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Voornes Duin is één van de mooiste en bekendste 
duingebieden van Nederland. De natuurwaarden zijn 
bijzonder hoog met meer dan 700 soorten planten, 
bijna 100 soorten broedvogels en honderden soorten 
insecten, paddestoelen en nog veel meer. Van deze 
soorten zijn er ook veel bijzonder in Nederland. Meer 
dan 50 soorten planten staan op de rode lijst, net als 
16 soorten vogels, 12 soorten insecten, een hagedis-
sensoort (de zandhagedis), 6 soorten slakken en tien-
tallen soorten paddestoelen.

Ook internationaal is de waarde van Voornes 
Duin onbetwist. Voornes Duin is aangewezen als 
Habitatrichtlijngebied vanwege de bijzondere valleien, 
graslanden, struwelen en bossen en de duinmeertjes 
met hun bijzondere vogelbevolking. Met name de 
duinvalleien en de droge duingraslanden zijn van grote 
waarde. 

Voor recreanten is Voornes Duin een prachtig gebied. 
De afwisseling van struwelen, droge duingraslan-
den, vochtige valleien en fraaie duinmeertjes maakt 
Voornes Duin zeer aantrekkelijk voor de wandelaar.

Sinds het vorige beheerplan van Natuurmonumenten 
(1993) is er veel veranderd in de natuur in Voornes 
Duin. Natuurmonumenten heeft veel vochtige valleien 
uitgebreid, waardoor er meer ruimte is gekomen voor 
bijzondere duinvalleisoorten. De droge duingraslanden, 
daarentegen, zijn nu nog verder dichtgegroeid dan ze 
in 1993 al waren. Dit komt door het verdwijnen van 
het konijn, maar ook neerslag van meststoffen uit de 
lucht en het verminderen van de zee-invloed door de 
eerste Maasvlakte hebben hierin belangrijk meege-
speeld. Op de meeste plekken in het duingebied is vrij-
wel geen open zand meer aanwezig. De ontwikkeling 
in de (kunstmatige) zeereep laat een sterke toename 
van duindoornstruweel zien.

Ook in de nabije toekomst zijn de nodige externe ont-
wikkelingen te voorzien. De voorgenomen aanleg van 
de Tweede Maasvlakte, maar ook het uitbreiden van 
bebouwing in Rockanje en de plannen voor stadsuit-
breiding in Hellevoetsluis zullen hun invloed hebben 
op Voornes Duin. Als positieve ontwikkeling kunnen 
we noemen dat verschillende stukken in de binnen-
duinrand zijn aangewezen als nieuwe natuurgebieden. 
Natuurmonumenten is verheugd, dat er een hechte 
samenwerking met de de Provincie Zuid-Holland en 
de Stadsregio is waardoor de planontwikkeling kan 
worden afgerond en de inrichting naar verwachting in 
2007 kan worden begonnen. 

Al deze ontwikkelingen maakten het voor 
Natuurmonumenten wenselijk een nieuwe visie 
op te stellen. Het resultaat heeft u nu in handen. 
‘Natuurvisie Voornes Duin 2007 – 2025’ is opgesteld 
in samenspraak met interne en externe deskundigen. 
Het is een ambitieus plan geworden, mag ik wel zeg-
gen. En dat is niet zonder reden. Als we willen voor-
komen dat het open duin helemaal verdwijnt uit het 
natuurgebied, is een forse investering in natuurherstel 
en -beheer noodzakelijk. Vandaar onze ambitie om in 
de planperiode 100 hectare dichtgegroeid duin weer 
te herstellen tot open droog duingrasland, met al zijn 
natuurlijke verscheidenheid aan duinplanten. Het her-
stel zal stapsgewijs gebeuren, via relatief grootschalige 
herstelmaatregelen. De vochtige duinvalleien blijven 
we vanzelfsprekend zorgvuldig beheren. En grote 
delen van het struweel en bos mogen zich ongestoord 
blijven ontwikkelen, en zullen zo alleen maar verder 
aan rijkdom winnen.

Deze natuurvisie komt uit kort na het verschijnen van 
het Beheersplan 2005-2015  van Het Zuid-Hollands 
Landschap voor de Duinen van Oostvoorne, Groene 
strand en de slikken van Voorne, het natuurgebied dat 
direct grenst aan Voornes Duin. De collega’s van Het 
Zuid-Hollands Landschap zijn nauw betrokken geweest 
bij de totstandkoming van de Natuurmonumenten-
visie voor Voornes Duin; Natuurmonumenten heeft op 
haar beurt inbreng mogen leveren in het toekomstplan 
van Het Zuid-Hollands Landschap. Deze kruisbestui-
ving heeft geleid en gaat leiden tot verdere kwaliteits-
verbetering in het natuurbeheer, daar ben ik van over-
tuigd. Zo heeft Natuurmonumenten kunnen profiteren 
van de ervaringen bij Het Zuid-Hollands Landschap 
met begrazing.  En zullen omgekeerd de eerste erva-
ringen van Natuurmonumenten met grootschalig her-
stelbeheer rond de Panweg van nut zijn voor Het Zuid-
Hollands Landschap, bij voorbereiding en uitvoering 
van hun herstelprojecten. 

Zo houden we samen de Duinen van Voorne ook in de 
toekomst afwisselend en rijk aan flora en fauna!

Juun de Boer
Regiodirecteur Zuid-Holland en Zeeland

Voorwoord
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1 Beschrijving van het gebied 

In deze natuurvisie wordt het gehele duingebied van 
Voorne ten zuiden van het A.J. Bootpad (grens met 
Zuid-Hollands Landschap) besproken, inclusief het 
strand en de binnenduinrand. Vanzelfsprekend ligt de 
nadruk op die delen die in eigendom zijn bij Vereniging 
Natuurmonumenten. In kaart 1.1 is de ligging van het 
gebied aangegeven. De in deze visie gebruikte toponie-
men zijn weergegeven op kaart 1.2.

Voor de natuurgebieden Quackgors, Meertje de Waal, 
Annabos en Merrevliet stelt Natuurmonumenten aparte 
plannen op. Zij maken geen onderdeel uit van het plan-
gebied van de Natuurvisie Voornes Duin.
Het Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten 
beheren beide delen van het intergetijdengebied 
in de monding van het Brielse Gat. Hiervoor is een 
beheerplan in het kader van Natura 2000 in voorbe-
reiding. Ook dit gebied valt buiten het bestek van de 
Natuurvisie Voornes Duin.
Ook de Voordelta, inclusief het zeereservaat dat op 
dit moment in oprichting is als compensatie voor de 
aanleg van de Tweede Maasvlakte, maakt geen onder-
deel uit van het plangebied van deze natuurvisie. 
Natuurmonumenten realiseert zich terdege, dat de 
ontwikkelingen in de monding van het Haringvliet op 

de langere termijn van het grootste belang zijn voor 
natuurbescherming in de regio. In het gunstigste geval 
ontstaan in de toekomst elders in het mondingsgebied 
opnieuw primaire duintjes, jonge duingraslanden en 
jonge duinvalleien – natuurtypen die in natuurge-
bied Voornes Duin langzaam maar zeker verdwijnen. 
Bij Natuurmonumenten is een aparte integrale visie 
in voorbereiding op de gehele monding van het 
Haringvliet.

1.1 Geologie, geomorfologie en bodem
De duinen van Voorne behoren tot de zogenaamde 
‘Jonge Duinen’. De bovengrond in het gehele plan-
gebied bestaat uit jonge, kalkrijke duin- en strand-
afzettingen (zie figuren 1.3 en 1.4). In het grootste 
deel van het duingebied zijn onder de jonge duinen 
op een diepte van 3 tot 5 meter beneden maaiveld 
kleiige lagen met soms wat veen aanwezig die in de 
Middeleeuwen door de zee zijn afgezet (Afzettingen 
van Duinkerken). Alleen een strook vanaf de Groene 
Punt naar het noorden tussen Brede Water en het 
strand is helemaal van jonge oorsprong. Hier komen 
tot op grote diepte alleen afzettingen van duin- en 
strandzand voor. 
Er worden in het duingebied voornamelijk duingron-
den aangetroffen, ontwikkeld in kalkrijk strandzand 
(figuur 1.5). Aan de binnenduinrand heeft op vochtige 
plaatsen ophoping van organische stof plaats kunnen 
vinden, waardoor hier een humuslaag is ontwikkeld. 
De kalkrijkdom van de bodem neemt, gaande van 
zee naar binnenduinen, geleidelijk af. In de valleien 
heeft door vorming van humuszuren lokaal ontkalking 
plaatsgevonden. Aan de binnenduinrand komen vooral 
in het noorden van de Duinen van Voorne plekken 
voor waar de bovengrond geheel ontkalkt is.
Door de geringe breedte van de duinstrook hebben op 
Voorne niet zulke uitgebreide verstuivingsprocessen 
plaatsgevonden als elders in het Nederlandse kust-
gebied. Daardoor zijn de duinen van Voorne op de 
meeste plaatsen niet hoog. Een uitzondering hierop 
vormt het gebied rond de Stekelhoek, waar wel enkele 
steile hellingen zijn gevormd. Voornes Duin is in geo-
morfologisch opzicht van waarde, omdat duingebieden 
zeldzaam zijn in Europa. Vooral de gave complexen van 
primaire duinvalleien en oude zeerepen in de noorde-
lijke helft van het visiegebied zijn geomorfologisch van 
grote waarde.

1.2 Geohydrologie en waterhuishouding
In de bodem van westelijk Voorne kunnen drie water-
voerende pakketten onderscheiden worden. In het 
noordwestelijk gedeelte van het gebied zijn deze pak-
ketten niet gescheiden. Daar staat het freatisch water 
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in direct contact met het zoute water uit de diepere 
watervoerende pakketten. Voor de waterhuishouding is 
vooral de bovenste scheidende laag, welke in de land-
waartse helft van het duingebied op een diepte van 
3-5 meter beneden het maaiveld ligt, van groot belang 
(figuur 1.4). Door de aanwezigheid van deze laag treden 
in een groot deel van Voornes Duin hoge grondwater-
standen op. Langs het zuidelijk deel van de binnen-
duinrand (o.a. bij het Quackjeswater) bevindt zich een 
overstoven kleidijk, welke afstroming van water vanuit 
de duinen naar de polder belemmert en hoge water-
standen in de duinen bevordert. De vochtigste delen 
van het duingebied zijn de omgeving van het Quackjes-
water, het Brede Water en de Groene Punt. De water-
huishouding van Voornes Duin is relatief ongestoord. Er 
wordt sedert 50 jaar geen water meer gewonnen voor 
drinkwatervoorziening. De relatief ongestoorde water-
huishouding is van groot belang voor de waardevolle 
vegetaties in Voornes Duin. In veel andere duingebieden 
in Nederland is de waterhuishouding, en daarmee de 
vegetatie, sterk verstoord door drinkwaterwinning en 
infiltratie van gebiedsvreemd water.
Voor het natuurbeheer is in de omgeving van de 
Schapenwei een aantal wijzigingen in de waterhuis-
houding aangebracht. Sinds 1976 wordt het overtollige 
water in het noordoosten met een elektrisch gemaal 
weggepompt naar het Brede Water. Vanuit het Brede 
Water wordt het water bij waterstanden boven NAP + 
3.80 op de polder afgelaten om te voorkomen dat aan-
liggende valleien onder water komen. In droge jaren kan 
het Brede Water geheel droogvallen.
De waterstanden in het Quackjeswater worden vrijwel 
uitsluitend bepaald door neerslag en verdamping. In 
natte jaren wordt middels een duinrel met overstort aan 
de zuidoostzijde van het meer water afgevoerd.
Het Quackjeswater bevat zoet, zeer voedselrijk maar 
schoon water. Door het optreden van salt-spray heeft 
het Quackjeswater een iets hoger chloridengehalte dan 
meer landinwaarts gelegen meren. Hoewel het Brede 
Water sterk geëutrofieerd is door de aanwezigheid van 
de aalscholverkolonie (fosfaatgehalten boven de 1 mg/
l), is tot nog toe geen algenbloei geconstateerd, hetgeen 
waarschijnlijk te danken is aan de vele watervlooien die 
in het meer voorkomen. 
Het water uit de duinen wordt direct afgevoerd in het 
polderwatersysteem. Het schone duinwater wordt nu 
niet voor andere natuurgebieden gebruikt. 
In het duingebied zijn enige relicten van duinrellen 
(natuurlijke duinbeekjes) aanwezig (figuur 1.6).

1.3 Landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden
De landschappelijke en aardkundige waarden van 

Voornes Duin zijn heel groot. Het is een duingebied 
met redelijk ongestoorde ontstaansgeschiedenis en 
bodemontwikkeling. De cultuurhistorische waarden 
van het eigenlijke duingebied zijn niet zo groot; het 
is een jong gebied waar relatief weinig menselijke 
beïnvloeding heeft plaatsgevonden. Wel zijn in het 
noordelijk deel nog duidelijk de vroegere zeerepen 
herkenbaar, o.a. uit 1910 en 1935 (zie figuur 1.7). Deze 
zijn voornamelijk op natuurlijke wijze gevormd, ze 
zijn daarom aardkundig van grote betekenis. Aan de 
noordwestrand van het Brede Water is een klein dijkje 
aanwezig, mogelijk ter opvulling van een gat in de zee-
reep 1935.
In de binnenduinrand liggen enkele oude kleinschalige 
cultuurgronden. Een deel van deze cultuurgronden is 
weer verlaten en begroeid met ruigte of bos; andere 
zijn nog steeds in gebruik als volkstuin, weiland of 
akker. 
Aan de binnenduinrand bevindt zich met name in de 
omgeving van het kreekpad en in het duingebied ten 
zuiden van de N57 een aantal oude duinboerderijtjes 
en arbeidershuisjes. Een deel van deze huisjes heeft 
een voor de streek karakteristieke bouwstijl en is daar-
om van cultuurhistorische waarde, hoewel door ver-
bouwingen de waarde in een aantal gevallen is aange-
tast. In de Stekelhoek bevindt zich De Villa (eigendom 
NM), in de dertiger jaren gebouwd in de stijl ‘Nieuwe 
Bouwen’ (architecten Brinkman & Van der Vlugt). Dit 
is een beschermd monument.
In het noordelijk deel van het plangebied liggen aan de 
binnenduinrand enkele oude zeedijken (de Pietersdijk 
en de Noorddijk) uit de 15e en 16e eeuw, welke herin-
neren aan de inpolderingsgeschiedenis van Voorne en 
de voormalige aanwezigheid van de Strype, een kreek 
die hier vroeger de duinenrij onderbrak (figuur 1.7).

Landgoed Strypemonde is aangewezen als cultuurhis-
torisch monument, inclusief het Windgatse bos. De 
weitjes in Strypemonde hebben een strandpolder ver-
kavelingspatroon.

1.4 Levensgemeenschappen 

Flora en vegetatie
Voorne is van oudsher één van de botanisch rijkste 
gebieden van Nederland. In het gebied zijn meer dan 
700 plantensoorten aangetroffen. Hiervan staan er 54 
op de rode lijst. Ook de soortenrijkdom op het gebied 
van macrofungi blijkt bijzonder hoog te zijn: er zijn in 
de duinen van Voorne vele honderden soorten vastge-
steld, waaronder enkele zeer zeldzame. Voornes Duin 
is dan ook opgenomen in de lijst van mycologische 
kroonjuwelen. In Bijlage 1a zijn de plantensoorten van 
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de rode lijst aangegeven. In Bijlage 1b is een overzicht 
gegeven van de belangrijkste plantengemeenschappen 
van Voornes Duin.

Bij de vegetatiebeschrijving van het duingebied wordt 
de landschappelijke zonering van strand naar binnen-
duinen, dus van jong naar oud, gevolgd. Eerst komt 
het strand met de embryonale duintjes, dan de zeereep 
(inclusief buitenduin), dan de binnenduinen (met open 
duin, struweel, bos en natte duinvalleien) en tot slot de 
binnenduinrand.
Op het strand en op embryonale duintjes komen 
soortenarme vegetaties van het helmverbond voor. 
Biestarwegras is hier de eerste soort die optreedt, ter-
wijl lokaal ook zeldzame soorten voorkomen (zeewolfs-
melk bijv.). Door de verzwaring met gebiedsvreemd 
zand heeft de vegetatie op de zeereep thans een weinig 
natuurlijk karakter; grote delen zijn ingeplant met helm 
en zwaar begroeid met duindoorn. Vindplaatsen van 
planten van de rode lijst staan in bijlage 2a.
In de binnenduinen komen stuifplekken voor, zij het 
tegenwoordig maar zeer sporadisch. Op deze plaatsen 
komen lage, mosrijke pioniervegetaties van de duin-
sterretjesassociatie voor, met soorten als muurpeper, 
muizenoor, zandhoornbloem, ruw vergeet-mij-nietje, 
kandelaartje, zanddoddegras en verschillende bladmos-
sen. In deze vegetaties worden vaak ook korstmos-
sen aangetroffen, zoals elandgeweimos. In het gehele 
gebied zijn deze vegetaties zeldzaam geworden. Langs 
de paden en op sommige geëxponeerde duinhellingen 
komen ze nog voor. 
Duingraslanden zijn door verschillende oorzaken (zie 
verderop) sterk in oppervlakte afgenomen. Veel duin-
graslanden worden thans gedomineerd door duinriet of 
zijn struweel geworden. Her en der in het duingebied 
komen nog niet verruigde duingraslanden voor met 
soorten als gewone vleugeltjesbloem, geel walstro, 
wondklaver, reukgras, gewoon struisgras, zandviool-
tje, kleine steentijm, nachtsilene en grote tijm. Het 
herstelproject voor droge duingraslanden bij Panpad 
en Panweg is nog te recent (najaar 2005) om de eerste 
resultaten te kunnen zien. De vindplaatsen van plan-
tensoorten van het open duin staan in bijlage 2b.
De duinvalleien op Voorne herbergen zeer veel zeld-
zame soorten. Met name de jonge kalkrijke valleien 
(Schapenwei) zijn floristisch bijzonder rijk. Op de 
natste plaatsen vinden we lokaal pioniervegetaties met 
waterpunge en oeverkruid, terwijl op de wat hoger 
gelegen delen van de valleien ook pioniervegetaties van 
sierlijk vetmuur en strandduizendguldenkruid worden 
aangetroffen. In dit vegetatietype komt ondermeer de 
zeldzame herfstbitterling voor. Vegetaties van het knop-
biesverbond volgen in de successie op deze pioniervege-

taties. Deze vegetaties zijn zeer soortenrijk met ook veel 
zeldzame soorten, zoals groenknolorchis, moeraswes-
penorchis, teer guichelheil, dwergbloem, parnassia en 
slanke gentiaan. In een gedeelte van de Schapenwei is 
een verarmde vorm van dit vegetatietype aanwezig; hier 
komen vooral drienervige zegge, zwarte zegge, fioringras 
en gewoon sikkelmos voor. Ook zijn in de Schapenwei 
vegetaties aanwezig die gedomineerd worden door 
tweerijige zegge, moeraszegge en puntmos.
De Jaap van Baarsenvallei, ontstaan door afgraven in 
1999 van het zanddepot in de oksel van Voornes Duin 
en Haringvlietdam tot op het vroegere strand, is nu 
een fraaie duinvallei. Over grote oppervlakten komen 
pioniersvegetaties voor met bijvoorbeeld fraai duizend-
guldenkruid. Ook moeraswespenorchis en dwergzegge 
hebben zich gevestigd. Op enkele plaatsen groeit bonte 
paardestaart. De hele vallei kent veel wilgenopslag.
Naast de jonge, primaire duinvalleien komen meer in 
de binnenduinen enkele kleine, secundaire duinvallei-
tjes voor. Deze zijn wat ouder dan de primaire valleien, 
waardoor er meer ontzilting en humusophoping heeft 
kunnen plaatsvinden.
De vindplaatsen van rode lijst-plantensoorten van duin-
valleien staan in bijlage 2c. 
Ook het Brede Water ligt in een duinvallei. Het 
Quackjeswater is voor zover bekend een restant van 
een oude getijdenkreek. Watervegetaties zijn weinig 
ontwikkeld. In het Brede Water zijn kranswieren en 
schede- en andere fonteinkruiden gevonden. Door vraat 
van vogels worden slechts kleine stukjes aangetroffen. 
In het Quackjeswater is naast veel resten van bronmos 
uit het verleden vrijwel geen watervegetatie aanwezig. 
Zowel het Quackjeswater als het Brede Water heeft de 
afgelopen 15 jaar veel verloren aan water- en oever-
planten. De vroeger uitgestrekte rietvelden zijn groten-
deels verdwenen. In 2006 zijn de oevers van de meertjes 
vrijwel onbegroeid op wilgenstruweel langs de oever 
na. De oorzaak van deze snelle verandering is niet goed 
bekend. De slechte waterkwaliteit (aalscholverkolonie) 
kan een verklaring zijn, net als de toenemende vraat 
van ganzen. Ook de gemiddeld hogere waterstanden 
kunnen bijgedragen hebben aan het verdwijnen van het 
riet. Het Meertje Pompstation, ten zuiden van de N57, is 
ook vrijwel onbegroeid.
Kleine poelen en bomkraters op de Schapenwei zijn 
begroeid met kranswieren, loos blaasjeskruid, stijve 
moerasweegbree en ongelijkbladig fonteinkruid. De 
nieuwe duinplas in de Van Baarsenvallei is in enkele 
jaren begroeid geraakt met kranswieren. Vindplaatsen 
van rode lijst-plantensoorten van wateren staan in bij-
lage 2d.
Duinstruwelen zijn op Voorne zeer rijk ontwikkeld. De 
variatie in struweeltypen en soortenrijkdom is nergens 
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zo groot als op Voorne. Door de ongestoorde primaire 
successie vanaf 1910 (stoppen begrazing) is er een 
unieke zonering van jong naar oud primair struweel 
ontstaan. De meeste struwelen hebben een gemengde 
soortensamenstelling en bestaan uit struiken als duin-
doorn, gewone vlier, wilde liguster, eenstijlige meidoorn 
en lokaal kardinaalsmuts, wegedoorn en zuurbes. Op 
enkele plekken komen bijzondere rozensoorten voor, 
de kale struweelroos, de kleinbloemige roos en de 
beklierde heggenroos. De struwelen behoren tot het 
duindoorn-vlierstruweel (Hyppophao-Sambucetum), 
duindoorn-ligusterstruweel (Hippophao-Ligustretum) en 
wegedoorn-meidoornstruweel (Rhamno-Crataegetum). 
Kruiden die aan de zomen van deze struwelen voorko-
men zijn welriekende salomonszegel en donderkruid. 
Naast deze struwelen van drogere standplaatsen komen 
in de natte, laaggelegen delen van het gebied grote 
oppervlakten wilgenstruweel voor, vooral bestaande uit 
grauwe en bittere wilg. Met name rond het Brede Water 
en de Schapenwei zijn deze wilgenstruwelen goed 
ontwikkeld. Struwelen hebben zich de laatste decen-
nia zowel in de droge als in de vochtige delen van het 
gebied sterk uitgebreid ten koste van duingraslanden en 
lage valleivegetaties. De oudere struwelen gaan geleide-
lijk over in duinbos.

De natuurlijke bossen op Voorne zijn zeer waardevol. 
Rond het Quackjeswater heeft zich een structuurrijk, 
natuurlijk elzenbroekbos ontwikkeld met veel klimplan-
ten, zoals kamperfoelie, hop en bitterzoet. Hier bevindt 
zich een zogenaamd ‘A-locatie bos’. Ook rond het Brede 
Water en bij de Groene Punt komen natuurlijke broek-
bossen voor; hier overheersen verschillende wilgensoor-
ten. In drogere delen van de binnenduinen zijn open 
berkenbossen met ruwe berk en eenstijlige meidoorn 
ontstaan, terwijl op ontkalkte plaatsen aan de binnen-
duinrand ook bossen voorkomen met zomereik (duinei-
kenbos) met op enkele plaatsen gebogen driehoeksva-
ren. Met name ten oosten van het Quackjeswater en ten 
noordwesten van Rockanje is dit bostype goed ontwik-
keld. Veelal wisselen de verschillende bostypen elkaar 
op korte afstand af. Vindplaatsen van Rode lijst-planten 
van bossen staan in bijlage 2e.
Een deel van de bossen is aangeplant. Met name in 
Strypemonde en omgeving komt veel aangeplant bos 
voor met naast zomereik, es en beuk ook exoten als 
canadapopulier, esdoorn en oostenrijkse den. Deze 
bossen hebben merendeels een weinig gevarieerde 
leeftijdsopbouw. In de Stekelhoek zijn in de twintigste 
eeuw op veel plaatsen bosjes van canadapopulier, witte 
en grauwe abeel aangeplant. Ook door het dichtleggen 
van stuifplekken met takken van populier en abeel trad 
opslag van deze soorten op. De bittere wilg is hiervoor 

ook veel gebruikt, waardoor de soort op Voorne ook 
op drogere plaatsen struwelen heeft gevormd. 
Grote delen van de binnenduinrand van Voornes 
Duin zijn nog in agrarisch gebruik, met een toene-
mende bebouwing. Momenteel wordt gewerkt aan het 
herinrichten van delen van de binnenduinrand. De 
natuurwaarden zijn nu niet groot, maar er zijn goede 
potenties. 

Vogels
De duinen van Voorne kennen een rijke avifauna; in 
het beheergebied komen ongeveer 90 soorten broed-
vogels voor. Een klein gedeelte hiervan broedt niet elk 
jaar. Een overzicht van de broedvogels van de rode lijst 
staat in bijlage 3.
De algemene broedvogels in het duingebied van 
Voorne zijn fïtis, tjiftjaf, merel, winterkoning, heggen-
mus en zwartkop. Dit rijtje laat mooi zien dat Voornes 
Duin een gebied is met veel bos en struweel. Typische 
soorten voor de drogere, halfopen duinterreinen zijn 
roodborsttapuit, gekraagde roodstaart en tapuit, alle-
drie zeldzame soorten op Voorne. In de opgaande 
struwelen broeden goudvink, barmsijs en nachtegaal. 
De binnenduinrandbossen worden bevolkt door fluiter, 
groene specht, boomvalk, havik en wielewaal.
Het natte karakter van Voornes Duin brengt met zich 
mee dat hier een aantal minder algemene soorten van 
natte biotopen wordt aangetroffen, zoals lepelaar, 
aalscholver, geoorde fuut, dodaars, bruine kiekendief, 
waterral en zomertaling. 
In de grotere valleien, met name Schapenwei broeden 
kleine aantallen kievit, scholekster, tureluur en slob-
eend.
Niet alleen voor broedvogels, maar ook voor trek-
vogels en wintergasten heeft Voorne een belangrijke 
functie. Door de ligging van Voorne aan de kust in het 
zuidwesten van Nederland passeren in het najaar ten 
gevolge van gestuwde trek grote aantallen zangvogels 
het gebied. De besdragende struwelen op Voorne vor-
men een geschikte voedselbron voor deze trekvogels. 
De beide duinmeren zijn van belang als pleisterplaats 
voor doortrekkende eenden en steltlopers en overwin-
terende dodaarzen.
Aan de binnenduinrand komen nog vrij veel houtwal-
len voor, welke van belang zijn voor soorten als braam-
sluiper, fitis, grasmus e.d. 

