
Rijkdom van de flora in de Duinen van Voorne en vergelijking met andere 

duingebieden (1900-heden)  

Inleiding 

De Duinen van Voorne staan al lang bekend als zeer rijke duinen om haar flora en fauna. Veelal wordt 

gesproken over het rijkste duin van Nederland. In een speciale uitgave “Voorne in de branding” 1, wordt 

geschreven: “Het blijkt dat het soortenaantal van Voorne’s kustgebied ruim 4 x zo groot is als in een 

gemiddeld Nederlands gebied van die grootte; het aantal zeldzame soorten is zelfs 13 x zo groot als 

normaal”.  

In de afgelopen decennia is er veel veranderd in en rond de duinen. Dat kunnen negatieve effecten zijn als 

landbouw, waterwinning en stikstofdepositie, maar ook positieve ontwikkelingen als verwijderen van 

overwoekerende struiken, afplaggen van de bovenlaag. Niet alleen rond de Duinen van Voorne, maar ook 

in andere duingebieden zien we dergelijke ontwikkelingen. Zo is de manier van waterwinning veranderd of 

gestopt, is er beweiding ingezet of is landbouwgebied heringericht als duin.  

In deze uitgave wordt gekeken of de Duinen van Voorne nog steeds het rijkste duingebied van Nederland is. 

Of is in andere gebieden de flora rijker geworden door inrichtingsmaatregelen en hebben op Voorne de 

ingrepen als uitbreiding Maasvlakte een groter negatief effect gehad dan in de rest van de Nederlandse 

duinen. Deze voorstudie voor de uitgave “Duinen en mensen. Voorne” geeft een goed beeld van de huidige 

situatie. In deze uitgave wordt dieper op de floragegevens ingegaan en niet op de geschiedenis en relatie 

tot de mens zoals in het boek. 

Ook is de verandering in de loop van de tijd op twee manieren uitgewerkt door te werken met 

gelijkwaardige sets aan gegevens uit flora-inventarisaties per vierkante kilometer en vegetatieonderzoek 

door middel van vegetatieopnamen. Met de laatste zijn ook verschillen in de duingebieden in Zuid-Holland 

onderzocht. 

 

 

 

 

 

  

1 “Voorne in de branding” is een uitgave van ‘Stichting wetenschappelijk duinonderzoek Oostvoorne’ 

van december 1986 en is samengesteld door Dr. M. J. Adriani van het onderzoekscentrum: Biologisch 

Station “Wevers’ Duin”, Oostvoorne en door Dr. E. van der Maarel van Botanisch Laboratorium 

Katholieke Universiteit, Nijmegen. 
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Gegevensbronnen  

Data over het voorkomen van planten zijn op verschillende manieren verzameld. Al heel lang geleden zijn 

er soorten genoteerd in gebieden zoals de duinen. Hiervoor zijn verschillende methoden gebruikt. 

Soortenlijsten van gehele of deelgebieden. Met name voor de gegevens van de uitgave “Duinen en 

mensen. Voorne” (feb. 2023) is gebruik gemaakt van oude bronnen en de gegevens uit de data van de 

inventarisatiegegevens van FLORON (Floristisch onderzoek Nederland) op basis van streeplijsten per 

vierkante kilometer (km-blokken).  

Daarnaast zijn vegetatieopnamen van de Provincie Zuid-Holland gebruikt voor vergelijkingen met enkele 

andere duingebieden in Zuid-Holland en voor het completeren van het aantal soorten van de Duinen van 

Voorne.  

De verschillen in grootte van het geïnventariseerd gebied, van kleine proefvlakken bij vegetatieopnamen 

tot km-blokken uit de FLORON-gegevens, is de reden dat de gegevens op verschillende manieren 

geïnterpreteerd moeten worden. De km-blokgegevens worden gebruikt en bewerkt om de floristische 

verschillen t.o.v. andere duingebieden in Nederland zichtbaar te maken.  De km-blokgegevens zijn ook 

gebruikt voor een vergelijking met de uitgave “Voorne in de branding” uit 1968. 

De vegetatieopnamen worden gebruikt voor de veranderingen in soortensamenstelling in de duinen van 

Voorne en de rest van de duinen in Zuid-Holland”. Hierbij zijn ook en uitsluitend terrestrische (op de grond 

levende) mossen opgenomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soortenlijsten van vierkante kilometerblokken 

Soortenlijsten van km-blokken zijn bekend vanaf halverwege 19e eeuw. In het begin is de data verzameld 

middels soortenlijsten in een gebied. Later zijn de gegevens verzameld binnen blokken van één km2. In 

eerste instantie (v.a. 1902)  middels een blokkennet met een grootte van ca. 1,25 x 1 kilometer, de 

zogenaamde IVON-hokken. De dataverzameling werd aangestuurd door: “Instituut voor Vegetatie 

Onderzoek Nederland” (IVON) samen met “Nederlandse Botanische Vereniging”(NBV) en later door het 

Rijsherbarium. Later zijn de blokken van 1x1 kilometer standaard geworden. Vanaf 1988 is Stichting 

FLORON (Floristisch onderzoek Nederland) de aansturende organisatie. Het laatste decennium worden 

soorten van de rode lijst en andere interessante soorten gevolgd op metercoördinaten en worden aantallen 

geschat. Vanaf 2016 worden veel gegevens met een app op telefoon of tablet ingevoerd waardoor soorten 

met metercoördinaten bekend zijn. De gegevens zijn opgeslagen in het NDFF (Nationale Databank Flora en 

Fauna) en zijn voor iedereen te zien in de “Verspreidingsatlas” op het internet op uurhok-niveau (is 5x5 

kilometer).  

 

 

Voorbeeld van kilometerblokken         en      vegetatie-opnamenlocaties in de duinen van Voorne 

Opname-

locatie 



Geselecteerde km-blokken in de Nederlandse duinen 

De acht gebieden in Nederland met 12 geselecteerd km-

blokken die geheel uit duin bestaan zijn van zuid naar 

noord: Duinen van Schouwen-Duiveland, Duinen van 

Voorne, ten zuiden van Katwijk (Mijendel-Berkheide), ten 

noorden van Noordwijk (Zuidelijk deel van de 

Amsterdamse Waterleiding Duinen), Duinen bij Castricum, 

Schoorlse Duinen, Duinen van Texel en Duinen van 

Vlieland.  

Op kaart 1 is globaal aangegeven waar de km-blokken 

liggen. Een km-blok is geselecteerd als er minimaal 75 

soorten stonden in de periode R1 1975-1989, R2 1990-

2004 en R3 2005-2020. Voor een deel zijn er ook 

voldoende gegevens van voor 1975 (R0 <1975). De overige 

duingebieden zijn niet geselecteerd omdat zij door te 

smalle duinstrook er geen km-blokken geheel in het duin 

liggen, of doordat niet voldoende gegevens, dus minder 

dan 75 soorten binnen één jaar. Gekozen is voor 75, omdat 

dit het aantal is waarvan binnen Floron geacht wordt dat 

het km-blok volledig is onderzocht. In de praktijk ligt dat 

aantal veel hoger. Zeker in de duinen, wat ook te zien is in 

de gepresenteerde cijfers in dit rapport. Niet alle jaren 

binnen een periode zijn opgenomen. Het aantal jaren 

tussen het laatste jaar binnen een ronde en het eerste jaar 

van de volgende ronde is minimaal acht jaar. Hierdoor is 

voorkomen dat er geen verandering te constateren is 

omdat een jaar met gegevens aan het einde van een ronde 

bijna samenvalt met gegevens aan het begin van de 

volgende ronde. (b.v. piekjaar 2003 in ronde 2 met 180 

soorten en piekjaar 2005 in ronde 3 met 186 soorten) 

 

Verschil in onderzoekintensiteit in geselecteerde km-blokken. 

Van 8 duingebieden zijn in ieder gebied 12 km-blokken geselecteerd die uitsluitend uit duingebied bestaan, 

zodat soorten buiten de duinen niet zijn opgenomen. Gemiddeld aantal soorten van de 96 km2 in de laatste 

3 ronden zijn resp. 253, 234 en 282. Gemiddeld aantal soorten van km-blokken met meer dan 75 soorten in 

de periode voor 1975 is 183 in 59 km-blokken. Doordat het een selectie is (12 km-blokken), zijn ook niet 

alle soorten uit een geheel duingebied in de lijst opgenomen, maar kunnen de gegevens goed gebruikt 

worden voor vergelijking tussen gebieden onderling omdat de oppervlakte ongeveer gelijk is. Bij alle 

duingebieden zijn blokken opgenomen die voor een deel uit zee bestaan, zodat zowel de zeeduinen als de 

binnenduinen vertegenwoordigd zijn. Het aantal jaren dat gegevens zijn verzameld en de uitgebreidheid 

van inventarisatie (deel, of geheel blok) kunnen per gebied sterk verschillen. De variatie is te zien in de 

vergelijking van de voorbeelden uit de verspreidingsatlas van het NDFF in de vergelijking 1. en in tabel 1. 

