het 
zich makkelijk maakt. Voor ander verkeer zijn zij ?ngeschikt, door 
hun afmeting, maar ook door hun willekeurige beloopen. Als ver
keerswegen dienden vanouds de dijken; en tegelijk ook als plaats 
der . neder.zetting. ·vooral naar hèt Wèsten zijn ·deze dijken over-
talrijk; en de meesten zijn alleraarc:ligst bebouwd en begroeid. Oude 
kreeken, polderboezems en molens verlevendigen de uitzichten. De 
dorpskernen zijn veelal als miniatu_ur stadjes gebouwd; zij zijn over-
vol stille hoekjes en oude kijkjes; _ hun torentjes wijzen boven het 
groen uit, een elk naar zijn aard." Twee machtiger elementen ver
rijken · dit vriendelijke karakter: de · statige .  begroeide .laan, Rijks-
straatweg,  van Brielle naar Hellevoetssluis, _die al uit de verte zicht
baar is, en de prachtige toren met Catharijnekerk van Brielle, voor 
het geheele Voornsche lándschap een baak vol beteekenis. 

Veel van dit karakter · is door onze tijd aangetast op de gebrui
kelijke erl bekende wijze; de kassen en warenhuizen hebben met de 
bollen hün intree gedaan; maar een oud--bezoeker van Voorne kon, 
na 35-jarfgen afwezigheid, toch nog dezer dagen zijn indruk v�n 
het heden tegenover het verleden · samenvatten met: , ,meer be
groeid' ' .  Dat is in ons :land wel een unicum, · 
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. Wij naderen ·· het duin; een waarschuwing vooraf. Stel U .alle 
vergelijking met groote duinlandschappen uit het h9ofd. Vergee,t 
de . W assenaarsche en de Kennemerduinen, want_ hun herinn_e.riilg 
brengt U teleurstelling. Bedenk, Voorne is klein van schaal, ook 
hier i Z_ijn duinen zijn la�g; slechts weinige toppen _gaan uit boven 
de 1 0  M. in plaats van boven de 40 M., zij zijn daarme� overeen� 
komstig weinig sprekend; en geven ook geen beschutting aan een 
rijke manteling of een breeder zoom van zwaar hout in statige 
buitenplaatsen. Zelfs de houtsoorten zijn hier armer, schraler, mee� 
·van • de esch, popel en wilg, dan van de eik en de berk,_ om van 
de . beuk te zwijgen. Er ontbreekt de groote harmonie van lange 
eeuwen, waarin de natuur zich met het werk der menschen weer 

" 

/ 

Schapengorsduin niet Koepelberg te Rockanje Fig. 13 

Foto v.d. Steeg CHché V.V.V. B�ielle 

verzoende; de duinen zijn ook maar heel jong .. De eigenlijke duinen 
zijn niet ouder dan 350 jaar; enkele nog geen 200 jaar; uitgebreide 
voorduinen halen nauwelijks 20 jaar. Hun beloop als geheel is ook 
al onregelmatig; zij missen de strakke oriënteering der Hollandsche 
kust; maar vormen een vrijwel rechte hoek� waardoor wandelaars 
vaak in groote moeilijkheden raken met hunne· oriënteering .. 

Wij mogen ons . niet vleien met de hoop, dat zij eenmaal als 
"volwassen" duinen hun grooter-e overburen zullen ev�nar_en: die 
overburen zijn eert· vrij spel van ·de elementen geweest;.' déze duinen 
vielen reeds vroeg onde·r de nog steeds -vetdergaande bémoeiingen 
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van den m�nsch, die ze· voor een deel' uitlokte en hen hir niet mee : 
los kan laten. 

Maar laat ons dit niet al te zeer betr�uren: zij hebben ook de 
sprekende qualiteiten hunner jeugd, en die �ullen we · nu dan ook . 
kunnen vasthouden. Nergèns is de begroeiing zoo kostelijk en zoo 
ondoordringbaar vast; nergens liggen de . vochtige pannen in zoo 
overdadige rijkdom bijeen. Een prachtig duinmeertje: het Quackjes
water in het Zuiden; een strandduin-nieer: het Breede Water, in 
het midden; glanzende groene stranden, weer · tegen de zee be
schermd door lage voor-duinenreeksen langs · de geheele Noord
weststrook. En dat aHes verlevendigd door een ·rijke flora ( waartoe 
de kalkrijkdom - een jeugdverschijnsel - sc�ijnt bij te dragen ) . 
met allerlei zeldzaàm voorkomende planten, voor den botanicu'5 om 
van te smullen; voor elke wandelaar een weelde; roede rozen aJs 
typische duinstruik, met het krentet1boompje ( Rhaill.nus c�thartica), 
overal tusschen de duindoorn en ligusterbosschen, ·' waar'in de paad
jes moeizaam moeten worden opengehakt, jaarlijks. yan de fauna, 
voor apes de vogelfauna spreek ik U niet; ik wil U niet doen water
tanden en U liever in vogelvlucht nog even de dankbaarste land� 
schappen der duinen toonen. 

De noordelijkste punt der duinen zet goed in: de" steenen Bank is 
een romantisch accent in een typisch "gorzen" landschap: het l<�ui
niger gors, langs de Brielsche Maasmond. Duinen met een vaste 
mat; stekelige . staldoorn, veld-eryngium, wijzen al op een speciale 
bodem; jammer worden deze duin_en door samenwerking van storm 
en stroom hevig bedreigd , en daarmee ook het zestigtal gezinnen 
dat erdoor beschermd wordt in de lagere deelen van het gors . da! 
geheel buitendijks ligt. 

_ Dan volgt Oostvoorne's doq:,g.ebied. Eenmaal een der liefeJijkste· 
dorpen; thans door modernisatie of hoe het mag heeten, aardig 
aan het bederven. De oude M�ildenburg met zijn reigerbosch en 
manteling ( ja hier is toch een kleine, maar heel mooie manteling) , 
houdt nog stand , maar de typische dorpsla-antjes met .prachtige rijke 
heggen uit de · omgeving verdwijnen hand óver hand. Het strand 
beteekent niets meer, is geheel verplaatst naar het Zuidwesten en 
daà.r buitengewoon,· onhandig, breed. Het is een hee.le wandeling 
-van de oude · kustlijn naar de nieuwe, · steeds · verderweg: trekkende 
waterlijn der Nootdzee. Wel kan Oostvoorne meespreken over de 
grilligheid · der zee, die hier al even ongewenscht teruggeeft · wat 
zij vlak erbij, · van het Gors wegneemt! Voor liefhebbers van -een 
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la.ndschap-in'"'.wo.rding, beheerscht door de elementen · zonder meer, 
is het hier prachtig; verlatenheid en prille wording teekenen het 
wijde beeld, tot bij den Rockanjeschen· hoek. Achter de lage, be
wegelijke strandduinen liggen rij en groene stranden, langzaam tot 
echte duinpannen overgaand; maar vóór ze zoover zijn, begroeid 
met het kl�in-goed der vochtige zilte stranden. Het is wel opmer
kelijk, hoe die pri_miti'eve dwergen, vooral in vroege winter en 
voorjaar, door hun opvallende en verrassende veelkleurigheid aan 
het landschap groote · bekoring geven. Verder naar binnen : liggen 
hierachter ,  eerst de oude Hevering-gronden met hèt'- buitentje Kooi
zicht op de binnenrand der polders; eenmaal met het mooiste bosch 
en de mooiste tuinaanleg van het · heele eiland, maar nu in verval. 
Dan vol,gt meer westelij k Olaertsduin en het Windgatbosch· met 
de Schaapskooi; op weg het Kooizichtbosch te evenaren of te over
treffen; veiliger voor aantasting en mooier gelegen tegen de duinen 
met de Paarden weiden a.s. vogelkolonie. In deze duinèn haalt de 
reeds gesignaleerde begroeiing een hoogtepunt; daarbij sluit_ zich 
dan het Breede water voortrêffelijk aan; het is nog een werkelijke 
grootè duinplas, maar· bezig te verlanden door zijn ondiepte. 