Zoogdieren
Van de grote zoogdieren is alleen het ree een gewone 
soort op Voorne.
Incidenteel worden vossen waargenomen. 
In de duinen van Voorne komt de noordse woelmuis 
voor. Recent is de soort alleen in het gebied van het 
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Zuid-Hollands Landschap waargenomen. De waterspits-
muis is al lange tijd niet meer waargenomen.
In de bunkers in Voornes Duin overwinteren redelijke 
aantallen vleermuizen (zie tabel 1.1).

Het konijn speelt een belangrijke rol bij het openhou-
den van duinvalleien en duingraslanden. Vroeger waren 
de aantallen bijzonder hoog. Door verschillende ziekten 
(zie kader in hoofdstuk ontwikkelingen) is de konijnen-
stand nu nog maar een fractie van vroeger. Het is nu 
bijzonder om konijnen te zien in het gebied. 

Reptielen en amfibieën
Voornes Duin is voor de zandhagedis een belangrijke 
voorpost. Er zijn enkele verspreide populaties in het 
gebied. Met name de populatie tussen 1e Zanderij en de 
Schapenwei is een grote populatie. In het gebied komen 
de gewone amfibieën voor. De rugstreeppad is op veel 
plaatsen talrijk.

Insecten en overige ongewervelden
De soortenrijkdom aan dagvlinders is vrij groot. Rode 
lijstsoorten als kleine parelmoervlinder, bruin blauwtje 
en heivlinder zijn op diverse plekken aanwezig. Enkele 
jaren achtereen is de keizersmantel aangetroffen bij het 
Quackjeswater. Hoewel er nooit rupsen zijn gevonden is 
het waarschijnlijk dat de soort zich heeft voortgeplant. 
Ook de libellenfauna is bijzonder. Alle vijf de soorten 
pantserjuffer planten zich voort op Voorne. Verder zijn 
er populaties van de bruine winterjuffer en de zuidelijke 
glazenmaker. Dit laatste is mogelijk de enige popula-
tie in Nederland van deze zuidelijke soort. Het aantal 
waarnemingen van de bijzondere gevlekte witsnuitli-
bel neemt toe. Mogelijk vestigt de soort zich weer na 
decennia van afwezigheid.
Van de slakken is met name het talrijke voorkomen 
van de nauwe korfslak van groot internationaal belang. 
Voornes Duin herbergt mogelijk de grootste populatie 
van Nederland! De soort komt vooral voor op de over-
gangen van grasland naar struweel en in open duin-
doornstruwelen en bosjes met snel verterend strooisel. 
Meestal is een dunne strooisellaag en een zeer kleine 
hoeveelheid humus aanwezig.

De overige diersoorten van Voornes Duin die op de 
rode lijst staan zijn weergegeven in bijlage 4.

1.5 Overheidsbeleid

Internationaal
Het hele duingebied van Voorne wordt aangewezen 
als Natura 2000-gebied. Dat betekent dat dit gebied 
onderdeel is van de Europese ecologische infrastruc-
tuur, waarop de Europese Vogel en/of Habitatrichtlijn 
op van toepassing is. Op landschapsniveau valt 
Voornes duin onder ‘de duinen’. Als kernopgaven voor 
dit landschapstype worden geformuleerd:
•  aanpak verstarring van het landschap en vervilting 

van het grasland
•  versterken van een samenhangend landschap met 

een aantal gradienten en mozaïeken
Het gehele natuurgebied Voornes Duin is, samen met 
particuliere delen en delen in beheer bij het Zuid-
Hollands Landschap en bij de gemeente, aangemeld als 
Habitatrichtlijngebied. 
De enige delen die zijn aangemeld als 
Vogelrichtlijngebied zijn het Brede Water en het 
Quackjeswater met een ruime zone hieromheen. De 
begrenzingen staan in figuur 1.8 en 1.9. De doelen 
staan beknopt in de tabellen 1.2 en 1.3. In bijlage 9 is 
dit meer uitgewerkt.

Soorten waarvoor Voornes Duin is aangemeld 
onder de Vogelrichtlijn met heel beknopt de 
doelstelling
•  geoorde fuut (broedend) – behoud omvang en 

kwaliteit leefgebied voor lokale populatie van 
tenminste 4 broedpaar

•  aalscholver (broedend) – behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied voor lokale populatie van 
tenminste 1000 broedpaar

•  kleine zilverreiger (niet broedend) – behoud 
omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud van 
regionale populatie van tenminste 100 vogels 

•  grote zilverreiger (niet broedend) – behoud 
omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud van 
regionale populatie

•  lepelaar (broedend) – behoud omvang en kwali-
teit leefgebied voor lokale populatie van tenmin-
ste 100 broedpaar

•  visarend (niet broedend) – behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied voor behoud van regionale 
populatie

tabel 1.2

Wasserman 63 13 1
Schapenwei 15 2 
Meertje 
  Pompstation 48 10 1
Weergors 2 3 

  water- grootoor dwerg-
  vleermuis vleermuis vleermuis

tabel 1.1
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De (nog niet vastgestelde) kernopgaven voor Voornes 
Duin bestaan uit: 
Grijze duinen: Uitbreiding en herstel kwaliteit grijze dui-
nen, ook als habitat van tapuit, door tegengaan vergras-
sing en verstruweling.
Droge duinbossen: Uitbreiding oppervlakte (ook in zee-
reep) en verbetering kwaliteit (structuurvariatie en soor-
tenrijkdom) van duinbossen (droog) (Natuurmonumenten 
heeft aangegeven in een voorronde inspraak op de doel-
stellingen dat uitbreiding van de oppervlakte ongewenst 
is, maar verbetering kwaliteit hard nodig is).
Open vochtige duinvalleien: behouden oppervlakte en 
herstel kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk). 
Behoud vochtige duinvalleien als habitat van lepelaar, 
noordse woelmuis, nauwe korfslak, groenknolorchis (ver-
groting oppervlakte is vrijwel overal gedaan). (NM heeft 
aangegeven in voorronde inspraak dat uitbreiding opper-
vlakte zeker tot de mogelijkheden behoort).

Nationaal
Het ruimtelijke kader van het rijk is neergelegd in de 
Nota Ruimte (kabinetsstandpunt april 2004). Voor het 
kustgebied benoemt het rijk als doelstelling: waarbor-
ging van de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee 
met behoud van (inter)nationale ruimtelijke waarden, 
waarbij de gebiedsspecifieke identiteit een belangrijke 
kernkwaliteit is. Waarborging van het dynamisch zandige 
kustsysteem als drager van alle functies in de kustzone 
staat voorop.

Het rijk heeft zijn natuur- en landschapbeleid neergelegd 
in de Nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw (juli 
2000). Daarin staat beschreven:
•  de realisatie van de EHS moet met kracht worden 

voortgezet, 
•  de landschappelijke identiteit moet worden versterkt, 
•  behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit.
Voor wat betreft de kust streeft het rijk naar een veer-
krachtiger systeem, waar natuurkrachten meer speel-
ruimte krijgen.
Zeeën en kusten worden aangeduid als ecosystemen van 
landschappen van internationale betekenis, die als zoda-
nig beschermd moeten worden. 
Specifiek voor het duinlandschap wordt grootschalige 
natuur nagestreefd. Voor het mondingsgebied van Maas 
en Rijn is het doel een samenhangend, natuurlijker func-
tionerend mondingsgebied. De hierbij passende verdere 
openstelling van de Haringvlietsluizen, eerst naar de kier 
en later hopelijk naar getemd getij of verder, zal zeker 
een positieve invloed hebben op de oevers in het zuide-
lijk deel van Voornes Duin, ten zuiden van de N57. Hier 
zal in deze visie verder niet op in worden gegaan.

Provinciaal/regionaal
Het ruimtelijke kader voor de omgeving van Voorne 
is door de provincie vastgelegd in het Ruimtelijk Plan 
Regio Rotterdam (RR2020, vastgesteld eind 2005). 
Hierin is Voorne aangeduid als natuurgebied en gebied 
met een (inter-)nationale natuurbescherming. Aan de 
randen zijn gebieden aangeduid als te ontwikkelen 
natuur en het gebied grenst aan landbouwgebied, 
waar omwille van de verspreid voorkomende natuur- 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden groot-
schalige agrarische en niet agrarische ingrepen zijn 

Habitats en soorten waarvoor Voornes Duin is 
aangemeld onder de Habitatrichtlijn met heel 
beknopt de doelstelling
•  witte duinen (zeereep) – uitbreiding door jonge 

helmduintjes, mogelijk verbetering kwaliteit door 
suppletie geschikt zand. Huidige zeereep is opge-
spotenslibrijk zand.

•  grijze duinen (duingraslanden) – grote herstel- 
en uitbreidingsopgave, vanuit gedegradeerd duin-
grasland of ten koste van struweel.

•  duinheiden met struikhei (niet bij 
Natuurmonumenten)

•  duindoornstruwelen – behoud oppervlakte & 
kwaliteit, maar achteruitgang ten gunste van grijze 
duinen en vochtige duinvalleien is toegestaan.

•  kruipwilgstruwelen – weinig aanwezig, dit 
handhaven.

•  duinbossen – behoud oppervlakte en kwaliteit, 
maar achteruitgang ten gunste van grijze duinen 
en vochtige duinvalleien is toegestaan. Het elzen-
broekbos rond het Quackjeswater is een heel bij-
zonder duinbostype in Nederland. 

•  vochtige duinvalleien en duinmeren – behoud 
oppervlakte en kwaliteit  (Natuurmonumenten 
heeft gepleit voor uitbreiding oppervlakte). Voor 
de grotere duinmeren is geen herstel kwaliteit als 
doel gesteld gezien het grote belang voor broe-
dende vogels en de onvermijdelijke eutrofiering 
die daarbij hoort.

•  nauwe korfslak – behoud omvang en kwaliteit 
leefgebied voor behoud populatie (grote popula-
tie!).

•  noordse woelmuis - behoud omvang en kwaliteit 
leefgebied voor behoud populatie (kleine popula-
tie).

•  groenknolorchis  - behoud omvang en kwaliteit 
leefgebied voor behoud populatie (grote popula-
tie!).

tabel 1.3
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uitgesloten. Dit gebied is bovendien onderdeel van het 
Belvedèregebied, waar behoud van cultuurhistorische 
waarden (in dit geval o.a. het historische dijkenpatroon 
en het krekenstelsel) prioriteit heeft.
In de randzone westelijk van Voornes Duin is een zoek-
gebied ‘landelijk wonen’ aangegeven. Beperkte nieuw-
bouw in een landelijke omgeving wordt hier dus niet 
uitgesloten. Voor het kustlandschap in het algemeen 
streeft de provincie naar een open landschap. 

In de nota ‘Kleur bekennen’ (ontwerp juli 2000) wordt 
Voorne gerekend tot de ecologische zone Rijnmond en 
landstreek Voorne-Putten. Rijnmond wordt aangeduid 
als ecologische mainport gezien het belang van het 
gebied voor (trek-)vogels en vissen. Het belangrijkste 
prioritaire doel voor het duingebied is het realiseren van 
een grote variatie aan duin- en aanverwante typen in 
en in de directe omgeving van de duinen van Voorne.

In de Visie Hollandse Kust 2050 beschrijven de provin-
cies Noord- en Zuid-Holland de noodzakelijke kustver-
sterking voor de komende 50 jaar. Eén van de plaatsen 
waar kustversterking noodzakelijk is, een zogenoemde 
zwakke schakel, is de punt van Voorne. In 2006 wordt 
gewerkt aan de MER. Natuurmonumenten is voorstan-
den van zeewaartse versterking. Hierdoor wordt het 
bestaande duingebied gespaard en ontstaan mogelijkhe-
den voor een natuurlijker zeereep. 

Gemeentelijk
Voornes Duin van Natuurmonumenten heeft de 
bestemming ‘natuur’ in het bestemmingsplan buitenge-
bied van de gemeente Westvoorne uit 1993 (gedeelte 
Rockanje) resp. 1989 (gedeelte Westvoorne). Gemeente 
Westvoorne werkt aan een nieuw bestemmingsplan 
buitengebied 

Een deel van de duinen is gemeentelijk eigendom. Het 
Gemeenteduin behoort tot de drukst bezochte gebieden. 
Toch heeft het hoge ecologische potenties en is het aan-
gewezen als Habitatrichtlijngebied. Er is geen natuur-
visie of beheerplan voor dit gebied operationeel. Dit is 
gelet op de ecologische waarden wel van belang. Het 
gemeenteduin grenst aan twee kanten aan gebieden van 
Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is bereid om 
samen met de gemeente de mogelijkheden te verkennen 
om de natuurpotenties in het Gemeenteduin te behou-
den en verder tot ontwikkeling te laten komen. 

In de gemeente Hellevoetsluis, waar het gedeelte ten 
zuiden van de N57 onder valt, heeft Voornes Duin 

geheel de bestemming natuur (Bestemmingsplan bui-
tengebied 1996). De gemeente Hellevoetsluis heeft 
plannen om stadsuitbreiding ten noordwesten van 
de huidige bebouwingsgrens te realiseren. Door deze 
voorgenomen stadsuitbreiding zal de toch al grote druk 
op de duingebieden verder toenemen. Gelijktijdige 
aanleg van natuur/recreatiegebieden in de periferie 
van de bebouwingszone zou een goed antwoord kun-
nen zijn op de al maar groeiende druk. In nu bestaande 
gemeentelijke visies zijn dergelijke gebieden deels al 
beschreven. Natuurmonumenten zal in de komende 
visieperiode actief in overleg treden met de gemeente 
om tot uitvoering en uitbreiding van de visies te 
komen.

De toegenomen druk op de gebieden is eveneens 
merkbaar aan het aantal initiatieven van organisaties 
en al of niet verenigde individuen. De vraag om moun-
tainbikepaden, paardenmenroutes, ruiterpaden en 
andere infrastructurele aanpassingen in het natuurge-
bied neemt eerder toe dan af.
Er is geen integrale visie op recreatie voor West Voorne 
of Voorne-Putten. Deze visie is echter wel onontbeer-
lijk om een goede afweging te kunnen maken of en zo 
ja waar nieuwe behoeftes een plaats kunnen krijgen. 
Getracht zal worden het initiatief voor het opstel-
len van een dergelijke visie te laten ontstaan bij de 
gemeenten in het plangebied.

Overige
Er is in de afgelopen visieperiode een studie verricht 
door het waterschap naar de ontwikkeling van duinrel-
len in Voornes Duin. In de komende visieperiode zal 
met name onderzocht worden of en hoe het afstro-
mende schone duinwater uit de Schapenwei geschei-
den kan worden van het nutriëntrijke water van het 
Brede water. Dit schone duinwater kan dan tevens 
benut worden voor voeding van de locatie Middelweg 
noord.
Aan de binnenduinrand, deels ook in de duinen zelf, 
bevindt zich een aantal huizen, soms met bijbehorende 
kleinschalige cultuurgronden. Naarmate de oorspron-
kelijke bewoners deze panden verlaten om plaats te 
maken voor nieuwe huurders, neemt de negatieve 
invloed van deze huizen op de omgeving vaak toe. Er 
worden in toenemende mate dressuurbakken geplaatst 
met lantaarnpalen voor de avondverlichting. In het 
nieuwe bestemmingsplan buitengebied dienen hiervoor 
artikelen te worden opgenomen.
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2 Ontwikkelingen in Voornes Duin

2.1 Ontwikkelingen in natuur en landschap

Natuurlijke successie
Alle duingebieden ontwikkelen zich via natuurlijke 
successie van onbegroeide duinen via graslanden en 
struweel naar bos, tenzij er factoren zijn die deze ont-
wikkeling terugzetten of voorkomen, zoals grootschalige 
verstuivingen. Voortgaande successie gaat gepaard met  
ontkalking en humusvorming. Dit, gecombineerd met  
een aantal minder natuurlijke ontwikkelingen (lucht-
verontreiniging, afname saltspray, vastleggen stuivend 
zand, versterking zeereep) heeft ervoor gezorgd dat 
Voornes Duin in relatief korte tijd vrijwel geheel is 
dichtgegroeid (tabel 2.1). De oppervlakten open zand 
en droge duingraslanden zijn vrijwel verdwenen ten 
gunste van struweel en bos. De toename van met name 
hoog struweel en bos is de laatste jaren groot.

Begrazing
Begrazing door dieren is één van de factoren die de 
natuurlijke successie remmen. Van begrazing in Voornes 
Duin is anno 2006 echter nauwelijks sprake. Tot begin 
20ste eeuw werd het duingebied intensief gebruikt. 
Duinboeren liet er hun vee grazen. Deze ‘menselijke 
successieremmer’ is uit het duin verdwenen door een 

verbod in de keur van het waterschap in 1910. Wel 
was er in die tijd nog sprake van natuurlijke begrazing 
door het konijn. De populatie konijnen is de afgelopen 
decennia hard achteruitgegaan, waardoor de successie 
extra snel is doorgegaan. De afgelopen 10 jaar leven er 
nauwelijks meer konijnen in het gebied. 
In de Duinen van Voorne van het Zuid-Hollands 
Landschap worden sinds 15 jaar weer grazers (koeien 
en pony’s) ingezet, net als in andere duingebieden in 
Nederland. Deze helpen de successie te remmen. In 
de beginjaren van de begrazing was er veel discussie 

  1934 1961 1971 1989 2001

 Open zand 54 26 25 5 5
 Droog duingrasland 165 65 38 32 53
 Laag struweel 460 525 515 315 146
 Hoog struweel 18 80 140 250 148
 Bos 0 5 8 42 198

Tabel 2.1. Veranderingen in oppervlakte (in hectare) 

Bron: 1934-1989 PMR-analyse gehele duingebied; 2001 NM-gedeelte

Toename droog duingrasland komt doordat in 2001 de zeereep (30 ha) is meegeteld. 

Getallen uit 2001 wijken af van getallen huidige natuurtypen doordat de grens tus-

sen hoog struweel en bos anders is.
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over negatieve effecten van de begrazing. De meeste 
negatieve effecten bleken bij onderzoek in de navol-
gende jaren op te treden bij intensieve begrazing en bij 
begrazing van natte duinvalleien. In afwachting van de 
uitkomsten van de discussie is Natuurmonumenten tot 
2005 niet met begrazing begonnen in Voornes Duin. 

Zoute zeewind
Een andere belangrijke ‘natuurlijke’ successieremmer is 
de wind. Als de zeewind ongehinderd over een duin-
gebied kan waaien kunnen verstuivingen ontstaan en 
lang in stand blijven. Planten krijgen dan slechts moei-
zaam voet aan de grond. Ook op een reeds begroeid 
duingebied heeft zeewind een remmende werking op 
de groei van de vegetatie, met name door het zout 
en het zand wat door de wind wordt meegevoerd. 
Stormen zijn hierbij van grote invloed, de invloed van 
zout en zand reikt dan tot enkele honderden meters 
het duin in. Op Voorne zijn deze invloeden sterk afge-
nomen. 
De afgelopen eeuw is het natuurlijke karakter van de 
kust op Voorne geleidelijk sterk afgenomen. In het 
belang van de veiligheid werd helm aangeplant en alle 
stuivende plekjes in het duin werden dicht gelegd met 
takken. Met de aanleg van de Maasvlakte en de bag-
gerberging – in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw 
– werden onnatuurlijke windbrekers ‘toegevoegd’ en 
kwam Voorne als het ware in de luwte te liggen. De 
hoge en brede zeewering – over de volle lengte van de 
zeereep versterkt in de jaren ’80 – is uitgevoerd met 
grof, slibrijk zand. Het kan niet verstuiven en groeit 
snel dicht met duindoornstruweel wat de zoute wind 
sterk tegenhoudt. 

Luchtverontreiniging
De effecten van de industrie in het Europoortgebied 
op het plangebied zijn ook belangrijk. Door de lucht-
vervuiling treden verzuring en versnelde ontkalking 
van duinvalleien op, hetgeen leidt tot een afname van 
de soortenrijkdom en het verdwijnen van zeldzame 
soorten. Met de neerslag komt tevens veel stikstof 
naar beneden, hetgeen een bemestende invloed heeft. 
Gevolgen zijn o.a. verruiging (o.a. met duinriet) en 
– opnieuw – versnelde successie naar struweel en 
bos. De verzurende depositie is sinds 1990 met 40% 
gedaald. De totale belasting is nog steeds ruim boven 
de normen. De vermestende neerslag is ook gedaald, 
maar minder sterk. Van de meeste zware metalen wor-
den ook de normen overschreden. De gevolgen hiervan 
op flora en fauna zijn niet bekend.

Afslag en aangroei
Het bestaande duingebied is dus snel verouderd 
en dichtgegroeid. Van ontwikkeling van nieuwe 
jonge kale duinen op het strand, daarentegen, is in 
Voornes Duin nauwelijks sprake. Tot in de jaren ’20 
van de vorige eeuw was dit wel het geval. Het gat 
in de zeereep bij de Schapenwei heeft zelfs tot in de 
jaren ’70 van de vorige eeuw zeewater toegelaten 
tot de Schapenwei! Vanaf ongeveer 1930 is in het 

Kleine grazer, groot verschil
Het konijn heeft een heel grote rol gespeeld in de 
ontwikkelingen in de duinen. Ingevoerd als jacht-
dier in de Middeleeuwen veroverde het konijn 
al snel heel Nederland. Plaatselijk konden grote 
dichtheden worden bereikt. Het land ‘golfde’ soms 
van de wegrennende konijnen. 
Door de graas- en graafactiviteiten was de invloed 
van het konijn op het duinsysteem heel groot. Het 
gras werd kort gehouden, kiemend struweel werd 
afgeknaagd, waardoor het duingebied heel open 
bleef. De graverij van het konijn zorgde daarnaast 
continu voor nieuwe open plekken en kleine ver-
stuivingen. Daar kon de successie weer van voren 
af aan beginnen. Sommige karakteristieke duinvo-
gels, zoals de tapuit, maken gebruik van konijnen-
holen als broedplek.
Sinds 1950 vertoont het konijn in Nederland grote 
schommelingen. Door de konijnenziekte myxoma-
tose zijn na 1954 konijnen sterk achteruitgegaan 
in de duinen. Na een aanvankelijk herstel neemt 
het aantal konijnen sinds 1990 verder af door een 
andere konijnenziekte: het viraal haemorrhagisch 
syndroom (VHS). Op Voorne is het aantal konijnen 
nu zo laag dat ze geen effect meer hebben op de 
vegetatie. Dit versterkt de vergrassing en verstrui-
king. Als vergrassing en verstruiking eenmaal op 
gang komen, kunnen konijnen deze niet meer terug 
dringen. Hoe dit verder gaat is onbekend. Op som-
mige geïsoleerde plaatsen in Nederland zijn nog 
flinke hoeveelheden konijnen te vinden. De laatste 
twee jaar lijkt er in de duinen een herstel van de 
populatie op te treden. De landelijke trend van het 
konijn laat dat herstel nog niet zien. Op Voorne is 
vooralsnog sprake van onverminderd lage aantallen 
konijnen. 
Er zijn geen goede maatregelen om aantal konij-
nen te laten toenemen. Het enige wat in beheer 
mogelijk is, is een zo optimaal mogelijk biotoop 
(leefgebied) bieden. Dan kan de populatie, na her-
stel van het VHS, snel toenemen. De voorgenomen 
herstelmaatregelen (kappen, begrazen) zorgen voor 
een goed leefgebied voor konijnen, met voldoende 
kort gras.
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Natuurmonumentengedeelte van de kust vrijwel geen 
nieuwe duinvorming opgetreden op Voorne. Sterker nog, 
met name op de Groene punt is veel duin weggeslagen. 
Dat is goed te zien aan de bunkers die nu behoorlijk ver 
in zee liggen en met laag water nog zijn te zien. 
Het Brielse Gat en het Haringvliet zijn door dammen 
afgesloten (in 1950, resp. 1970). Tevens is in 1966 een 
dam naar de Maasvlakte aangelegd. Hierdoor is het 
sedimentatiepatroon voor de kust van Voorne sterk 
veranderd, waardoor zich de Slikken van Voorne heb-
ben ontwikkeld. Op dit moment vindt nog sterke afslag 
plaats rond de Groene Punt. Verwacht wordt dat bij 
voortgaande ontwikkeling op langere termijn de afslag 
kan omslaan in aangroei. Overigens lijkt ook de groei-
fase van Voorne rond 1900 door menselijk ingrijpen 
veroorzaakt. De aanleg van de Nieuwe Merwede, met 
een veel grotere waterafvoer door het Haringvliet, zou 
hiervoor de aanzet kunnen hebben gegeven.

Versnippering en verstoring
Het verloren gaan van De Beer en de aanleg van het 
industriegebied Europoort hebben geleid tot een isolatie 
van Voornes Duin ten opzichte van de duingebieden op 
het vasteland van Zuid-Holland, wat een rol kan spelen 
bij de achteruitgang van sommige soorten (bijv. dag-
vlinders). De inrichting van de Maasvlakte zelf betekent 
eveneens een bedreiging voor Voorne. De windmolens 
en hoogspanningsleidingen vormen een belemmering 
voor trekvogels, terwijl in het najaar juist aan de kust 
van zuidwest Nederland sterke stuwing van trekvogels 
optreedt.