Opvallend zijn het aantal jaren dat gegevens zijn verzameld wat varieert van één tot alle jaren binnen een 

ronde, waarbij het aantal soorten sterk kan wisselen. Zo kunnen gegevens van monitoring periodiek 

ongeveer dezelfde soorten opleveren in opéén volgende jaren. Bij ’N gebruikt’ in tabel 1 staat het aantal 

soorten opgenomen in de dataset. Het verschil met het aantal soorten in de hele periode wordt 

veroorzaakt doordat er een tussenperiode van 8 jaar wordt aangehouden. Bij veel jaarlijkse gegevens zal 

het verschil dan ook groot zijn, zoals op Voorne. 

Schouwen-
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Noord van 

Noordwijk 
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Vlieland 

Kaart 1, Gebieden met 12 geselecteerde 

km-blokken in Nederland 

Duinen  bij 

Castricum 



 

 

Tabel 1 Enkele voorbeelden van verdeling aantal soorten en jaren van inventarisatie. 

 

 

  

Voorne  064-437 (voorbeeld) 

  

Texel 110-564 (voorbeeld) 

ronde 0 ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 0 ronde 1 ronde 2 ronde 3 

jaar > 100 srtn 0 8 5 14 jaar > 100 srtn 1 1 1 1 

N jaar met srtn 23 15 13 16 N jaar met srtn 5 1 7 15 

Hele periode 245 459 435 557 Hele periode 162 126 140 173 

N R0,R1/R2,R3 488 637 N R0,R1/R2, R3 186 214 

N R1,R2   542   N R1,R2   175   

N R0,R1,R2 567   N R0,R1,R2 219   

N R1,R2,R3   708 N R1,R2,R3   239 

Alle ronden 725 Alle ronden 280 

N gebruikt 239 450 421 492 N gebruikt 154 126 138 161 

  

N Noordwijk  096-484 

  

Z Katwijk 085-463  

ronde 0 ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 0 ronde 1 ronde 2 ronde 3 

jaar > 100 srtn 1 5 4 3 jaar > 100 srtn 0 2 5 3 

N jaar met srtn 12 6 11 11 N jaar met srtn 11 7 12 16 

Hele periode 250 331 252 359 Hele periode 64 268 425 308 

N R0,R1/R2, R3 376 391 N R0,R1/R2, R3 280 492 

N R1,R2   365   N R1,R2   445   

N R0,R1,R2 405   N R0,R1,R2 452   

N R1,R2,R3   453 N R1,R2,R3   510 

Alle ronden 485 Alle ronden 515 

N gebruikt 225 300 249 355 N gebruikt 64 263 360 279 

Ronde 1              Ronde 2                  Ronde 3 

Vergelijking 1 van twee voorbeeldhokken met een diagram van het aantal gevonden soorten.  
(Boven: Voorne 064-437 Onder: Texel 110-564) 



Zuiveren van de gegevens van gevonden soorten 

De soortenlijsten zijn gezuiverd van geslachtsnamen en niet meer erkende ondersoorten, gecombineerde 

soorten, paardenbloemen (microsoorten) en de bramen. Geslachten als Populier, Prunus e.d. zijn niet 

opgenomen. Uitzondering is Sterrenkroos. Ook niet opgenomen zijn gecombineerde soorten. Dat zijn 

soortgroepen waarvan twee of drie soorten in een bepaalde periode niet te onderscheiden zijn. B.v. 

Slanke/Witte waterkers of Duin-/Zandteunisbloem. Uitzondering zijn gecombineerde soorten die recent 

door de systematiek zijn gescheiden b.v. Heen/Oeverbies. Niet meer erkende ondersoorten zien we o.a. bij 

Geel- en moeraswalstro. De microsoorten van paardenbloemen zijn door specialisten niet in alle gebieden 

onderzocht, ook niet in alle ronden. Wel zijn gewone paardenbloem en enkele secties als 

Zandpaardenbloem opgenomen. Bramen zijn vrij recent uitgewerkt en door veel floristen niet op naam 

gebracht. Uitzonderingen zijn Dauwbraam, Framboos en de groep “Zwarte braam”.  

Ook zijn er gecombineerde soorten toegedeeld als dat kon op grond van de waarnemingen in de andere 

perioden. B.v. in ronde 1 en 3 staat Gewone hennepnetel in ronde 2 staat Gespleten/Gewone hennepnetel, 

dan is de combinatiesoort toegewezen aan Gewone hennepnetel. Duidelijk is te zien dat in de laatste 

ronden ruim meer is afgevoerd aan niet op soort gedetermineerde waarnemingen. Toegedeeld is bij de 

eerste ronde het hoogst door b.v. op- of 

afgesplitste soorten, die in de in ronde 0 dus 

een gecombineerde soort is geworden. 

In de tabel 2 staat een overzicht van 

afgevoerde- en toegedeelde ‘soorten’ in de 

duinen. Exoten, soorten die verwilderd of 

adventief zijn, zijn gehandhaafd voor een 

overzicht van veranderingen in verschillende 

soortgroepen en bij de bruikbaarheid van de 

gegevens en zijn te zien bij het overzicht van 

plantengroepen.  In totaal zijn er 85594 

waarnemingen gebruikt. 

Bruikbaarheid gegevens 

De gegevens, zoals gehaald uit NDFF, zijn minder geschikt voor verandering van soorten in 4 perioden vanaf 

1900, omdat de intensiteit van onderzoek sterk verschild, waardoor het aantal waarnemingen per periode 

(zeer) sterk toeneemt. Met name tussen de ronde van voor 1975 (ronde 0) en 1975-1989 (ronde 1), en 

tussen 1990-2004 (ronde 2) en na 2004 (ronde 4). Hiervoor zijn wel correctiemogelijkheden, maar die zijn 

niet gebruikt omdat daar de dataset per gebied te klein voor is en de toename in verschillende mate wordt 

veroorzaakt door adventieve en nieuwe soorten (fig. 1b). 

In figuur 1a en 1b  is het aantal soorten per ronde weergegeven van respectievelijk inheemse soorten 

adventieve en na 1950 ingeburgerde soorten. Hier zie je een sterke toename in aantal soorten in de meeste 

gebieden in vier ronden. We zien dat er geen consequent verband is met het aantal soorten. Alleen ten 

noorden van Noordwijk lijkt de verdeling normaal. Toename van het aantal soorten van 2,5 tot 3 maal meer 

dan in de eerste ronde kan niet verklaard worden door verbetering van het gebied (fig. 1a). Het lijkt er op 

dat de groei deels te verklaren is door verbetering maar vooral door intensievere inventarisatie. Bij 

aangeplante en adventieve soorten (fig. 1b), is het vooral ruimere opvatting in het noteren van soorten en 

nieuwe soorten die gevonden zijn. 

Figuur 1c geeft de relatie aan tussen het aantal waarnemingen en het aantal aangetroffen inheemse 

soorten en fig. 1d bij niet inheemse soorten. We zien dat er bij inheemse een duidelijke relatie is tussen 

waarnemingen en soorten, maar beperkt bij niet inheemse soorten is. De verwachting is dat naar mate het 

aantal waarnemingen groeit de trend van het aantal soorten afvlakt. Ook de enorme stijging van niet 

inheemse en nieuwe soorten in ronde 3 valt op door de groene punten aan de rechter zijde van grafiek 1d. 

  

afgevoerd in alle duinen   

R0 R1 R2 R3 totaal 

198 656 680 2147 3681 

3,1% 2,6% 2,8% 8,3% 4,5% 

toegedeeld in alle duinen   

R0 R1 R2 R3 totaal 

204 363 368 460 1395 

4,1% 1,7% 1,8% 2,1% 2,0% 

Tabel 2. Overzicht in aantallen en procenten van 

afgevoerde en toegedeelde soorten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 1  

Aantal soorten per 

duingebied over vier 

ronden vanaf 1900. 

a. Inheemse planten 

en ingeburgerd voor 

1900. 

 

 

 

b. Adventief , 

aangeplant of 

ingeburgerd na 1900. 

 

 

 

 

 

 

c.* Relatie tussen 

aantal inheemse 

soorten (verticaal) en 

waarnemingen 

(horizontaal) 

blauw R0 <75 

bruin R1 75-89 

grijs R2 90-04 

groen R3 05-20 

d.* Relatie tussen niet 

inheemse soorten en 

waarnemingen. 

 

 

*De grootte van de 

stip geeft het aantal 

soorten in procenten 

van de waarnemingen 

aan. 



Verdwijnen en verschijnen van soorten per groep 

In figuur 2  is voor soortgroepen aangegeven welk aandeel in drie ronden zijn gevonden, welke zijn 

verdwenen of verschenen. Hiervoor zijn de gegevens van alle geselecteerde 8 duingebieden gebruikt. De 

ecologische groepen (bovenste 8) zijn voor 50-75% van de soorten constant aanwezig. Vooral 

geslachtsnamen, maar ook tuinsoorten, adventieve soorten e.d. zijn vooral ingevoerd in ronde 3 en in veel 

mindere mate in ronde 1.  