Van hier tot · bij de eilandpunt in het uiterste Westen ligt een 
laag, meestal vochtig gebied met smalle richels; geheel overgroeid 
met de ondoordringbare wildernis van ligusters, roos, krent�
boompje, berk, iep, duindoorn en zooal meer. Ik weet ván geen 
tweede zoo vaste begroe�ing; van de enkele toppen aan de randen 
gezien, dringt zich bet beeld van een dik kleed zeer treffend op. 
Enkele · kleinere plassen liggen hier tusschen, en grootere en 
kleinere vochtige parinen als natte ruige weitjes. Het hierbij be
hoorende groene sttand is het grootste en mooiste; op den overgang 
naar de strandduinen ligt de' meest , bekende · van de V oornsche 
vogelkolonies. De · hoek van het eiland, en de bocht die erheen 
leidt van het Zuiden uit, zijn zeer geliefde punten vooral v�or hen, 
die vatbaar zijn voor de betoovering van wonderlijke leege land
schappen van water en zand en wind. In de zee strekt zich ae 
groote zandbank uit, waar de robben zich zo·nn.en en waar de bran
ding op breekt. We komen nu ook_ al in den �ond van het Haring
vliet, met het eiland en de dikke toren van Goeree . een "gezicht 
ver", als ovçrkant ( en dikwijls onzichtbaar in nevels ) .  · 

Nu volgen de minder begroeide duinen naast Rockanje's strand. 
Kenmerkend zijn hier allerlei kleine tuinderijtjes in· l

i

et duin, die 
gelukkig door expl'oitatie van badgasten nu hun bestaan · l<.unnen 
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aanv"ullen, want Rockanje is zeer in trek. Het landschap is ,hier 
sober, en wat dor; begint weer bij het Lieseputj e (nu particulier en 
af gesloten bezit ) wat bloeien der te worden, en bereikt dan bij het 
Quackjeswater 'Yeer een, hoogtepunt. Veel water ziet U niet; dichte 
rietmassa' s en wilgenbegroeiingen op de eilandjes en oevers laten 
de laatst overgebleven watervlakten niet anders open voor het oog. 
dan vanaf enkele hooge duintoppen aan den rand. Aan den binnen
kant sluiten zich hierbij aan de boschjes van de Ronde wei: hak
hout met, zooals overal, een typisch overwicht van els, wilg en 
esch over de eik. De overgang naar het duin toont een begin van 
manteling; deze, en de onmiddellijk aangrenzende echte onver
valschte berkenboschjes doen werkelijk even aan het Kennemer 
duin denken; ik verwacht er altijd nog eens een Anacamptis te 
vinden. Het îs echter ook zonder Anacamptis een heerlijk hoekje. 

Ik sloeg Rockanje met zijn bero_emde "rotsenspuwende" \Vaal 
maar over; durf het ook nauwelijks · als landschap te noemen. 

De waterleidingduinen heel in het Zuiden zijn smal en dor; 
de kijk op het binnenland, en over het Haringvliet zijn er de groot-· 
ste aantrekkelijkheid van. Nabij de Quack wordt het een bijna vol� 
slagen berberisland - zooals elders de liguster alles kan bedekken. 
In het late najaar hangen hier overal de sierlijkste van onze bessen 
aan de struiken, om van de bloesem in Mei maar te zwijgen. 
· Een waardig uiteinde der duinen vormt de Quack, een hooge top 

als hun laatste inspanning. Maar niet zoozeer deze top zelf als zijn 
heerlijke ligging -aan een schor vóór de teruggebogen dijk naar 
Hellevoetssuis en het gezicht daaro·� -.,;:,.of ook omgekeerd van de 
dijk op de Quack - behoort tot het fref·fendste van het Voornsche 
schoon. Seizoen en belichting spreken zich hier even zuiver en 
boeiend uit als op de groene stranden, maar het beeld is hier minder 
leeg, en bergt in zijn groote lijn tal van de bekoorlijkste details. 

Dit is een goed punt om afscheid te nemen: op zoo'n punt moet 
U Uwen gids alle mogelijke tekortkomingen wel vergeven. 

Plantengeografie van Voorne 

door 
Ir. J. L. VAN SOEST. 

PJanten_geografisch gesprok_en bestaat Voorne uit twee deelen. 
waarvan het eene de polderlanden, het tweede de duinenreeks en 
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het zandstrand- omvat: H'et eerste gebied behöort tot het Fluviatiele 
district, het tweede tot het Duindistrict. 

Met de behandeling van het eerste kan en moet ik kort zijn, want 
er is nog te weinig van bekend. De ge•.gevens van de plantenkaartjes 
van Goethart en Jongmans, nu va11 de IVON,. zijn uit het polder
land vrijwel niet verzameld; blijkbqar togen de botaniseerende on
derzoekers onmiddellijk het verlokkende duin in. Men kan het zich 
voorstellen, maar heelemaal juist is het zeker niet. Wie kijkt in ons 
lage landje niet verrast naar de Verbena officinalis, het IJzerhard. 
dat we misschien alleen in Zuid-Limburg waanden, maar dat op 
alle .dijken van het Fluviatiele district, maar bij voorkeur in de 
Zuidhollandsch-Zeeuwsche ·delta géen zeldzame verschijning is. 
Wie kijkt er niet met genoegen naar de statige Senecio erucifolius, 
de bleek ere, sierlijke verwant van het J acobskruiskruid, die een 
leek er gemakkelijk mee verwart; kijkt U echter eens of de zebra
rups· van de Jacobsvlinder er op huist. Ja?, dan moet de laatste 
Jacobskruiskruidplant uit Voorne al opgevreten zijn .  Ook de kaar
debol zal langs de dijken te vinden zijn. De moeite waard zijn ook 
de rivierdijken, in het bizondér, als ze iets zandiger worden aan den 
noordkant van het eiland; daar zien we de groote knikkende distel 
( Carduus nutans ) en soortgelijken. De zuidkant is stroever, zil
tiger, zij brengt een aantal zoutplanten : Armeria maritima, Arte
misia maritima, Aster Tripolium, enz. 

Ten slotte is het beroemde Meertje de Waal, ofschoon geobota
nisch geen openbaring, toch zeer de moeite waard. 

Wie neemt de moeite eens hoklijstel\ van de IVON in te vullen 
uit het Fluviatiele district van Voorne? Ondergeteekende is tot 

alle hulp bereid. 
Het tweede gebied is het duin en het zandige strand van het 

Duindistrict. Daarover is meer bekend, al ontbreekt hierover ook 
nog heel wat! 
. De strand- en zeereepflora van Voorne met haar groene stran.,.. 

den is beroemd mooi: qe zeewolfsmelk (Euphorbia Paralias) , de zee
winde (Convolvulus Soldanella) , de herfstbitterling (Chlora sero
tina) , de hoornpapaver (Glaucium flavum) , zijn enkele van de 
meest gewa�rdeerde soorten. 

Belangrijk is verder de kalkduinflora en de flora der vochtige 
pannen, merkwaardig is het dat de duinheideflora, die op Goeree 
zoo goed ontwikkeld is, hier · vo1Jedig ontbreekt; geen heide, geen 
bremsoorten, enz. 
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De flora . der vochtige· pan-nen met .ordiîäeeën, gentianèn, Ana---
gallis tenella ( de teere Guichelheil), Parnassia, de groote boter
bloem ( /?anunculus Lingua) in het Quackjeswater, enz., vormt ook 
steeds voor liefhebber en vakkundige een zeer aantrekkelijk objekt. 

Het belangrijkst lijkt mij intu_sschen uit plantengeografisch oog
punt de ka]kduinflora, al komen daar niet steeds de voor hef ge
bied zeldzaamste planten in voor. Het zijn de duinbegroeiingen, 
waar mèn Agrimonia, Arabis hirscuta, Asparagus prostratus, Ave
na pubescens, Calamintha Acinos, Euphrasia's, lnula vulgaris, Ro
sa : rubiginosa, Viola hirta, e.d. vinden kan. 