2.2 Veranderingen in flora en fauna
Onder invloed van bovenbeschreven externe en interne 
ontwikkelingen zijn natuur en landschap van Voornes 
Duin de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Het 
aantal soorten planten is niet sterk veranderd. Er is wel 
een sterke tendens tot afname van zeldzame, bedreigde 
soorten te constateren, terwijl algemenere soorten van 
ruigten en ruderale milieus zich uitbreiden. Ondanks het 
feit dat verarming van flora en vegetatie heeft plaats-
gevonden, is Voornes Duin nog steeds één van de bota-
nisch meest waardevolle terreinen van Nederland. Er 
komen thans nog minstens 54 rode lijst soorten planten 
voor.
In de avifauna van Voorne hebben zich de afgelopen 
decennia grote veranderingen voorgedaan die sterk 
samenhangen met de veranderingen die in de vegetatie 
zijn opgetreden. Door het steeds verder ‘dichtgroeien’ 
van het duingebied van Voorne zijn veel typische vogel-
soorten van (half)open duinterreinen (wulp, boomleeu-
werik, tapuit, paapje, boompieper, grauwe klauwier, 
bergeend) sterk achteruit gegaan en veelal zelfs geheel 

verdwenen. Opvallend genoeg is de grootste achter-
uitgang in het open duin opgetreden in de jaren ’70 
en ’80. De laatste 20 jaar zijn het met name de soorten 
van bossen met rijke ondergroei die achteruit gaan: 
grauwe vliegenvanger, spotvogel en gekraagde rood-
staart.
Tegenover deze verliezen staat de vooruitgang van 
andere soorten. Dit betreft vooral vrij algemene bosvo-
gels, zoals winterkoning, roodborst, tjiftjaf, zwartkop 
en koolmees; allemaal soorten die niet zozeer kenmer-
kend zijn voor het duinlandschap. Havik en sperwer 
hebben zich recent gevestigd. Dit heeft direct geleid tot 
achteruitgang bij boomvalk en torenvalk.
De koloniebroeders hebben zich gehandhaafd. Blauwe 
reiger, lepelaar en aalscholver zijn nog talrijk aanwezig. 
De aantallen aalscholvers nemen de laatste jaren wel 
snel af, waarschijnlijk door afsterven van de geschikte 
broedbomen rond het Brede Water. Sinds 2001 heeft 
de kleine zilverreiger een kleine maar groeiende kolo-
nie in het Quackjeswater. De opmars van de grauwe 
gans is ook op Voorne waarneembaar. In het duinge-
bied gaat het nog maar om enkele tientallen broed-
paren. Ook de nijlgans en de canadese gans broeden 
sinds kort in het duingebied. Op het nabij gelegen 
Quackgors zijn grotere aantallen broedende grauwe 
ganzen en brandganzen aanwezig.

2.3 Ontwikkelingen per natuurtype
 
Vochtige Duinvalleien Du3
Natuurmonumenten is er door actief beheer de afgelo-
pen twintig jaar in geslaagd de bestaande open voch-
tige duinvalleien te handhaven en lokaal te vergroten. 
Vooral het behouden van vegetaties knopbies-, dwerg-
bies- en oeverkruidverbond en plaatselijk dotter- en 
rietverbond had en heeft prioriteit. De oppervlakte 
valleivegetaties is vergroot, vooral door grenzend aan 
bestaande valleien de droog-nat gradiënt vrij te kap-
pen, onder andere op de Schapenwei. Het areaal natte 
duinvalleien is vergroot door de – o.a. in Stekelhoek 
gelegen – kleine vochtige duinpannen, die begroeid 
zijn met berkenbos, open te kappen.
Alle valleien worden jaarlijks gemaaid met afvoer van 
het hooi. In sommige natte jaren kon niet worden 
gemaaid. Voor de ontwikkeling in de valleien is dit niet 
erg, omdat het maaien in de jaren daarna voldoet. Wel 
is van belang dat de soorten in de valleien voldoende 
ruimte hebben om in natte jaren wat hoger op de gra-
diënt te kiemen, terwijl ze dat in heel droge jaren juist 
in de laagste delen van de valleien moeten doen. Het 
uitbreiden van de valleien met de hogere randen maakt 
dit makkelijker. 
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In de in 1999 gegraven nieuwe duinvallei (van 
Baarsenvallei) wordt de doelstelling m.b.t. de beoogde 
hoge potenties vooralsnog niet behaald. De hydrolo-
gische voorwaarden zijn in orde, maar er vindt veel 
opslag van wilg plaats. Waarschijnlijke oorzaak is teveel 
slib in de bodem door de onnatuurlijke ontstaanswijze. 
In alle duinvalleien is een voortgang van het natuurlijk 
proces van veroudering.
In een aantal valleien is humusvorming en verzuring 
een heel traag proces door beschikbaarheid van kalkrijk 
(kwel) water. In andere valleien is dit proces wél dui-
delijk aan de orde, wat gepaard gaat met verruiging en, 
in afwezigheid van maaibeheer, met dichtgroeien door 
struweel. 

De bijzondere plantensoorten van de duinvalleien op 
Voorne zijn in de periode 1960-1990 hard achter-
uitgegaan door voortgaande successie in de valleien 
en dichtgroeien met struweel. Sinds 1990 is de grote 
achteruitgang gestopt. De meeste soorten zijn stabiel 
op hun groeiplaatsen (knopbies, moeraswespenorchis). 
Sommige soorten zoals teer guichelheil hebben zich 
sindsdien uitgebreid. Bij andere soorten is nog steeds 
sprake van (geleidelijke) achteruitgang (groenknol-
orchis). De in de jaren ’80 uit het gebied verdwenen 
soorten (grote muggenorchis, honingorchis, soldaatje) 
zijn niet teruggekeerd. Enkele soorten (zoals moeras-
kartelblad) duiden op voortgaande ontwikkeling van de 
duinvalleien richting humusrijke, wat zuurdere planten-
gemeenschappen.
De meeste broedvogels van duinvalleien (grutto, 
kemphaan, zomertaling, watersnip) zijn verdwenen 
uit Voornes Duin. Sommige al in de jaren ’60, andere 
recent. 
Over de ontwikkelingen van de insecten van de duin-
valleien is weinig bekend.

Open duin Du1: stuivend duin, duingraslanden, 
open struweel.
Zoals beschreven is de oppervlakte open duin zeer sterk 
afgenomen. Open zand en droge duingraslanden zijn 
gedecimeerd, veel struweel is zo dicht geworden dat dit 
niet meer onder ‘Open duin’ kan vallen. 

Op kleine schaal heeft Natuurmonumenten gepoogd op 
waardevolle plekken de openheid te behouden. Lokaal 
leidde dit tot verbeteringen, maar de algemene trend 
kon zo niet worden gekeerd. Een aantal duingrasland-
jes is cyclisch gemaaid. Dit heeft vooralsnog niet tot 
behoud van het open duin geleid, alleen tot een uitstel 
van het dichtgroeien. De uitbreiding van de duinval-
leien ook hoger op de hellingen heeft wel geleid tot enig 
herstel van droog duingrasland. Dit herstel weegt bij 

lange na niet op tegen het verlies aan oppervlak door 
successie.
De kleine duingraslandjes langs de (wandel)paden die 
in het maaibeheer zijn meegenomen hebben wel veel 
van hun waarde behouden.
In de jaren ’80 is gestopt met het vastleggen van 
kleine stuifplekjes met takken. In de jaren ’90 is het 
bedekken van de wandelpaden met maaisel gestopt. 
Sindsdien treedt op enkele plaatsen langs de paden 
kleinschalige overstuiving op.

De effecten van de grootschalige ingreep bij de 
Panpad/Panweg in 2005 zijn te recent om iets over het 
effect te kunnen zeggen. Wel werd in de herfst na de 
ingreep direct een velduil waargenomen.

In 2000 is een oppervlakte (verruigd) duingrasland van 
enkele honderden vierkante meters in de buitenste 
zeereep ten westen van het Quackjeswater door onbe-
kende oorzaak verbrand. Sindsdien is hier sprake van 
een open grasland met enig struweel. Het dichtgroeien 
gaat veel langzamer dan in de niet verbrande delen. 
Bijzondere graslandplanten hebben zich niet gevestigd, 
mogelijk door het ontbreken van vervolgbeheer. 

De achteruitgang van het natuurtype is ook terug te 
zien in de veranderingen van de flora en fauna. Sinds 
de jaren ’60 zijn twee plantensoorten van droge duin-
graslanden verdwenen (kranssalie, beemdkroon). Van 
de overige rode lijstsoorten is de helft (sterk) achter-
uitgegaan, zoals voorjaarszegge, gelobde maanvaren en 
bevertjes. De overige soorten zijn nog zo talrijk in het 
duingebied dat slecht is aan te geven of ze achteruit 
zijn gegaan (stijve ogentroost, driedistel, kleine steen-
tijm, grote tijm). Glad biggenkruid is in 2004 voor het 
eerst gevonden. 
Zoomsoorten van het open duin (gewone agrimonie, 
hondstong, glad parelzaad) zijn redelijk stabiel, met 
name langs de paden.

De vogels van het open duin zijn ook sterk afgenomen. 
Grauwe kiekendief en paapje waren al voor 1980 ver-
dwenen. De grauwe klauwier volgde in de jaren ’80. 
Ook de tapuit staat op het randje van verdwijnen. In 
de jaren ’50 broedden in het open duin bij de Groene 
Punt nog grote sterns, wat nu absoluut niet meer is 
voor te stellen.
De zandhagedis is nog op diverse plaatsen in het 
gebied aanwezig. Wel lijkt de verspreiding minder dan 
vroeger. Op lokale schaal is struweel verwijderd om 
leefomgeving te handhaven voor zandhagedissen. Deze 
maatregel lijkt succesvol. 
De dagvlinders van het open duin zijn ook flink 
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achteruitgegaan. De heivlinder, het bruin blauwtje en 
de kleine parelmoervlinder zijn nog op diverse plaatsen 
aanwezig. De grote parelmoervlinder en de duinparel-
moervlinder zijn al lange tijd verdwenen uit Voorne. 
De blauwvleugelsprinkhaan komt nog op veel plaatsen 
voor in het duingebied. Over veranderingen bij deze 
soorten is bij gebrek aan oudere gegevens weinig te 
zeggen.

Een verhaal apart is de zeereep. De duinverzwaring in 
de jaren ’80 met gebiedsvreemd zand heeft desastreus 
uitgepakt voor de planten van de zeereep. Gele hoorn-
papaver en zeelatyrus zijn (vrijwel) verdwenen, blauwe 
zeedistel en zeewolfsmelk zijn sterk achteruitgegaan. 

Struwelen en bossen, Bo2, Bo 4, Bo6 en Bo7.
Bossen en struwelen zijn de afgelopen decennia door 
natuurlijke successie sterk toegenomen in oppervlakte. 
Onder deze natuurtypen hoort alleen het gesloten 
struweel. De open, jonge struwelen maken deel uit van 
het natuurtype open duin Du1. De struwelen horen 
tot de meest waardevolle van Nederland vanwege hun 
soortenrijkdom en grote variatie in struweeltypen. Over 
flinke oppervlakten gaan deze struwelen nu over in bos, 
met name in de verder van zee afliggende delen. Er is 
toch sprake van een toename van struweel, doordat het 
dichtgroeien van open duin over nog grotere opper-
vlakten optreedt. Recent zijn enkele bijzondere rozen 
bekend geworden in de struwelen: de kale struweelroos 
en de beklierde heggenroos. In hoeverre sprake is van 
nieuwe vestiging is bij gebrek aan oudere gegevens niet 
goed bekend.
Aan de vogels is goed te zien dat bos en oud struweel 
het op Voorne goed doen. Boomvalk, zomertortel, 
groene specht, wielewaal en nachtegaal, die elders 
in Nederland achteruitgaan, zijn op Voorne stabiel. 
Plantensoorten als hondsviooltje, bleeksporig bosviool-
tje en tongvaren doen het goed. Echte soorten van oud 
bos zijn op Voorne niet aanwezig.
Vlinders van halfopen gebieden met opgaande bosran-
den als groot geaderd witje en grote vos zijn verdwenen 
uit Voorne. Van andere insectengroepen (kevers, zweef-
vliegen) is wel een duidelijke toename van de aan bos 
gebonden soorten bekend.

Op een aantal plaatsen zijn opslag en opstanden van 
ongewenste boomsoorten (esdoorn, ratelpopulier, abe-
len) aangepakt. Door een verminderende inspanning in 
de laatste jaren is sprake van hergroei.
Het voorgenomen ringen van dennen is niet uitgevoerd. 
Veelal is sprake van een natuurlijk uitstervingsproces. 
Op een aantal plaatsen zijn daar roest- en broedplaatsen 
van vogels.

In 2005 is op een oppervlakte van 10 ha het aanwezige 
struweel en bos verwijderd. Aansluitend is in 2006 
begonnen met een begrazingsproef op dit gebied en 25 
ha aansluitend duinstruweel en duingrasland. Het is 
nog te vroeg om resultaten te kunnen zien.

Ruigten en zoomvegetaties worden in Voornes Duin 
over het algemeen niet actief beheerd. Een uitzonde-
ring hierop wordt gevormd door het beheer van randen 
van paden. Door de paden te verbreden en de padran-
den regelmatig te maaien zijn op veel plaatsen bloem-
rijke ruigten ontstaan. De doorgaande wandelpaden 
worden jaarlijks gemaaid. Indien nodig worden ook de 
smalle tussenpaden gemaaid.

Riet en moeras Mo1
Het riet rond het Brede Water en het Quackjeswater is 
tegen de planning in nagenoeg geheel verdwenen. De 
precieze oorzaak is niet bekend, begrazing door ganzen 
gecombineerd met een aantal jaren hoge waterstanden 
heeft waarschijnlijk een grote rol gespeeld.
Bij het Quackjeswater is hierdoor een lichte toename 
van wilgengroei te zien.
Het rietland in het noordwestelijk deel van het 
Quackjeswater wordt nu sterk gedomineerd door lis-
dodde. Het maaibeheer is hier wel uitgevoerd, maar 
sterk beïnvloed door de heersende (hoge) waterstan-
den.
Het rietland Gaarhoek wordt nu enige jaren meebe-
graasd met het dijktalud. Dit gaat verruiging zodanig 
tegen, dat maaibeheer niet nodig is. De voorgenomen 
maatregel tot plaggen is nog niet uitgevoerd, mede 
omdat bij plaggen door de hoge waterstand ter plaatse 
permanent open water ontstaat.

Graslanden Gr1, Gr2, Gr3
De overige graslanden zijn door Natuurmonumenten in 
verpachte staat verworven. Ook de afgelopen 15 jaar 
zijn geen graslanden uit de pacht gekomen. Op deze 
gronden wordt gebruik gemaakt van bemesting en 
herbiciden. Dit geldt ook voor de Noorddijk. De wei-
landjes op de Punt (Gaarhoek) zijn ook uitgegeven in 
langlopende pacht. Hier wordt geen gebruik gemaakt 
van mest en/of herbiciden.
Op de Vogelwei (dotterbloemgrasland) is een positieve 
ontwikkeling in soortenrijkdom te zien. Het beheer 
is niet steeds consequent uitgevoerd, waardoor enige 
verruiging is opgetreden. Het waterbeheer is verbeterd 
door een nieuwe afvoersloot te graven. Hierdoor is de 
waterstand zelfstandig te regelen.

Water (Wa1 en Wa7)
Op het Quackjeswater heeft zich in de jaren negentig 
een lepelaarkolonie gevestigd. Aalscholvers foerage-
ren hier wel en de eerste broedgevallen zijn een feit. 
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Vooralsnog lijkt dit de lepelaars niet te deren, maar dit 
zal bij groeiende aantallen aalscholvers zeker het geval 
zijn. Het wegzagen van een deel van de begroeiing op 
het eiland lijkt succesvol: afgelopen jaar broedden flink 
wat lepelaars op deze plek en geen aalscholvers. De 
ingreep wordt geëvalueerd en mogelijk herhaald.
Door de aalscholverkolonie op het Brede Water is de 
waterkwaliteit zo achteruit gegaan, dat geen maatrege-
len zijn uitgevoerd, dit water te benutten ten behoeve 
van vochtige graslandvegetaties op Strypemonde. De 
aalscholverkolonie neemt de laatst jaren flink af, moge-
lijk door afsterven van de nestbomen.
De duinrel (waterafvoer) bij het Quackjeswater is opge-
schoond. De slechte waterafvoer zorgde voor te hoge 
waterstanden in het Quackjeswater en ondergelopen 
wandelpaden.
De hoge waterstanden door uitzonderlijke neerslag 
in de eerste jaren van de 21e eeuw maakten het ook 
noodzakelijk de in de Schapenwei aanwezige afvoer-
greppel uit te diepen en in noordelijke richting uit te 
breiden.
Nagenoeg alle poelen zijn in 2003 schoon gemaakt.

In het Quackjeswater kwam in het verleden veel bron-
mos (Fontinalis antipyretica) voor, op de bodem liggen 
nog dikke pakketten met resten hiervan. De vroegere 
rietkragen zijn geheel verdwenen, langs de oevers 
komen naast wilgenstruwelen plaatselijk o.a. gele lis, 

lisdodde en grote waterweegbree voor. Ook blaasjes-
kruid en waterdrieblad die vroeger massaal in de kleine 
Quack voorkwamen zijn verdwenen. 
De watervegetatie in het Brede Water is vrij soorten-
arm. Net als in het Quackjeswater kwam ook hier in 
het verleden veel bronmos voor en in sommige jaren 
ook loos blaasjeskruid. Ook hier zijn de rietoevers 
geheel verdwenen. De oevers zijn nu voornamelijk 
begroeid met wilgenstruweel.

De fragmenten duinrellen zijn in de planperiode water-
voerend gehouden.

Strand & zee (Du2 en Kw1)
Door de strandrecreatie zijn typische strandsoorten al 
lange tijd niet meer op het badstrand van Voorne aan-
wezig (dwergstern, strandplevier). Ook de aan over-
stoven bruinwieren gebonden gelobde melde is lang 
verdwenen van Voorne.

Akkers (Ak1)
Diverse stukjes in de binnenduinrand, direct grenzend 
aan het duingebied zijn in gebruik als akker. Deze zijn 
door Natuurmonumenten verworven onder langlo-
pende pachtvormen. De ontwikkelingen op de gronden 
zijn niet gevolgd, aangezien de huidige natuurwaarde 
gering is en potenties pas tot uiting kunnen komen bij 
verandering van gebruik.
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3 Ontwikkelingsmogelijkheden & doelstelling

Om een verantwoorde doelstellingenkeuze voor Voornes 
Duin mogelijk te maken, worden in dit hoofdstuk de 
verschillende mogelijke ontwikkelingsrichtingen van het 
visiegebied beschreven, uitgaande van de actuele situ-
atie. De ontwikkeling van het landschapsbeeld wordt bij 
de beschrijving van de ontwikkelingsrichtingen als uit-
gangspunt genomen; de levensgemeenschappen worden 
in samenhang met het landschapsbeeld besproken.

3.1 Ontwikkelingsmogelijkheden van 
het duingebied
Het abiotisch milieu, natuurlijke processen en de 
natuurlijke zonering (fig. 3.1) in een duingebied zijn 
bepalend voor de mogelijke ontwikkelingen. In een 
natuurlijke situatie nemen van zeereep naar binnen-
duinrand in grote lijnen het kalkgehalte van de bodem, 
de zeeïnvloed en de dynamiek af. Deze gradiënten zijn 
bepalend voor de vegetatiezonering. 
Als extremen kan men zich in het duingebied enerzijds 
ontwikkeling van een open, stuivend duinlandschap 
voorstellen, en anderzijds een ontwikkeling tot gesloten 
duinbos. Eind 19e eeuw was door houtkap en intensieve 
begrazing een open duinlandschap ontstaan met waar-
schijnlijk veel kleine stuifplekjes. Daarnaast ontston-
den toen door kustaangroei nog nieuwe duinenrijen, 

waardoor er veel dynamiek was. Op dit moment gaat 
de ontwikkeling door de afgenomen milieudynamiek, 
samen met toegenomen atmosferische depositie, rich-
ting struweel en bos (fig. 3.2). 
Het duingebied van Voorne is nu vrijwel geheel dicht-
gegroeid met houtige, opgaande vegetaties. Uitgaande 
van deze situatie is zowel ontwikkeling naar een ope-
ner als naar een meer gesloten landschap mogelijk. De 
lage, open vegetaties vertegenwoordigen jonge succes-
siestadia; het uiteindelijke bosstadium kan, indien het 
op natuurlijke wijze tot ontwikkeling is gekomen, als 
climaxstadium worden beschouwd in de minder dyna-
mische delen van het duingebied.

3.2 Autonome ontwikkeling tot een gesloten 
duinbos
Vooral sinds 1950 is in Voornes Duin sprake van het 
dichtgroeien van het voordien open duingebied met 
struweel en bos. Deze op zich natuurlijke successie 
wordt versneld door luchtvervuiling en door het afne-
men van de dynamiek door de verhoogde zeewering en 
de aanleg van Maasvlaktes. Wanneer het beheer wordt 
gestaakt, zullen de resterende lage vegetaties zich bin-
nen 20 jaar tot struweel ontwikkelen. Ook de valleien 
zullen in relatief korte tijd dichtgroeien. 
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In een geheel bebost Voornes Duin is geen plaats voor 
alle bijzondere duinsoorten die er nu voorkomen. Ook 
de soorten en habitats waarvoor Voornes Duin is aange-
meld onder Natura 2000 zullen grotendeels verdwijnen. 
Autonome ontwikkeling betekent dat er een sterke 
afname van de beheersintensiteit kan plaatsvinden. De 
belevingswaarde van het gebied voor recreanten zal 
mogelijk afnemen, omdat de landschappelijke variatie 
in het gebied afneemt. Het ‘natuurbos’ dat uiteindelijk 
ontstaat kan mogelijk ook aantrekkelijk zijn voor de 
natuurgerichte recreant.

3.3 Ontwikkeling tot een open duinlandschap
Ontwikkeling tot een open duinlandschap (maximaal 
10% bos en struweel) is in principe mogelijk, maar vergt 
een vergaand ingrijpen in het gebied. Vanuit de huidige 
situatie is terugkeer naar een geheel open duinland-
schap alleen mogelijk wanneer de successie naar stru-
weel en bos wordt omgekeerd.
Veel bijzondere soorten zullen profiteren van de toe-
name van duingrasland, kleinschalig stuivend zand en 
dynamiek. De bijzondere struwelen zullen grotendeels 
verdwijnen. Ook voor de struwelen is Voornes Duin van 
groot belang.
Ontwikkeling tot een geheel open duinlandschap brengt 
grote beheerconsequenties met zich mee. Omdat de 
natuurlijke dynamiek in het duingebied onvoldoende 
is om ontstaan en handhaving van een (half)open 
duinlandschap mogelijk te maken, is ingrijpen onvermij-
delijk. In eerste instantie zijn initiërende maatregelen 
noodzakelijk, zoals het op grote schaal kappen van 
struweel en het maaien van verruigde duingraslanden. 
In aansluiting op dit initiërende beheer kan vervol-
gens gekozen worden voor een begrazingsbeheer (al of 
niet met aanvullend maaien) of een maaibeheer. Met 
name wanneer een geheel open duinlandschap wordt 
nagestreefd zal een hoge begrazingsdruk noodzakelijk 
blijven.
De belevingswaarde neemt af, het wordt een eenvormi-
ger gebied. Ook neemt de kwetsbaarheid voor recreatie 
door de grote openheid sterk toe.

3.4 Ontwikkeling tot een half-open 
duinlandschap
Ontwikkeling tot een halfopen landschap betekent een 
vergroting van de oppervlakte lage vegetaties t.o.v. de 
huidige situatie. De natuurlijke successie wordt terug-
gezet door beheermaatregelen als het kappen van stru-
weel en verwijderen van humeuze lagen gevolgd door 
maaien en/of begrazen. Op kleine schaal kunnen ver-
stuiving en watererosie gestimuleerd worden. Wanneer 
een halfopen duinlandschap wordt gerealiseerd zal er 
een afwisseling van open, lage vegetaties (droge duin-

graslanden en vochtige vallei-vegetaties) en hogere 
struweel- en bosvegetaties ontstaan. Hierbij kan je 
denken aan een verhouding bos/struweel-lage vege-
taties van gemiddeld 50% - 50%. De soortenrijkdom 
van flora en fauna zullen toenemen. Soorten van droge 
pioniervegetaties (duinsterretjes associatie) en droge 
kalkrijke duingraslanden (associatie van wondklaver 
en nachtsilene en duin-paardebloem associatie) krijgen 
meer kans. Ook vlinders, sprinkhanen en zandhagedis 
zullen hierdoor toenemen. Het is wel ingewikkeld om 
een dergelijke verhouding van 50%-50% of 40%-60% 
te handhaven. Dit zal voortdurende bijsturing van 
beheermaatregelen vragen.
Door een meer gelijke verhouding tussen lage vegeta-
ties en struweel- en bosvegetaties zal, afhankelijk van 
de intensiteit van eventuele begrazing, de oppervlakte 
zoomvegetaties toenemen, hetgeen gunstig is voor 
zoomplanten, vlinders en andere insecten.
Door ontkalking en verzuring zijn veranderingen opge-
treden in de vegetatiesamenstelling van de duinval-
leien en de duingraslanden. Pioniersoorten van voch-
tig, kalkrijk milieu zullen door verzuring en ontkalking 
verder achteruit gaan. Het betreft soorten als herfstbit-
terling, strandduizendguldenkruid, parnassia en sierlijk 
vetmuur. De mogelijkheden voor grootschalige verstui-
ving zijn beperkt in een halfopen duinlandschap. De 
hoeveelheid overstuiving door kleinschalige verstui-
ving zal waarschijnlijk te gering zijn om de bufferende 
invloed van het kalkrijke zand voldoende te laten zijn. 
Daarom kunnen deze pioniersoorten waarschijnlijk 
alleen door plagmaatregelen permanent in het huidige 
duingebied gehandhaafd blijven. In de Voordelta is op 
lange termijn wellicht vorming van nieuwe duinvalleien 
mogelijk, waardoor hier op natuurlijke wijze geschikte 
milieus voor pioniersoorten zouden kunnen ontstaan. 
Dit valt echter buiten het bestek van deze visie. 
Veel andere zeldzame soorten, zoals oeverkruid en 
stijve moerasweegbree, zullen zich waarschijnlijk zon-
der plaggen nog lange tijd in de bestaande duinvalleien 
kunnen handhaven. Vergroting van de oppervlakte 
bloemrijk duingrasland zal leiden tot een toename van 
de variatie binnen het duingebied, omdat in dit biotoop 
veel specifieke flora- en fauna-elementen voorkomen 
(bijv. wondklaver, nachtsilene, verscheidene soorten 
mossen en korstmossen, kleine parelmoervlinder, 
blauwvleugelsprinkhaan, zandhagedis). De structuur-
variatie in de resterende struweel- en bosvegetaties zal 
door voortgaande successie toenemen. Met name in 
de binnenduinen zal een deel van het huidige struweel 
zich ontwikkelen tot meidoorn-berkenbos en op lange 
termijn tot beuken-eikenbos . De binnenduinrandbos-
sen, die thans een relatief eenvormig karakter hebben, 
zullen geleidelijk een grotere structuurdiversiteit kun-
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nen krijgen, waardoor de floristische en faunistische 
waarden zullen toenemen. Zo zullen er geschikte bio-
topen ontstaan voor bijvoorbeeld houtsnip, holenduif, 
bosuil en verschillende spechtensoorten. Broekbossen 
en wilgenstruweel met de bijbehorende fauna (o.a. aal-
scholver en lepelaar) zullen zich kunnen handhaven als 
de vergroting van de openheid van het landschap op 
weloverwogen plekken gebeurt.

