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Recreatie
mogelijkheden 

Paardrijden. 

Zwemmen in zee, 
breed zandstrand . 

Mini-golfbanen 
in Rockanje. 

Goede hotels in 
Rockanje en 
Oostvoorne. 

Enige grote 
campings in de 
omgeving . 

terreinbeschrijving 

Voorne 's Duin, onder 
de rook van 
Nederlands grootste 
industriegebied, is 
beroemd om zijn 
rijke 
verscheidenheid aan 
landschappen en de 
daaruit 
voortvloeiende 
veelvormigheid van 
zijn vegetatie. Droog 
duin met een zeer 
dichte struik
begroeiing, 
afgewisseld door 
vochtige val lei en met 
berkenbosjes en 
bloemenrijke 
weiden, duinplassen 
en gemengde 
loofbossen. 
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wandeling 

De eerste wandeling voert door het noordelijke gedeelte van het 
natuurmonument. Beginpunt aan het Tweede Slag bij Rockanje, 
vanwaar een smal zandpad naar het Waterbos dat hoofdzakelijk 
uit gladstammige essen bestaat met een spaarzame ondergroei van 
vooral grote waterweegbree. Dit bos gaat over in vochtig berkenbos 
met een kruidenlaag van grassen, leverkruid , groot glidkruid , 
waternavel, hondsdraf, ereprijs en keverorchis. Daarachter gaat het 
pad omhoog tussen dicht duindoornstruweel met allerlei planten 
van het _droge duin : slangekruid , hondstong, ossetong, kromhals, 
muurpeper en Sint-Jacobskruiskruid (de laatste 's zomers meestal 
kaalgevreten door de zwart met geel geringde rupsen van de 
Sint-Jacobsvlinder) . Het pad voert naar de Zwarte Hoogte, een duin 
beplant met armetierige Oostenrijkse dennen, maar met prachtig 
uitzicht over r.et in de broedtijd (1 maart - 1 juli) gesloten 
noordelijker gelegen gebied : de Groene Punt, de Schapenwei en 
het Brede Water. Van de Zwarte Hoogte eerst naar het zuiden en 
vervo/gens naar het oosten afbuigen door een sap pig groene 
voormalige strandvlakte en later door droog duin terug naar het 
Tweede Slag. 
Buiten de broedtijd is deze wandeling uit te breiden door van de 
Zwarte Hoogte fangs de binnenrand van de Groene Punt en de 
Schapenwei noordwaarts te gaan. In de lente voeren daar 
kemphaantjes hun steekspelen op, buitelen er kieviten en hangen 
er tureluren met trillende wieken in de Iucht, in de zomer kunt u langs 
het pad de bijzondere flora van de natte valleien leren kennen. 
Orchideeen als vleeskleurige orchis en moeraswespeorchis, verder 
parnassia, watermunt en wintergreen. Halverwege de Schapenwei 
voert het brede pad door laag wilgenbos met riet en varens, juni- en 
bosorchis en roze bloeiende valeriaan. Wintergreen, waternavel en 
duizendguldenkruid groeien er zomaar op het pad . Voorbij het 
wilgenbos rechtsaf langs een hoog duin met uitzicht over het Brede 
Water, waar een luidruchtige kokmeeuwenkolonie. Op het open 
water vaak watervogels : in de winter allerlei trekkende eenden; in de 
zomer meerkoeten, knobbelzwanen , kuifeendjes, bergeenden, wilde 
eenden en de hier ge·importeerde Canadese gans. De oever van het 
~rede Water naar het zuiden volgen. Links glinsterend water tussen 
wilgen, elzen en moerasplanten in de diepte naast het pad . Rechts 
biedt een enkele onderbreking in het dichte struikgewas van liguster, 
duindoorn, egelantier, vlier en meidoorn doorkijkjes op de witte 
blinkerds van de zeeduinen, waarachter nog juist de zee zichtbaar 
is. Waar de vlieren minder talrijk worden, buigt het pad van het meer 
at, voert door droog duin naar het Waterbos en terug naar het 
Tweede Slag. Beginpunt van de wandeling door het zuidelijke dee/ 
bij de speeltuin 'De Houten Paardjes', vanwaar een rechte weg naar 
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zee. Deze weg opgaan, maar bij de eerste kruising linksaf slaap. Dit 
pad is aan aile kanten omsloten door duinbos met hoog geboo\Tite, 
o.a. zwarte populieren en abelen. Opvallend hoge meidoorns, vlieren 
en wegedoorns. Waar het bos minder dicht is, ondoordringbaar 
struikgewas van egelantier, hondsroos, duindoorn, liguster, zuurbes 
en braam op de duinhellingen. In dit struweel de zeldzame tongvaren 
en de 2m hoge koningskaars. De dwarsweg kruisen, daarna bij de 
splitsing het pad rechts volgen door een vochtiger bos, waar elzen en 
Gelderse roos verschijnen en kamperfoelie in weelderige guirlandes 
van de bomen afhangt. Links van dit pad achter het geboomte 
rietland, broedterrein van roerdomp en wouwaapje, geheimzinnige 
moerasvogels die zich zelden Iaten zien. Het pad gaat verder door 
een bos van elzen en wilgen die met de voet in het water staan. 
Allerlei aardige moerasplanten: bitterzoet, glidkruid, wederik, 
cyperzegge, watermunt, wolfspoot, haagwinde en vogelwikke. Het 
pad komt uit op een droge heuvel met hoge wegedoorns, zeer 
stekelige kruisdistels en duinroosjes. Over deze heuvel een honderd 
meter naar links komt u op de open oever van het Quakjeswater, 
waar dezelfde vogels alsop het Brede Water. In het voorjaar in een 
bocht van de oever waterdrieblad, in een voormalig waterleiding
kanaal er vlakbij veenwortel. Vanaf dit kanaa//oopt een pad door 
e/zenmoerasbos met veel reeds genoemde planten, waartussen ook 
gele lis. Langs de oostelijke oever van het Quakjeswater door droog 
binnenduinbos van eiken, berken en hoog opgeschoten 
kardinaalsmutsjes. In de kruidenlaag: in de lente viooltjes, 
bosaardbei, Robertskruid en salomonszegel; in de zomer gewoon 
nagelkruid, dagkoekoeksbloem, heggerank en parelzaad. Tal van 
bosvogels zijn er in de lente van de vroege morgen tot de late avond 
te beluisteren en ook in de zomer zijn zij wei te horen, mits u vroeg op 
pad gaat. Het bospad komt uit op de weg naar het Quakjeswater 
waarover u naar de spee/tuin kunt terugkeren. 



ligging 
Duingebied tussen Oostvoorne en 
Nieuw-Helvoet, op het eiland Voorne. 

te bereiken 
Over Naaldwijk naar Maassluis, met veer 
naar Rozenburg-Oostvoorne - Rockanje; 
over Dordrecht - Barendrecht - Hoogvliet 
en Rozenburg. 

Toegangsvoorwaarden 
Aileen toegankelijk met lidmaatschaps
kaart Natuurmonumenten plus jaarkaart 
Voorne's Duin. 
Aileen wandelaars en ruiters worden 
toegelaten. 