Gaat men deze ka1kduinflora na van de Fransch--V1aamsche- kust 
. tot aan de Noordfriesche Waddeneilanden, zoo ziet men na een 
aanvankelijk vrij rijk begin ( gevolg van de naburige bergen) een 

Moeraswespenorchis 
Foto C. M. Korteweg Fig. 14 



verarming aan de Vlaamsche kust, een vrij ·snelle toename bij 
Schouwen-Goeree, een grootste rijkdom bij Wassenaar en Haar
lem, dan een verarming en een bruusk ontbrëken van . Bergen af 
( alwaar het Waddendistrict begint), dan op de Westfriesche 
Waddeneilanden een langzame · toename tot een maximum. daar 
waar de Noor�friesche Waddeneilanden beginnen en daarna we
de�om ebi'-tdaliilg. Kennelijk is he_t de invloe,cl' der grootste rivieren. 
die zich hier doet gelden, Maa�, Rijn en· ·_ Elbe, terwijl Schelde, 
Eems en Wezer blijkbaar niet het duingebied in de nabijheid krach
tig beïnv1oeden. Want die flora is ten nauwste verwant aan die -van 

Foto C. M. Kortcwcg 

. . . 

Parnassia palustris 
Fig. 15  

het Fluviatiele district, waar een groot deel der zelf de soorten op 
rivierduin en langs dijken een bestaan heeft gevonden. Dat Haar
lem en W as·senaar het rijkste zijn, behoeft niet te verwonderen, 
als men let op de oude · stroomloop van den Rijn. Anders zou er 
toch geen reden zijn, dat het groote, fraaie Voorne-complex van 
de beide andere in dit opzicht de mindere · is . .  Reeds op Voorne 
missen we talrijke plançen, die _  'in het Wassertaarsche gebied lang 
niet zeldzaam zijn;· misschien ,dat een grondiger onderzoek voor de 
IVON de achterstand nog w.at kan inhale�? 
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· In 19 1:9 heb ik er eens een paar weken gewandeld en heb toen -
jammer · genoeg - niet gekartee·rd, · maar ik kan U aansporen ook 
eens naar zeldzaamheden te zoeken, die in verborgen hoeJ<.jes nog 
overal moeten zijn. 

Vindt U de r.osebloeiende vogelwikke terug?, of zeldzaamheden 
als Campanula latifolia en Salvia verticillata, e.d. 

Op een paar planten wil ik nog• terloops de aandacht vestigen: 
hoe is de verspreiding van Anthri�cus vu1garis?: zoekt U eens naar 
Hupleurum tenuissimum, die op Voorne een· noordgrens bereikt 
en daarna weer op de W adden,..eilanden optre_edt: komt de kardi,.. 
naalsmuts ( Evonymus ) niet voor?; kijkt U eens naar een rood,.. 
bloeiende braam ( Rubus ulmifoiius) die op de Zuidhollandsche en 
Zeeuwsche eilanden de taak van de dauwbraam uit de vastelands,.. 
duinen o�erneemt en deze daar wegdringt naar de vochtige en · 
beschaduwde boschjes en slootjes achter de duinen. Welke bosch,.. 
plan�en vallen U achter de duinstrook op? Ondergeteekende houdt 
·zich voor opmerkingen aanbevolen. 

De vorming van het eiland Voorne 

door 
D. L. DE JONG. 

Tot de oude Hoogè Vrij e Heerlijkheid van Voorne, een bijna 
· onafhankelijk rijkje, waarschijnlijk oorspronkelijk een deel van het 
Graafschap Zeeland uitmakeJ?.de, be,hoorden de eilanden: 

Bommenede, t_hans een deel van Schouwen en Duiveland; 
Zuid Voorn, de westelijke helft van Overflakkee; 
West Voorn, thans Goedereede genaamd; en 
Oost Voorn, het eiland dat than·s alleèn de naam _Voorne draagt. 
De oostgrens van dit eiland valt samen met dè oostgrenzen van 

de gemeenten Heenvliet, A·bbenbroek en . o·uden·hoorn, vormende 
de voormalige westoever van de gehee_l .verlànde oud� stroomen· de 
Wiedele of · Bernisse en W esten·rijck. 

Het Voornsche kanaal, eigenlijk Kanaa] door Voorne geheeten, 
in 1830 aangelegd, is dus niet . de scheiding tusschen de eilanden 
Voörne en Putten. ·· . 

Door de hooge watervloede"n in de jaren 1 373 en 1 42 1  ( St. Eliza
bethsv loed ) is · de : lands tree k. waar . thans .Biesbosch, Eiland van 
Dordrecht, Hoeksche Waard en Eiland. IJsselmonde • liggen, over,.. 
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stroomd · en bijna geheel vernield. Deze eilanden zijn grootendeels 
na dien tijd herwonn�n. 

Op Yoorne, en ook op Putten, is de schade door die stormvloe-
den ààngericht minder groot geweest, van daar dat men op deze 
eiJanden zeer oude polders vindt waarvan slechts gegist kan wor-
den wanneer zij bedijkt. zijn. Weinig door zeer groote en ingrij-
pende rampen gestoord, heeft d� vorming, _  door op-- en aanwas 
gevolgd door. bedijking. van het eiland Voorne als het ware een 
zeer natuurlijl<e gang g�h.ad. Langzamerhand, hoofdzakelijk ver-
d�eld over . een vier_tal eeuwen ( l 2e-. 1 Se ) zijn de totaal acht en 
vee.rtig bedijkingen elkaai; gevolgd. ,,Op de zee veroverd·· zegt 
men wel. ' . 

Deze uitdrukking lijkt mij onjuist. Beter zou gezegd kunn:.en 
worden: . .  Het eiland Voorne is door bedijkingen behouden ge-
bleven" .  

Op geologische kaarten zijn de Zuid-Hollandsche eilanden bijna 
geheel, de duinterreinen uitgezonderd, als klei-gebied aangegeven. 
De kleilaag, die inderdaad bijna de geheele oppervlakte bedekt, is 
echter op Voorne blijkens 1 4Q boringen van geringe dikte, n.l. van· 
9.50 M. tot 2 ,à 3 M. De klei ligt, uitgezonderd daar, waar met 
zekerheid bekend is, dat nog tijdens onze jaartelling ee·n breede 
stroom liep, op een doorloopende veenlaag, die met de bovenkant 
tot 1 .50 ä. 2.50 M. beneden N.A.P. reikt. De onderkant dezer veen-
Jaag, die veelal weer op klei rust, reikt tot 5 à 6 M. beneden N.A.P. 
Deze hoogte komt overeen met de oppervlakte der kleibodems van 
de droogmakerijen in Holland benoorden de Maas. 

Daar waar de veenlaag ontbreekt, d.i. daar waar verland.e stroo-
men liggen, ligt de kleilaag, die gewoonl.ijk dikker i; dan de hie_r.� 
boven genoemde. op een dikke laag fijn slibhoudend zand, een 
laag die ook wel di�ect onder de veenlaag voorkomt. 

De aanwezigheid van de veenlaag wijst er op, dat het gêbied der 
Zuid-Hollandsche �ilanden. in het bijzonder Voorne en Putten, 
slechts tijdelijk, en dan nqg zeer ondiep, met zeewater bedekt is ge
weest, en daarvóór een deel heeft uitgemaakt van het groote Hol
landsch-Utrechtsche veengebied, dat zich rustig achter een door
gaande, tegen de zee beschermende duinwal. heeft kunnen vormen. 
Na het doorbreken van dien. duinwal is op de veenlaag een kleilaag 
afgezet. Daar waar deze ;z:ich hoog genoeg boven de dagelijksche 
vloeden verhief, en dus eilandjes of opw�ssen ontstonden, greep 
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de inensch in ·en •omringde de opwa�sen met .een dijk; de eerste 
bedijkingen ( polders ) o_ntstonden. 

Opgemerkt zij , dat voor het maken van bedijkingen, men zoowel 
met de kunst v.an. het mgken van dijken als met d�n sluisbouw 
bekend geweest moet zijn. Immers is een polder zonder gelegenheid 
tot het afvoeren v.aIJ. overtollig water ( neerslag enz. ) onbruikbaar. 