De ontwikkeling van de zeereep is minder afhanke-
lijk van het beheer. Door de verzwaring met slibrijk 
zand zijn de ontwikkelingsmogelijkheden momenteel 
beperkt. De zeereep zal verder vol groeien met zeer 
vitaal duindoornstruweel. Bij een begrazingsbeheer zal 
dit minder oppervlak innemen, ten gunste van lage gra-
zige vegetaties. De kansen voor typische zeereepsoorten 
als zeewolfsmelk en blauwe zeedistel zullen groter wor-
den als het huidige slibrijke zand wordt vervangen of 
overstoven met natuurlijk duin- en strandzand.

3.5 Doelstelling op hoofdlijnen
Gezien de bovenbeschreven ontwikkelingsmogelijkhe-
den en de soorten en habitats waarvoor Voornes Duin is 
aangemeld als Europees Vogel- en Habitatrichtlijngebied 
valt de keuze voor een doorgaande successie over het 
gehele gebied af. Hoewel Voornes Duin een aantal 
beperkingen kent, met name de verminderde zeeïn-
vloed, is het toch zeer kansrijk voor herstel van droog 
open duin en duinvalleien vanwege de hoge kalkrijk-
dom, de natuurlijke waterhuishouding en aanwezige 
bijzondere soorten. Natuurmonumenten streeft dan 
ook naar een meer open duingebied dan nu. Het beheer 
van Natuurmonumenten is gericht op een halfopen 
duinlandschap. Vanwege de waarde van natuurlijke 
duinbossen en duinstruwelen en het feit dat Voornes 
Duin ook voor deze duinbossen en duinstruwelen inter-
nationaal van groot belang is laat Natuurmonumenten 
wel voldoende ruimte voor ongestoorde natuurlijke 
successie naar duinstruweel en duinbos. Ook handhaaft 
Natuurmonumenten grote oppervlakten van het huidige 
waardevolle struweel.
Gecombineerd betekent dit dat Natuurmonumenten 
streeft naar een Voornes Duin waar voldoende ruimte 
is voor open zand, pioniervegetaties, droge graslanden, 
heischraal grasland, natte duinvalleien, jonge en oude 
struwelen en natuurlijke duinbossen. Juist de overgan-
gen hiertussen met waardevolle zoomvegetaties zijn ook 
van groot belang. 

Om dit doel te bereiken zal de komende 18 jaar 70 
ha bos worden omgevormd tot duingrasland met enig 
struweel (natuurtype Du1). Binnen de struwelen (nu 
142 ha Bo2 gesloten struweel en van Du1 ongeveer 75 

ha) wordt 125 ha gehandhaafd. De overige 90 ha wordt 
omgevormd naar duingrasland afgewisseld met kleinere 
struwelen. In de nieuwe natuurtypeverdeling komt al 
het struweel onder de categorie ‘Open duin Du1’.
Het oppervlak aan natte duinvalleien wordt flink uit-
gebreid van 22 ha naar 40 ha. Deels gebeurt dit door 
uitbreiding van de valleien (ten koste van open duin, 
struweel en bos), deels door het open maken van dicht-
gegroeide natte duingedeelten (ten koste van broekbos, 
struweel).
De rest van het bos wordt niet omgevormd. Voor de 
landgoedbossen en de stukken bos met bewoning in de 
binnenduinrand spreekt dit voor zich. 
De bossen rond het Quackjeswater worden vanwege de 
fraaie ontwikkeling van het onbegraasde bos en het feit 
dat hier een speciale bosonderzoekslocatie (‘A-locatie 
bos’) ligt, niet onder begrazing gebracht. De oost- en 
westzijde van het Brede Water zijn te smal en te nat om 
in de begrazing in te passen. De bossen en struwelen bij 
de Groene Punt zijn bijzonder nat. Op dit moment ziet 
Natuurmonumenten niet hoe hier na herstelmaatregelen 
zinvol vervolgbeheer kan worden toegepast zodat niet 
direct sprake is van dichtgroeien. 
In de binnenduinrand streven we naar ontwikkeling van 
binnenduingraslanden (deels open duin, deels duinval-
lei). Hiervoor wordt een apart inrichtingsplan opgesteld 
in samenwerking met de overheid.

De verdeling over de natuurtypen is weergegeven in 
tabel 3.1 (pag 24). In bijlage 5 en 6 zijn de kaarten met 
de huidige en de gewenste natuurtypen weergegeven. 
De tabel is iets nauwkeuriger omdat binnen de om te 
vormen delen nog niet precies op de kaart kan worden 
aangegeven wat open duin wordt, wat natte duinvallei 
etc.

Abiotische doelen en soortdoelen voor het gehele duin-
gebied worden hieronder gegeven. Alle soortdoelen die 
specifiek bij één natuurtype passen zijn daar opgeno-
men. De onderstaande doelen passen niet onder een spe-
cifiek natuurtype, vandaar dat ze bij het natuurgebied 
zijn opgenomen.
• handhaven van de huidige hydrologische situatie.
•  handhaven van morfologie, tenzij deze door natuur-

lijke processen wordt veranderd.
•  stimuleren van natuurlijke morfologische processen in 

het duingebied, met name verstuiving.
•  handhaven van de populatie lepelaars op ten minste 

100 paren (instandhoudingsdoel Natura 2000).
•  handhaven van de populatie aalscholvers op ten min-

ste 500 paren (voorstel instandhoudingsdoel Natura 
2000 is 1000, maar de kolonie bedraagt in 2006 dui-
delijk minder dan 1000 paar). Indien vestiging van 
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aalscholvers de lepelaarkolonie in het Quackjeswater 
bedreigt worden in samenwerking met Provincie en 
Vogelbescherming maatregelen genomen.

•  begrazing is geen doel op zich op Voornes Duin. 
Grazers worden door Natuurmonumenten ingezet als 
middel om de natuurdoelen te realiseren.

3.6 Doelstellingen per natuurtype

Open duin inclusief droge duingraslanden 
& struwelen (Du1)
Het natuurtype open duin is een breed natuurtype waar 
alle droge open vegetaties inclusief open zand en zoom-
vegetaties onder vallen (zie bijlage 1b). Ook de struiken 
en struwelen die tussen de graslanden voorkomen val-

len onder dit type, zolang de totale bedekking met 
struiken niet groter wordt dan 50%.

De totale oppervlakte van het open duin wordt 
vergroot van 127 ha naar 320 ha. Binnen het open 
duin wordt het aandeel open zand en duingrasland 
sterk vergroot. Dit moet toenemen van nog geen 1 
ha resp enkele tientallen ha naar 5-10 ha open zand 
en 150-200 ha duingraslanden. Het open zand zorgt 
op verschillende plaatsen voor kleinschalige over-
stuiving. Grootschaliger verstuiving is alleen kort na 
grootschalig ingrijpen op een enkele plek te verwach-
ten. Waarschijnlijk zullen ook begrazing en grotere 
zeewindinvloed niet in staat zijn het proces op gang 
te houden. Daarom vormt het geen doel op zich. 
Kleinschalige verstuiving zal wel gestimuleerd worden.
Het aandeel struweel binnen het open duin neemt toe 
van 100 naar 140 ha. De eerste tijd van de visie zal dit 
hoofdzakelijk bestaan uit struweel dat ontstaan is zon-
der begrazing. Langzamerhand moet, met het ouder 
worden van de locaties van de herstelprojecten, het 
aandeel struweel ontstaan onder begrazing toenemen. 
Het struweel is kleinschalig verweven met de droge 
graslanden. Langs de randen zijn over grote lengte 
zoomvegetaties aanwezig.
Binnen het natuurtype Du1 blijft ook op de lange 
termijn ruimte voor enkele tientallen ha onbegraasd 
struweel.
Naar schatting 70 ha van het natuurtype open duin 
bestaat uit de zeereep. In de zeereep is natuurlijk de 
kustverdediging een primaire doelstelling. Binnen 
de mogelijkheden van de veilige zeewering bestaan 
mogelijkheden de natuurwaarden te verhogen. De 
zeereep bestaat grotendeels uit opgebracht zand. In 
een natuurlijke situatie zouden in de zeereep sterke 
verstuivingen optreden en helmbegroeiingen en met 
name aan de luwe zijde duindoorn-vlierstruwelen 
voorkomen. Natuurmonumenten heeft als wens 
dat de zeereep weer zo natuurlijk mogelijk wordt, 
met zo mogelijk vervanging van het slibrijke zand 
door natuurlijk duinzand en overstuiving vanaf het 
strand. Binnen de huidige situatie is het doel een 
“duin”grasland met her en der duindoornstruweel. 
Waar oorspronkelijk duinzand aan het maaiveld komt, 
wordt de oorspronkelijke duinvegetatie (droog duin-
grasland helm) de ruimte gegeven. Ter hoogte van de 
herstelprojecten is struweel ongewenst omdat dan de 
windwerking in het achterland sterk wordt belem-
merd.

Soortdoelen open duin:
•  terugkeer van tapuit (open zand) en grauwe klau-

wier (struwelen) vormen de belangrijkste avifau-

Tabel 3.1. Verdeling van oppervlakte over huidige natuurtypen en gewenste 

natuurtypen in 2024.

 Huidig Gewenst Verandering

Open duin (zand, 
 droog gras 
 & struweel)* 127 318 191
Natte duinvallei 22 40 18
Gesloten 
struweel 142 2 -140
Broekbos 35 30 -5
Voedselarm 
droog bos 169 116 -53
Voedselrijk bos 100 97 -3
   
Overige 
 graslanden 37 30 -7
Dotterbloem-
 grasland 0 3 3
Bloemdijk 0 3 3
Moeras 3 3 0
Water algemeen 31 16 -15
Soortenrijk water 0 12 12
Poel 1 1 0
   
Strand 60 53 -7
Slik & zeebodem 65 68 3
Akkers 3 3 0
Bebouwd/weg/
 parkeerplaats 13 13 0
   
 808 808 0

* grote delen van het struweel zijn nu gesloten en vallen onder het 
natuurtype gesloten struweel. Door de maatregelen komt er meer 
ruimte tussen de struwelen waardoor ze allemaal gaan vallen onder 
Open Duin. 
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nistische doelen. Binnen de visietermijn bekijken 
we of de algemene maatregelen voldoende zijn voor 
terugkeer. 

•  uitbreiden van populaties zandhagedis naar alle delen 
open duin in het gebied.

• handhaven van de grote populatie nauwe korfslak.
•  uitbreiden van het voorkomen van kleine parelmoer-

vlinder, heivlinder en blauwvleugelsprinkhaan. We 
hopen op terugkeer van duin- of grote parelmoervlin-
der, maar de kans hierop is klein. Binnen de planperi-
ode zal van herintroductie geen sprake zijn.

•  de bijzondere soorten van struwelen, zoals de kale 
struweelroos, de kleinbloemige roos en de beklierde 
heggenroos blijven gehandhaafd. 

•  uitbreiding van voorkomen van alle 18 voorkomende 
plantensoorten van de rode lijst van Du1 (zie bijlage 
1), met tenminste een verdubbeling van het totaal 
aantal vindplaatsen van de soorten gezamenlijk. 
Terugkeer van verdwenen Du1 soorten is niet te ver-
wachten. 

•  hervestiging en uitbreiding van soorten van de zee-
reep (gele hoornpapaver, zeelathyrus, blauwe zeedis-
tel, zeewolfsmelk).

Strand en primaire duintjes Du2
De oppervlakte van het strand wordt aan de natuurlijke 
processen overgelaten. Op dit moment is er vrijwel geen 
ruimte voor planten en dieren. Bij uitbreiding van de 
jonge duinvorming op het noordelijk strand ontstaan 
meer mogelijkheden. 

Duinvalleien DU3
Voor de duinvalleien is de doelstelling eenvoudig: 
behoud kwaliteit Schapenwei (incl. plantensoorten) en 
het verhogen van de kwaliteit van de overige duinval-
leien. Behoud van alle successiestadia van vochtige, 
kalkrijke valleien. Vanwege de hoge (internationale) 
waarden van de valleien op Voorne en de grote poten-
ties voor herstel wordt ervoor gekozen de oppervlakte 
te laten toenemen van 22 naar 40 ha.
Deze nieuwe oppervlakte heeft na 18 jaar een verge-
lijkbare kwaliteit als de Schapenwei. Bestaande valleien 
worden vergroot door onder meer randen vrij te rooien, 
dit biedt ruimte aan overgangsvegetaties en creëert een 
pendelzone (5 ha).
Van de fauna van de duinvalleien is weinig bekend 
(naast broedvogels). Natuurmonumenten gaat onder-
zoek doen naar de faunistische waarde. Tevens zal 
Natuurmonumenten de duinvalleien gefaseerd gaan 
maaien om ten minste de huidige fauna te behouden.
Omdat ontwikkeling van nieuwe, jonge duinvalleien 
door afsnoering of uitstuiving niet mogelijk is gaat 
Natuurmonumenten in de planperiode met struweel 

dichtgegroeide duinvalleien openmaken om de soorten 
van de eerste stadia van duinvalleien ook op de lan-
gere termijn te behouden (13 ha).
In de planperiode wordt onderzocht of de regulering 
van de waterstanden op de Schapenwei op een meer 
natuurlijke wijze kan plaatsvinden.
De ontwikkelingsmogelijkheden van de Van 
Baarsenvallei zijn niet duidelijk. Door de kunstmatige 
ontstaanswijze is de bodem niet vergelijkbaar met een 
gewone duinvallei (te veel slib). Dit wordt in de plan-
periode onderzocht. 

Soortdoelen:
•  uitbreiding van het aantal vindplaatsen van duinval-

leisoorten met 50%.
•  voor broedvogels lijkt het niet reëel om hogere doe-

len te stellen dan er nu aanwezig zijn: behoud van 
huidige broedvogelbevolking.

BO (bos & struweel)
De doelstelling voor het bos is het vergroten van de 
natuurlijkheid van de bossen. Op Strypemonde (50 
ha) staat behoud van het landgoedkarakter voorop. 
Een groot deel van het bos (150 ha) blijft onbegraasd 
met een natuurlijke ontwikkeling. Alleen een klein 
gedeelte van het te behouden broekbos bij de Groene 
Punt en enkele andere delen bos (totaal 40 ha) zullen 
worden meebegraasd. In de bossen zullen geen open 
plekken worden gekapt. Gezien de kleinschalige afwis-
seling met struweel en open delen is dat niet nodig. 
Wel zal het openhouden van de paden over grotere 
breedte worden aangepakt, zodat meer schotelvormige 
paden ontstaan die kunnen dienen als corridor voor 
soorten van graslanden en struweel.
Een deel van het struweel krijgt ook een ongestoorde 
ontwikkeling. Voor behoud van het struweel op lange 
termijn is ingrijpen nodig, deels ten koste van bos, 
deels ten koste van bestaand oud struweel. Door 
het ingrijpen zal al het struweel, begraasd of niet 
begraasd, vallen onder het natuurtype open duin (zie 
daar).

Vrij grote oppervlakten bos en struweel zullen worden 
omgevormd. Het verlies aan vindplaatsen van bos-
soorten accepteren we. Vanzelfsprekend worden de 
meest waardevolle struwelen en bossen niet omge-
vormd.

In het duingebied worden groeiplaatsen van invasieve 
boomsoorten (vooral vogelkers, abeel, esdoorn en 
ratelpopulier) aangepakt. Alle nieuwe groeiplaatsen 
worden bestreden. De opslag in gesloten bossen wordt 
niet aangepakt, omdat het daar weinig effectief is. 
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Soortdoelen:
•  De plantensoorten van de bossen worden gehand-

haafd. Een afname van vindplaatsen van bosaardbei 
wordt geaccepteerd als dit het gevolg is van omvor-
ming.

•  Bosvogels: de soorten van de bossen blijven gehand-
haafd. Een lichte afname van aantallen is niet te ver-
wachten, maar wordt geaccepteerd als dit komt door 
omvorming.

Wateren – Poelen Wa7, Water algemeen Wa1, 
Soortenrijk Water Wa2 & Duinrel Be2
Gezien de grote vogelbevolking van Quackjeswater en 
Brede Water accepteert Natuurmonumenten de hui-
dige kwaliteit. Wel gaat Natuurmonumenten de ‘Kleine 
Quack’ (noordwest hoek van de Quack) open kappen en 
uitbaggeren. Dit moet leiden tot herstel van de oeverve-
getaties met waterdrieblad.
Voor Meertje Pompstation wil Natuurmonumenten wel 
een kwaliteitsverbetering bereiken. Hiervoor zullen 
ondermeer de nu met bos bezette oevers voor een deel 
open gemaakt worden. 
In de poelen blijft de huidige hoge waarde gehandhaafd. 
Bij mogelijkheden voor poelen binnen de herstellocaties 
wordt per locatie een doelstelling voor de poelen gefor-
muleerd.
De rudimentaire duinrellen bij Brede Water en 
Quackjeswater worden gedurende de planperiode in 
kwaliteit verbeterd. Het is de vraag of ze zullen voldoen 
aan de eisen van het natuurtype ‘Soortenrijke Beek 
Be2’. Daar streven we wel naar.

Soortdoelen:
•  uitbreiding van het aantal vindplaatsen van bijzonde-

re water- en oeverplanten van de rode lijst (zie bijlage 
1). Voor Be2 gaat het om uitbreiding van beekpunge 
en verspreidbladig goudveil en vestiging van soorten 
als bittere veldkers.

•  handhaven van de huidige populaties libellen (ten-
gere pantserjuffer, bruine winterjuffer) en vestiging 
van een populatie gevlekte witsnuitlibellen op 
Voorne. De zuidelijke glazenmaker is een dusdanig 
onvoorspelbare bezoeker van Nederland dat hiervoor 
geen doelstelling wordt geformuleerd. Vestiging van 
beeksoorten in de duinrellen is niet te verwachten.

MO – moeras en rietland
Het lijkt of rietland verdwenen is door combinatie 
van eutrofiëring, ganzenvraat en hoge waterstan-
den. Herstel van de rietlanden inclusief rietvogels, is 
gewenst. Momenteel is onduidelijk hoe dit mogelijk 
is. Indien uit onderzoek uitvoerbare maatregelen 
voor herstel van de rietlanden naar voren komen, zal 
Natuurmonumenten hiermee aan de slag gaan. 

GR & AK: Graslanden en akkers 
De Vogelwei is een waardevol grasland met potenties 
om dotterbloemgrasland Gr3 te worden. In de planperi-
ode wordt dit gerealiseerd.
De overige graslanden Gr1 en Gr2 zijn in gebruik bij 
derden. De mogelijkheden binnen de huidige afspraken 
zijn gering. Indien wordt ontpacht zal de Noorddijk 
worden ontwikkeld tot Bloemdijk Gr10 en de overige 
graslanden tot dotterbloemgrasland Gr3. De potenties 
zijn wel groot!
Hetzelfde geldt voor de akkers aan de binnenduinrand. 
Mochten ze uit de pacht komen dan worden hier deels 
duinvalleivegetaties Du3 en deels droge duingraslan-
den Du1 ontwikkeld.
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4 Het beheer tot 2025

Voornes Duin is een halfnatuurlijk landschap. 
Beheermaatregelen zijn noodzakelijk om de waarde van 
het natuurgebied te behouden. Natuurmonumenten kiest 
de beheermaatregelen voor het realiseren van de doel-
stellingen zo, dat er zoveel mogelijk wordt ingespeeld 
op de in het gebied werkzame natuurlijke processen. 
Prioriteit in het beheer zal in de komende periode liggen 
bij het herstel en beheer van open duin en duinvalleien. 
Het beheer valt onder te verdelen in werkzaamheden die 
jaarlijks terugkomen en werkzaamheden die om de paar 
jaren noodzakelijk zijn. Een voorbeeld van een jaarlijks 
terugkerende maatregel is het maaien van een vallei. 
Het afzetten van ongewenste opslag is een eenmalige 
maatregel of zal na verloop van tijd nog een keer worden 
herhaald.
Onder herstelwerkzaamheden verstaat Natuurmonu-
menten ingrepen waarbij veelal machinaal een grotere 
oppervlakte wordt veranderd van het ene naar het ande-
re, gewenste natuurtype.
De beheer- en herstelmaatregelen worden per natuurtype 
besproken.  

Zodra in samenwerking met de overheid delen van 
de binnenduinrand zijn verworven en ingericht  zal 
Natuurmonumenten ook daar een toegesneden beheer 

voeren. In de inrichtingsplannen voor de binnenduin-
rand wordt dit verder uitgewerkt.

Vooralsnog kiest Natuurmonumenten voor seizoens-
begrazing. Zo is eenvoudiger te sturen op de gewenste 
mate van openheid. Dat is vooral van groot belang in 
de jaren direct na een herstelmaatregel. Dan moet wor-
den voorkomen dat ruigtekruiden en uitlopend stru-
weel direct het gebied overheersen. De koeien lopen in 
de periode juli tot diep in de winter in het gebied. In 
het voorjaar worden zo de kwetsbare plekken ontzien. 
De koeien blijven in het duin totdat alles kaal is gege-
ten. Enig gewichtsverlies van de koeien hoort hierbij. 
In het gebied wordt niet bijgevoerd.
De effecten van de begrazing worden nauwlettend 
gevolgd en zonodig wordt de wijze van begrazing (jaar-
rond of seizoen, dichtheid, lengte van seizoen of zelfs 
het soort grazers) bijgesteld. 
Voor deze seizoensbegrazing (in tegenstelling tot 
jaarrondbegrazing) maakt Natuurmonumenten graag 
gebruik van vee van lokale boeren. Net als bij een 
boerderij worden de dieren gecontroleerd en bij ziekte 
verzorgd door een veearts. 
Zolang er voldoende boeren geïnteresseerd zijn 
om onder deze voorwaarden mee te helpen zet 
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Natuurmonumenten deze manier van begrazing voort. 
Indien de animo afneemt zal Natuurmonumenten over-
gaan tot jaarrondbegrazing met vee dat het gehele jaar 
in het duingebied verblijft. Dit zal veranderingen van 
rassen en veedichtheid met zich meenemen, waarover 
Natuurmonumenten zal besluiten als de situatie zich 
voordoet.
In een groot gebied worden slechts een paar koeien 
ingezet. Om het gewenste resultaat te bereiken op de 
Panpad Panweg zijn maar 9 koeien nodig op 35 ha. 
Veel bezoekers zullen de grazers niet opmerken tijdens 
een bezoek. Wel zijn rasters te zien die het leefgebied 
van de koeien afschermen. Klaphekken zorgen ervoor 
dat recreanten gewoon toegang hebben tot de duinen, 
maar de grazers er niet uit kunnen. Informatiepanelen 
bij de ingangen geven de bezoekers uitleg over de 
grazers in het gebied. De belangrijkste regels voor een 
wandeling in begraasd gebied worden duidelijk aange-
geven (afstand bewaren, niet voeren, niet aanraken en 
honden aan de lijn). 

Door de begrazing wordt de landschappelijke afwis-
seling en de dynamiek in de natuur groter. Veel vari-
atie geeft veel verschillende natuur en daar is het 
Natuurmonumenten uiteindelijk om te doen: bescher-
men en beleven van een oer-Hollands landschap als de 
duinen.  

4.1 Open duin (Du1)
Herstel van het open duin, met name de droge duin-
graslanden en de kleine verstuivingen, heeft in de 
planperiode de hoogste prioriteit. Over 18 jaar wil 
Natuurmonumenten ruim 200 hectare struweel en bos 
hebben omgevormd naar open duin. 
Op een groot deel van deze oppervlakte - circa 
100 hectare in 18 jaar -  gebeurt de omvorming 
via grootschalige herstelprojecten. In totaal is 
Natuurmonumenten van plan een tiental van zulke 
projecten uit te voeren. Zie voor een overzicht bij-
lage 7. De locaties zijn zorgvuldig gekozen: het gaat 
om plekken met goede potenties voor waardevol 
duingrasland, die nu sterk verbost zijn en bovendien 
een geschikte oppervlakte hebben (ongeveer tien 
hectare, niet te groot en niet te klein). Direct na uit-
voering van een dergelijk herstelproject introduceert 
Natuurmonumenten begrazing in en rondom het 
omgevormde gebied. In aanvulling op de grootscha-
lige projecten voert Natuurmonumenten kleinschalige 
herstelprojecten uit op kleinere oppervlakten (totale 
oppervlakte enkele tientallen hectares in 18 jaar). 
Deze kleinschalige herstelprojecten liggen in de nabij-
heid van de locaties voor grootschalig herstel en gaan 
onderdeel vormen van dezelfde begrazingseenheid als 

Begrazing in Voornes Duin: gewone beesten in 
bijzonder natuurgebied

Het meer open maken van het duin is voor het 
Voornes Duin een van de belangrijkste opgaven 
in de komende decennia. Na het verwijderen van 
begroeiing zou onder de huidige omstandigheden 
zonder vervolgbeheer het duin weer dichtgroeien. 
Door te maaien in de vochtige duinvalleien blijft de 
vegetatie kort en profiteren soorten als parnassia 
en orchideeën van de open graszode. In de drogere 
duingraslanden is begrazing, naast het maaien, 
een goede en natuurlijke beheermaatregel. Kort 
gegraasd duingrasland biedt ruimte aan karakteris-
tieke plantensoorten als duinviooltje en grote tijm. 
Door het opentrappen van de zode ontstaan weer 
plekken open zand. In deze plekken vindt bijvoor-
beeld de zandhagedis een geschikte plaats voor 
voortplanting. 
Het konijn krijgt door deze maatregelen mogelijk 
weer nieuwe kansen. Dit dier kan dan op zijn beurt 
een bijdrage leveren aan het open houden van het 
duin en van kleine stuivende plekken. 
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het nabijgelegen grote project. Het gaat hier om loca-
ties die met een relatief beperkte investering terug te 
brengen zijn tot open duingrasland: wel verruigd maar 
nog niet dichtgegroeid met struweel, ook deze locaties 
krijgen hoge prioriteit. 