Over het algemeen kan je zeggen dat systematisch onduidelijke soorten in de loop der tijd steeds meer als 

gecombineerde soort wordt genoteerd. Daar hebben projecten, bedoeld voor beginnende floristen als 

“Mijn berm bloeit” en “Eindejaar plantenjacht”, zeker aan bijgedragen. Met name in “Mijn berm bloeit” is 

regelmatig gebruikt van het noteren van geslacht (b.v. boterbloem). Maar ook zeker het recent uitwerken 

van lastige geslachten (b.v. Gesteelde Spiesmelde / Spiesmelde), en het meer bewust zijn van twee 

gelijkende (onder)soorten zoals: Tengere / Gewone zandmuur en Zomer- / Herfstbitterling. Niet opgesplitst 

van bos en struweelsoorten, zijn ook aangeplante bomen en struiken vaker genoteerd. 

 

  

 

 

 

 

 



Verandering na ‘Voorne in de Branding’ 

Behalve verandering in de afgelopen 4 ronden, is een vergelijking gemaakt met de soortgroepen en 

zeldzaamheid van tabel 1 uit de uitgave ‘Voorne in de Branding 1968’, gegevens van Biologisch station  

Wevers’ Duin** 1960 -1987, gegevens van de 10 km-blokken van voor 1975 en de gegevens uit de periode 

2005-2020. Hiervoor zijn alleen de inheemse soorten of, soorten die voor 1900 ingeburgerd zijn, gebruikt. 

Het aantal inheemse soorten neemt in heel het duingebied toe van 684 ‘Voorne in de Branding’ (1968) met 

ca. 10% naar 756 t.o.v. Wevers’ Duin (’57-’87). Een gevolg van een langere periode (na 1968) en mogelijk 

toename van kwaliteit en biodiversiteit. Tussen de steekproeven van 12 km-blokken is een verdergaande 

groei te zien tussen Floron ’75-’90 en Floron ’05-’20 met 32%. Het gaat om de steekproef van 12 km-

blokken waardoor de aantallen lager liggen dan de aantallen van het hele duingebied.  

Aan de interpretatie kleven nog wel problemen. De toedeling van soorten in de groepen uit ‘Voorne in de 

Branding’ is niet bekend uit 1968, dus is de indeling op grond van parate kennis toegedeeld aan de andere 3 

lijsten. Ook is niet bekend welke zeldzaamheidsklasse is gebruikt in 1968 en hoe die is ingedeeld. In de tabel 

is de meest recente landelijke zeldzaamheidsklasse gebruikt voor Wevers’ Duin, Floron ’75-’90 en Floron 

’05-‘20. Vooral bij de zeldzame soorten zie je een sterke afname van 15,4% naar 2,1%. Het grote verschil 

tussen 1968 en 1957-1987 (incl. aanvulling < 1950) is  niet verklaarbaar, anders dan groot verschil in criteria 

van de indeling van de zeldzaamheidsklasse. De laatste drie perioden met de zelfde zeldzaamheidsklassen 

is reëel van 5,2 naar 2,1%.  

Tabel 3 voor-
komen in %  in 4 
perioden per zeld-
zaamheidsklasse 

Voorne in de 

Branding 1968 

Wevers’ Duin 

’57-‘87 + Fl. <50 

Floron ‘75-‘90 

12 km-blokken 

Floron ‘05-‘20 

12 km-blokken 

zeldzaamheid per 
periode  / 
Soortgroep  al
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Muren     0,1 0,4 0,1 0,1     0,2 0,3     

Onkruiden 3,5 0,4 0,4 6,7 0,8 0,7 6,6     5,7 0,1   

Ruigten (droog) 9,4 2,8 1,6 8,2 0,9 0,1 8,6 1,1 0,2 9,2 1,0 0,1 

Wateren 1,9 0,3 0,9 3,6 1,7 0,7 3,4 1,7 0,4 3,5 1,4 0,3 

Oevervegetaties 5,3 0,6 0,4 5,0 0,7 0,1 5,3 0,4   5,4 0,4   

Zilte vegetaties 2,3 1,8 1,9 2,1 3,0 0,4 2,8 3,2   2,1 3,5 0,1 

Droog grasland 10,5 2,9 3,2 16,7 6,1 1,5 18,0 5,6 0,6 16,7 6,2 0,7 

Nat grasland 10,7 2,2 2,9 8,6 3,0 0,9 11,4 3,9 1,3 9,4 3,3 0,7 

Natte ruigten 5,4 1,5 1,0 4,0 0,4  5,3 0,4   4,3 0,4   

Heide 1,3 0,6 0,1 1,1 0,1  0,6 0,2   0,6     

Moerasbos 1,9 0,4 0,1 1,1 0,7  1,7 0,6   1,6 1,0   

Struweel/bosrand 7,3 2,9 1,0 7,0 2,0 0,4 7,7 0,9   7,9 2,3 0,1 

Bossen 5,6 3,2 1,5 9,2 1,6 0,1 7,5 0,6   9,2 2,3   

Totaal per kolom 65,1 19,6 15,4 73,8 21,2 5,2 78,8 18,6 2,6 75,9 22,0 2,1 

Totaal/periode 
index = 100%   684  

   
756   533    705  

Floron < 1950    28 14 14       

Aantal soorten 445 134 105 558 160 38 420 99 14 535 155 15 

  

 

Duinen van Voorne altijd het rijkste gebied? 

 

** Het Biologisch station Weever's Duin was een veldstation voor biologisch onderzoek in de 

duinen bij Oostvoorn. Het bestond als biologisch station van 1952 tot 1995. In 1957 kreeg het 

de status van botanische afdeling. De brochure “Voorne in de Branding” uit 1968 is een 

product van het station. 



Soortenrijkdom van Voorne ten opzichte van andere duingebieden. 

De Duinen van Voorne worden nationaal en internationaal als het meest soortenrijke duingebied van 

Nederland gezien als het om planten gaat. Uit de steekproef van 12 geïnventariseerde km-blokken per 

gebied blijkt dat ook. 

Figuur 4 laat het aantal soorten zien die 

gevonden zijn in 12 km-blokken per 

duingebied die alleen uit duin bestaan. 

Voor Voorne geld dat de aantallen van 

de totaallijst 1900-2020 in het gehele 

duingebied hoger ligt dan in de 12 km-

blokken. In heel het duingebied zijn er 

1021 soorten aangetroffen (zie ‘Mensen 

en duinen Voorne’)  en in de 12 blokken 

883 soorten. Geheel volgens 

verwachting. Aan de randen van het 

gebied, is er invloed van de omliggende 

gebieden. Ook zijn er zilte soorten van 

het nieuwe duingebied in de totaallijst 

niet in de lijst van de 12-km-blokken 

gevonden.  

Soortenrijkdom wordt beïnvloed door 

natuurlijke processen zoals kalkrijkdom, verstuiving, inwaaiend zout uit zee (saltspray), waterhuishouding, 

konijnenbegrazing en natuurlijke successie van de vegetatie. Veel beïnvloeding is aanwezig, direct of 

indirect, door menselijke activiteiten zoals waterwinning, stikstofdepositie, inzetten beweiding, plaggen en 

andere beheermaatregelen. Was de beïnvloeding door mensen eind 19e eeuw nog vooral 

wateronttrekking, landbouw en beplanting, steeds meer is natuurbeheer en natuurherstel een belangrijke 

factor in de soortenrijkdom van de duinen. Veel maatregelen zijn gericht op het weer op gang brengen van 

natuurlijke processen zoals het maken van inkervingen in de eerste duinenrij, het maken van slufters 

(doorbraak door de eerste duinenrij) afzetten van begroeiing en beweiding.  

Het aantal milieus die onder de natuurlijke processen en de menselijke ingrepen zijn ontstaan is ook van 

belang voor de soorten rijkdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 en 2 rijkdom aan planten wordt mede bepaald aan de diversiteit aan milieus. Links open duin in 

de Duinen van Voorne en rechts duinvallei en duinstruweel op Vlieland. 

Figuur 4. Aantal soorten na 1900 in verschillende gebieden in 

12 km-blokken per gebied 
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Duinen van Voorne altijd het rijkste duingebied geweest? 

Om de vraag of de Duinen van Voorne altijd het rijkste duingebied is geweest, is gekeken naar de plaatsing 

van de gebieden in 4 ronden. De Duinen van Voorne staan in alle ronden op de eerste plaats. In figuur 5 is 

per ronde een plaatsing weergegeven. Het meest soortenrijke gebied heeft een één, de volgende een twee 

enz. de plaatsing van de vier ronden zijn gestapeld. Het gebied met de kortste stapeling is dus het rijkste 

gebied in het totaal. De oplopende volgorde van het aantal soorten per duingebied blijft hetzelfde als in 

figuur 4. Per ronde zijn er wel verschillen in plaatsing. Dat wil niet zeggen dat het ene gebied soortenrijker 

is geworden en het ander soortenarmer. In alle gebieden is een duidelijke toename in soorten te zien (zie 

ook figuur 1), de verschillen worden veroorzaakt doordat in het ene gebied het aantal soorten sterker is 

toegenomen dan in het andere gebied. Mogelijk veroorzaakt door natuurherstel en beheer. Toename kan 

ook (tijdelijk) geremd worden door b.v. afplaggen, overbegrazing of door stikstofdepositie. Deze studie is 

niet toereikend om per gebied exact oorzaak en gevolg te bepalen van de verandering in soorten. Toch zijn 

er wel ontwikkelingen in grote lijnen terug te zien. Zo is b.v. natuur herstel in de duinen tussen Den Haag en 

Katwijk al vroeg begonnen door andere waterwinningsmethode en herinrichting wat met name gunstig is 

voor valleisoorten. Ten noorden van Noordwijk zou mogelijk de overbegrazing van damherten de veel 

lagere plaatsing in de laatste ronde kunnen veroorzaken. De kalkrijkdom van de duinen speelt ook een 

grote rol bij de soortenrijkdom. Op de Duinen van Schouwen na zijn de kalkarme duinen (vanaf Schoorl) 

armer in aantal soorten. 