De oudste bedijkingen van Voorne zijn op de topografische 
kaart.en en in het l.andschéJ.p duidelijk te herkennen aan hun nage.
noeg ovalen of ronden vorm. en wel : het Oudeland van Abben.
broek. Oud Zwartewaal, Rugge en Oud Roc'kanje. Het Oudeland 
van Heenvliet, gelegen langs de voormalige Wiedele of Bernisse, is 
waarschijnlijk bedijkt tegen een nog oudere, thans verdwenen be-
dijking gelegen op de plaats van de resp. vóór 1 592 en in 1 597 
bedijkte poldertjes Oud Nieuwland en Oester Nieuwland, waarin 
het kasteel "de Olifant" ( 1 592') staat. De vorm van den dijk, de 
Oude dijk,· tusschen Heenvliet en Nieuwesluis wijst daarop. 
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Is dit soms de plaats van het. door de Noormannen in 837 ver
woeste Witlam (Widelam ) ?  

Een tweede zeer oude bedijking ligt tegen het oude duinterrein, 
eenig overblijfsel van de oude doorloopende duinwal. waarop het 
dorp Oostvoorne met den Burcht gelegen zijn. Het poldertje heet 
Gouthoeck; de zuidoostelijke dijk, op oude kaarten "Dijckwalt" 
geheeten, is geheel af gegraven, doch nog duidelijk op de t.opo
graf ische kaart en in het land te herkennen. 

Een andere reeds lang verdwenen zeer oude bedijking lag ten· 
noordwesten van Den Briel, daar waar thans Klein Oosterland, 
Ou.d en Nieuw Kleiburg liggen. De zuidwestelijke dijk daarvan is 
geweest de Bo1laertsdijk, die blijkens zijn bouw vroeger aan de 
zuidwestzijde water heeft gekeerd. Hier iSi m.i. te zoeken de plaats 
van het geheimzinnige, in oude oorkonden slechts éénmaal ge-· 
noemde Oude Briel ( A O 1 280) en Oude Maarland ( A O 1 330 ) . 

Deze oude bedijkingen vormden als het ware de kernen waaraan 
zich allengs nieuwe hooge slikken . en gorzen hechtten en waar 
yóór het jaar 1 300, in het oosten de polders, Oudeland van Heen
vliet. Bernisse, Rijswaard, Coomewert, Oude-Nieuwland van Ab.
benbroek; in het midden Nieuw"Zwartewaal, Veckhoek, Oud Hel
levoet, in het westen Middellant, Groot Oosterland, Westerland, 
Zuider" of Zuurland en Cqlijnsland· werden ingedijkt. Klein Oos
terland is een herdijking van een gedeelte van Oude Briel--Oud 
Maarland. 

Zeer waarschijnlijk werd kort na het jaar 1 220 door de monniken 
van het klooster "ter Doest" bij Brugge de afsluitdijk door de 
Strijpe ( de Vleerdamschedijk)  hersteld, nadat deze dijk zes jaar 
te voren. dus in 1 2 1 4, was doorgebroken. 

Deze dijk werd hersteld met het doel .de aanslibbingen nabij 
Rockanje, in Hellevoeterland en nabij Cothsouwe (Oostvoorne? ) 
te bevorderen. Vrij zeker heeft deze dijk wel aan zijn doel beant
woord, want in de veer_tiende eeuw volgden de groot.ere indijkin" 
gen elkaar vrij snel op: n.l. Brielsch Nieuwland, Nieuwland van 
Abbenbroek, Oudenhoorn, Nieuw Helvoeterland en Smeethil, . d.i . 
Nieuwenhoorn, en Nieuw Helvoet in het midden en oosten, en in 
het westen: Nieuw Rockanje, Strijpe, Nieuw ... Westerland, d.i. Lod
derland en Hoog en Laag Strijpe. 

Het moeras mef geulen tusschen de zoo gevormde polder com
plexen · kreeg omstreeks 1 400 de naam van .,de Goote". Daarin 
werden achtereenvolgens in de 1 5e eeuw bedijkt Naters en Het 
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Woud. waarna een tweetal afsluitdijken werden gelegd, de Pen
schèr-Moerz.aatsche dijk en de Zwartedijk, die in 1 42 1  doorbraken. 
In 1 422 werd de polder de Oude Goote, die .in 1 4 1 6  ingedijkt was 
en in 1 42 1  was ingebróken, weder herdiJkt. De afsluitdijken werden 
in 1473 gedeeltelijk hersteld of vernieuwd · en gaven het . aanzien 
aan de polders Nieuw Gootè en Kleine Gootj e. 

Daarop volgde dè bedijking ,van dè St. Cornelis polder, waar
van het oostelijk deel de Oude Struijten en het westelijk deel de 
Quackpolder nog bestaan en het middendeel, het W eergors, in de 
1 7 e eeuw is verloren gegaan. 

H.et St. Pancrasgors werd in 1 479 bedijkt. Omstreeks 1 500 door
gebroken, werd daarvan ·in 1 5 1 2  de tegei:iwoordige Pancrasgors
polder en na · dien de St. Anna-polder afzonderlijk herdijkt, en 
nog later door dufnvorming het Schapengors met de Ronde Wei 
aangewonnen. 
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. . . 
Inmiddels waren nog bedijkt de polders Stuif akker ( jaar onbe-

kend doch vóór 1 479) en het Windgat ( in 1 479 ) .  Tegen Oud Klei
burg werd in 1479 Nieuw Kleijburg aangedijkt. De twee laatst
genoemde:· p0ldertjes braken , h:"erhaaldelijk in en werden herdijkt; 
de laatste maal heeft dit plaats · gehad in 1 878, de oppervlakte is 
intusschen aanmerkelijk kleiner geworden. De Ondernemingspolder 
nabij Zwartewaal dateert uit denzelfden tijd. De polder Nieuwe 
Struijten nabij H:ellevoétsluis is vóór 1 567  ingedijkt, terwijl Oud
Nieuwland en Ooster Nieuwland, nabij Heenvliet, resp. vóór 1 592 
en in 1 597 werden • aangewonnen, later nog eenige gorzen langs 
de \i\liedele of Bernisse en het Kruininger gors nabij Oostvoorne. 

Uit den gang van alle deze landaanwinsten vloeit voort, dat het 
geheele duinterrein van Vo_orne, uitgezonderd een gedeelte in de 
onmid_?ellijke omgeving van het dorp Oostvoorne, na de . l 2e of 
1 3e · eeuw gevormd is. De oude verdwen�n duinwal, waarvan het 
duin rondom het dorp Oostvoorne een gedeelte van den binnen
rand was, lag blijkbaar geheel ten westen van het tegenwoordige 
eiland Voorne. 

Trekt men de _ kustlijn van HoB�nd door op de eilanden Goede
reede, Schouwen en Walcheren, dan bemerkt men dat Voorne's 
duin daar ruim i '  K._M. binnen ligt. 

H iervol·en is met. eenig!! vrijmoedigheid de volgorde van de 
bedijkingen of inpo}çlt!_rµig aangegeven. De vraag zal rijzen: Hoe 

. .: . . . ( . � . ,: 

stelt men de volgorde -va�t a_ls men geen of weinig jaartallen weet? 
De oplossing van dit vraagstuk wordt gevonden, door bestu

deering van. oude archiefstukken, oude kaarten, werken als die van 
Dr. A. A. Beekman en Ir. Ramaer, en wel voornamelijk door toet
sing van de daaruit geputte gegevens b'ij _plaatselijk onderzoek. 

Voor zoo ''n -on-derzoe-k leent zich het . -e�land Voorne, waar zeer 
oude en jonge bedijkingen als het ware ··dooreen gesmeten liggen , 
bïj- uitstek. 

Als gids kunnen o.m. de volgende gegevens dienen. 
Vorm van de dijken. 

De flauwst �hèllendé-' óeloopen · ( taluds ) van een dijk liggen 
"';· · .  . : ;, ' . •, 

-r:-. ·- Dwai-sdoorsnede van een dijk Fig. 18 
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steeds aan de zijde, die het water gekeerd heeft, dus aan de 
buitenzijde. De vorm van de dijken is het meest ongeschonden, 
daar waar de dijk het hoogst is en. niet bebouwd is met huizen. 
Lage stukken zijn meestal, . vooral bij de woningen, afgegraven voor 
verbetering van de �rven en tuinen. 