Grootschalige herstelprojecten
Het grootschalig werken is gekoppeld aan locaties waar 
hoge potenties liggen en een forse ingreep noodzakelijk 
is. Machinaal worden bomen en struiken verwijderd, 
waarna op plaatsen met een dikke humuslaag geplagd 
wordt. De projecten hebben een omvang van ongeveer 
tien ha. Ervaring is inmiddels opgedaan in de omgeving 
Panweg. Het betreft binnen de looptijd van de natuur-
visie circa 10 locaties met een totale oppervlakte van 
100 ha. 
Momenteel vindt elders in Nederland onderzoek plaats 
naar branden als herstelmaatregel in de duinen. Als hier 
positieve resultaten uitkomen zal Natuurmonumenten 
overwegen om deze maatregel ook bij herstelprojecten 
in te zetten. 

Begrazing aansluitend op grootschalige herstel-
projecten
Begrazing is één van de beheermaatregelen om vergras-
sing terug te dringen en dichtgroeien met struweel en 
bos te voorkomen.. Ervaring leert dat opslag van bomen 
en struiken wordt afgeremd en begraasde ruigte lager 
wordt, waardoor een mozaïek van hogere en lagere 
vegetaties ontstaat. Karakteristieke soorten van duin-
grasland kunnen toenemen in de lagere vegetaties . Het 
vormt ook een geschikt leefgebied  voor het konijn, dat 
hierdoor bij herstel van VHS mogelijk in aantal kan toe-
nemen. Door betreding ontstaan lokaal kleine plekken 
open zand. Hier kunnen zich weer pioniergemeenschap-
pen vestigen. Ook voor veel insecten en de zandhagedis 
zijn kleine zandplekjes, in de nabijheid van  grasland en 
struweel van levensbelang.

Begrazing is weinig arbeidsintensief in vergelijking met 
maaien. Begrazing sluit in de eerste jaren steeds aan op 
een gesubsidieerde ingreep. Door telkens een grotere 
oppervlakte te begrazen komen ook niet herstelde delen 
onder invloed van de begrazing. Uitgerasterde delen 
van enkele tientallen hectares zullen elkaar op een 
gegeven moment raken. Natuurmonumenten sluit deze 
begrazingseenheden dan op elkaar aan. 

Binnen de looptijd van de natuurvisie zal ruim de helft 
van het Voornes Duin worden begraasd (zie figuur 4.1). 
In de overige delen heeft begrazing geen meerwaarde 
omdat het gaat om strand of kwelder. Of begrazing doet 
afbreuk aan de doelstelling zoals op Strypemonde en 

bij verschillende duinvalleien. In een aantal beboste 
delen wordt geen begrazing ingesteld omdat ze nu, 
zonder begrazing, een hoge waarde hebben (rond 
Quackjeswater) of omdat ze heel nat zijn wat grote 
moeilijkheden met toezicht met zich mee kan brengen 
(bij Groene Punt, westzijde Brede Water), of omdat er 
cultuurhistorische waarden in het geding zijn (omge-
ving Windgatse Bos).
Het inrichten van een begrazingseenheid (raster, hek-
werken, vangkraal en drinkpoelen) is onderdeel van de 
grootschalige projecten. Het vervolgbeheer (contracten, 
veecontrole, onderhoud rasters e.d.) valt onder het 
reguliere beheer. 

In het projectgebied Panweg is in de zomer van 2006 
gestart met begrazing aansluitend op een uitgevoerde 
ingreep. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal bij-
sturing voor deze locatie plaatsvinden. Hierbij let 
Natuurmonumenten op aanwezigheid van alle stadia 
van kaal zand via graslanden en zomen tot struweel. 
Zonodig worden aanvullende maatregelen genomen 
zoals het maaien van hoog gras en beginnend struweel.
De ervaringen worden gebruikt voor toekomstige loca-
ties, te beginnen bij Vogelpoel. Het te begrazen deel is 
enkele malen groter dan het gebied waar vegetatie is 
verwijderd en deels is geplagd (zie figuur 4.2). Zo kan 
ervaring worden opgedaan met de invloed van begra-
zing op delen waar geen ingreep heeft plaatsgevonden. 
Afhankelijk van de resultaten zal Natuurmonumenten 
ook in deze gedeelten aanvullende maatregelen treffen 
zoals het kleinschalig verwijderen van opslag en bomen. 

Kleinschalig herstelbeheer
Op diverse plekken in het gebied zijn nog kleine en 
grote stukken open duin aanwezig. Een grote ingreep is 
(nog) niet gewenst. Met kleinschalige ingrepen (hand-
kracht) kan de oppervlakte open duin worden ver-
groot. Het aansluiten van een ingreep op een bestaand 
open deel heeft de voorkeur. De oppervlakte open 
duin kan snel groter worden door het verwijderen van 
bomen en struiken tussen bestaande delen open duin 
in. Deze maatregelen krijgen hoge prioriteit, wanneer 
er mee gewacht wordt zijn wel grote ingrepen nodig.
Het handmatig kappen van bomen en struiken kan 
worden uitgevoerd als subsidieproject (door meerdere 
kleine locaties te combineren tot één subsidieaanvraag). 
Indien subsidie niet mogelijk of voldoende is zal uit-
voering plaatsvinden vanuit het reguliere beheer. Deze 
arbeidsintensieve maatregel zet Natuurmonumenten 
verspreid in tijd en locatie op beperkte schaal in. Dit 
gebeurt op locaties die niet machinaal te bewerken zijn 
(moeilijk bereikbaar, kwetsbaar).
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Op locaties waar de begroeiing aaneengesloten en gro-
ter dan 0,5 hectare is, is het machinaal verwijderen van 
bomen en struiken efficiënt. Uitvoering als subsidie-
project (door meerdere kleine locaties te combineren 
tot een subsidieaanvraag) heeft de voorkeur. Indien 
subsidie niet mogelijk of voldoende is zal uitvoering 
plaatsvinden vanuit het reguliere beheer (budget, 
mensdagen eigen personeel en vrijwilligers). Deze 
plekken zijn vlak tot licht glooiend en sluiten aan op 
open delen. Aansluitend op open delen kunnen kleine 
delen in het reguliere beheer worden meegenomen. 
Het betreft ingrepen in vooral droge delen en van 
korte duur (enkele dagen), passend binnen de context 
van regulier beheer (geen vergunningen). Jaarlijks kan 
voor deze wijze van uitvoeren een budget van enkele 
duizenden euro’s voldoende zijn. Binnen de looptijd 
van de natuurvisie zal circa 20 ha. worden gerealiseerd.  
Op locaties die zijn vrijgemaakt van opslag en plekken 
van voldoende omvang is machinaal maaien en afvoe-
ren een efficiënte wijze van beheer. In de komende 

Op het moment dat de werktekening af is worden 
alle benodigde vergunningen aangevraagd. Van 
belang is vanaf dan ook het informeren van omwo-
nenden en belangstellenden. Ook tijdens en na de 
werkzaamheden worden mensen geïnformeerd. 
Tenslotte wordt een aannemer gezocht voor de 
uitvoering van de werkzaamheden. De ‘lappende-
kenkaart’ is de handleiding tijdens het werk. Met 
deze maatwerk-uitvoering zijn veel verschillende 
machines nodig. Op de meest kwetsbare plekken 
wordt alles zelfs met handkracht gedaan. Toezicht 
en overleg zijn voortdurend nodig om het werk 
goed uit te voeren en kwetsbare plekken en natuur 
te beschermen. Grote maaimachines verwijderen 
de ruigte, bomen worden omgezaagd en afgevoerd, 
struiken met tractoren geklepeld en plagsel afge-
graven met een kraan. Al het vrijkomende materi-
aal (snippers, hout, maaisel, grond) wordt uit het 
gebied afgevoerd of op een geschikte plek in het 
duingebied verwerkt. Zo is in het eerste proef-
project het vrijkomende materiaal verwerkt in de 
onnatuurlijke zeereep: de enorme berg plagsel en 
grond is zorgvuldig afgedekt met een dik pakket 
natuurlijk duinzand en het geheel past als nieuwe 
‘duintop’ beter in het gebied dan de zeereep van 
gebiedsvreemd slibrijk zand. 
In en rond het werkgebied worden allerlei voorzie-
ningen geplaatst. Een raster om het vee binnen het 
gebied te houden, panelen om bezoekers te infor-
meren, bankjes en uitkijkpunten. 

Herstel van het open duin

Natuurmonumenten gaat grote natuurherstel-
project uitvoeren om het open duinlandschap 
weer meer ruimte te geven op Voornes Duin. In 
2005 is een eerste proefproject herstel Open Duin 
uitgevoerd ten zuiden van Rockanje (omgeving 
Pan). Over een oppervlakte van 10 hectare zijn 
struiken en bomen verwijderd. Ruigte is gemaaid 
en voedselrijk plagsel is afgevoerd. Zo is weer 
een afwisseling gecreëerd van kaal zand, droge 
en vochtige plekken, struiken en kruiden. Koeien 
grazen in een groter gebied (35 hectare) rondom de 
herstelde locatie en houden de vegetatie kort. De 
komende jaren zal de natuur zich hier verder gaan 
ontwikkelen. Boswachters, externe deskundigen 
en vrijwilligers volgen het proces nauwlettend. Dit 
levert een schat aan informatie voor de volgende 
herstelprojecten.

Een potentiële locatie voor natuurherstel wordt 
voorafgaand aan een ingreep uitvoerig onderzocht: 
welke natuur is er nog, hoe is de bodemopbouw en 
waterstand, wat moet er gebeuren, welke natuur 
kan zich ontwikkelen? Het resultaat van het voor-
onderzoek is een kaart met een lappendeken van 
kleine vlakjes die allemaal verschillend zijn en waar 
ook telkens weer iets anders moet gebeuren. In het 
ene stukje worden bijvoorbeeld bomen verwijderd, 
het volgende stukje wordt gemaaid of geplagd. 
Maatwerk op de vierkante meter. Deze nauwkeu-
rige werkwijze is noodzakelijk in dit waardevolle 
natuurgebied om de aanwezige natuur te sparen en 
goede kansen te creëren voor nog meer natuur.    
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jaren zal de oppervlakte open duin toenemen en kan 
door de inzet van machines het gewenste beheer worden 
uitgevoerd. De totale oppervlakte machinaal maaien in 
droog open duin is circa 5 ha in 2006 en zal oplopen tot 
circa 40 ha in 2025. 
Op kwetsbare of zeer reliëfrijke plaatsen is het doorzet-
ten van maaien en afvoeren met handkracht gewenst. 
De totale oppervlakte met handkracht te maaien is circa 
2 ha in 2006 en zal oplopen tot circa 4 ha in 2025. Deze 
maatregel zal gemiddeld om het jaar moeten plaatsvin-
den, zeker op plaatsen waar opslag weer terugkomt.

Combinaties van maatregelen zijn mogelijk en soms 
gewenst. Na het vrijkappen van een verruigd deel kan 
aanvullend worden gemaaid. Ook kan een vervolgmaat-
regel als maaien achterwege blijven indien voldoende 
resultaat met begrazing wordt behaald. Begrazing door 
grote grazers (rund en paard), maar in de toekomst ook 
door een herstelde konijnenpopulatie.
Op locaties zonder begrazing zal het open houden gere-
aliseerd worden door het periodiek kappen van struweel 
en bomen en maaien, afhankelijk van de ontwikkeling 
van het gebied. Een voorbeeld is de droge corridor ten 
oosten van het Brede Water. Hier ontbreekt begrazing, 
maar is open duin gewenst als verbindingszone tussen 
twee stukken open duin. Deze locatie is ook kansrijk 
omdat nog vele plekken open droog duin aanwezig zijn. 
Met een kap- en maaibeheer kunnen deze plekken wor-
den verbonden.. 

Kleinschalige verstuiving
Verstuiving is een belangrijke factor bij instandhouding 
van levensgemeenschappen van droog open duin. Veel 
soorten zijn afhankelijk van kleine plekjes kaal zand of 
lichte overstuiving. Hoewel de mogelijkheden op Voorne 
voor verstuiving beperkt zijn, zal Natuurmonumenten 
de mogelijkheden voor stimuleren van kleinschalige ver-
stuivingen zoveel mogelijk benutten. Dit kan door:
•  Bij grote herstelprojecten op kansrijke plekken (bijv. 

duinkopje of voormalige stuifkuil) de gehele humus-
houdende bovengrond weg te halen tot op het mine-
rale zand. 

•  Herstellen van  dichtgegroeide stuifkuilen (in overleg 
met geomorfologen), stimuleren konijnenpopulatie (we 
kunnen helaas niet veel meer dan geschikt leefgebied 
aanbieden).

•  Inschakelen van wandelaars door een slimme ligging 
van wandelpaden en recreatieve voorzieningen.

4.2 Duinvallei (Du3)
Op Voornes Duin is circa 22 hectare aan natte duinval-
leien aanwezig. Het beheer zal ook de komende 18 jaar 
er op gericht zijn de bestaande valleien te handhaven en 

lokaal te vergroten. De uitbreiding zal ongeveer 5 ha 
zijn. 

De grootschalige herstelprojecten open duin bieden 
meteen kansen om dichtgegroeide duinvalleien weer 
open te maken. Deze kansen zal Natuurmonumenten 
benutten. Het zal gaan om in totaal 13 hectare aan 
nieuwe duinvalleivegetaties. 

Het is onvermijdelijk dat op de lange termijn door 
verzuring, humusophoging en ontkalking de bota-
nische waarden van de bestaande duinvalleien zul-
len veranderen. De pioniersoorten van de kalkrijke, 
vochtige milieus zullen dan hun plek moeten vinden 
in nieuw te vormen duinvalleien. Aanvullend gaat 
Natuurmonumenten in enkele bestaande valleien 
pleksgewijs experimenteren met plagmaatregelen. 

Jaarlijks onderhoud bestaande valleien
Alle natte valleien worden consequent jaarlijks 
gemaaid. Alleen als maaien onmogelijk is door te hoge 
waterstanden, mag hiervan worden afgeweken. Bij 
de jaarlijkse maaibeurt worden steeds beperkte delen 
bewust niet gemaaid. Door dit ‘gefaseerde maaibeheer’ 
zijn er meer kansen voor vooral insecten.

Sinds twee jaar worden grote valleien machinaal 
gemaaid. Het betreft in 2006 de Schapenwei, de 
Vogelpoel, de Reukgrasvallei, de Wederikvallei, de 
Geitenwei, de Panwegvallei en de Panpadvallei met een 
totale oppervlakte van circa 18 ha (90 % van de totale 
oppervlakte duinvallei).  
Afhankelijk van het seizoen en de terreinomstandighe-
den kunnen (delen van) valleien ook aanvullend of in 
het geheel handmatig worden gemaaid. 

De kleine en kwetsbare valleien worden, indien de 
terreinomstandigheden dit toelaten,  jaarlijks hand-
matig gemaaid. Het betreft in 2006 1e Zanderij, de 
Waterdriebladpoel, de Padderuspoel, de Galigaanput, 
de Holpijpvallei, vallei kanaaltje Quackjeswater en de 
Sturmiavallei, met een totale oppervlakte van circa 
2 ha (10 % van totale oppervlakte duinvallei). Dit 
beheer kan worden voortgezet. Na eventueel vergroten 
van deze valleien kan overwogen worden deze machi-
naal te laten maaien, mits dit geen nadelige gevolgen 
heeft voor de kwetsbare vegetatie van deze valleien.

In sommige valleien vindt opslag van berk plaats. Hier 
kan het noodzakelijk zijn deze opslag handmatig of 
machinaal te verwijderen. Op drogere delen zal de 
opslag van bomen en struiken, ook na eerder afzetten, 
verwijderd moeten worden indien dit door het 
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maaibeheer niet is gedaan (voornamelijk moeilijk 
bereikbare plekken als duintopjes) of niet meer moge-
lijk is (te dik).

De bestaande natte duinvalleien worden vooralsnog 
niet begraasd. Alleen enkele kleinere valleien die mid-
den in nieuwe begrazingseenheden komen te liggen 
rastert Natuurmonumenten niet op voorhand uit. Hier 
wordt de ontwikkeling nauwlettend gevolgd.

Bestaande valleien vergroten
Door de randen van gemaaide valleien open te maken, 
ontstaat ruimte voor de hele vegetatiegradiënt van nat 
naar droog grasland en ontstaat een zogenaamde ‘pen-
delzone’ voor plantensoorten. 
Aan de randen van de bestaande grote valleien zullen 
pleksgewijs machinaal bomen en struiken worden ver-
wijderd.  Inzet van passend materieel is noodzakelijk 
om schade aan de natuur te voorkomen.

Aan de randen van de kleinere valleien en moge-
lijk kleine nieuwe locaties gebeurt het verwijderen 
van bomen en struiken handmatig. Inzet van (grote 
groepen van) vrijwilligers is hierbij noodzakelijk. 
Afhankelijk van de te verwijderen vegetatie kan de 
inzet van machines (rooien wortels) noodzakelijk zijn. 
In bijlage 8 zijn beheer en uitbreiding per duinvallei 
aangegeven.

Dichtgegroeide valleien open maken
Waar mogelijk aansluitend op grootschalige herstel-
projecten open duin, gaat Natuurmonumenten bomen 
en struiken verwijderen, om zo 3 ha aan nieuwe jonge 
natte valleien te creëren. Dit gebeurt deels handmatig 
(1 ha) en deels machinaal (2 ha).  
Sommige kansrijke locaties voor jonge valleigemeen-
schappen liggen buiten de locaties voor de grootscha-
lige herstelprojecten. Uitvoering als subsidieproject 
(door meerdere kleine locaties te combineren tot een 
subsidieaanvraag) heeft de voorkeur. Indien subsidie 
niet mogelijk of voldoende is zal uitvoering plaatsvin-
den vanuit het regulieren beheer (budget, mensdagen 
eigen personeel en vrijwilligers). 
Naast reeds voorgenomen herstel van dichtgegroeide 
valleien, vindt onderzoek plaats naar andere mogelijk 
kansrijke locaties.

In 2005 is het eerste proefproject uitgevoerd in omge-
ving Pan. Grote delen zijn open gemaakt voor herstel 
duingraslanden. Kleine delen zijn opengemaakt en aan-
sluitend geplagd voor herstel duinvalleien. Een tweede 
proefproject in omgeving Vogelpoel is voor 2006/2007 
in voorbereiding.

Door grote subsidieprojecten zal gedurende de looptijd 
van de natuurvisie op circa 100 ha duin herstelbeheer 
plaatsvinden. In de twee proefprojecten zal circa 10 % 
van de oppervlakte zich als natte duinvallei ontwikke-
len. Op het totaal van 100 ha geeft dat een vergroting 
van het oppervlakte natte duinvallei met 10 ha (stij-
ging ten opzichte van huidig oppervlakte met 50 %!).

Vervolgbeheer nieuwe valleien
Gedurende de looptijd van de natuurvisie zullen 
grote delen van het duin onder invloed van begrazing 
komen. Begrazing is één van de meest natuurlijke 
beheersmaatregelen om verruiging tegen te gaan. 
Ervaring leert dat opslag van bomen en struiken wordt 
afgeremd en begraasde ruigte opener wordt. Hierdoor 
ontstaan er weer geschikte locaties voor het konijn 
waardoor die populatie na herstel van VHS zal kunnen 
toenemen. Begrazing is weinig arbeidsintensief in ver-
gelijking met andere maatregelen zoals maaien. 
Op de meeste locaties zal begrazing starten na een 
grootschalige ingreep. Op deze wijze is het inrichten 
van de begrazingseenheid onderdeel van het subsidie-
project en zijn kosten, inventarisaties en monitoring 
grotendeels voorzien. In het geval van het project Pan 
is 10 hectare bewerkt, terwijl 35 hectare is uitgeras-
terd. 
Het effect van de begrazing op het bewerkte deel zal 
nauwlettend worden gevolgd. Ook in het niet bewerkte 
deel (3/4 van de oppervlakte) zal het effect van de 
begrazing worden gevolgd. Afhankelijk van de resul-
taten kunnen ook in dit deel aanvullende maatrege-
len worden uitgevoerd, aansluitend op de begrazing. 
Maatregelen zijn voornamelijk het verwijderen van 
bomen en struiken en het maaien van ruigte en duin-
doorns.  Ook valleien en de overgangen van valleien 
naar droog duin (kansen voor heischraal grasland) 
zullen zonodig aanvullend de eerste jaren gemaaid 
worden.

Nadrukkelijke aandacht is er hierbij vanzelfsprekend 
voor de kwetsbare natuurwaarden in natte duinval-
leien. Het effect van begrazing op natte duinvalleien, 
allereerst in projectgebied Panweg, wordt nauwlet-
tend gevolgd. Door het spreiden van drinkplaatsen en 
seizoensbegrazing (juni - december, afhankelijk van 
seizoen en aantal dieren) blijven negatieve effecten 
zoals vertrapping waarschijnlijk achterwege. In enkele 
gevallen houdt Natuurmonumenten duinvalleien buiten 
de begrazing (Schapenwei, Vogelpoel). Hier zal maaibe-
heer plaatsvinden. 

Plaggen, herstel pionierstadia
Door te plaggen ontstaan in een vallei of delen daarvan 
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weer kansen voor pionierstadia. De successie in de val-
lei kan weer van voor af aan plaatsvinden.
In het ideale geval ontstaan door afsnoering of groot-
schalige verstuiving nieuwe valleien waar de successie 
opnieuw kan beginnen. Op Voorne gebeurt dit bij-
voorbeeld in het noordelijke gebied, in beheer bij Het 
Zuid-Hollands Landschap. Voor  grootschalige verstui-
vingen zijn geen mogelijkheden. Op dit moment zijn 
pioniersoorten nog aanwezig in de Schapenwei. Bij de 
grote herstelprojecten zullen dichtgegroeide duinval-
leien opengemaakt en geplagd worden. De voedselrijke 
omstandigheden verdwijnen door het afvoeren van de 
humeuze bovenlaag van de bodem. Door aanvullend 
onderzoek kunnen geschikte locaties en hoeveelheden 
inzichtelijk worden gemaakt. 
Op kleine schaal zal in bestaande valleien geplagd 
worden als proefmaatregel. In bestaande valleien zal 
echter een terughoudende opstelling gekozen worden, 
vanwege de hoge huidige waarde (o.m. wasplaten in 
oudere vochtige valleien).
Het plaggen zal bij voorkeur als subsidieproject (door 
meerdere kleine locaties te combineren tot een subsi-
dieaanvraag) worden uitgevoerd. Indien subsidie niet 
mogelijk of voldoende is zal uitvoering plaatsvinden 
vanuit het reguliere beheer (budget, mensdagen eigen 
personeel en vrijwilligers).

Combinaties van maatregelen zijn mogelijk en soms 
gewenst. Na het vrijkappen van een valleirand kan 
aanvullend worden gemaaid. Ook kan een vervolgmaat-
regel als maaien achterwege blijven indien voldoende 
resultaat met begrazing wordt behaald. 

4.3 Bos (Bo1, Bo4, Bo6 en Bo7)
In algemene zin is de doelstelling het bevorde-
ren van ontwikkeling naar meer natuurlijk bos. Op 
Strypemonde zal dit gebeuren met inachtneming van 
alle afspraken over het behoud van het landgoed-
karakter.  
Ringen en vellen van vooral ratelpopulier, abeel, 
vogelkers en esdoorn blijft beperkt tot locaties waar 
het beheer mede is gericht op de ontwikkeling van 
open duin, duinvalleien en duingraslanden. Het ringen 
en vellen van deze bomen gebeurt op kleine schaal. 
Nieuwe vestiging van deze ongewenste boomsoorten 
zal worden bestreden. Bestrijding van esdoorn zal, op 
het ringen of omzagen van grote zaadbomen na, niet 
plaatsvinden.
De eikenbossen en broekbossen rond het Quackjes-
water, het Brede Water, Waterbos en in het gebied ten 
westen van de Vogelpoel blijven gehandhaafd, zonder 
ingrijpen. Begrazing vindt niet plaats. 

Grote delen voedselarm bos zullen onder invloed van 
begrazing (veelal aansluitend op grootschalig herstel-
project) en ingrijpen langzaam overgaan in natuurtype 
open duin (zie verschuiving kaarten natuurtype huidig 
en gewenst). Daar waar geen begrazing of maaien als 
vervolgbeheer aan de orde is, zal periodiek afzetten 
noodzakelijk blijven. Ook op plaatsen waar het ver-
volgbeheer niet afdoende is blijft deze maatregel voor-
alsnog noodzakelijk. 

Ongewenste boomsoorten
In 2005 is een inventarisatie gedaan naar het voor-
komen van ongewenste boomsoorten. Vooral locaties 
rondom stukken open duin zijn bekeken. In totaal is 
65 ha geïnventariseerd met een onderverdeling in 1e 
prioriteit (12 ha) en 2e prioriteit (53 ha). Stukken met 
1e prioriteit hebben de hoogste bedekking (meer dan 
60 %) en zijn relatief jong (hoogte 10 meter, diameter 
10 cm, 2.000-2.400 stuks per ha). Het betreft vooral 
opslag van abelen in open duin. Stukken met 2e priori-
teit hebben een bedekking met oudere bomen (hoogte 
tot 20 meter, diameter tot 20 cm en gemiddeld 300 
stuks per ha). 
In 2005 en 2006 zijn op twee locaties kleine opstan-
den verwijderd. Het stamhout is hierbij afgevoerd en 
de takken zijn versnipperd en afgevoerd. Het gelijk 
het maaiveld afzagen en maaien of verwijderen van 
de stobben is noodzakelijk om uitlopen van de stob-
ben te voorkomen. Per locatie zal worden bekeken of 
het gebruik van glyfosaat op de stobben noodzakelijk 
is omdat zonder dit gebruik hergroei niet is tegen te 
gaan. 