Wel is duidelijk dat de Duinen van Voorne nog steeds het rijkste duingebied van Nederland is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 

Plaatsing op 

soortenrijkdom in drie 

ronden in 7 duingebieden 

in Nederland. Hoe lager 

de balk hoe hoger het 

aantal soorten.  

 



Verandering in soortensamenstelling op Voorne middels 12 km-blokken 

Zoals hiervoor aangegeven is een trend bepalen op basis van km-blokken lastig. Voor vergelijking in de 

Duinen van Voorne is daardoor alleen gekeken naar soorten die voldoende in de 12 km-blokken zijn 

aangetroffen. Het aantal waarnemingen van soorten die op Voorne 7x of meer keer zijn gevonden in de 

twee laatste ronden (1e  ronde 1975-1989, en 3e ronde 2005-2020) is relatief gelijk (resp. 4187 en 3758). 

Van alle soorten inclusief minder dan 7 keer gevonden is het resp. 4705 en 4728. Van de geselecteerde 

soorten is per soortgroep de verandering aangegeven. Als we kijken naar “verdwenen, sterk achteruit en 

achteruit” (resp. -100%, -50-75% en -25-50%) zien we dat met name akkerkruiden achteruit zijn gegaan. 

(figuur 6) Mogelijk oorzaak is dat na herinrichting de soort toegenomen is en weer afgenomen als het 

afgeplagde tot rust komt. De waterplanten ontwikkelingen zich goed. In het beheer zijn in de loop van de 

tijd poelen hersteld of gegraven. In graslanden zijn nauwelijks soorten die vooruit gaan. Bijna 50% is ca. 

gelijk (±25%) Dit komt ook doordat er veel soorten zijn die in bijna alle blokken gevonden zijn, waardoor 

vooruit niet mogelijk is. Het hoogste percentage van ‘sterk achteruit’ zien we bij soorten van ruigten. Heeft 

waarschijnlijk net als akkerkruiden afplaggen als reden. 

In tabel 1 staan zijn alle soorten, meer dan 6 maal gevonden, één of enkele voorbeelden gegeven. Dit zijn 

de soorten die het duidelijkste beeld geven. Er is geen significantie bepaald omdat daar het aantal 

meetpunten te laag is. Wel zijn de grenzen ruim gehouden van ‘ca. gelijk’ en waarschijnlijk voor- achteruit’.  

 

In tabel 1 Staan voorbeelden van soorten uit de groepen met de verandering in de Duinen van Voorne  (12 

km2), Duinen buiten Voorne in Nederland (84 km2) en heel Nederland (375 km2***) geeft per soort een 

verschillende beeld van de verandering. Er is vergeleken tussen 1975-1989 en 2005-2020. De voorbeelden 

zijn ter illustratie en niet gelijk verdeeld over de mate van verandering.  

De verandering in de Duinen van Voorne is het minst zeker omdat het gaat om 12 km-blokken. Dat houd 

ook in dat soorten die algemeen voorkomen alleen achteruit kunnen gaan. Is een soort in de ronde 1975-

1989 in alle 10 blokken gevonden en in 2005-2020 12 blokken, dan is de soort dan is de verandering plus 

17% en is het mogelijk vooruit. Verschil van 3 is 25% en valt het binnen de klasse achteruit. Verschillen in 

verandering in Nederland kan heel anders zijn, omdat de ontwikkeling in de duinen heel anders kan zijn dan 

daar buiten. Lees de verandering als een indicatie, vooral in de Duinen van Voorne. 

  

Figuur 6 

Verandering van 

soortgroepen tussen 

ronde 2 van 1975 t/m 

1989 en ronde 3 van 

2005 t/m 2020 in 7 

klassen van verdwenen 

tot nieuw verschenen. 

Boven de kolom staat het 

aantal soorten waarmee 

is gerekend (soorten 

meer dan 6 maal 

gevonden of bij nieuw of 

verdwenen min. 3x). 

48          39          70            98           15           14          18           23           38          47           51          461 



Tabel 1 km-blokken 
voorbeeldsoorten 
uit de groepen 

zz 
klasse nederlandse naam wetenschappelijke naam 

verandering 
Voorne 12 km-
blokken 

Verandering 
duinen Ned. 84 
km-blokken 

Verandering 
Ned. 376 km-
blokken *** 

droog open duin zz Noordse helm Calamagrostis x calammophila sterk achteruit sterk achteruit sterk achteruit 

droog open duin zz Scheve hoornbloem Cerastium diffusum achteruit achteruit sterk achteruit 

droog open duin zz Zeewinde Convolvulus soldanella achteruit vooruit vooruit 

droog open duin zz Zandviooltje Viola rupestris mogelijk achteruit vooruit mogelijk vooruit 

droog open duin a Slangenkruid Echium vulgare mogelijk vooruit vooruit vooruit 

droog open duin zz Kegelsilene Silene conica nieuw sterk vooruit vooruit 

duingraslanden a Deens lepelblad Cochlearia danica sterk achteruit mogelijk achteruit toename 

duingraslanden a Knolboterbloem Ranunculus bulbosus achteruit mogelijk achteruit ca. gelijk 

duingraslanden a Gewone rolklaver Lotus corniculatus mogelijk achteruit ca. gelijk ca. gelijk 

duingraslanden z Wondklaver Anthyllis vulneraria vooruit vooruit mogelijk vooruit 

duingraslanden zz Nachtsilene Silene nutans sterk vooruit vooruit ca. gelijk 

graslanden a Grasmuur Stellaria graminea sterk achteruit ca. gelijk achteruit 

graslanden a Viltig kruiskruid Jacobaea erucifolia achteruit ca. gelijk sterk achteruit 

graslanden a Beemdlangbloem Schedonorus pratensis mogelijk vooruit ca. gelijk sterk achteruit 

graslanden a Vertakte leeuwentand Scorzoneroides autumnalis vooruit ca. gelijk achteruit 

duinvalleien a Moerasbasterdwederik Epilobium palustre achteruit achteruit sterk achteruit 

duinvalleien zz Knopbies Schoenus nigricans achteruit ca. gelijk mogelijk vooruit 

duinvalleien z Parnassia Parnassia palustris ca. gelijk vooruit mogelijk vooruit 

duinvalleien a Zeegroene zegge Carex flacca ca. gelijk vooruit vooruit 

duinvalleien a Pijptorkruid Oenanthe fistulosa mogelijk vooruit mogelijk vooruit achteruit 

duinvalleien zz Teer guichelheil Anagallis tenella vooruit sterk vooruit sterk vooruit 

duinvalleien z Moeraskartelblad Pedicularis palustris sterk vooruit sterk vooruit sterk vooruit 

duinvalleien voedselrijk a Veenwortel Persicaria amphibia achteruit ca. gelijk mogelijk achteruit 

duinvalleien voedselrijk a Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus mogelijk achteruit ca. gelijk mogelijk achteruit 

duinvalleien voedselrijk a Riet Phragmites australis ca. gelijk ca. gelijk ca. gelijk 

duinvalleien voedselrijk a Pitrus Juncus effusus sterk vooruit vooruit ca. gelijk 

waterplanten a Puntkroos Lemna trisulca sterk achteruit ca. gelijk achteruit 

waterplanten a Rode waterereprijs Veronica catenata ca. gelijk ca. gelijk mogelijk achteruit 

waterplanten zzz Weegbreefonteinkruid Potamogeton coloratus vooruit mogelijk vooruit achteruit 

waterplanten a Drijvend fonteinkruid Potamogeton natans sterk vooruit sterk vooruit ca. gelijk 

zilt-tolerant soorten a Zulte Tripolium pannonicum sterk achteruit achteruit sterk achteruit 

zilt-tolerant soorten z Melkkruid Glaux maritima achteruit mogelijk vooruit ca. gelijk 

zilt-tolerant soorten z Zeepostelein Honckenya peploides ca. gelijk vooruit vooruit 

zilt-tolerant soorten z Strandmelde Atriplex littoralis vooruit vooruit achteruit 

ruigten a Bijvoet Artemisia vulgaris sterk achteruit ca. gelijk ca. gelijk 

ruigten a Citroengele honingklaver Melilotus officinalis sterk achteruit achteruit mogelijk achteruit 