De dijken van de oudste polders, v.n. van vóór 1300, liggen 
veelal met een lange boog, de bolle zijde naar buiten gekeerd. Is 
dit plaatselijk ànders, dan is er land verloren en heeft me_n met een 
inlaagdijk te doe9 .. •· . , ,  

Oude gelijk_ met het aangrenzende· land af gegraven dijken, her--
kent men aan hun loop als een perceel land dwars door de ver-
kaveling heen. Ter weerszijden daarvan verspringt de verkaveling 
of verandert van richting. 

Meestal ligt op een afgegraven dijk een weg ,  waarlangs een 
smal perceel land, meestal met erven bezet, medeloopt. Weg en 
land vormen te zamen de oude dijkz.ate. 
Ligging van de wielen.  

Van de talrijke doorbraken op het eiland Voorne, is er bijna geen 
enkele buiten gedijkt� Het wiel. de put bij dijkdoorbraak door uit
spoeling ontstaan, ligt daar aan de binnenzijde van den dijk. OP. 
vingerling, d.i. het nieuwe sterk gebogen stuk dijk, is meestal 
buiten om het wiel gelegd, omdat men · ;dan geen land -prijs gaf en 
tevens aldaar de vaste bodem nog het hoo_.gst lag .  

e.i�Tt. � 

Binn�nbedijkte Doorbraak 
Pig. 19 

De .diepte van het wiel is afhankelijk van de kracht, v.n. val-
hoogte, van het instroomende water bij den doorbraak. 

Er zijn op het · eiland Voorne zeer oude wielen, die nog steeds 
een vrij diepe wat�rplas vormen, andere daarentegen zijn ondiep 
en volgegroeid · met waterplanten, meest riet, soms geheel volge� 
veend, of gedempt met grond van de afgegraven dijk. Deze laatste 
zijn dan toch nog lage moerassige plekken. 

Over het algemeen zijn de wielen niet zoo diep als die langs 
de groote rivieren als Lek, Rijn, Maas en Waal. De instrooming 
van het vloedwater duurde gewoonlijk slechts één getij. Het opper--
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water van pe groote r1v1eren daarentegen stroomt soms met groot 
geweld dagenlang door het gat naar binnen en vormt dan 1 0  tot 
12 M. diepe wielen. 
Aard van het land. 

Oude polders zijn gewoonlijk laag gelegen. De kleilaag is �un; 
de verdeeling van het land in perceelen, de verkaveling, is onreg�l� 
matig. De s]ooten en wegen kronkelen. De wegen liggen soms1 

lager dan het land, ze liggen dan langs of in oude stroomgeulen en 
kreeken. De wegen zijn zeer smal. 

Jonge polders zijn gewoonlijk hooger gelegen dan aangrenzende 
oudere polders. De kleilaag is er soms vrij dik. De verd.eeling van 
het land in perceelen is vrij regelmatig. De slooten en wegen zijn 
recht, volgens een vooraf vastgesteld plan aangelegd. De wegen 
zijn breeder dan die in oudere polder.s. 
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In enkele polders liggen breede, lage, ook wel moerassige s troo
ken land, waar het aangrenzende land min of meer naar toe helt, 
b.v. in de beide Strijpepolders en den St. Anna polder. 

Dit zijn overblijfsels van oude stroomg�ulen. 
De weteringen, gewoon lijk de breedste :;looten, volgen meestal 

den kronkelenden loop d1!r oude geulen. 

Het Wegennet. 

De wegen in twee aanSJrenzende na elkaar ingedijkte P?lders lig
gen bijna nimmer in elkaars verlengde. Om voldoende ruim te te 
hebben voor de opritten die ter weerszijden in de lengterichting van 
den dijk tegen de beloopen opklimmen heeft men de wegen laten 
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.verspringen. �iggen dr wegen in twee . aangrenzende polders in 
elkaars · ver_lengde ei · 1oopen de opritt.ell nag�noeg re.1:hthoekig 

Kruising wegen en dijk 

tegen den dijk omhoog, of loopen de wegen in één lijn dwars: door 
den dijk heen; dan is de dijk vrij zeker jonger dan de weg. Men 
heeft dan te doen met een herdijking van een deel van een inge
broken tijdelijke "rijdende" gebleven polder, dus met een inlaag
dijk. 

De dichtheid van het wegennet is afhankelijk van het oorspron
kelijk gebruik _van den bodem. Over 't algemeen vindt men in pol
ders met veel grasland een minder dicht wegennet aan in polders 
met hoofdzakelijk bouwland. 

Dit verschil treft m en soms aan in deelen van de.nzelfden polder. 
Van grasland zijn minder producten te vervoeren dan van bouw
land. 

Van de heerlijkhe.id Voorne zijn in den loop der tijden, eve-n�ens 
als vrije _heerlijkh�den afgescheiden Heenvliet en Abbenbroek. 
Beide plaatsen hadden een burcht waarin oorspronkelijk afstam
melingen van de Heeren van · Voorne zetelden. Deze afscheiding 
heeft waarschijnlijk plaats gehad uit een oogpunt van landsver
dediging. 

Abbenbroek en H?.envliet lagen beide aan de oostgJ:ens van 
Voorne; eerstgenoemde plaats bij de . spl;tsing van Wiedele en 
Westenrijck, laatstgenoemde plaats nabij de vereeniging van l\llaas 
en Wiedele of Bernisse recht tegenover den Burcht van de Heeren 
van Putten te Geervliet. 

Een derde vrije heerlijkheid, in 1 4  I 2 afgescheiden, was NQters, 
De grenzen van deze heerlijkheden, thans gemeente-grenzen. 

liggen buiten de dijken van de ·Abbenbroeksche, Heenvlietsche en · 
Natersch_e polders, evenals de oostgrens van Voorne buiten den 
dijk van den polder Oudenhoorn in den polder Zuidland, die aan 
Putten behoorde, ligt, en wel zoo ver buiten die dijken als een 
krijgsman in volle.- wapenrusting op het gors of aanwas kon loopen 
zonder in het slijk weg te zakken, of "ten halve diepe", dat is tot 
het midden der aangrenzende stroomgeul. 



Ook deze grenzen geven aanwijzing bij het bepalen van den 
ouderdom eener polder. De aanwassen behborden bij de oudste 
polders. 

Alle deze gegevens nauwkeurig aan oude oorkonden en al wan.
delende door de mooie polders aé¼n den plaatselijken gesteldheid · 
van land en dijk getoetst, helpen mede aan het onderzoek naar de 
vorming vàn het eiland V·oorne. 
. Van het Hollandsche polderland is Voorne wel _het meest af- .  
wisselend. Men heeft zeer vele niet groote overzichtelijke polders 
met een bodem van zeer verschillenden aard als klei, · veen, geest- en 
zandgronden, dus ook met zeer verschillende vegetatie. Bovendien 
heeft het oostelijk deel zoet water in de siooten, het westelijk deel 
dikwijls brak water, en ten slotte vindt men langs de westzijde ee·n 
mooi duinlandschap · mèt een u·itgesproken eigen karakter. 

Brielle, Mei 1 934. 
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Ridderzegel van Gerard van Vo?rne· 
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De Orchideeën van V oorne 

door 
C. SIPKES 

In Augustus· zijn de meeste orchideeën uitgebloeid.  Wel bloeit 
dan op Goeree, aan de overzijde van het Haringvliet, de Spiraal
Orchis, maar deze is op Voorne nog nooit gevonden. We hebben 
alleen kans op nabÎoei van Epipactis palustris, ël� Moeras-Wespen
orchis, maar deze kans wordt vrijwel nihil nu de waterstand in 
de valleiën aan de lage kant is en de bloeitijd niet verlaat wordt 
door hoogen waterstand in den voorzomer, zooals in andere jaren . 