Kleine locaties (tot 1 ha) zijn geschikt om in eigen 
beheer (met vrijwilligers en loonwerk) uit te voeren. 
Grotere stukken zullen in herstel- of andere subsi-
dieprojecten worden uitgevoerd. Het combineren van 
meerdere kleinere locaties tot één subsidieproject 
behoort tot de mogelijkheden. 
Kleinschalige ingrepen hebben prioriteit in Stekelhoek, 
Zuidelijke Punt en boven Waterbos. 

Om de stukken met eerste prioriteit (12 ha) snel te 
realiseren wordt jaarlijks 2 ha aangepakt. Het uitvoe-
ren van deze werkzaamheden binnen het grootschalige 
herstelproject heeft de voorkeur, maar is niet altijd 
mogelijk (locatie, voorwaarden).
De stukken met 2e prioriteit zullen na 2010 (of eerder 
binnen herstelproject) worden uitgevoerd. 

Op enkele plaatsen in het gebied staan knotbomen, 
vooral wilgen. De bestaande knotbomen worden dui-
delijk op kaart gezet. Voor iedere locatie zal worden 
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bekeken of het intensieve knotbeheer wordt voortgezet. 
Indien een locatie aan de voorwaarden voldoet (land-
schappelijk of natuur) is een koppeling met Programma 
Beheer mogelijk. 

Afgezien van bovengenoemde maatregelen zal in de bos-
sen geen actief beheer gevoerd worden. Het streven is 
om in alle bossen in het duingebied uiteindelijk een situ-
atie van zelfregulatie te bereiken.

4.4 Rietland en moeras (Mo1)
Rietland is in Voornes Duin niet meer aanwezig. Kleine 
stukjes vallen onder het natuurtype moeras of duinval-
lei. De locaties zijn klein en liggen verspreid door het 
gebied: Gorsje Quackjeswater, noordzijde Brede Water en 
enkele laaggelegen en natte delen in omgeving De Punt, 
waaronder noordrand Vogelpoel. Er vindt geen specifiek 
beheer plaats anders dan het maaien van valleien.
Er worden vooralsnog geen ingrepen gedaan om het riet-
land rond Brede Water en Quackjeswater terug te krijgen. 
Op kleine schaal zal plaatselijk opslag van bomen (wilg, 
populier) bij de uitkijk Quackjeswater worden verwij-
derd. 

4.5 Water (duinmeren en poelen, Wa1, Wa2, 
Wa7)
De duinrel Quackjeswater wordt onderhouden en is 
voorzien van een regelbare waterafvoer (schottenbalkje). 
De duinrel is een korte periode per jaar watervoerend. 
Onderhoud is het vrijsnoeien en verwijderen van blad 
indien nodig. Dit wordt jaarlijks in het voorjaar bekeken. 
Het waterbeheer van het Quackjeswater blijft 
onveranderd. 
Het herstel van het uitkijkpunt Kleine Quack (snoei- en 
baggerwerk) zal in het eerste deel van de planfase, als 
gesubsidieerd project, worden uitgevoerd. 

Plaatselijk zal er meer openheid worden gecreëerd 
rondom Meertje Pompstation. In 2005 heeft een groep 
vrijwilligers de eerste aanzet gedaan. Aan de westzijde 
kan het openmaken van de rand aansluiten op de te rea-
liseren overgang van Meertje Pompstation naar duinvallei 
en open duin (zie bijlage 6).

Het waterbeheer van het Brede Water blijft 
onveranderd. 
 
De aanwezige poelen worden duidelijk op kaart gezet 
en periodiek onderhouden. Dat wil zeggen in delen en 
gespreid over de jaren. In verband met de waardevolle 
water- en oevervegetaties en fauna (libellen en amfibie-
en) zullen poelen zonodig buiten de begrazing gehouden 
worden. 

Gewenste monitoring zal worden uitgevoerd. Het aan-
tal poelen zal in het kader van herstelprojecten wor-
den uitgebreid, vooral ten behoeve van de begrazing. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de aardkundige 
waarden.
Indien een poel aan de voorwaarden voldoet is een 
koppeling met Programma Beheer wenselijk. 

Slootbeheer (Wa6)
Sloten worden volgens de legger Waterschap Hollandse 
Delta onderhouden. Dit betreft vooral sloten in 
Strypemonde (bos en weilanden) en percelen langs 
Rondeweiweg (zie ook wegen en paden).

Grasland (Gr1, Gr2, Gr3, Gr10)
Gr1 (grasland algemeen), Gr2 (structuur- en kruiden-
rijk grasland), Gr3 (Dotterbloemgrasland) en Gr10 
(Bloemdijk)

Op de Vogelwei worden de mogelijkheden van intern 
waterbeheer benut. Het waterpeil is in het voorjaar 
hoog. Met een consequent beheer van maaien en 
nabeweiden worden de botanische waarden verder 
verhoogd. Het maaiwerk wordt gefaseerd uitgevoerd: 
jaarlijks blijven steeds verschillende stroken staan om 
zo zaadzetting van planten en kansen voor insecten 
te bevorderen. Het beheer is in kortlopende pacht uit-
gegeven. 

De langdurig verpachte percelen worden intensief 
gebruikt. Met beperkende voorwaarden (uitgestelde 
maaidatum, weinig of geen kunstmest en geen bestrij-
dingsmiddelen) wordt getracht de natuurwaarden te 
verhogen. 

Op de Noorddijk wordt gestreefd naar de ontwikkeling 
van Gr2 naar Gr10. 

4.6 Overige voorzieningen bebouwing, erven 
en wegen en paden (Er, We)

Parkeerplaatsen 
In Voornes Duin zijn op vijf locaties parkeerplaatsen 
aanwezig (Kreekpad, Waterbos, Rondeweiweg (2, één 
voor fietsen bij Schapengorseduinpad), Quackjeswater 
en de Punt). Het betreft in alle gevallen parkeerplaat-
sen aan de rand van het gebied die fungeren als entree. 
De parkeerplaatsen worden gebruikt als startpunt van 
een wandeling, excursie of een snelle doorsteek rich-
ting strand. 
De parkeerplaatsen zijn grotendeels onverhard, de rij-
gedeelten hebben een halfverharding. De parkeerplaat-
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sen worden jaarrond onderhouden. Het betreft maaiwerk, 
snoeiwerk, onderhoud raster, uitvullen en profileren 
halfverharding, afvoer van afval en onderhoud voorzie-
ningen. 
Het onderhoud en de voorzieningen blijven onveranderd. 

Recreatieve voorzieningen (bank, kijkscherm, afval-
bak, fietsenstalling, panelen en borden)
De voorzieningen worden jaarrond onderhouden en de 
kwaliteit is goed. Indien nodig worden voorzieningen ver-
vangen of verplaatst. 
De bebording is op orde en duidelijk. Panelen wor-
den planmatig vervangen. Steeds vaker wordt gebruik 
gemaakt van zogenaamde A3-kasten met bondige infor-
matie over de natuur en de route.
In de afgelopen jaren zijn kijkschermen en uitkijkpunten 
vernieuwd en/of verplaatst. 
Het onderhoud en voorzieningenniveau blijven 
onveranderd. 

Verharding en beheer
Een aantal openbare wegen met aangrenzende beplanting 
(houtwallen) is bij Natuurmonumenten in eigendom en 
beheer (Rondeweiweg, Duinweg en gedeelte Duinzoom). 
De asfaltverharding op de Rondeweiweg en Duinzoom is 
in goede staat. De halfverharding van de Duinweg wordt 
indien nodig opgeknapt. De klinkerverharding van de 
weg langs de parkeerplaats de Punt is matig. Het voorne-
men is het beheer van de openbare wegen bij een open-
baar lichaam onder te brengen.

Op het Kreekpad rust voor Natuurmonumenten een 
onderhoudsplicht als gevolg van afspraken bij de aan-
koop van Strypemonde. Indien nodig wordt de aanwezige 
halfverharding opgeknapt (uitvullen gaten en profileren). 
Dit gebeurt 1 à 2 maal per jaar. 

De paden in Voornes Duin zijn veelal onverhard, soms 
is een oude puinverharding nog (deels) aanwezig (onder 
andere Jachtpad, Panweg, Schapengorseduinpad). De 
loopstroken van de paden worden jaarlijks 1 à 2 maal 
gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. De padranden 
worden breed uitgemaaid, variërend van een halve tot 
tientallen meters. Ook dit maaisel wordt afgevoerd. Deze 
padranden zijn zeer bloemrijk en van belang voor insec-
ten. Het maaien van de loopstroken en delen van de pad-
randen wordt grotendeels uitbesteed. Vooral de waarde-
volle brede padranden worden in eigen beheer gehooid. 
De combinatie van uitvoeren middels uitbesteden, eigen 
personeel en vrijwilligers blijft noodzakelijk in verband 
met hoeveelheid werk, natuurwaarden en tijdsbesteding 
in een specifieke korte periode.   
Daar waar mogelijk zal het breed uitmaaien van padran-

den worden uitgebreid. Aansluiting op droge en natte 
open delen duin ligt hierbij voor de hand. Geschikte 
locaties, met maximaal een totale oppervlakte van 
2.500 m², zullen worden gezocht. 

Wegbeplanting (snoeien en knotten)
De beplanting langs wegen en paden wordt indien 
nodig gesnoeid en geknot. Het opscheren van de 
houtwallen langs Duinzoom en Rondeweiweg wordt 
uitbesteed. Het knotten van bomen wordt in eigen 
beheer uitgevoerd. Overhangende beplanting op wegen 
en paden wordt indien nodig gesnoeid. Het snoeien 
van paden kan gecombineerd worden met het breder 
uitmaaien van padranden. Overhangende beplanting 
wordt duurzaam verwijderd en de kansen voor een 
waardevolle padrand worden groter. 

4.7 Soortenbeheer
Naast de gebiedsgerichte maatregelen waarvan zoveel 
mogelijk doelsoorten profiteren worden de komende 
tijd op Voorne ook soortgerichte maatregelen getrof-
fen. In lijn met het beleid van Natuurmonumenten 
(Nota Soortgerichte Maatregelen) gelden hiervoor 
strenge voorwaarden, waarbij het ‘nee tenzij’ principe 
leidend is. Soortgerichte maatregelen kunnen bestaan 
uit soortbevorderende maatregelen en uit soortbeper-
kende maatregelen.

Soortbevorderende maatregelen
Buiten het voeren van regulier beheer en inrich-
tingsmaatregelen gericht op het ecosysteem zal 
Natuurmonumenten geen soortbevorderende maatre-
gelen treffen in de visieperiode. Het (her-)introduceren 
van soorten is niet aan de orde. Alleen zullen in enkele 
gevallen soortbeperkende maatregelen worden getrof-
fen met als doel bevordering van doelsoorten. Wel zal 
mogelijk ingegrepen moeten worden in de ontwik-
kelingen van de aalscholver als deze de kolonie van de 
lepelaar in het Quackjeswater zou bedreigen. Dan is 
sprake van een soortbevorderende maatregel door het 
beperken van een andere soort:

Aalscholver: de aalscholver is een doelsoort in het 
gebied. De negatieve effecten die de aalscholverko-
lonie heeft op de waterkwaliteit van het Brede Water 
en op de bomen rond het Brede Water horen onver-
mijdelijk bij een aalscholverkolonie en die accepteert 
Natuurmonumenten. Echter, de aalscholvers lijken 
zich ook te gaan vestigen in het Quackjeswater. De 
lepelaarkolonie die hier zit heeft hoge prioriteit. Het 
is ongewenst als de lepelaars verdwijnen door in de 
struiken broedende aalscholvers zoals uit andere 
gebieden is gemeld. Natuurmonumenten zal delen van 
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de lepelaarkolonie minder aantrekkelijk maken voor 
aalscholvers, zonder het voor de lepelaars minder 
aantrekkelijk te maken. Kleine experimenten lijken 
erop te wijzen dat het kleinschalig wegkappen van 
struweel positief uitpakt voor de lepelaars. Indien 
dit niet werkt zal Natuurmonumenten in overleg met 
Vogelbescherming en Provincie Zuid-Holland een plan 
van aanpak opstellen om de lepelaars voor Voornes 
Duin te behouden.

Soortbeperkende maatregelen
Het beperken van soorten is slechts in enkele gevallen 
mogelijk (zie kader soortgerichte maatregelen).

Beperking van flora
Het maaibeheer en begrazingsbeheer valt onder de 
reguliere beheermaatregelen. In Voornes Duin zijn 
wel diverse boomsoorten die op plekken schadelijk 
zijn voor onze doelstelling (open duin, natuurlijk 
bos). Mahonie, esdoorn, abelen, ratelpopulier en 
Amerikaanse vogelkers zijn geen onderdeel van de 
doelstelling en vormen op diverse plaatsen mono-
culturen die sterk uitbreiden ten koste van droge 
duingraslanden, duinstruweel en natuurlijk duinbos. 
Deze soorten worden tijdens de planperiode in aantal 
beperkt. In elk geval zullen nieuwe vestigingen direct 
worden bestreden. In hoeverre het mogelijk is ook 
grotere haarden aan te pakken moet blijken tijdens 
de visieperiode. Bij grote herstelprojecten zullen grote 
haarden zoveel mogelijk verwijderd worden.

Beperking van fauna
Beverrat en muskusrat: De bestrijding van deze 
soorten is wettelijk geregeld en een provinciale ver-
antwoordelijkheid. Natuurmonumenten staat, indien 
nodig, bestrijding van deze soorten op Voorne toe. 

Canadese gans: Natuurmonumenten verwacht dat 
bij ongeremde populatiegroei zowel schade aan de 
doelstelling (graslanden & rietlanden) als economische 
schade in de omgeving (schade bij boeren) zal kun-
nen ontstaan. De Canadese gans maakt geen deel uit 
van de doelstelling. Het landelijke ganzenbeleid van 
Natuurmonumenten staat toe om de Canadese gans bij 
vestiging te bestrijden om overlast in de toekomst te 
voorkomen. Natuurmonumenten zal daarom vestiging 
van de Canadese gans in Voornes Duin voorkomen.

Soepgans: voor de soepgans geldt hetzelfde als voor 
de Canadese gans. Bij de soepgans speelt ook nog 
het risico van genetische mening met grauwe ganzen. 
Daarom zal ook vestiging van de soepgans in Voornes 
Duin worden voorkomen. 

Soortgerichte maatregelen

Natuurmonumenten beheert haar gebieden bij voor-
keur door systeembeheer. Dit betekent dat maatre-
gelen gericht zijn op behoud van een natuurtype, 
vegetatietype of structuur. Het maaien van een 
duinvallei valt hieronder maar ook het grootschalige 
herstelwerk in het duingebied. Natuurmonumenten 
formuleert wel doelstellingen op soortsniveau om 
de resultaten van het beheer te kunnen toetsen. 
Soortenbeheer is echt gericht op het bevorderen of 
beperken van één bepaalde soort.
Soortbevorderende maatregelen worden door 
Natuurmonumenten toegepast als dit de enige 
manier is om een bedreigde soort die deel uitmaakt 
van de doelstelling in het gebied te houden of te 
krijgen.
Redenen voor Natuurmonumenten om over te gaan 
tot soortbeperkende maatregelen zijn meer divers:
- Soortbeperking als uitvloeisel van soortbevorde-
rende maatregelen. Dit zal terughoudend worden 
toegepast, alleen ter bevordering van bedreigde of 
ernstig bedreigde soorten die deel uitmaken van de 
doelstelling. Het gegeven dat een soort geïntrodu-
ceerd is in Nederland is geen reden tot soortbeper-
king. Net als bij inheemse soorten wordt pas beper-
kend opgetreden als een soort de ontwikkeling van 
de doelstelling ernstig belemmert.
- Soortbeperking vanuit maatschappelijk belang. 
Natuurmonumenten is gehouden wet- en regelge-
ving na te leven. Daarnaast kunnen overwegingen 
als ‘goed nabuurschap’ en de maatschappelijke posi-
tie van Natuurmonumenten reden zijn om soortbe-
perkende maatregelen te nemen.
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Nijlgans: Hoewel de nijlgans geen onderdeel is van de 
doelstelling zal Natuurmonumenten geen gericht beheer 
voeren om de nijlgans terug te dringen. Voor alsnog 
geeft de aanwezigheid van nijlganzen geen problemen 
voor de doelstellingen.

Grauwe gans: voor de grauwe gans geldt hetzelfde 
als voor de nijlgans, waarbij Natuurmonumenten bij 
de grauwe gans wel een risico ziet als de populatie 
sterk uitbreidt. Natuurmonumenten houdt de popula-
tieontwikkeling in de gaten en neemt in overleg met 
Vogelbescherming en Provincie Zuid-Holland maatre-
gelen als aan de doelstelling van Voornes Duin grote 
schade wordt toegebracht.

Rosse Stekelstaart: Op Voorne heeft de soort geen nega-
tief effect op de doelstelling. Echter, op Europese schaal 
dreigt genetische vermenging met de bedreigde witko-
peend. Indien het overheidsbeleid leidt tot bestrijding 
van de rosse stekelstaart zal Natuurmonumenten daar 
gelegenheid voor geven.

Teken: De teek neemt sterk toe in Voornes duin, net als 
de besmettingsgraad met lyme. Vooralsnog is er geen 
mogelijkheid tot bestrijden. Als er een bestrijdingsmo-
gelijkheid zou komen zal Natuurmonumenten eerst een 
landelijk beleid ontwikkelen. Nu zijn de teken erg ver-
velend, maar we moeten ermee leven.

Ree: In Voornes Duin zijn in 2004 185 reeën geteld. 
In dat jaar zijn op heel Voorne 24 verkeersslachtoffers 
gevallen onder de reeën. 
In het kader van aankoopverplichtingen is in het over-
grote deel van Voornes duin jacht op het ree toege-
staan.  

In het gedeelte ten zuiden van de N57 zijn geen aan-
koopafspraken die jacht op reeën verplicht. Er is echter 
wel een toenemende vraag vanuit de WBE en een 
aantal aanwonenden de stand te reguleren. Migratie 
is in dit gebied niet mogelijk omdat het gebied wordt 
omsloten door bebouwing en autowegen. De intentie is 
om regulatie in het zuidelijk gebied toe te gaan passen 
gelet op de geïsoleerde ligging en de onmogelijkheid 
te migreren zonder de aanwezigheid van faunapas-
sages. Er is nu al een maximale barrière opgeworpen 
om oversteken te verhinderen in de vorm van een ree-
wildkerend raster over grote afstanden langs de N57. 
Desalniettemin blijven er dieren oversteken die net zo 
lang langs het raster lopen tot ze het einde van het ras-
ter hebben bereikt. Als uitvloeisel van de evaluatie van 
het jachtbeleid bij Natuurmonumenten zal landelijk 
nader onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit 
van reeënafschot en andere maatregelen voor de 
verkeersveiligheid. De uitkomsten van dat onderzoek 
zouden kunnen leiden tot het stoppen van populatie-
beheer  (mits niet in een aankoopakte opgenomen) 
als blijkt dat andere methoden ter voorkoming van 
verkeersongevallen (bewegende wildspiegels, verkeers-
kundige maatregelen, verbeteren migratiemogelijkhe-
den) zeker zo effectief zijn.

De reeëntelling op Voornes Duin per 1 oktober 2004.
Strypemonde 50
Waterbos 40
De Pan 30
Quack 30
Punt en Quackgors 35
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5 Genieten van de natuur op Voornes Duin

Voornes duin is een aantrekkelijk recreatiegebied. 
Het duingebied met grote landschappelijke variatie 
trekt jaarlijks vele tienduizenden wandelaars. Ook de 
bijzondere natuurwaarden hebben een grote aantrek-
kingskracht. Met name het Quakjeswater wordt dage-
lijks door vele vogelaars bezocht. Op warme dagen 
liggen de stranden van Voorne, deels eigendom van 
Natuurmonumenten, vol met badgasten. 

Tot eind jaren ’90 was Voornes Duin uitsluitend open-
gesteld voor leden van Natuurmonumenten en Het 
Zuid-Hollands Landschap. Niet-leden konden bij enkele 
verkooppunten een daglidmaatschap kopen. Sindsdien 
is het gebied voor iedereen gratis toegankelijk. 
Natuurmonumenten wil een gastvrije vereniging zijn, 
die leden en niet-leden verwelkomt in haar natuur-
gebieden. In Voornes Duin biedt Natuurmonumenten 
mensen op allerlei manieren de gelegenheid om actief 
in contact te komen met natuur en landschap. Immers, 
wie de natuur in Voornes Duin ervaart, wordt zich als 
vanzelf bewust van de waarde die de natuur is. Ervaren 
van rust, ruimte, ongereptheid en de mogelijkheid om 
planten en dieren te zien, is wat Voornes Duin bijzonder 
maakt. Natuurmonumenten streeft naar een optimale 
natuurbeleving en niet naar zoveel mogelijk bezoeken. 

De recreatiedoelstellingen van Natuurmonumenten zijn 
dienstbaar aan haar natuurdoelstellingen.

5.1 Regionale zonering 
Steeds meer mensen willen genieten van natuur dicht-
bij huis, terwijl de toegankelijkheid van het landelijk 
gebied enorm is afgenomen. De groeiende groep recre-
anten is meer en meer aangewezen op de beschermde 
natuurgebieden. Het moge duidelijk zijn dat, als deze 
ontwikkeling doorzet, dit ten koste zal gaan van de 
kwaliteit van natuur en landschap, en ook van de bele-
ving hiervan. Het Quackjeswater in Voornes Duin is 
een voorbeeld van een plek waar dergelijke problemen 
aan het ontstaan zijn. Natuurmonumenten en haar 
partners in het werkveld van natuur en recreatie zijn 
dan ook aan zet om op een creatieve manier met deze 
problematiek om te gaan en oplossingen te zoeken.

Natuurmonumenten ziet daarbij kansen in een regio-
nale zonering. De vereniging verwacht dat met behulp 
van zo’n regionale zonering niet alleen de recreatieve 
opvangcapaciteit van het landelijk gebied als geheel 
vergroot wordt, maar ook dat de kwaliteit van het 
recreatieaanbod aanzienlijk verbetert. Zonering van 
recreatie is een methode om in een regio op een duur-
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zame manier in te spelen op wensen van recreanten. 
Voorne-Putten wordt dan opgedeeld in zones. In som-
mige delen van Voorne-Putten kan dan een grotere 
opvangcapaciteit voor bezoekers worden gecreëerd. 
Andere gebiedsdelen worden zo ontlast en blijven rus-
tiger.

Voor Voorne-Putten ontbreekt vooralsnog een inte-
grale visie op recreatie. Initiatieven op het gebied van 
recreatie - zoals recentelijk iniatieven voor ATB-routes 
en extra ruiterpaden - kunnen hierdoor niet worden 
getoetst op inpasbaarheid en meerwaarde voor de 
regio als geheel. Natuurmonumenten ziet een inte-
grale visie op recreatie - voorzien van een uitgekiende 
regionale zonering - als een vereiste om recreatie en 
natuur op Voorne-Putten op een duurzame manier te 
laten samengaan. Gemeente Westvoorne onderkent het 
belang van een dergelijke visie. De gemeenten in het 
plangebied zijn in de ogen van Natuurmonumenten de 
aangewezen trekkers voor een regionale recreatievisie. 
Natuurmonumenten stimuleert en ondersteunt.

5.2 Zonering in het natuurgebied zelf
Naast het vergroten van het areaal natuur en het 
verbeteren van de toegankelijkheid van het landelijk 
gebied, biedt het sterker zoneren van het natuurgebied 
zelf een mogelijkheid om natuur en natuurbeleving 
veilig te stellen voor de toekomst. In samenwerking 
met de overheden en Het Zuid-Hollands Landschap 
past Natuurmonumenten deze methode reeds toe in 
het duingebied op Voorne. Het Oostvoornse Meer 
en het Brielse Meer - ten noorden van het natuurge-
bied - zijn de drukste, primair op recreatie gerichte, 
locaties. Meer naar het zuiden wordt het recreatief 
gebruik extensiever: de gebieden van Het Zuid-Hollands 
Landschap nemen een middenpositie in; Voornes 
Duin van Natuurmonumenten ligt het meest zuidelijk 
en is het rustigst. Het Zuid-Hollands Landschap en 
Natuurmonumenten willen de bestaande zonering van 
het duingebied in de planperiode handhaven.

Wandelaars voorrang, mogelijkheden voor fietsers
Natuurmonumenten geeft prioriteit aan de recre-
anten die op zoek zijn naar rust, ruimte en natuur. 
Natuurbeleving heeft te maken met zintuiglijke waar-
nemingen: horen, zien, ruiken en voelen. Omdat wan-
delen hiertoe de meeste mogelijkheden biedt, heeft het 
wandelen voorrang boven andere recreatievormen in de 
natuurgebieden van Natuurmonumenten

In Voornes Duin ligt een uitgekiend stelsel aan wan-
delpaden, met de bijbehorende voorzieningen (paden, 
bankjes, bewegwijzering). In totaal heeft de wandelaar 

de beschikking over vele tientallen kilometers aan 
onverharde paden door prachtige natuur. Verspreid 
door het gebied liggen 7 gemarkeerde routes. De bezoe-
kers tonen zich tevreden. Natuurmonumenten ziet dan 
ook geen aanleiding om het aanbod aan wandelmoge-
lijkheden te wijzigen. Wel voegt Natuurmonumenten 
één gemarkeerde rondwandeling toe: vanuit BC 
Tenellaplas om het Brede Water, en terug.
De laatste jaren vindt een verschuiving plaats in de 
aard van de recreatie-te-voet: tegenwoordig relatief 
meer sportieve bezoekers (joggers, Nordic Walking). 
Zolang men zich aan de toegangsregels houdt, heeft dit 
geen negatieve effecten voor de natuur.

De fietsmogelijkheden door het duingebied op Voorne 
zijn uitstekend na de uitvoering van het Convenant 
‘Natuur en Recreatie Voorne-Putten’ door overheden 
en natuurbeheerders. In 2004 en 2005 zijn vele kilo-
meters vrij liggend fietspad aangelegd door de dui-
nen als onderdeel van langere fietsroutes door heel 
Voorne-Putten. In de planperiode wordt op gebied van 
Natuurmonumenten – nabij het Waterbos – een stuk 
vrijliggend fietspad toegevoegd. 