ruigten a Gewone klit Arctium minus mogelijk achteruit ca. gelijk ca. gelijk 

ruigten a Zeepkruid Saponaria officinalis ca. gelijk mogelijk vooruit vooruit 

akkers a Akkerviooltje Viola arvensis verdwenen sterk achteruit achteruit 

akkers a Gewone duivenkervel Fumaria officinalis achteruit mogelijk achteruit achteruit 

akkers a Grote klaproos Papaver rhoeas achteruit ca. gelijk mogelijk vooruit 

akkers A Doornappel Datura stamonium achteruit sterk vooruit sterk vooruit 

akkersoorten a Klein hoefblad Tussilago farfara mogelijk vooruit sterk vooruit ca. gelijk 

zoom-bossoorten z Fijne kervel Anthriscus caucalis sterk achteruit achteruit achteruit 

zoom-bossoorten a Dolle kervel Chaerophyllum temulum achteruit ca. gelijk ca. gelijk 

zoom-bossoorten a Bleeksporig bosviooltje Viola riviniana achteruit ca. gelijk vooruit 

zoom-bossoorten zz Ruig viooltje Viola hirta mogelijk achteruit ca. gelijk ca. gelijk 

zoom-bossoorten a Bosaardbei Fragaria vesca mogelijk vooruit ca. gelijk vooruit 

zoom-bossoorten a Bosandoorn Stachys sylvatica vooruit sterk vooruit mogelijk vooruit 

zoom-bossoorten a Groot heksenkruid Circaea lutetiana sterk vooruit sterk vooruit sterk vooruit 

houtgewassen a Zwarte den Pinus nigra sterk achteruit ca. gelijk mogelijk vooruit 

houtgewassen a Zwarte bes Ribes nigrum achteruit achteruit achteruit 

houtgewassen a Vogelkers Prunus padus ca. gelijk ca. gelijk mogelijk vooruit 

houtgewassen a Hulst Ilex aquifolium sterk vooruit sterk vooruit sterk vooruit 

 

 
*** Verandering van soorten in Nederland in vier ronden uit 375 km-blokken  (in voorbereiding) 



Korte beschrijving van soort(groepen) 

Droog open duin. 

In de lijst staan soorten die bijna allemaal zeldzaam zijn. Niet vreemd, omdat het milieu waar de soorten in 

staan in Nederland zeldzaam is. Zeewinde gaat achteruit op Voorne, wanneer het duin dichtgroeit. 

Wanneer duinen worden voorzien door kerven (open halen van 1e duinenrij) ontstaan er nieuwe 

mogelijkheden. Bij werkzaamheden in het duin komen vaak voedingstoffen vrij (1e periode) Soorten die van 

omgewerkte grond houden als Slangenkruid en Kegelsilene  profiteren hiervan. 

Duingraslanden. 

Ook hier is dichtgroeien met struweel en/of Duinriet negatief op de kwaliteit van duingrasland. Duinriet 

heeft ook een sterk voordeel bij stikstof uit de lucht. Deens lepelblad gaat in het duin achteruit, maar in de 

rest van Nederland vooruit, met name langs wegen. Herstel van openheid door weghalen van duindoorn of 

het beweiden kan voor een deel van de soorten voor herstel zorgen. 

Graslanden. 

Veranderingen zijn sterk afhankelijk van vaak kleine stukjes die een bermachtig karakter hebben en bij 

weinig data minder betrouwbaar. Met name viltig kruiskruid gaat in bermen en op dijken sterk achteruit. 

Evenzo gaat Beemdlangbloem sterk achteruit in (agrarische) graslanden 

Duinvalleien. 

Ook hier een groot aandeel zeldzame soorten. Ondergedoken moerasscherm krijgt veel aandacht en lijkt 

zich goed te handhaven buiten de duinen. De soort groeit in of vlakbij water. Duinmeren zijn veelal 

dichtgegroeid. Zeegroene zegge en Teer guichelheil zijn soorten die het goed doen na herstel of inrichting 

van terreinen. Ook in het binnenland. Soorten van voedselrijke situaties als pitrus gaan in de duinen sterk 

vooruit, maar veenwortel achteruit. 

Waterplanten 

Zien we in de duinen een gelijk blijven of vooruitgang van waterplanten en profiteren ze van herstel van 

duinmeertjes, gaan waterplanten in (agrarisch) gebied sterk achteruit. 

Zilt-tolerante soorten 

Duinvalleien verzoeten in de loop der jaren. Duinvalleien die in open verbinding staan blijven de zilt-

tolerante soorten gehandhaafd. Zeepostelein en Strandmelde zijn soorten aan de voet of in de 

buitenduinen en profiteren door verstuiving van kerven in de kustlijn. Langs buitendijken gaat Strandmelde 

achteruit. 

Ruigten 

Soorten uit deze groepen zijn vaak pioniers. De vaak meerjarige soorten vinden we in verstoorde 

voedselrijke situaties en kunnen zich lang handhaven. Door maai- of begrazing kunnen ze verdwijnen, of 

overgroeien door struweel. Opvallend is dat soorten van ruigten als Bijvoet en Citroengele honingklaver in 

de overige duinen en in Nederland niet zo sterk achteruitgaan als in de Duinen van Voorne. Mogelijk is er 

minder verstoring van de bodem door menselijke activiteiten. 

Akkers 

Net als bij de ruigten gaan ook soorten van akkers in de Duinen van Voorne sterker achteruit dan in de 

overige duinen en de rest van Nederland. Doornappel is een soort die landelijk sterk vooruit gaat is veel te 

vinden langs ruiterpaden die weinig of niet door de Duinen van Voorne lopen. Gewone klaproos word 

regelmatig uitgezaaid in bermen wat de achteruitgang in akkers compenseert.  

Zoom- en bossoorten 

Er is verschil tussen soorten die meer in zomen en/of struwelen staan als Fijne kervel en Bleeksporig 

bosviooltje die achteruit gaan en soorten van goed ontwikkeld bos als Bosandoorn en Groot heksenkruid, 

die profiteren van het ouder worden van de bossen. In de Duinen van Voorne zijn een groot deel van de 

bossen eigenlijk struwelen met vooral meidoorn, maar dan doorgegroeid naar bos van 6 tot 8 meter hoog. 

Houtgewassen 

Verandering van bomen zijn meer afhankelijk van bosbeheer. Sommige soorten worden aangeplant of juist 

gekapt. Van de soorten met bessen gaat de Hulst overal sterk vooruit en gaat de Zwarte bes juist overal 

achteruit.  



Verandering van soorten op grond van vegetatieopnamen 

Wat zijn vegetatieopname 

Provincie Zuid-Holland heeft sinds 1990 een vegetatiemeetnet met permanente kwadraten (Pq’s). Voor 

1990 zijn in twee ronden vegetatieopnamen gemaakt die deels zijn opgenomen in het meetnet, waardoor 

de gegevens teruggaan tot 1976, de start van het vegetatiemeetnet. In de Duinen van Voorne zijn ook 

opnamen in duinvalleien van eerdere datum opgenomen in het meetnet vanuit eerder 

meetnetprogramma, uitgevoerd door Het Biologisch station Weever's Duin. (zie ook onder het hoofdstuk 

Verandering na ‘Voorne in de Branding’) 

Pq’s zijn proefvlakken van de plantengroei, van 4 tot 150 m2 , afhankelijk van het type vegetatie. In 

duingrasland is dat b.v. 4 m2 en een bos b.v. 100 m2.  Hierin worden de planten genoteerd en de mate van 

voorkomen in het proefvlak. De proefvlakken worden zeer nauwkeurig vastgelegd en met spijkers in de 

grond gemerkt, zodat ze exact teruggevonden kunnen worden met een metaaldetector.  (foto 3) De 

nauwkeurigheid van herhalen maakt Pq’s zeer geschikt voor het volgen van de plantengroei in de tijd. Ook 

worden abiotische en structuurgegevens verzameld zoals bodemgegeven en hoogte van de vegetatie. 

Daardoor is b.v. ook de ontwikkeling in hoogte van bomen en struiken te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik vegetatieopnamen 

Om de ontwikkeling van de soorten te volgen zijn er in de Duinen van 

Voorne 112 reeksen van drie opnamen gebruikt. De ronden zijn ronde 1: 

1981-1991, ronde 2: 1992-2002, ronde 3: 2003-2015. Het is een selectie uit 

een grotere reeks omdat de pq’s om de 2 tot 4 jaar zijn opgenomen. Ten 

opzichte van de perioden van de kilometerblokken betreft het een relatief 

korte periode. De eerste ronde en de laatste ronden van de pq’s zijn nog 

wel met de tweede en derde ronde van de km-blokken te vergelijken. 