Maar in uitgebloeiden toestand zullen we vele soorten vinden 
en tot goed begrip van de groote beteekenis, die Voorne heeft op 
botanisch gebied en van de rijkdom aan orchideeën van de duinen 
van dit eiland, is het goed, hieraan een beknopt overzicht te 
wijden. 

Sommige streken van ons land danken hun orchideeën-rijkdom 
aan hun ouderdom, zooals Zuid-Limburg. 

Andere daarentegen aan hun jeugdige formatie. Dit is het geval 
met de jongste duinvormingen op Texel en Voorne. De om_stan,.., 
digheden zijn daar gunstig :  hooge waterstand, vrij hoog kalk
gehalte van den bodem, zeeklimaat ( minder concurrentie ) en de 
mensch is nog niet in de gelegenheid geweést de terreinen voor de 
orchideeën hopeloos te verknoeien met waterleidingen of konijnen 
of beide, zooals in vele duinstreken van het vasteland van Hol
land. Ik zal volstaan met hieronder een lijstje te gey�!} van de 
orchideeën van de Voornsche duinen, de meest-algemeene het eerst, 
de zeldzaamste het laatst. 

Moeras- Wespen-orchis ( Epipactis palustris} , komt bij duizen,.., 
den voor in de natte valleien tusschen het vliegveld en het Breede 
water. doch . ook meer oostelijk en zuidelijk. 

Kever-orchis ( Listera ovata) , veel in de boschjes, welke hier 
overigens nog niet talrijk zijn, daar de duinvorming hier jonger is 
dan elders:·' en in de oudere bosschen bij Oost-Voorne. 

Vleeschkleurige Orchis (0. incarnata) , plaatselijk talrijk in vrij
wel alle vochtige duinvalleien, zoowel in de donkerpaarse als lichte 
vorm, 

Breedbladige Wespen-Orchis ( Epip?J,ctis latifolia) in de oudere 
bosschen bij Oost-Voorne. 

Herminium monorchis, zeer talrijk op één . gröeiplaats bij het 
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Bijen-Orchis (Ophrys apifera) 
Foto C. S1pkes Fig. 2i 

Kwakjeswater en verder nog in enkele ex. meer noordelijk. Deze 
is in aantal achteruitgegaan. 

Muggen-Orchis ((;ymnadenia conopsea) ,  plaatselijk zeer talrijk 
bij Rockanje en verder nog enkele schaarse exemplaren meer noor
delijk .  

Gevlekte Orchis (0. maculata) ,  groeit weinig talrijk bij Rockanje 
en vroeger ( mogelijk nóg ) bij Oost--Voorne. 

Ongevlekte Orchis (0. praetermissa) . groeit bij het Kwakjes� 
water. De Breedbladige Orchis met gevlekte bladeren heb ik op 
Voorne niet gevonden. 

Hondskruid ( Anacamptis pyramidalis) , groeit bij de Ronde Wei 
en bij Oost-Voorne, vroeger vrij talrijk, nu hoogstens in enkele 
tientallen exemplaren. 
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· Stûrmia Loeselii, kw.ain volgens oude opgaven vröeg·er bij Roc
kanje voor, de laatste . die i.k vond dateeren van 1 926. 

Harlekijn,.,Orchis (0. Morio) , groeit op één plek in de duinen bij 
Rockanje. 

Bijen-Orchis (Ophrys apifera) werd in 1 930 door den heer Oos
terdijk bij _Rockanje · gevonden in + 1 2  exeniplarén. welke geregeld 
bloeiden; De groeiplaats gaat achteruit, als een der oorzaken kan 
genoemd worden beschadiging van ·de planten door fasanten. 

Bokken-Orchis (Him anthoglossum hircinum) . .  Deze vond ik in 
1 93 1  in één ex. bij Rockanje. Dit exemplaar heeft zich, dank zij 
een omrastering, gehandhaafd, is wel iets zwakker geworden maar 
heeft in 193 1  en '32 prachtig gebloeid. In 1933 is de knop door 
f as anten vernield. Zaailingen zijn er nog niet in de nabijheid 
aangetroffen. 

Himaothoglossum hircinum (Bokken�Orchisl 
Foto C. Sipkes. Fig. 25 
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Verder is het niet onmogelijk dat Epipactïs atrorubens, die in 
de Duitsche Oostzee-duinen veel voorkomt, bij Oost,., Voorne ge
vonden is, doch deze vondst moet nog nader gecontroleerd worden. 

De lez�r ziet, dat hier op een betrekkelijk kleine du�n�trook 
dertien soorten gevonden zijn, waaronder twee uiterst zeld�ame 
( de laatste) en één (de eerste ) die in een buitengewoon groot 
aantal exemplaren voorkomt, zoodat de lage valleien hier en daar 
bruin-wit erdoor gekleurd zijn. 

· Een deel van de terreinen zijn eigendom van Natuurmonumenten, 
een ander deel van de fam. v. d. Leeuw uit Rotterdam en tamelij k 
veilig. De schade die de orchideeën ondervinden zijn van konijnen 
en fasa11ten. De waterleiding bij het Kwakjeswater zal in droge 
jaren weJ ge:en . goed doen. 

Een ander deel is eigendom van de Maatschappij Voorne's Duin 
en van particulieren en dus a1lerminst vei1ig. Vooral Anacamptis 

loopt gevaar; deze is nog niet op de veilige terreinen aanwezig .  De 
andere soorten groeien allen op de veilige terreinen. 

lk kan de lezers warm aanraden, als ze eerst met onze vereeni
ging Voorne hebben leeren kennen, in den Orchideeën-tijd, die 
voor Voorne in Juni-Juli valt, het eiland nog eens te bezoeken. 

Tot ·J 5 Juni is de toegang tot het Breede Water verboden, in 
verband met de vogels, die er broedèn, maar half Juni is alleen de 
Harlekijn-Orchis uitgebloeid ·en deze komt er toch slecht� op één 
plek voor, die trouwens verboden toeg�ng is. 

Mogelijk vindt een goede speurder. weer eens een nieuwe �oort, 
zooals Mosterddijk en ik .  de Bijen-Orchis en de Bokken-Orchis. 

Bergen en Texel hebben ieder één s�ort··me�r dan Voorne, maar 
door de aanwezigheid van zulke groote aantallen gewonere soorten 
en twee uiterst zeldzame ben ik geneigd, vooral voor de toekomst, 
àan Voorne meer waarde toe te kennen als Orchideeën-streek. 
Het zand is rijk aan kalk en afslibbare deelen, door de nabijheid 
van de rivièren. Mogelijk dat Texel van meer beteekenis wordt als 
de Slufter zoet-water geworden is. Bergen gaat echter achferuit 
door uitdroging en konijnenschade en kaalslag. 

De Duinvegetatie van Voorne 
door 

W. C. DE LEEUW. 

In de vorming van een duinlandschap kan men twee stadiën 
scherp onderscheiden, n .l. een inleidend stadium·, uitsluitend geken-
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1i1erkt door zandaanvoer in de richting van de kust onder invloed 
van stroomingen, getijden en wind en een tweede, waarbij zich 
vooral atmospherische invloeden en plantengroei doen gelden. Het 
eerste stadiµm is uitsluitend geologisch, het tweede geo-biologisch. 
Hun grens ligt daar, waar "het spel van wind en golven" ophoudt: 
de gemiddelde hoogwaterlijn .  Zoodra het aangevoerde zand perio
diek droog komt te liggen, begint h�t onder invloed van den wind 
te stuiven ( in ons land in hoofdzaak landwaarts ) en waar het 
voortdu�end droog blijft, vestigen zich de eerste planten. Deze 
planten beschikken over vermog�ns ( epharnwnie) , die hen bijzon
der geschikt maken om in dit zeer extreme milieu te leven; het 
behoeft geen verwondering te baren, dat het dus niet vele soorten 
zijn. De twee belangrijkste kent ieder: heé Biestarwegras (Triticurn 