5.3 Honden aan de lijn
Veel bezoekers nemen een hond mee. Veelal zijn dit 
bezoekers uit de directe omgeving, mensen die even 
een rondje lopen met de hond. In Voornes Duin zijn 
bezoekers met honden welkom, als de hond aangelijnd 
is. Natuurmonumenten gaat één deel van haar natuur-
gebied aanwijzen als hondenlosloopgebied: het gaat om 
de helft van het Annabos, bij de nabij gelegen camping. 

Het aantal loslopende honden in het natuurgebied 
neemt toe, wat overlast veroorzaakt voor andere 
bezoekers en kan leiden tot verstoring van schuwe 
wilde dieren. Natuurmonumenten handhaaft in de 
planperiode het aantal manjaren toezicht en zal vaker 
op onverwachte momenten op de dag en in de week 
toezichtronden lopen. 

5.4 Recreatievoorzieningen
Informatie- en recreatievoorzieningen (terreininforma-
tieteams, informatiepanelen, bewegwijzering, folders, 
bankjes, etc.) kunnen de kwaliteit van de natuur-
beleving verhogen. Natuurmonumenten voorziet de 
natuurgerichte recreant zoveel mogelijk van de juiste 
informatie en voorzieningen in de juiste vorm, op de 
juiste plaats en op de juiste tijd. 

In het geaccidenteerde duingebied vormen uitzicht-
punten een toevoeging voor de natuurbeleving. Het 
natuurgebied telt in totaal 11 uitzichtpunten. In 2005 
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zijn twee uitzichtpunten verbeterd qua voorzieningen 
en ligging. Natuurmonumenten blijft in de planperiode 
werken aan verdere optimalisatie van de uitzichtpunten.

5.5 Natuurbelevingsactiviteiten
Natuurmonumenten ontwikkelt naast de gebruikelijke 
excursies nieuwe natuuractiviteiten die iets toevoegen 
aan het bestaande pakket in de duinen van Voorne: 
bijzondere arrangementen in samenwerking met lokale 
ondernemers, exclusieve excursies op maat en op aan-
vraag van groepen. Gezinnen met jonge kinderen en 
groepen kinderen vormen hierbij een aandachtsgroep. 
Juist voor hen worden speciale activiteiten ontwikkeld. 
De natuurinformatieteams van Natuurmonumenten 
(TIP: Terrein Informatie Punt) die op verschillende 
plekken in het gebied informatie en service bieden 
aan bezoekers vormen naar verwachting een welkome 
aanvulling op het centrale servicepunt in het duinge-
bied: het bezoekerscentrum Tenellaplas van Het Zuid-
Hollands Landschap. 

5.6 Samenwerking met ondernemers
Aan de rand van het gebied ligt een aantal grote ter-
reinen voor verblijfsrecreatie. Verdere uitbreiding is 
vanuit natuur en landschap, maar ook voor de mensen 
die rustig in de natuur willen recreëren, ongewenst. 
Vooralsnog lijkt van uitbreiding in de planperiode ook 
geen sprake. De contacten van Natuurmonumenten met 
de verblijfsrecreatieondernemers zijn goed. 

Waar het voor beide partijen meerwaarde oplevert, 
werkt Natuurmonumenten samen met de recreatieon-
dernemers rond het natuurgebied. Samenwerking kan 
bestaan uit arrangementen (excursie plus eten en/of 
overnachting) of aanbod van informatiemateriaal of 
natuureducatieproducten van Natuurmonumenten 
bij een horecagelegenheid. Natuurmonumenten staat 
open voor ideeën en suggesties van de zijde van de 
ondernemers.

5.7 Parkeerplaatsen 
Op parkeerplaats Duinweg worden jaarlijks tiental-
len keren grote hoeveelheden illegaal afval gestort. 
Voor Natuurmonumenten is het niet langer betaalbaar 
om het afval op de parkeerplaats steeds te moeten 
opruimen. Natuurmonumenten heeft de nabijgelegen 
catamaranvereniging en strandtent en de gemeente 
gevraagd te participeren in herstel en onderhoud van de 
parkeerplaats, om zo de gehele parkeerplaats te kunnen 
behouden. Als deze partijen hiertoe niet bereid zijn, is 
Natuurmonumenten genoodzaakt de parkeerplaats te 
verkleinen. 

De eigenaar van discotheek De Quack zal in 2006 
niet alleen het pand waarin de disco was gevestigd 
amoveren, maar ook de bijbehorende parkeerplaats. 
Natuurmonumenten overweegt hier enkele parkeer-
plekken te behouden. 

5.8 Verbeterlokatie: Annabos
Als onderdeel van een landelijke grondruil tussen 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, heeft Natuur-
monumenten in 2003 het Annabos – ten zuidoosten 
van Rockanje – in beheer  gekregen. In potentie is 
het Annabos een aantrekkelijk natuurrecreatiegebied. 
Natuurmonumenten wil zowel de natuurwaarde als 
de recreatiewaarde van dit gebied verbeteren, zowel 
voor de gasten van camping Rondeweibos en Houten 
Paardjes, als voor omwonenden. Voor recreatie heeft 
Natuurmonumenten in het Annabos de volgende voor-
nemens: 
• ruiterroute
• hondenlosloopzone
• plaatsing van één of enkele bankjes

Recreatie bij Natuurmonumenten
De strategische keuzen van Natuurmonumenten 
op recreatiegebied zijn de volgende:
1.  De recreatiedoelstellingen van 

Natuurmonumenten zijn dienstbaar aan haar 
natuurdoelstellingen 

2.  Natuurmonumenten wil verder werken aan het 
vergoten van de kwaliteit van de natuurgerichte 
recreatie in haar gebieden (versus kwantiteit)

3.  Natuurmonumenten kiest voor oplossingen in 
regionale recreatieve zonering

4.  Natuurmonumenten kiest voor eenduidigheid

Dit leidt tot de volgende hoofdlijnen van het 
recreatiebeleid:
1.  Natuurmonumenten streeft naar natuurgerichte 

recreatie 
2.  Wandelen heeft voorrang 
3.  De recreatiemogelijkheden zijn ook gericht op het 

tonen van de cultuurhistorische waarden in de 
gebieden 

4.  Opvang van toenemende behoefte aan natuur-
gerichte recreatie moet worden opgevangen door 
uitbreiding van natuurgebieden 

5.  De toegankelijkheid van het landelijke gebied 
moet worden vergroot 

6.  Natuurmonumenten streeft naar een sterkere 
zonering in eigen gebieden 

Bron: Genieten van de natuur, recreatie bij Natuurmonumenten, 1999
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Een echte vereniging
Zonder leden geen vereniging. Meer dan 950.000 gezin-
nen zijn lid van Vereniging Natuurmonumenten. Ruim 
7.000 leden wonen in de gemeenten Westvoorne en 
Hellevoetsluis. Het werk van Natuurmonumenten is 
sterk verankerd in onze samenleving. In vergaderingen, 
tijdens excursies, via de verenigingsafgevaardigden of 
via ledenservice doen leden suggesties, stellen ze vra-
gen of leveren ze kritiek. Natuurmonumenten wil het 
verenigingskarakter verder versterken.

De hulp van actieve leden is steeds harder nodig voor 
het verkrijgen en behouden van draagvlak voor het 
werk van de vereniging. Leden die vrijwilligerswerk 
verrichten, leveren een actieve bijdrage aan de bescher-
ming en het beheer van ‘hun’ gebied, hun achter-
tuin. Zo ontstaat er een sociale bescherming van een 
natuurgebied. Zeker voor natuurgebieden in het drukke 
westen van Nederland, zoals Voornes Duin is die soci-
ale bescherming onmisbaar. Momenteel verrichten 50 
mensen op vaste basis vrijwilligerswerk in het natuur-
gebied. De komende jaren hoopt Natuurmonumenten 
het netwerk van vaste vrijwilligers voor Voornes 
Duin verder uit te kunnen bouwen. Daarnaast creëert 
Natuurmonumenten vaker gelegenheden voor vrijwil-
ligerswerk op incidentele basis.

Draagvlak voor natuur
Dat Voornes Duin nog steeds zo mooi en waardevol 
is, is mede te danken aan de inzet van de gemeente 
Westvoorne en haar inwoners. In het gemeentelijk 
bestemmingsplan is het gehele gebied aan gewezen 
als beschermd natuurgebied. Ook veel inwoners van 
Westvoorne en omgeving steunen Natuurmonumenten: 
vele honderden zijn lid van de vereniging, enkele tien-
tallen doen vrijwilligerswerk. Recreatieondernemers 
rond het natuurgebied vragen hun gasten afval mee 
terug te nemen en te zo helpen vervuiling te beperken. 

Om de bijzondere natuur in Voornes Duin duurzaam te 
behouden, moet de komende decennia veel gebeuren, 
met name aan herstel van de bijzondere droge duin-
graslanden. Bij inwoners en direct betrokkenen is de 
noodzaak van de natuurherstelprojecten niet op voor-
hand bekend. Terwijl passieve en actieve steun van 
de lokale bevolking onmisbaar is. Natuurmonumenten 
gaat dan ook energie steken in communicatie met de 
diverse lokale doelgroepen over het herstelbeheer. 
Hiertoe worden steeds passende communicatieplan-
nen opgesteld. De lokale nieuwsmedia zullen frequent 
worden voorzien van nieuws over het natuurbeheer. 
Periodiek organiseert Natuurmonumenten natuurbele-
vingactiviteiten en voorlichtingsbijeenkomsten, speci-
fiek bedoeld voor de lokale bevolking. 
De natuur binnen de gemeentegrenzen onderscheidt 
de gemeente Westvoorne in gunstige zin van andere 
gemeentes. Natuurmonumenten zoekt contact met de 
gemeente om de mogelijkheden te verkennen voor 
gezamenlijke communicatie over het natuurgebied als 
imagobepalend onderdeel van de gemeente. 
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In mei is de meidoorn beeldbepalend in het duingebied.

Open zand. Een van de schaarse plekjes waar nog open zand is. Rondom 

dringt het struweel al op.

Reeën in de binnenduinrand van Voorne.

De majestueuze eik bij het Quackjeswater wordt door de recreant zeer 

gewaardeerd.
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Panwegproject juni 2006. Vanuit de lucht is goed te zien hoeveel open zand 

er weer is.

De parnassia is een van de botanische juweeltjes van Voornes Duin.

De geoorde fuut komt jaarlijks op het Brede Water tot broeden.
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De zuurbes met zijn rode besjes is typerend voor de duinstruwelen op Voorne. Nergens anders komen zoveel zuurbessen voor.

Winter rond het Quackjeswater. Vrijwilligers hooien een duinvallei.

Gele lis langs het Quackjeswater.
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In het voorjaar zijn de valleien op hun mooist.

Sinds de achteruitgang van het konijn worden hazen meer 

en meer in Voornes Duin waargenomen.

Rietorchis. Een vrij talrijke soort van duinvalleien.
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Figuur 1.2 Toponiemen op Voornes Duin
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Figuur 1.3 Geologische kaart

Jonge duin- en strand-
afzettingen (na 1200)

Jonge duin- en strandzanden (>2m) 
op Hollandveen, Afz. v. Duinkerken 
en Calais

Jonge duin- en strandzanden (>2m) 
op Afzettingen van  Duinkerken

Jonge duin- en strandzanden (<2m) 
op Hollandveen, Afz. v. Duinkerken 
en Calais

Jonge duin- en strandzanden (<2m) 
op kreek- en geulafzettingen van 
Duinkerken

Hollandveen met Afz. van 
Duinkerken en/of Calais

Kreek- en geulafzettingen van 
Duinkerken

Grens jonge duin- en strandzanden
dikker dan 2 meter

Grens jonge duin- en strandzanden

Opgehoogd terrein

Bebouwing

na
ar

 S
ta

al
du

in
en

, 1
97

9

06NM118 Natuurvisie Voornes Duin.indd   4306NM118 Natuurvisie Voornes Duin.indd   43 25-09-2006   14:06:4325-09-2006   14:06:43



44

Figuur 1.4 Geologische profiel
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Figuur 1.5 Bodemkaart
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Figuur 1.6 Overzicht van relicten van duinrellen
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Figuur 1.7 Historische ontwikkeling Voornes Duin
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Figuur 1.8 Begrenzing Habitatrichtlijngebied
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Figuur 1.9 Begrenzing Vogelrichtlijngebied
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Figuur 3.1 Landschappelijke zonering en abiotisch milieu

•  west-oost profiel en 
verschillende landschapszones;

•  west-oost profiel en de 
voedselrijkdom van de bodem;

•  west-oost profiel en de rol van 
zout, meegevoerd door de 
wind;

•  west-oost profiel en de 
natuurlijke plek van bos en 
struweel;

•  west-oost profiel en en 
plekken waar vroeger vooral 
vee werd ingeschaard: bij 
zeedorpen, in de middenduin 
(ontwaterde valleien) en langs 
de binnenduinrand;

•  noord-zuid profiel en 
de werking van de zon: 
verschroeiend aan de zuidzijde, 
koel aan de noordzijde.
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Figuur 3.2 Schema samenhang natuurlijkheid, menselijke 
beïnvloeding en biodiversiteit
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Figuur 3.3 Cirkeldiagram huidige en gewenste natuurtypen
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Figuur 3.4 Grafiek verandering in natuurtypen
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Figuur 4.1 Uiteindelijk te begrazen gebied in Voornes Duin
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Figuur 4.2 Voorbeeld herstelwerk Panpad/Panweg
en begrazingseenheid
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Figuur 5.1 Recreatie: huidige gebruiksintensiteit
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Overzicht van bijlagen

Bijlage 1a – Rode lijst soorten planten
Bijlage 1b – vegetatietypen voorkomend op Voorne
Bijlage 2a-2e – verspreidingskaarten Rode Lijst-planten 
Bijlage 3 – Rode lijst soorten vogels 
Bijlage 4 – Rode lijst soorten fauna (naast vogels)

Bijlage 5 – kaart huidige natuurtypen
Bijlage 6 – kaart gewenste natuurtypen

Bijlage 7 – kaart met toelichting herstelprojecten
Bijlage 8 – beheer en herstel duinvalleien

Bijlage 9 – Beschrijvingen van Natura 2000 habitats en soorten
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Bijlage 1a Rode Lijst soorten planten

Sterke vooruitgang:  ++
Vooruitgang: +
Gelijkgebleven: =

Achteruitgang: -
Sterke achteruitgang: --
Incidenteel: i
Onbekend: ?

Vaatplanten

Malrove
Armbloemige waterbies
Bonte paardenstaart
Dwergbloem
Glad biggenkruid
Groenknolorchis
Oeverkruid
Ongelijkbladig fonteinkruid
Stijve moerasweegbree
Wrangwortel
Bevertjes
Bilzekruid
Driedistel
Echte heemst
Galigaan
Geelhartje
Gelobde maanvaren
Gevlekte orchis
Grote keverorchis
Grote tijm
Kleine ruit
Kleine steentijm
Kleine valeriaan
Kleverige reigersbek
Knopbies
Moeraskartelblad
Moeraswespenorchis
Parnassia
Platte bies
Rond wintergroen
Selderij
Sierlijk vetmuur
Slanke gentiaan
Teer guichelheil
Veenreukgras
Veldsalie
Vleeskleurige orchis
Voorjaarszegge
Welriekende agrimonie
Wild kattenkruid

Wetenschappelijke naam

Marrubium vulgare
Eleocharis quinqueflora
Equisetum variegatum
Anagallis minima
Hypochaeris glabra
Liparis loeselii
Littorella uniflora
Potamogeton gramineus
Echinodorus ranunculoides
Helleborus viridis
Briza media
Hyoscyamus niger
Carlina vulgaris
Althaea officinalis
Cladium mariscus
Linum catharticum
Botrychium lunaria
Dactylorhiza  maculata
Listera ovata
Thymus pulegioides
Thalictrum minus
Clinopodium acinos
Valeriana dioica
Erodium lebelii
Schoenus nigricans
Pedicularis palustris
Epipactis palustris
Parnassia palustris
Blysmus compressus
Pyrola rotundifolia
Apium graveolens
Sagina nodosa
Gentianella amarella
Anagallis tenella
Hierochloe odorata
Salvia pratensis
Dactylorhiza incarnata
Carex caryophyllea
Agrimonia procera
Nepeta cataria

Jaar laatste
waarneming

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2002
2004
2004
2004
2004

Trend

i
--
--/nieuw
=/-
nieuw
--
-
=
=/-
? Nieuw
-
i
=
-
-
=
-
-
--
=
=
=
-
-/--
--
+
=/-
-
=/-
--
=
-
--
=/-
-
-
-
--
? nieuw
=

Du3
Du3
Du3
Du1
Du3
Du3
Wa
Wa
Du1
Du1

Du1
Gr7
Wa
Du3
Du1
Du3
Du3
Du1
Du1
Du1
Du3
Du1
Du3
Du3
Du3
Du3
Du3
Du3
Du3
Du3
Du3
Du3
Du3
Du1
Du3
Du1
Du1
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Bijlage 1a Rode Lijst soorten planten (vervolg)

Sterke vooruitgang:  ++
Vooruitgang: +
Gelijkgebleven: =

Achteruitgang: -
Sterke achteruitgang: --
Incidenteel: i
Onbekend: ?

Du1
Du2
Du3
Bo
Bo
Du1
Du1
Du3
Du1
Du3
Du3
Du3
Du3
Du3
Du1
Du1
Wa

Wa
Du2
Gr7
Du2
Du3
Du3
Du1
Du2
Wa7
Du1
Du3
Gr7
Wa
Du1

Kw1
Du1

Vaatplanten (vervolg)

Wondklaver
Zeewolfsmelk
Zilt torkruid
Zwartblauwe rapunzel
Bosaardbei
Gewone agrimonie
Gewone vleugeltjesbloem
Hondskruid
Hondsviooltje
Kamgras
Kleine ratelaar
Kruisbladgentiaan
Moerasbasterdwederik
Rode ogentroost
Stijve ogentroost
Veldgerst
Waterdrieblad

Verdwenen rodelijst soorten
Stinkende kamille
Ondergedoken moerasscherm
Gelobde melde
Gesteelde zoutmelde
Gele hoornpapaver
Grote muggenorchis
Honingorchis
Beemdkroon
Zeelathyrus
Teer vederkruid
Kattedoorn
Soldaatje
Zeeweegbree
Wateraardbei
Stengelloze sleutelbloem
Kranssalie
Zeealsum
Goudhaver

Wetenschappelijke naam

Anthyllis vulneraria
Euphorbia paralias
Oenanthe lachenalii
Phyteuma spicatum nigrum
Fragaria vesca
Agrimonia eupatoria
Polygala vulgaris
Anacamptis pyramidalis
Viola canina
Cynosurus cristatus
Rhinanthus minor
Gentiana cruciata
Epilobium palustre
Odontites vernus serotinus
Euphrasia stricta
Hordeum secalinum
Menyanthes trifoliata

Anthemis cotula
Apium inundatum
Atriplex laciniata
Atriplex pedunculata
Glaucium flavum
Gymnadenia conopsea
Herminium monorchis
Knautia arvensis
Lathyrus japonicus
Myriophyllum alterniflorum
Ononis repens repens
Orchis militaris
Plantago maritima
Potentilla palustris
Primula vulgaris
Salvia verticillata
Seriphidium maritimum
Trisetum flavescens

Jaar laatste
waarneming

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004 ?
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

1981
1995
1987
1981
1981
1995
1981
1981
1981
1965
1965
1987
1995
1965
1995
1981
1965
1965

Trend

--
-
=/-
nieuw
=
=
=
i
=
?
=
=/-
?
+
=
i/=
/--

verdwenen
verdwenen
verdwenen
verdwenen
verdwenen
verdwenen
verdwenen
verdwenen
verdwenen
verdwenen
verdwenen
verdwenen
verdwenen
verdwenen
verdwenen
verdwenen
verdwenen
verdwenen
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Bijlage 1b Vegetatietypen voorkomend op Voorne

Belangrijkste plantengemeenschappen van droog open duin DU1

DUINSTERRETJESGEMEENSCHAP
(Phleo-tortuletum ruraliformis)

• Pioniervegetatie open zand
• Kalkhoudend zand, geen bodemvorming
• Zuidhellingen en licht stuivende valleien
• Veel in kalkrijke duinen, in kalkarme duinen alleen vlak achter de zeereep
• Moslaag, veel winterannuellen, zandbinders enkele grassen (fakkelgras, buntgras, zandzegge)
• Soorten o.a.: groot duinsterretje, zanddoddegras, vroegeling, kandelaartje, ruw vergeet-me-nietje, zandhoornbloem
•  Successie: ontstaat uit helmduin bij afname zandtoevoer
 Of uit duingrasland of struweel door overstuiving.
 Bij afname verstuiving ontstaat duinpaardebloemgrasland 
• Niet zeldzaam, vrij grote opp. (1000 – 10.000 ha)
• Niet bedreigd door algemene voorkomen, wel sterk achteruitgegaan.
•  Blijft instand door matige verstuiving (uitstuiving of overstuiving) bijv. door konijnen of grote grazers of recrean-

ten. Is relatief gemakkelijk weer te herstellen door creëren van kleine verstuivingen.
• Op Voorne: zeer plaatselijk, vooral in de Stekelhoek, De Pan en tenzuiden van de Dammenweg.
•  Op kalkarme plekken op Voorne overgangen naar zeer onvolledig ontwikkeld buntgrasduin (Violo-

Corynephoretum) en Duinschapegrasland (Festuco-Galietum verii).

DUINPAARDEBLOEM GRASLAND
(Taraxaco-galietum veri)

• Droog kalkrijk duingrasland
• Optimaal in dauwbraamlandschap (met relatief weinig menselijke invloed) in droge valleien achter de zeereep
• Enige bodemvorming, licht humushoudend, veel schelpgruis
• Noordhellingen en droge valleien
•  Laag, rijk structuur, soortenrijk grasland. Veel grassen, kruiden, bladmossen, dwergstruiken, lichenen. (op noord-

hellingen een wat ruigere vorm).
•  Soorten: zandpaardebloem, zandviooltje, fijn schapegras, gewone veldbies, smal fakkelgras, mannetjes ereprijs, 

gewone vleugeltjesbloem, grote tijm, geel walstro, gewone rolklaver, kruipwilg, kruisbladgentiaan, dauwbraam, 
voorjaarszegge

•  Successie: uit duinsterretjesgemeenschap door successie (stabielere bodem, vermindering verstuiving, bodemvor-
ming, meerjarige soorten erin)

• Uit vochtige vallei door overstuiving; Uit struweel door afbraak/overstuiving
• Instand gehouden door konijnenbegrazing en lichte overstuiving
• Gevoelig voor verstoring (teveel betreding, vergraving etc.)
• Centrale plaats in de successie in kalkrijke duinen
• Op veel plaatsen verarmd door vermossing, vergrassing, verstruiking
• Op Voorne slechts snippers over door verstruweling
• Verspreiding: beperkt tot Nederland vnl. Renodunaal district
• Beheer: hoge konijnenstand en verstuivingen nodig
•  Bij instorten konijnenstand: grote grazers, goede resultaten hiermee op Goeree, duinen van Voorne en Wassenaar 

(Weeda, 2002).
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Bijlage 1b Vegetatietypen voorkomend op Voorne (vervolg)

WONDKLAVER-NACHTSILENE GEMEENSCHAP
(Anthyllido silenetum)

• ‘kalkgrasland van de duinen’
• kenmerkende gemeenschap van het zeedorpenlandschap
• droog kalkrijk duinzand, iets voedselrijker dan duinpaardebloem grasland door lichte bemesting
• kenmerkend is menselijk gebruik: begrazing door herkauwers (+ bemesting, betreding etc.)
• op noordhellingen en vlak/glooiend terrein
• Op Voorne: zeer sporadisch, met name in Stekelhoek..
• Laag tot middelhoog, zeer soortenrijk duingrasland met grassen, kruiden, mossen en dwergstuiken
•  Soorten: nachtsilene, wondklaver, schermhavikskruid, echt bitterkruid, stijve ogentroost, hondskruid, bitterkruid-

bremraap, fakkelgras, rood zwenkgras, veldbeemdgras
•  Successie: ontstaat waarschijnlijk uit duinsterretjesgemeenschap/duinpaardebloem grasland bij menselijk gebruik 

(zeedorpenlandschap). Lange bodemontwikkeling.
•  Bij wegvallen begrazing snelle verruiging of verstruweling (strandkweek, duindoorn); Bij overstuiving ontstaat 

duinpaardebloemgrasland.
• Beperkt tot Nederland, zeldzaam, oppervlakte gering (10 – 100ha)
• Zeldzaamste en meest bedreigde duingraslandtype
•  Beheer: runderbeweiding, niet te veel / te weinig menselijke invloed, ook voor herstel is begrazing de aangewezen 

maatregel

BUNTGRASDUIN
(Violo-corynephoretum)

• Kalkarme tegenhanger duinsterrretjesgemeenschap
• Pionier op kalkarm zand
• Belangrijke plaats in kalkarme duinen, vooral zuidhellingen. Daar meest soortenrijk.
• In kalkrijke duinen: uitgeloogde binnenduinen. Op Voorne zeer lokaal, fragmentair ontwikkeld.
• Bodem uitgeloogd, grijs door humushuidjes
• Open vegetatie met veel mossen en korstmossen
•  Soorten: kraakloof, haarmos, schapezuring, buntgras, zandzegge, korstmossen, zandblauwtje, helm, zandhaarmos, 

hondsviooltje, duinviooltje. Successie: ontstaat door successie (uitloging, water- en winderosie) uit o.a. duinpaar-
debloemgrasland; op de wadden ook direct uit helmduin

•  Meest kwetsbare gemeenschap voor betreding en luchtverontreiniging. Kwetsbaar voor begrazing (met name 
korstmossen).