Figuur 6. is een kaartje met de opnamelocaties.  De vegetatieopnamen zijn 

niet direct te gebruiken voor een soortoverzicht, omdat de steekproef geen 

compleet beeld geeft van alle voorkomende planten. Voor de vergelijking 

met andere gebieden in Zuid-Holland zijn opnamenreeksen gebruikt uit 

Goedereede (70 locaties), Den Haag - Hoek van Holland (76 locaties), Den 

Haag-Katwijk (136 locaties) en ten noorden van Katwijk (128 locaties) 

Binnen vegetatieopnamen zijn ook mossen en korstmossen opgenomen. 

Daardoor was het ook mogelijk hier een vergelijking te maken. Het betreft 

alleen mossen die op de bodem groeien.  

Soortenaantallen in Zuid-Hollandse duinen 

Het totaal aantal soorten op basis van vegetatieopnamen is per gebied en per ronde aangegeven in figuur 

8A met daarnaast het aantal soorten op basis van km-blokken. (figuur 8B) Van de drie overlappende 

gebieden (N van Noordwijk, Z van Katwijk en Voorne) zijn de eerste ronde bij de km-blokken weggelaten 

om de vergelijking overzichtelijk te maken.  

Figuur 6 locaties Pq’s in 

de duinen van Voorne 

Foto 3 Voorbeeld van een permanent 

quadraad (pq) in de Duinen van Voorne ten 

westen van de Houten Paardjes en te bereiken 

vanaf parkeerterrein de Panroute. 

De hoekpunten liggen vast met spijkers in de 

grond die bij iedere herhaling opgespoord 

worden met een metaaldetector. (rechts op de 

foto ) 



Het totaal aantal soorten is bij vegetatieopnamen is vanzelfsprekend veel lager, omdat het gaat om een 

veel kleinere oppervlakte dat geïnventariseerd is. In figuur 7 is het totale oppervlak van de 

vegetatieopnamen weergegeven. Om een idee te krijgen hoe groot het is; voor Voorne is dat 0,4 promille 

van de oppervlak van de 12 km-blokken. Die kleine oppervlak is dan wel veel intensiever onderzocht. Ook 

heeft de variatie van het gebied invloed op het aantal soorten. Per gebied is geprobeerd van alle 

terreintypen opnamen te monitoren. Door verandering in het terrein, zijn van sommige typen onvoldoende 

reeksen uit de drie perioden mogelijk. Deels zijn reeksen gestopt na vergraven en missen de laatste ronde 

en b.v. herstelde-  of nieuw gegraven duinpoelen missen de eerste periode. Wateren zijn hierdoor 

ondervertegenwoordigd. Figuur 7 geeft een overzicht waar welke vegetatietypen zijn opgenomen. 

Vegetatietypen kunnen ook sterk verschillend zijn. Zo zijn de duinvalleien van Goedereede kleiner en 

gemiddeld droger, omdat ze in een oud duingebied gebied liggen en het reliëf daar veel minder is (West, 

Middel en Oostduinen) zie foto 5. Goedereede is ook arm aan duinbos. Dat is mede de oorzaak van kleine 

oppervlakte van de pq’s (boven de kolom). Bosproefvlakken zijn gemiddeld 100-150 m2 en met name 

duingraslanden en droge valleien vaak maar 4 m2. Onder de bossen op Voorne vallen ook 

meidoornstruwelen hoger dan 6 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 4 en 5   Duinvallei in Duinen van Voorne (links) Westduinen op Goedereede (rechts) 

Gemiddeld aantal soorten 

per vegetatieopname 

bos  24 (50) 

struweel 23 (51) 

valleien  28 (67) 

open duin 26 (55) 

Tussen haakjes staat de 

gemiddelde indicatie 

natuurwaarde (log. schaal) 

om aan te geven welke 

biotopen het belangrijkst 

zijn. In de duinen zijn dat de 

valleien. Opp. m2   4713              4028              3757              3240               1066  

locaties      112                136                 76                  128                  70      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De procentuele toename van het aantal soorten is beduidend kleiner bij de vegetatieopnamen dan de 

toename van het aantal soorten binnen de km-blokken in de duinen van Voorne en vooral ten zuiden van 

Katwijk. Ten noorden van Noordwijk is het toenameverschil beperkt. Gemiddelde toename binnen km-

blokken heel Nederland is 33%. Binnen de vegetatieopnamen in de duinen van heel Zuid-Holland is dit 4%. 

Gebied  /  inventarisatiemethode Toename bij 
opnamen 

Toename bij 
km-blokken 

Duinen van Voorne 2,5% 12,3% 

Duinen Zuid van Katwijk 13,2% 39% 

Duinen Noord van Noordwijk 3% 4,7% 

 

De belangrijkste reden is dat bij vegetatieopnamen er geen verschillen zijn door inventarisatiemethode. De 

proefvlakken zijn exact gelijk en volledig onderzocht door mensen met vergelijkbare soortenkennis. In km-

blokken heeft het verschil in looproute binnen de km-blok, de kennis van de flora en minder systematisch 

noteren van soorten die al of niet tot de Nederlandse flora behoren. 

Figuur 8 A en B.  Aantal soorten op basis van A: 3 perioden van 522 vegetatieopname-locaties in Zuid-

Hollandse duingebieden verdeeld over 5 gebieden en B: perioden van 96 km-blokken in 8 duingebieden 

in Nederland (12 per gebied) 



Verandering van soorten en soortgroepen in de tijd 

Bij de verandering van zeldzamere soorten is vaak niet te bepalen of de verandering significant is.  

In tabel 2a staat het aantal soorten, die al of niet significant, voor- of achteruit gaan op Voorne en voor 

dezelfde set soorten in alle Zuid-Hollandse duinen. In de Duinen van Voorne zijn slechts 24 soorten 

significant veranderd (sign.1-of 5%) Dat is ca. 8,5% van het totaal aantal soorten van 483. In Zuid-Holland is 

dat ca. 33%. Het veel lagere percentage komt door het lage aantal waarnemingen binnen 112 

opnamelocaties tegenover de 522 in de hele Zuid-Hollandse duinen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Door niet alleen significant veranderende soorten in de analyse mee te nemen, maar ook soorten die meer 

dan 10 x zijn gevonden en minimaal 25% veranderen, is een beter beeld te vormen van het verschil in de 

Duinen van Voorne en de rest van de Zuid-Hollandse duinen. 

Door te kijken naar soortgroepen vergroot het aantal waarnemingen en is meer te zeggen over de 

verandering in een biotoop of milieu. Hier maken we gebruik van de trend van de soortgroepen binnen een 

set van 410 opnamelocaties (1230 opnamen) in het Zuid-Hollands duingebied buiten Voorne en van 112 

locaties (336 opnamen) in de duinen van Voorne. In figuur 8 zien we dat soorten van droge open duinen op 

Voorne sterker achteruit gaan dan in de rest van Zuid-Holland. Dat geld in mindere mate voor 

houtgewassen, en zoom- en bossoorten en valleisoorten. Het aantal blad- en korstmossen gaan overal 

sterk achteruit. Dezelfde soorten als die van Voorne zijn in de figuur opgenomen in Zuid-Holland. Hierdoor 

konden soorten in de categorie ‘ca. gelijk’ terecht komen. 

Tabel 2a Aantal soorten met 
significante en niet significante 
verandering in de Duinen van 
Voorne (verticaal) en Zuid-
Holland (horizontaal) si
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significant Voorne achteruit 11 1 1 3 1 17 

significant Voorne vooruit 0 12 0 0 3 15 

niet significant Voorne gelijk 4 4 26 34 25 93 

niet significant Voorne achteruit 27 1 24 96 18 166 

niet significant Voorne vooruit 4 29 25 13 121 192 

totaal 46 47 76 146 168 483 

Figuur 8 Voor- en achteruitgang van soortgroepen in Voorne en Zuid-Holland op basis van 

vegetatieopnamen. Er is gerekend met soorten die een significante verandering geven en of  meer dan 

25% voor of achteruit gaan op Voorne. (173 soorten) 



Veranderingen van soorten  

Bij analyse van vegetatieopnamen zijn veranderingen in presentie vast te stellen, maar ook veranderingen 

in de bedekkingsgraad. Bedekking  van een plant in een vegetatieopname is het percentage van de grond 

dat bedekt wordt door die plant. Van bovenaf gezien en haaks op de bodem. 

In tabel 2b zijn het aantal soorten (> 5x gevonden) weergegeven die toe- of afnemen in bedekking, of ca. 

gelijk blijven per biotoop. In tabel 2c is de verandering in bedekking uitgezet tegen de verandering van 

presentie. Wanneer soorten verdwijnen uit een opname, dan zijn dat veelal soorten met een lage 

bedekkingsgraad. Populaties die een hoge bedekkingsgraad hebben, zijn over het algemeen meer stabiel. 

Dat geld vooral voor meerjarige planten. Hierdoor kan bij een afname in presentie de gemiddelde 

bedekkingsgraad toenemen en andersom kunnen er enkele exemplaren van een soort in een opname 

nieuw gevonden worden wat de gemiddelde bedekking laat dalen (groene vlakjes in tabel 2c). Binnen de 

soortgroepen uit tabel 2b zien we dat het aantal soorten waarvan de procentuele bedekking afneemt 

groter is dan waar de bedekking toeneemt. Met name in duinvalleien, duingrasland en droog open duin. 