junceum} , dat in vele gevallen de eerste pionier is en de duin
embryo '.s bevolkt; dan Ammophila arenaria, welke zich eerst meer 
naar binnen, te beginnen met de primaire duinen, vertoont. Deze 
planten vermogen niet alleen' in het zeer beweeglijke, humusrijke 
zand te vegeteeren, maar zij hebben, vooral de laatste, in hooge 
mate de eigenschap de beweeglijkheid van het zand te beteugelen en 
het daarmede voor verdere vegetatie bewoonbaar te maken . En hier,., 
mede raken wij de twee hoofdverschijnselen, waardoor een zee.
duingebied, als dat onzer kusten, zich ( afgezien van plaatselijke uit; 
zonderingen ) van een plantenloos wo_estijngebied zoo sterk onder..
scheidt: een voortdurend pogen der vegetatie tot vestigen, zich be,.. 
stendigen,. uitbreiden en herwinnen en zoodoende de beweeglijkheid 
van · het zand stremmend, wat in den regel tot een _min of meer 
blijvende bevestiging van het relief voert - en daarnaast de voort
durend hernieuwde beweeglijkheid van haar substraat en daarmee 
gepaard gaande verandering van het re1ief, zoodra het vegetatiedek 
wordt verstoord: een altijd durende strijd, die het geheim is van 
de landschappelijke bekoring, welke landwaarts in al onze breede 
duingebie.den te vinden is: een kampgebied even uitgesprokçn als 
de boomgrens in het hooggebergte. 

Zooals elders verloopen in het duingebied de ontwikkeling van 
den bodem en de successie 1 )  der plantengemeenschappen volgens 
vaste regels in nauwe wisselwerking. Uitgaande van een door plaat--. 
selijke omstandigheden nog zeer uiteenloopend materiaal . ( Bergen 

1) Voor deze en andere plantensociologische termen zie men het Utrecht

nummer van Natura van 15 Juni 1932. 



·N .-H_. }  trëden daarin steeds chemische en physische veranderingen 
op; chèmische , ·als: ontzilting, ontkalking of verzuring ( door uit
looging ·· met regenwater ) ,  humusvorming (door plantengroei ) ,  en 
physische als: vèrandering in lucht- eri watercapaciteit ( bijv. door 
humusvorming ) ,  nivelleering van het relief ( van belang in verband 
met het grondwaterniveau) . en secundaire omzetting van het mate
riaal - ( door winderosie van het relief ) .  Tenslotte overweegt che
misch gesproken·, zooa}s uit de begroeiing en het bodemonderzoek 
van de oudste duinlandsch�ppen blijkt, de ontkalkings.- resp. ver
zuringstendens. De hier genoemde bodemrijpingsprocessei1 schrij.
den in ons klimaat relatief snel voort ;  de secundaire; omzetting van 
het materiaal kan haast katastrophaal karakter aannemen. De bo
demontwikkeling van een duingebied gaat dus verre van rustig. 
lang·zaam en stelselmatig zijn gang en dit moe·t zich in de successie 
van de vegetatieve eenheden van het duingebied doen gevoelen. 
Onder zulke omstandigheden is het welhaast regel, dat de ver.
schillende stadiën onvoldoenden tijd' vinden tot volledige harmo-
nische ontplooiing en, vóór hunne optimale ontwikkeling bereikt is, 
alreeds door de initiaal-phasen van een volgend stadium worden 
achterhaald. Daarnaast bestaat voortdurend het gevaar van re
gressie ( wind, konijn, vee en mensch ) en daarmede · een onder
breking· · van de primaire successie in een aantal partiëelê seriën. 
De successie in het duinlandschap wordt dus in hare ontwikke
lingsmogelijkhe den voortdurend beperkt ( , ,beklemde" successie ) .  
AJs gevo]g hiervan treden in de duinvegetatie twee verschijnselen 
n_aar v_oren . . Door de voortdurende onrust zijn soorten met een 
sterk gespecialiseerde epharmonie ( enge oecologische spanwijdte ) 
en. d�s ·. met specifieke trouwgraad, vooral als zij meerjarig zijn, in 
het nadeel tegenover , ;grovere" soorten met. wijde amplitude. Hier
d9or zulien de associaties, die successie·stadiën kenschetsen óf van 
nature arm aan trouwe soorten zijn, óf fragmentair blijven ; en 
vooral geldt dit voor de hoogere termen van de successie-reeksen: 
de· associaties van hoog er sociologische rangor�e ( die met meerdere 
etages, zooals struweeJ en woüdassociaties ) .  Daarnaast treedt nog 
e�n ander verschijnsel op. Aangezien men onder de soorten met 
·breede · oecologische ·spanwijdte dikwijls soorten aantreft, ,weike tot 
dominantie of faciësvorming neigen, zal men in de physionomie 
van het duinlandschap wederom als gevolg der besproken onrust: 
met dit verschijnsel rekening moeten houden en de soms fragmen
tarische associatie.-individuen worden dientengevolge door faciës': 
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vorming van begeleiders nög verder in hun karakter vertroebeld. 
Dergelijke dominantie is algemeen verspreid, vooral op relatief 
ouder relief. Op den voorgrond treden in dit verband dwergstruiken 
als kruipwilg (Salix repens) , Dauwbraam ( Rubus caesius) en Duin
roos· ( R.osa spinosissima} en daarnaast Duinriet (Calamagrostis 
epigeios) . Van de dwergstruiken heeft Salix repens in al hare 
vormen van vulgaris tot arenaria wel de grootste spanwijdte en 
sociologische bouwwaarde; Dwergstruikvegetaties, uit één of n1.eer 
van de drie genoemde soorten bestaande, vormen in het physiono
misch aspect '�an ons duinlandschap een belang rijk bestanddeel, " 
al schijnt het vooraI_snog niet . mogelijk deze de beteekenis van 
floristisch-sociologisch en oecologisch gekenschetste plantenge
meenschappen foe te kennen l ) .  

In de vegetatieve successie van alle duingebieden ( d.w.z. zulke 
die primair kalkrijk en · die welke van na�ure kalkarm zijn), vallen 
twee hoofdseriën op, n . l. een xeroserie en een hygroserie in den 
zin van Cleme1is. De eerste serie neemt zijn aanvang op de duin
embryo's met Triticum junceum, de hygroserie op de lagere deelen 
tusschen de primaire duinen in de in.uien , voorzoover deze nog 
min of meer onder invloed van het grondwaterniveau staan . Vier 
seriën zijn dus in ons duingebied van primair belang en alle streven 
zij naar den localen c1imax, al wordt deze welhaast nergens in 
zijn vollen omvang bereikt . Het behoeft geen betoog, dat i,n verband 
met de tendens tot ontkalking de beide . seriën, welke op kalk
houdend substraat aan.vangen, de meest boeiende zijn. 

Om al de hierboven vermelde redenen zal dus de vegetatie van 
het Nederlandsch duinlandschap het best te begrijpen zijn door 
de studie van de · vegetatie · op petrogtaphische extremen: op een 
zeer kalkrijk en een · zeer kalkaqn duin ( Schoorl ) .  In verband met 
de veranq.er_ingen, die in het substraat in het algemeen · optreden 
kunnen en met ontkalking en winderosie in het bijzonder , zal asso
ciatievorming nog het meeste kans hebben waarneembaar te zijn in 
een kalkrijk snel gegroeid en dus tamelijk ongeschonden en nog 
jong duin, · wat de eutrophe, resp. mesotrophe seriën betreft en • 
in een sterk ·gepodsoleerd, genivelleerd oud binnenduin, wat de 
oligotrophe seriën van het climaxcomplex aangaat (bijv. Goeree ) .  
Om deze redenen is het jonge duinlandschap op het eiland Voorne, 

1 ) De red�nei1 hiervoor, alsmede de nadere kenschetsing van hieronder beJ 

sproken plantengemeenschappen, etc. zullen elders worden gegeven . .  
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in het bijzonder de gedeelten tusschen strandpaal 5 en 1 2 , van 
groote beteekenis voor het begrip van de "ideale" ontwikkeling 
van duinvegetatie op kalkhoudend duin. Om later te vermelden 
redenen neein.t deze een veel merkwaardiger p1nats in onze vege
tatie en flora in dan de oligotrophe seriën der kalkarme duinen, 
die zeer dicht bij die der sterk gepodsoleerd diluviale gronden 
staan, zooal niet vrijwel identiek daarmee zijn ( van Dieren, Duin
vorming op Terschelling) .  Dezè laatsten komen op Voorne niet 
voor, in tegenstelling met het zuidelijker Goeree, de binnenduinen 
van de provincies Noord- en Zuid-Holland, de duincomplexen 
Bergen N.-H. tot den Helder en de Noordzee--eilanden. Op één 

plaats in het oude duinlandschap komt eenige brem en sporadisch 
een enkel Calluna-exemplaar voor. Eiken-berken bosch (Querceto
betuletum verrucosae) is op Voorne niet te vinden. Tot zoover de 
beteekenis van V carne als excursie,-t.errein. 