• In wadden veel vergrassing 
• In renodunaal veel vermossing 
• Oppervlakte nog aanzienlijk, doch achteruitgang kwaliteit, met name korstmossen
• Voor instandhouding toelaten van verstuiving en erosie vereiste
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Bijlage 1b Vegetatietypen voorkomend op Voorne (vervolg)

Belangrijkste plantengemeenschappen van vochtige duinvalleien Du3 op Voorne

WATERVEGETATIES  Poelen (Wa 7) en Soortenrijk water (Wa2)
Verbond van stekelharig kranswier (Charion fragilis) 
Voorne een van de drie belangrijkste gebieden in Nederland

Verbond van ongelijkbladig fonteinkruid (Potamion graminae)
Voorne een van de drie belangrijkste gebieden in Nederland. 
In vrijwel permanent geinundeerde valleien, deze hebben ook kenmerkende soorten van dotterverbond.
Kenmerkende soorten: ongelijkbladig fonteinkruid (waterdrieblad, veenwortel, loos blaasjeskruid, dotterbloem, 
veenwortel)

PIONIERGEMEENSCHAPPEN
Dwergbiezenverbond (Nanocyperion), kustvorm. 
•  Pioniergemeenschappen die meestal slechts korte tijd in stand blijven, op kale vochtig bodem, bijvoorbeeld oevers, 

plagplekken, trekkerspoor. 
• Soort: dwergbloem

Oeverkruid-verbond (Litorellion uniflorae); 
Gemeenschap van waterpunge en oeverkruid (Samolo-littorelletum) 
• Pioniervegetatie van kalkrijke natte valleien of ondiepe duinmeren
• Kenmerkende soorten: waterpunge, gewone waterbies, oeverkruid, moeraswalstro, zompvergeet-mij-nietje, knolrus
• Waar: Vogelpoel en Schapenwei (vroeger oevers Brede water)

Verbond van Waternavel en Stijve moerasweegbree (Hydrocotylo-baldellion)
o.a. Vogelpoel

Gemeenschap van strandduizendguldenkruid en sierlijk vetmuur (Centaurio-saginetum)
• Pioniergemeenschap van jonge ontziltende valleien
• Kenmerkende soorten: Zilte rus, melkkruid, waterpunge, fraai duizendguldenkruid, hertstbitterling
• Wordt gerekend tot Kwelder en schor (Kw1). 
• Door ontzilting komt dit type niet meer voor, afzonderlijke soorten nog wel (?).

VOCHTIGE EN NATTE DUINGRASLANDEN
Knopbiesgemeenschap (Junco baltici-schoenetum nigricantis)
Knopbiesverbond (Caricion-davellianae)
• Zeer soortenrijke gemeenschap van jonge ontzilte op kalkrijk zand, of onder invloed van kalkrijke kwel.
• Grondwater ’s winters boven, ’s zomers onder maaiveld.
• Hoofdverspreiding op Waddeneilanden
• Internationaal van belang
• Sterk bedreigd door verdroging, locaal met succes hersteld
• Op Voorne grote oppervlakte, doch fragmentair ontwikkeld
•  Kenmerkende soorten knopbiesverbond: groenknolorchis, parnassia, teer guichelheil, moeraswesenpenorchis, slan-

ke gentiaan, knopbies, kruipwilg, vleeskleurige orchis, moeraskartelblad (vroeger ook Honingorchis) 
•  Kenmerkende soorten verarmde vorm knopbiesgemeenschap: gewoon sikkelmos, drienervige zegge, zomprus, 

groenknolorchis, kruipwilg, zwarte zegge, fioringras, moeraswalstro (dwergzegge, bonte paardenstaart)
•  Successie: uit pinoniervegetaties van kalkrijke duinvalleien Bij stijging van grondwaterstand kan het zich ontwik-

kelen tot gemeenschap van drienervige en zwarte zegge.
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Gemeenschap van drienervige en zwarte zegge (Caricion trinervi-nigrae)
• Redelijk soortenarme verlandingsgemeenschap van duinvalleien
•  Niet zeldzaam, maar internationaal van belang vanwege voorkomen Drienervige zegge, dat in Nederland zwaarte-

punt van areaal heeft
• Voornamelijk op de Waddeneilanden en waterrijke duingebieden waaronder Voorne.
• Waterstand gemiddeld hoger dan bij knopbiesgemeenschappen. Groot deel van het jaar in of boven maaiveld. 
• Bodem: zand met dunne venige laag
•  Kenmerkende soorten: drienervige zegge, kruipwilg, duinriet, duinrus en moerasplanten als: wateraardbei, water-

navel, egelboterbloem, moeraswalstro, grote katenstaart, gewone waterbies, watermunt, zwarte zegge, fioringrs, 
riet, zomprus, veenpluis, puntmos

•  Successie: Ontstaat uit knopbiesgemeenschap door stijging van waterpeil of uit pioniergemeenschappen door suc-
cessie (ontwikkeling venige bovenlaag)

• Kan met maaibeheer lang instand blijven.

HEISCHRAAL GRASLAND (GR7)
Gemeenschap van Maanvaren en Vleugeltjesbloem (Botrycio-Polygaletum)
•  Gemeenschap op de overgang van vochtige vallei naar droog duin. Maakt onderdeel uit van habitattype ‘Grijze 

duinen’. In lente nog juist onder invloed grondwater. 
•  Deze gemeenschap is op Voorne grotendeels verdwenen door verstruweling en (in mindere mate) vergrassing. Er 

lijken wel mogelijkheden voor herstel in de randen van duinvalleien op de overgang naar droog duin. 
•  Behoort tot de kwetsbaarste typen in de duinen doordat het op veel plaatsen verdwenen is door verstruweling, 

vergrassing, verdroging en ontkalking. 
• Veel rode lijst soorten (o.a. maanvaren, bevertjes)

DWERGSTRUWEEL
Wintergroen-kruipwilg gemeenschap (Pyrolo-salicetum)
• Jonge secundaire valleien
• Kenmerkende soorten: kruipwilg, rond wintergroen, sierlijk vetmuur, strandduizendguldenkruid

NATTE RUIGTEN/ MOERASVEGETATIES
Dotterverbond (Calthion), Rietverbond, …
• In oudere binnenduinse valleien.
• Kenmerkende soorten: Gewone wederik, padderus, zeegroene zegge, tweerijige zegge.

Bijlage 1b Vegetatietypen voorkomend op Voorne (vervolg)
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Bijlage 2a Verspreidingskaart Rode Lijst planten 

van de zeereep en zilte omstandigheden

“FLO” Stippenkaart >=2003 <=2006

 Heemst

 Selderij

 Zeewolfsmelk

 Zilt torkruid
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Bijlage 2b Verspreidingskaart van enige Rode Lijst planten

van open duin Du1

“FLO” Stippenkaart >=2003 <=2006

 Bevertjes

 Driedistel

 Glad biggenkruid

 Hondsviooltje

 Kleine ruit

 Kleine steentijm

 Kleverige reigersbek

 Wondklaver

 Grote tijm
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Bijlage 2c Verspreidingskaart van enige Rode Lijst planten

van duinvalleien Du3

“FLO” Stippenkaart >=2003 <=2006

 Dwergbloem

 Geelhartje

 Groenknolorchis

 Kleine ratelaar

 Kleine valeriaan

 Late ogentroost

 Parnassia

 Rond wintergroen

 Sierlijke vetmuur

 Slanke gentiaan

 Teer guichelheil

 Vleeskleurige orchis
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Bijlage 2d Verspreidingskaart van Rode Lijst planten

van wateren

“FLO” Stippenkaart >=2003 <=2006

 Galigaan

 Ongelijkbladig fonteinkruid

 Stijve moerasweegbree

06NM118 Natuurvisie Voornes Duin.indd   6806NM118 Natuurvisie Voornes Duin.indd   68 25-09-2006   14:07:2325-09-2006   14:07:23



69

Bijlage 2e Verspreidingskaart van Rode Lijst planten

van bossen

“FLO” Stippenkaart >=2003 <=2006

 Bosaardbei

 Zwartblauwe rapunzel
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Bijlage 3 Rode Lijst soorten vogels

Sterke vooruitgang:  ++
Vooruitgang: +
Gelijkgebleven: =

Achteruitgang: -
Sterke achteruitgang: --
Incidenteel: i
Onbekend: ?

Wetenschappelijke 
naam

Egretta garzetta
Anas clypeata
Falco subbuteo
Tringa totanus
Gallinago gallinago
Cuculus canorus
Streptopelia turtur
Asio otus
Picus viridis
Anthus pratensis
Luscinia megarhynchos
Locustella luscinioides
Oriolus oriolus
Muscicapa striata
Carduelis cannabina
Parus montanus

Ardea purpurea
Ixobrychus minutus
Botaurus stellaris
Anas querquedula
Anas acuta
Circus cyaneus
Circus pygargus
Perdix perdix
Charadrius alexandrinus
Limosa limosa
Phylomachus pugnax
Sterna albifrons
Sterna sandvicensis
Chlidonias niger
Athene noctua
Caprimulgus europaeus
Upupa epops
Motacilla flava
Alauda arvensis
Oenanthe oenanthe
Saxicola rubetra
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais icterina
Lanius collurio

Rode Lijst

gevoelig
kwetsbaar
kwetsbaar
gevoelig
bedreigd
kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar
gevoelig
kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar
gevoelig
gevoelig
gevoelig

bedreigd
ernstig bedreigd
bedreigd
kwetsbaar
bedreigd
gevoelig
ernstig bedreigd
kwetsbaar
bedreigd
gevoelig
ernstig bedreigd
gevoelig
bedreigd
bedreigd
kwetsbaar
kwetsbaar
verdwenen
gevoelig
gevoelig
bedreigd
bedreigd
bedreigd
gevoelig
bedreigd

Trend

+
=
=
=
--
=
=/-
-
=
+
=/-
-
=
--
=
=

i
o
--
--
i
i
--
o
--
--
--
--
--
--
--
--
o
o
--
--
--
o
--
--

Laatste 
jaar

1976

1996
1982
1984
1957

1975
?
1956

1940

1958

1996
1996
rond 1970

1996
rond 1985

Opmerkingen

gevestigd rond 2000

nu incidenteel

vrijwel verdwenen

eenmalig broedgeval
regelmatig een paar
tot 1980 regelmatig

eenmalig broedgeval
eenmalig broedgeval
tot dan regelmatig broedvogel
onregelmatige broedvogel
tot jaren ‘50 regelmatig
vroeger op schapenwei

vroeger op de groene punt
in 1932 30 paar op gr. Punt
in 1932 10 paar op Brede Water
verdwenen uit binnenduinrand

enkele broedgevallen jaren ‘50
soms op schapenwei

nooit meer dan enkele paartjes

vroeger 5 paar!

Broedvogels

kleine zilverreiger
slobeend
boomvalk
tureluur
watersnip
koekoek
zomertortel
ransuil
groene specht
graspieper
nachtegaal
snor
wielewaal
grauwe vliegenvanger
kneu
matkop

Uitgestorven vogels van de Rode Lijst
purperreiger
woudaap
roerdomp
zomertaling
pijlstaart
blauwe kiekendief
grauwe kiekendief
patrijs
strandplevier
grutto
kemphaan
dwergstern
grote stern
zwarte stern
steenuil
nachtzwaluw
hop
gele kwikstaart
veldleeuwerik
tapuit
paapje
grote karekiet
spotvogel
grauwe klauwier
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Bijlage 4 Rode Lijst soorten fauna

dagvlinders
bruin blauwtje
kleine parelmoervlinder
heivlinder
koninginnepage
groot geaderd witje
grote vos
duinparelmoervlinder
grote parelmoervlinder
keizersmantel

sprinkhanen en krekels
blauwvleugelsprinkhaan
veenmol

libellen
bruine winterjuffer
gevlekte witsnuitlibel
glassnijder 
tengere pantserjuffer

bijen
duinkegelbij
zesvlekkige groefbij
zilveren fluitje

reptielen
zandhagedis 

zoogdieren
noordse woelmuis

waterspitsmuis

landslakken
schorshorentje
nauwe korfslak
tandeloze korfslak
dikke korfslak
dwergkorfslak
wijngaardslak

Wetenschappelijke 
naam

Aricia agestis
Issoria lathonia
Hipparchia semele
Papilo machaon
Aporia crataegi
Nymphalis polychlorus
Fabriciana niobe
Mesoacidalia aglaja
Argynnis paphia

Oedipoda caerulescens
Gryllotalpa gryllotalpa

Sympecma fusca
Leucorrhinia pectoralis
Brachytron pratense
Lestes virens

Coelioxis mandibularis
Lasioglossum sexnotatum
Megachile leachella

Lacerta agilis

Micronotus oeconomus 
  arenicola
Neomys fodiens fodiens

Balea perversa
Vertigo angustior
Columella edentula
Vertigo antivertigo
Vertigo pygmea
Helix pomatia

Rode Lijst

kwetsbaar
Kwetsbaar
gevoelig
gevoelig
uitgestorven
bedreigd
bedreigd
bedreigd
uitgestorven

kwetsbaar
kwetsbaar

bedreigd
bedreigd
kwetsbaar
kwetsbaar

kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar

kwetsbaar

kwetsbaar

kwetsbaar

bedreigd
bedreigd
kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar

Trend

=/-
=/-
-?
i
i/uitgestorven, voor 1960 wel een populatie
i/uitgestorven, voor 1960 wel een populatie
i/uitgestorven, voor 1960 wel een populatie
i/uitgestorven, voor 1960 wel een populatie
uitgestorven, voor 1960 wel een populatie

=/-
-?

+ (zeldzaam)
i (populatie tot 1960)
i
+

-

ooit waargenomen?

voorkomen onzeker

?
?
?
?
?
?

Laatste jaar 
waarneming

2005
2005
2005
1995

1996

2005
2005

2001
2002
2001
2005

2002
2002
2002

2005

2005
2005
2005
2005
2005
2005

Sterke vooruitgang:  ++
Vooruitgang: +
Gelijkgebleven: =

Achteruitgang: -
Sterke achteruitgang: --
Incidenteel: i
Onbekend: ?

06NM118 Natuurvisie Voornes Duin.indd   7106NM118 Natuurvisie Voornes Duin.indd   71 25-09-2006   14:07:3225-09-2006   14:07:32



72

Bijlage 5 Kaart huidige natuurtypen
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Bijlage 6 Kaart gewenste natuurtypen
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Bijlage 7 Kaart met toelichting herstelprojecten
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Bijlage 7 Kaart met toelichting herstelprojecten (vervolg)

* Zie ook verschuivingen kaart natuurtype huidig en gewenst.

van noord ‡ zuid

1.   grens met ZHL verzachten. Gebeurt deels al door open maken corridor (zie 2). Grootste obstakels zijn ruiterpad en 
dubbele rasters. Meer slingeren met raster op moment van vervangen? Of ruiterpad helemaal op grond van NM (in dit 
deel doet NM vooralsnog geen begrazing  zoals in gebied ZHL). 

2.  verbinding droog duin, open maken door verwijderen bomen en struiken. Geen begrazing, dus ingreep blijvend herha-
len bij te weinig dynamiek en konijnen.  

3.  Vogelwei van Gr2 naar Gr3, nu al bijna gerealiseerd. Aandacht waterbeheer.
4. A. handhaven bos- en landgoedkarakter
 B. handhaven landgoedkarakter
5.   Herstel open duin door verwijderen struiken en bomen, vervolg-onderzoek naar ingreep en mogelijk natuurdoelen. 

Verwijderen plaatselijke humuslaag?
6.  nader onderzoek naar mogelijkheden natte duinvallei door verwijderen begroeiing en plaggen.
7.  begrazing in zeereep en aanvullend verwijderen begroeiing = ontwikkeling naar open duin
8.   project Vogelpoel: herstel duingraslanden, verbinden open delen met elkaar en overgangen van natte duinvallei naar 

droog, open duin.
9.  broekbos, te nat voor begrazing en waardevol. Verdere ontwikkeling, plaatselijk op drogere delen verwijderen exoten
10.   nader onderzoek herstel open duin (~ Pan en Vogelpoel). Grootschalige ingreep, gevolgd door begrazing. Koppelen 

begrazingseenheden.
11.  idem 10, aandacht begrazing, recreatie en ruiters. 
12.  idem 7
13.  idem 10
14.  uitgevoerd herstelproject Panweg
15.  idem 10
16.  overgang strand – binnenduinrand handhaven, geen begrazing
17.  Quackjeswater met bosreservaat
18.  herstel open duin en nader onderzoek mogelijkheden natte duinvallei en overgang duinplas naar open duin
19.  idem 10, koppelen begrazing aan Gaarhoek?
20.  nader onderzoek mogelijkheden natte duinvallei, overgangen

nummer prioritering nader onderzoek
1  L-H  Natuurmonumenten wil in overleg met Het Zuid-Hollands Landschap de grens tussen de gebie-

den verzachten. Complicerende factor is het ruiterpad, dat buiten de begrazingseenheid met 
pony’s moet blijven.

2  H  Dit is een deel van de Zeereep 1910. Bij snel ingrijpen is nog veel te bereiken. Ingreep veelal 
handmatig, vrijwilligers

3  - Ontwikkeling 
4A + B - Ontwikkeling en beheer
5  MH Grootschalige ingreep, discussie begrazing
6  MH Onderzoek mogelijkheden Du3, overgangen
7  L Toestemming WS, aanvullend verwijderen begroeiing
8  H Project Vogelpoel
9  L Ontwikkeling 
10  H Grootschalige ingreep, koppelen begrazingseenheden
11  H Grootschalige ingreep, bijzonder, afwijking andere delen VD
12  L Toestemming WS
13  H Grootschalige ingreep, koppelen begrazingseenheden
14  - Uitgevoerd
15  MH Grootschalige ingreep, koppelen begrazingseenheden, overgang bos
16  - Ontwikkeling 
17  - Ontwikkeling, project Kleine Quack als project
18  MH Nader onderzoek, overgang
19  H Grootschalig project, discussie begrazing
20  MH Nader onderzoek, discussie begrazing

L = lage prioriteit
MH = middel hoge prioriteit
H = hoge prioriteit
(Op basis van vervolgonderzoek kan prioritering/waardering veranderen)
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Bijlage 8 Beheer en herstel duinvalleien

Schapenwei

Vogelpoel

Reukgrasvallei

Wederikvallei

Geitenwei

Panwegvallei

Panpadvallei

1e Zanderij

Waterdriebladvallei

Padderuspoel

Galigaanput

Vallei kanaaltje 

   Quackjeswater

Holpijpvallei

Sturmiavallei

Gorsje Quackjeswater

Van Baarsenvallei

Nieuwe locaties

Totaal 

15,1358

0,7726

0,1793

0,2656

0,1581

0,2492

0,5321

0,1637

0,3167

0,1598

0,0947

0,2461

0,4573

0,2426

0,8698

19,8434

Vallei Oppervlakte
(hectares) 

Regulier 
beheer

Maatregelen 

Handmatig 
maaien

Machinaal 
maaien

% jaar- 
lijks niet 
maaien

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

Uitbreiden Plaggen Opper-
vlakte (m²) 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X (*)

X (*)

X (*)

X (*)

X

25.000

500

500

1.000

500

500

500

500

500

500

500

1.000

146.000

177.500

(*) Experimenteel plaggen, kleine oppervlakte, monitoren
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Toelichting
Schapenwei:   uitbreiden aan noordzijde en randen, 5.000 m², ook op vallei zelf jaarlijks of minder vaak 

verwijderen opslag els, berk en wilg. Overlast overzomerende ganzen, discussie
Vogelpoel:   uitbreiden aan noord- en westzijde, 500 m², groter deel in het kader van project
Reukgrasvallei:  zuid- en westzijde, 500 m², groter deel in het kader van project
Wederikvallei:  struweel aan de randen verwijderen om zo vallei breder te maken, 1.000 m²
Geitenwei:  vooral rooien berken aan zijkant en vrijrooien dijkje. 500 m²
Panwegvallei:  uitgevoerd project 2005/2006
Panpadvallei:  uitgevoerd project 2005/2006
1e Zanderij:  oost- en zuidzijde, 500 m², deels uitgevoerd 2006
Waterdriebladvallei:  zuid- en westzidje, 500 m²
Padderuspoel:  in poel zelf en aan de randen, 500 m²
Galigaanput:  opslag esdoorn en eik in put en grote bomen (populieren) rondom put, 500 m²
Vallei kanaaltje:  Quackjeswater: populieren aan de kant van de uitkijk en aan de randen, 500 m²
Holpijpvallei:  bestaande nat-droog gradient aan randen uitbreiden, 500 m²
Sturmiavallei:  struweel aan de randen verwijderen en populieren en wilgen aan de westzijde, 1.000 m²
Gorsje Quackjeswater:   uitbreiden richting wandelpad (kap deel van struweel). Overlast overzomerende ganzen, 

discussie
Van Baarsenvallei:  -

Nieuwe locaties:   Het handmatig verwijderen van bomen en struiken om zo nieuwe locaties te realiseren, 
kan aansluitend op andere maatregelen worden uitgevoerd. Gedurende de looptijd van de 
natuurvisie jaarlijks 500 m², totaal circa 10.000 m². Het machinaal verwijderen van bomen 
en struiken is gedurende de looptijd van de natuurvisie jaarlijks 1.000 m², totaal circa 
20.000 m². Totaal 30.000 m². Daarnaast wordt waarschijnlijk ten noorden van het Brede 
Water, rond Meertje Pompstation en op andere herstellocaties in totaal 10 ha duinvallei 
gerealiseerd.

Nieuwe locaties:   In combinatie met andere maatregelen is gedurende de looptijd van de natuurvisie 
 16.000 m² plaggen voorzien naast eventueel plaggen in bovengenoemde 10 ha 
 duinvallei-herstel  

Bijlage 8 Beheer en herstel duinvalleien (vervolg)
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Bijlage 9 Beschrijvingen van Natura 2000 habitats en soorten

Habitattypen

2120 – Wandelende duinen op de strandwal met 
Ammophila arenaria (‘witte duinen’). 
De duinen met helm in de zeereep. Deze zijn met name 
bijzonder waardevol als de duinen vrij kunnen stuiven 
en ze niet zijn vastgelegd. Op Voorne zijn de duinen 
niet alleen vastgelegd. Op het grootste deel van de zee-
reep is bij de duinverzwaring van 1987 ook slibrijk zand 
opgebracht. Dit zand zal nooit verstuiven.
Soorten: helm, noordse helm, zandhaver en zeemelkdis-
tel. Minder algemeen zijn blauwe zeedistel, zeewinde en 
zeewolfsmelk.

2130 – Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (‘grij-
ze duinen’) prioritair
Alle duingraslanden met een min of meer gesloten 
gras-, mos- of korstmosvegetatie behoren tot dit type.

2150 – Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen 
(Calluno-Ulicetea) – fragmentarisch bij het ZHL

2160 – Duinen met Hippophae rhamnoides
Duinstruwelen met dominantie van duindoorn, maar 
in goed ontwikkelde vorm in kalkrijke duinen  komen 
vele soorten struiken voor zoals liguster, zuurbes, kardi-
naalsmuts, wegedoorn, egelantier. 

2170 – Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion 
arenariae)
Kruipwilgstruwelen komen op Voorne maar mondjes-
maat voor.

2180 – Beboste duinen van het Atlantische, continentale 
en boreale gebied
Hiertoe behoren op Voorne de soortenrijke, natuurlijke 
of halfnatuurlijke duinberkenbossen, elzenbroekbossen 
en duineikenbossen. Binnenduinrandbossen horen hier 
ook toe. Strypemonde is hiervan een minder waardevol 
voorbeeld.

2190 – Vochtige duinvalleien
Op Voorne bestaan de valleien hoofdzakelijk uit pri-
maire valleien. Ook de duinplassen met kranswieren en 
fonteinkruiden behoren tot dit type, naast vegetaties 
van bijvoorbeeld het knopbiesverbond en het kleine 
zeggenverbond.

Soorten

1014 – nauwe korfslak
1340 – noordse woelmuis
1903 – groenknolorchis
A027 – grote zilverreiger
A008 – geoorde fuut
A034 – lepelaar
A017 – aalscholver
A094 – visarend
A026 – kleine zilverreiger

Internationaal belangrijke soorten 
(Habitatrichtlijn):
Nauwe korfslak 
Komt voor op overgangen van matig droog naar nat 
milieu. Heeft een voorkeur voor rand van kalkrijke 
duinvalleien met een tamelijk ruige begroeiing (met 
bijv. koninginnekruid, duindoorn). Vooral in het strooi-
sel onder de begroeiing Hoogste aantallen op Voorne, 
in kleine delen van het duingebied. 
Voornes duin heeft belangrijkste populatie in 
Nederland. Er is een goede inventarisatie nodig en 
populaties moeten uiteraard gespaard worden bij her-
stelbeheer. Overigens kan de soort zelf maar langzaam 
profiteren van herstelbeheer van valleien (bijv. bos 
verwijderen) omdat hij een gering kolonisatievermogen 
heeft. 

Noordse woelmuis (prioritaire soort) 
Enige endemische zoogdier in Nederland.
Komt voor op Voorne, maar Voorne behoort niet tot 
de belangrijkste gebieden. Komt met name in natte, 
verruigde valleien voor. Lijkt zich alleen te kunnen 
handhaven in op plaatsen met hoge waterstanden in de 
winter, op plaatsen die onder invloed van getijde staan 
en/of waar overjarig riet blijft staan en waar geen 
bomen of struiken domineren. 
Instandhoudingsdoel voor Voorne is uitbreiding van de 
verspreiding (concept, mei 2005). Mogelijkheden zijn 
er met name op de zich ontwikkelende schorren bij 
Groene strand.

Groenknolorchis (Liparis loeselii)
Belangrijke populatie, Voornes duin is één van de vijf 
belangrijkste gebieden voor deze soort. Kensoort van 
Knopbiesverbond. Beheer valleien (maaien, kalkrijke 
kwel) en ontstaan nieuwe groeiplaatsen zijn noodzake-
lijk voor behoud van deze soort.
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Vereniging Natuurmonumenten zet zich in voor een 
leefbaar Nederland. Wij beschermen de natuur door 
natuurgebieden aan te kopen, te beheren en te laten 
zien. Het is daarvoor belangrijk dat het maatschappe-
lijke draagvlak voor natuurbescherming verder groeit. 
Meer dan 950.000 leden steunen ons werk. Hierdoor 
zijn wij in staat om het natuurbeleid in ons land posi-
tief te beïnvloeden.

Vereniging Natuurmonumenten,
Postbus 9955,
1243 ZS ’s-Graveland.
Telefoon: 035 - 655.99.33.
www.natuurmonumenten.nl
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