Struiken nemen in meer soorten toe dan af in bedekking. Bij bomen zien we dat niet, mogelijk door 

boomziekten of kapbeleid. 

 Tabel 2b 
Verandering in procentuele bedekking 

van planten en mossen op Voorne 

soortgroep afname gelijk toename totaal 

duinvalleien 25 9 10 44 

Vallei, natte ruigte 6 7 3 16 

zilt tolerant 3   2 5 

grasland 9 14 7 30 

duingrasland 13 17 6 36 

droog open duin 8 10 1 19 

ruigte 5 6 2 13 

zomen en bossen 8 13 10 31 

bomen 4 9 5 18 

struiken 4 7 11 22 

bladmossen 10 9 10 29 

korstmossen 3 1   4 

Eindtotaal 98 102 67 267 

     

 Tabel 2c 
Verandering in procentuele bedekking 

van planten en mossen op Voorne 

Presentie  afname gelijk toename totaal 

afname 44 33 9 86 

gelijk 30 40 26 96 

toename 24 29 32 85 

Eindtotaal 98 102 67 267 

 

In tabel 3 zijn voorbeeldsoorten uit de groepen op basis van vegetatieopnamen in de Duinen van Voorne. 

Naast opnamen in de Duinen van Voorne is de verandering van alle overige duinen in Zuid-Holland, de 

verandering van soorten in 1130 Pq’s in heel Zuid-Holland, (dus ook buiten de duinen) en de verandering in 

de bedekking van soorten. Tussen haakjes staat de verandering plus of min 10-25%. Omdat bij 

vegetatieopnamen ook de mossen en korstmossen zijn opgenomen, zijn ook hiervan voorbeelden van 

opgenomen.  

 

 



Tabel 3 PQ-‘s  
voorbeeldsoorten 
uit de groepen in 
vegetatieopnamen Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Voorne 

Zuid-Holland 
duin 

heel Zuid-
Holland  

 
Gemiddelde 
Bedekkings-
graad Voorne 

droog open duin Muurpeper Sedum acre sterk achteruit achteruit sterk achteruit sterk achteruit 

droog open duin Ruw vergeet-mij-nietje Myosotis ramosissima sterk achteruit ca. gelijk ca. gelijk achteruit 

droog open duin Duinzwenkgras Festuca arenaria nieuw sterk vooruit sterk vooruit ca. gelijk 

duingrasland Veldbeemdgras Poa pratensis achteruit (achteruit) achteruit achteruit 

duingrasland Grote tijm Thymus pulegioides achteruit achteruit sterk achteruit sterk achteruit 

duingrasland Veldereprijs Veronica arvensis sterk achteruit achteruit ca. gelijk ca. gelijk 

duingrasland Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata sterk vooruit sterk vooruit vooruit vooruit 

duingrasland Gewone rolklaver Lotus corniculatus vooruit  (achteruit)  (achteruit) achteruit 

duingrasland Bezemkruiskruid Senecio inaequidens nieuw nieuw nieuw (vooruit) 

grasland Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis verdwenen achteruit ca. gelijk ca. gelijk 

grasland Smalle weegbree Plantago lanceolata sterk vooruit sterk vooruit ca. gelijk achteruit 

grasland Scherpe boterbloem Ranunculus acris sterk vooruit sterk vooruit ca. gelijk ca. gelijk 

grasland Vogelwikke Vicia cracca vooruit vooruit (vooruit) ca. gelijk 

valleisoort Moeraswalstro Galium palustre sterk achteruit ca. gelijk vooruit sterk achteruit 

valleisoort Geelgr. + Dwergzegge Carex oederi achteruit achteruit sterk achteruit (vooruit) 

valleisoort Waterpunge Samolus valerandi achteruit ca. gelijk sterk vooruit sterk vooruit 

valleisoort Drienervige zegge Carex trinervis vooruit ca. gelijk achteruit achteruit 

valleisoort Teer guichelheil Anagallis tenella sterk vooruit sterk vooruit vooruit vooruit 

valleisoort Tweerijige zegge Carex disticha sterk vooruit mogelijk vooruit ca. gelijk ca. gelijk 

valleisoort Zeegroene zegge Carex flacca sterk vooruit sterk vooruit ca. gelijk (vooruit) 

valleisoort Tormentil Potentilla erecta sterk vooruit sterk vooruit (vooruit) sterk vooruit 

zilt-tolerant Zilte zegge Carex distans sterk achteruit sterk achteruit sterk vooruit ? 

zilt-tolerant Melkkruid Glaux maritima sterk achteruit sterk achteruit ca. gelijk achteruit 

zilt-tolerant Zilt torkruid Oenanthe lachenalii sterk vooruit sterk vooruit achteruit vooruit 

ruigte Kleefkruid Galium aparine achteruit ca. gelijk sterk vooruit achteruit 

ruigte Grote brandnetel Urtica dioica achteruit ca. gelijk vooruit sterk achteruit 

ruigte IJle dravik Anisantha sterilis sterk vooruit sterk vooruit ca. gelijk sterk vooruit 

akkersoort Vogelmuur Stellaria media sterk achteruit achteruit achteruit ca. gelijk 

akkersoort Akkermelkdistel s,l, Sonchus arvensis achteruit sterk achteruit achteruit ca. gelijk 

akkersoort Heermoes Equisetum arvense sterk vooruit vooruit ca. gelijk achteruit 

zoom-bossoort Boskruiskruid Senecio sylvaticus sterk achteruit sterk achteruit achteruit ca. gelijk 

zoom-bossoort Ruig viooltje Viola hirta achteruit achteruit sterk achteruit vooruit 

zoom-bossoort Groot heksenkruid Circaea lutetiana vooruit sterk vooruit sterk vooruit ? 

zoom-bossoort Bosaardbei Fragaria vesca sterk vooruit sterk vooruit achteruit sterk vooruit 

zoom-bossoort Bosandoorn Stachys sylvatica sterk vooruit sterk vooruit sterk vooruit sterk achteruit 

zoom-bossoort Fijne kervel Anthriscus caucalis nieuw sterk achteruit sterk achteruit ? 

houtgewas Duindoorn Hippophae rhamnoides sterk achteruit vooruit  (achteruit) sterk vooruit 

houtgewas Gewone vlier Sambucus nigra sterk achteruit achteruit ca. gelijk ca. gelijk 

houtgewas Zwarte den Pinus nigra achteruit ca. gelijk ca. gelijk vooruit 

houtgewas Ratelpopulier Populus tremula mogelijk vooruit ca. gelijk  (vooruit) (achteruit) 

houtgewas Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna vooruit vooruit vooruit achteruit 

houtgewas Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus vooruit vooruit sterk vooruit vooruit 

houtgewas Hulst Ilex aquifolium sterk vooruit sterk vooruit sterk vooruit sterk vooruit 

mos Gewoon kantmos Lophocolea bidentata verdwenen sterk achteruit  (achteruit) ? 

mos Bleek dikkopmos Brachythecium albicans sterk achteruit achteruit achteruit sterk achteruit 

mos Klein duinsterretje Syntrichia rur. v. calcicola achteruit sterk achteruit sterk achteruit ca. gelijk 

mos Gedraaid knikmos Bryum capillare mogelijk vooruit ca. gelijk ca. gelijk vooruit 

mos Smaragdmos Homalothecium lutescens sterk vooruit sterk vooruit sterk vooruit sterk vooruit 

mos Groot laddermos Pseudoscleropodium pur. sterk vooruit sterk vooruit sterk vooruit sterk vooruit 

mos Duinsnavelmos Rhynchostegium megapol sterk vooruit sterk vooruit sterk vooruit sterk vooruit 

korstmos Gewoon kraakloof Cetraria aculeata verdwenen sterk achteruit verdwenen ? 

korstmos Duinbekermos Cladonia pocillum sterk achteruit sterk achteruit sterk achteruit achteruit 

korstmos Gevorkt heidestaartje Cladonia furcata achteruit achteruit achteruit sterk achteruit 

korstmos Vals rendiermos Cladonia rangiformis achteruit ca. gelijk ca. gelijk ca. gelijk 

 

  



Droog open duin 

Droge open duinen groeien dicht met duingrasland of struweel. Muurpeper en Ruw vergeet-mij-nietje gaan 

ook in bedekking (sterk) achteruit. Terrestrische korstmossen die ook in open duin staan gaan ook sterk 

achteruit of verdwijnen.  

Duingrasland 

Opvallend is de achteruitgang van Veldbeemdgras als soort die zo algemeen lijkt. Soorten die profiteren 

van stikstof als Gewoon biggenkruid en Bezemkruiskruid nemen sterk toe. Ook de bedekking in de 

opnamen. 

Graslanden 

In deze groep zitten soorten die je ook vind in bermen en kruidenrijk grasland en profiteren van meer 

stikstof in de bodem. Met uitzondering van Akkervergeet-mij-nietje zien we vooruitgang van de 

voorbeeldsoorten. 