Op het snel aangroeiende uedeel te van de kustlijn . ( bij v. tusschen 
paal 6 en 1 1 ) wordt de vegetatie overal ingeleid door groepen 
strandtarwe (Triticum junceum) zonder dat kenmerkende bege
leiders {Honckenya peploides, Cakile maritima) zich daar tusschen 
mengen. Het Agropyretum jun�eï is niet anders dan fragmentair 
ontwikkeld. Beter ontwikkeld is <le op de primaire duinen hierop 
volgende associatie v·an de helm ( Ammophiletum · arenariae) . Ken
schetsend voor deze associatie zijn nog de Strandwinde (Convol
vulus Soldanella),  Euphorbia par alias, de Zeedistel ( Eryngium 
maritimum} .· de Zeehaver ( Elymus arenarius) een groote variëteit 
van het roode zwenkgras ( Festuca "rubra dumetorum) met sterk 
gebaarde aartjes. Bij normaal verloop van de successie vestigt zich 

hierin het duitJ.struweel, ingeleid :•door de Duindoorn (Hippophaë 
rhamnoïdes) . Op het prîmaire duin zijn hare populaties homo
geen en gekenmerkt door de bijmenging van Vlier (Sambucus 
n igra) , Heggerank ( Bryonia dioica) . en · Bi tterzoet { Solanwn Dul
camara) ; ondergroei is zeer schaarsch en veelal slechts eenjarig. 

, Evenals het Ammophiletum arenariae treedt deze plantengemeen
schap in secundaire reeksen meer landinwaarts opnieuw op ( stuif
banen), maar dan minder karakteristie.k. Of men haar tot de rang 
van · een associatie mag verheffen schijnt twijfelachtig. Hippophaë 
heeft een enorm en zeer gevariëerd areaal en treedt · op tal van 
plaatsen in Eurazië als pionier op, zondèr dat m·en van een asso
ciatie in sociologisch-:-oecologischen zin kan ·spreken. De , g·enoemde 
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geleiders treden ook ·elders op en zijn hoogstens locale differen
tiëerende soorten. Iets verder van de kust begint het duinstruweel 
rijker te worden, te beginnen met Liguster ( Ligustrum vrzlgare} . 
Opmerkelijk is het soms uitblijven van de.ze successie en massaal 
afsterven van Hippophaë-populaties ( sterven van wortel-symbiont? ) .  

In het Voornsche duin ontwikkelt het duitis truwee.l zich in volle 
glorie. Over vele hectaren strekt zich op verschillende plaatsen een 
haast ondoordringbaar struikgewas uit van Liguster, Meidoorn 
( Crataegus monogyna) , Roos (R.osa rubiginosa en canina}, Ber
beris ( B. vulgaris) , Rhamnus cathartica, Geldersche roos (Vibur
num Opuhzm) met eenige resteerende Hippophaë en Salix repens 
arenariae exemplaren uit. Een ware "macchia" , w�ardoor voetpa
den door het hakmes open moeten wor�en gehouden! De kruid
flora is echter in de gesloten deelen onbeteekenend en gering.  Een 
analogon v·oor dit struweel kan men zoeken in het "Liguster,..,Prunus 
spinosa Gesträuch", dat in vele gedeelten van West Europa op 
kalkhoudenden bodem een regeneratie-stadium vormt tusschen de 
anthropogeen of zoögee-n gevormde graslanden der kalkhelJingen 
( behoorend tot het Bromion-verbond )  en de wouden van het Quer
cion pubescentis. Ook zijn gevallen bekend, dat om bepaalde rede'"' 
nen niet Sleedoorn ( Prunus spinosa) maar Liguster, evenals bij 
ons in de duinen, de pionier dezer regeneratie is. Is  deze· opvatting 
van het duinstruweel als eene� zij het arme, initiaalphase van een 
Q1.zercion pubescentis-woud juist, da� zou men Voorne's duin dus 
als behoorend tot het areaal van dit verbond kunnen opvatten. 
Inderdaad wijz�n andere feiten in deze zelfde richting.  Men heeft 
hierin weer een merkwaardige bevestiging te zien van de -aanwezig
heid van een sub-mediterraan-atlantischen invloed, die zich van het 
zuiden uit tot in ons duingebied ( in hoofdzaak tot Bergen N.H.  als 
gevolg van een edaphische grens aldaar ) doet gelden . 
. Nog een andere plantengemeenschap is in dit opzicht merkwaar

dig: die d�r graslanden der oudste duingebieden met zwak golvend 
re lief. Men vindt deze langs en in al onze duinen althans tot den 
Helder, rijk aan Bromion-soorten {Gentiana ciliata, Ononis repens, 
R.anunculus bulbosus, Avena pubescens, Carex praecox, Potentilla 
verna, Sanguisorba minor, Pimpinella Saxifraga, Scabiosa Colum
baria, Erigeron acer, Carlina vulgaris) , naar het zuiden toe :verrijkt 
met enkele mediterraan-atlantische soorten als Trifolium scabrum 
en striatum, Carex extensa, etc. en vermoedelijk nergens in grooter 
aantal dan op Voorne. De typische begeleiders van het oosten van 
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ons land ontbreken daarentegen ten deele (Dianthus deltoïdes) .  
Regeneratie naar een woudstadium wordt vooral door Crataegus 
monogyna; D_uinroos ( Rosa. pimpiJ1.eliifolia) en Eik (Quercus ro,., 
bur) , �immer door Heide {Calluna vtilgaris} , Berk ( Betula verru,., 
cosa) etc. ingeleid. Op open plaatsen treft men een homoloog van 
de Bundgras ... associatï'e ( hef Corynephoretum typicum) met geheel 
andere soorten aan ( Phleurn arenarium, Anthyllis Vulnerar.ia. Si ... 
/ene conica en Otites, Saxifraga tridactilites, etc. ) ·. 

Ook dit alles versterkt den indruk van het in den aanvang ge ... 
zegde, ·dat Voorne's duin zeer bijzondere aanwij zinge�. bevat voor 
het inzicht in . de begroeiit;ig van de kalkrijke duinen van de 
Zeeuwsch ... Zuid,.,HoJlandsch�- eilanden en het vaste land tot Bergen. 

Veel moet hier uit plaatsgebrek onbesproken blijven: zoo de 
successiereeksen der laagten i n ·  haar g eheel. Zij vertoonen echter 

niet die frappante verschillen ·m'et de ,vegetatie vari de overige eu,., en 
oli.gotrophe vochtige bödem� in ons land, met uitzondering wel,., 
licht van de associatie van Schoenus nigriéans. 

Op de heuvels van het dui:nlandsc�ap met hunne sterke insolatie, 
dikwijls h_oog kalk.gehalte, groote doorlaatbaarheid van den bodem 
etc. wekt de vegetatie een �wakke herinnering aan de vegetatie 
der hee_te, dorre kalkrijke gebieden in West ... Ouitschland en het 
Parijsche bekken. De kennis hunneî associaties en de. onderlinge 
relaties hiervan werpt een nieuw licht op het plantendek van het 
kalkrijk gedeelte van het Nederlandsche duin•gebied, dat in ver
band hiermede zijn plaats als afzonderlijk planterigeographisch dis,., 
trict (Duindistrict van v. So�st) ten volle verdient. 

Leiden, 3 1  Mei 1 934. 
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