Valleisoorten 

In de duinvalleien van Voorne gaan meer soorten vooruit dan achteruit (zowel totaal als in de 

voorbeeldsoorten). Waterpunge is een pioniersoort die profiteert van nieuwe of afgeplagde valleien, maar 

verdwijnt weer als de vallei dichtgroeit. Hetzelfde zie je bij Dwergzegge (Geelgroene zegge komt minder 

voor) Teer guichelheil gaat overal vooruit of sterk vooruit. Ook de bedekking neemt overal toe binnen de 

opnamen.  

Zilt-tolerante soorten 

Deze kleine groep vinden we ook in duinvalleien, vooral in jonge recent gevormde valleien. Naar mate de 

vallei ouder wordt, verdwijnen zilt-tolerante soorten door verzoeting. Sommige soorten houden lang stand, 

of blijven. Zilt torkruid vinden we regelmatig in verruigde delen van valleien. 

Ruigte en akkersoorten 

Vegetatieopnamen van akkers en, in mindere mate, in echte ruigten, zijn weinig of niet opgenomen in de 

meetnetten. De voorbeelden zijn dan ook soorten die regelmatig in andere milieus staan. Zo staan Grote 

brandnetel en Kleefkruid veel in bossen, maar gaan daar achteruit door verschraling of concurrentie van 

b.v. bramen. Akkermelkdistel kent een varieteit ‘maritimus’, die we vinden in open buitenduinen. Door 

sluiting van de vegetatie gaat de soort achteruit. 

Zoom-bossoorten 

In deze groep zitten zowel soorten die in gesloten bos, als bosranden en struwelen staan. Soorten van meer 

open bossen en bosranden als Boskruiskruid en Ruig viooltje gaan overal achteruit. De echte bossoorten 

gaan vooruit. De bosstructuur verbeterd in de loop der jaren. Waarschijnlijk is het een natuurlijk proces wat 

we hier zien. Fijne kervel staat vooral onder duinstruweel gaat overal achteruit, maar heeft zich op Voorne 

gevestigd binnen de opnamen. 

Houtgewassen 

Veel houtgewassen gaan vooruit. Met name de stuiken Eenstijlige meidoorn, Wilde kardinaalsmuts en 

Hulst. Ratelpopulier en Meidoorn worden ook wel gekapt daardoor zie je de bedekking achteruitgaan. 

Omdat niet altijd de stobben worden weggehaald, loopt Meidoorn wel weer uit en verdwijnt niet uit de 

opnamen. Vlier gaat sterk achteruit. Lokaal zie je vlierstruwelen op een natuurlijke manier afgestorven. 

Duindoorn wordt ook gerooid en/of geplagd. Waar Duindoorn blijft staan, groeit het struweel dicht, 

waardoor de bedekking toeneemt. 

Mossen en korstmossen 

Veel soorten korstmossen gaan in alle duingebieden sterk achteruit. Gewoon kraakloof is binnen de 

vegetatieopnamen op Voorne verdwenen. Bij de mossen gaan met name soorten van open duin achteruit 

als Klein duinsterretje en Bleek dikkopmos en soorten van gesloten vegetaties doen het goed als Groot 

laddermos, Smaragdmos en Duinsnavelmos. 

  



Veranderingen van soorten geven bij vegetatieopnamen vaak een ander beeld dan bij veranderingen in km-

blokken. (tabel 4) Vegetatieopnamen van pq’s laten vaak een scherpere verandering zien en ze zijn eerder 

waar te nemen. In tabel 4 is de sterkste verandering van soorten in het geel aangegeven. Opgenomen zijn 

soorten die in tabel 1 (voorbeelden uit verandering in km-blokken) en tabel 3 (voorbeelden uit verandering 

in vegetatieopnamen) zijn opgenomen. Soorten die veel kleine populaties in een km-blok hebben en ook in 

vegetatieopnamen zijn opgenomen kunnen verdwijnen uit de opnamen waarbij er nog veel populaties in 

het km-blok overblijven. Omdat het onderzochte oppervlak bij pq’s klein is, kunnen ook soorten gemist zijn 

en later verschijnen zoals b.v. Fijne kervel.  Ook zie je binnen de opnamen een verandering in de bedekking 

van de bodem door de soort. Vooral bij soorten die kruipend over de bodem groeien. Bij Teer guichelheil 

neemt de bedekking sterk toe en bij Zeegroene zegge neemt die bepert toe, maar bij Melkkruid gaat de 

bedekking juist sterk achteruit. (niet opgenomen in de tabel) Bij b.v. Hulst neemt niet alleen het aantal 

exemplaren toe, maar ook de omvang per individu toe, wat zich vertaald in een sterke toename van de 

bedekking. Zie ook in tabel 3. Bij bossen en struwelen is die bedekking van groot belang. Zie ook bij 

behandeling van bossen en struwelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 4. Verschil van veranderingen in de Duinen van Voorne en de duinen in Zuid-Holland 

tussen opnamen en km-blokken. Geel is de sterkste verandering in Voorne of Z-H. 



Bossen en struwelen 

De bossen en struwelen in de Duinen van Voorne zijn zeer verschillend van karakter. In de binnenduinrand 

vinden we vochtige tot droge bossen met Eik, Beuk en Esdoorns die vaak tot de landgoedzone gerekend 

kunnen worden, maar ook bossen met als belangrijkste soort de Meidoorn, wat eigenlijk struwelen zijn. In 

de valleien, natte, deels onderwater staande bossen met Grauwe wilg, Els en Zachte berk. In het open duin 

komen we duindoornstruweel tegen en lage struwelen van Liguster en Kruipwilg. 

Zoals in veel duingebieden is het dichtgroeien van het gebied door struweel een probleem. Er wordt veel 

struweel afgezet en/of afgeplagd.  

 

 

In figuur 8 zien we het dichtgroeien van open duin, duingraslanden en noordhellingen en in mindere mate 

de valleien. Bij valleien gaat het vooral om Kruipwilg en opslag van Els, Berk en Grauwe wilg. In het open 

duin is Duindoorn de belangrijkste soort. Steeds meer groeien open duinen in de eerste duinerij dicht met 

struweel. In duingrasland en noordhellingen ook wel Kruipwilg (droge hoge vorm) Wilde liguster en 

Kardinaalsmuts. In deze 4 biotopen zien we zowel de bedekking als de hoogte toenemen met name in het 

open duin. Struwelen zien we eerst nog de hoogte toenemen tot een hoogte wat boven maximum hoogte 

van Duindoorn. Dat komt omdat ook b.v. Meidoorn en Vlier er door kan zitten. De bedekking neemt bij 

struweel af door kappen en rooien.  

In de figuur 8 zit nog niet de grote rooiacties van het laatste decennium op Voorne omdat er te weinig 

opname lagen in de inmiddels gerooide struwelen. Inmiddels liggen daar wel meetpunten. In de droge 

bossen gebeurd niet veel met de struiken. In deze bossen gaat struweel als die bestaat uit boomsoorten als 

Lijsterbes, Esdoorn en Gewone es over naar de boomlaag of er komt na kappen van bomen weer ruimte 

voor nieuw struweel.  In nat bos is in de struiklaag Grauwe wilg de belangrijkste soort die vooral in de 

breedte groeit waarbij wel de bedekking toeneemt, maar de hoogte weinig. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorbeelden van een reeks vegetatieopnamen 

In tabel 7 (Bijlage 1) zijn drie permanente kwadraten opgenomen met een reeks van respectievelijk 6, 9 en 

9 opnamen tussen de jaren 1994 en 2019 van openduin naar struweel 

Opname 1 is in 2000 een vrij open vegetatie met mossen als Groot duinsterretje en Gewoon purpersteeltje,  

Helm en kruiden van voedselrijke grond als Klein streepzaad, Teunisbloem (niet op soort) en Canadese 

fijnstraal. Duindoorn is met enkele jonge planten aanwezig, maar bedekt ruim minder dan 5%. In 2004 is 

Duindoorn al toegenomen tot ruim 15% en in 2008 naar ca. 60%. Het aantal soorten neemt dan ook sterk af 

van 21 naar 6 soorten. In 2013 is het volledig dichtgegroeid met Duindoorn. 2016 treden ook soorten van 

voedselrijke milieus op als Grote brandnetel en Bitterzoet. 

Opname 2 is in 1994 een noordhelling met belangrijke soorten als Kruisbladgentiaan en Nachtsilene, maar 

ook al soorten die dichtgroeien aangeven als Duinriet en Dauwbraam. Na 1998 verdwijnen deze belangrijke 

soorten maar nemen soorten als Muizenoor en Geel walstro toe. Ook verschijnen Bevertjes en Brunel 

frequenter. In 2006 verdwijnen de meeste korstmossen en neemt de  constant  aanwezige Meidoorn in 

bedekking toe.  Na 2010 is de vegetatie gekapt en weggehaald, wat te zien is aan dat onbegroeid tot boven 

de 85% is toegenomen. In 2014 zie je al weer soorten terugkomen en  in 2017 verschijnen weer soorten 

van open duin als Zanddoddegras, Kandelaartje en Veldhondstong. De mossen hebben ook hun eigen 

verloop. Gesnaveld klauwtjesmos is bij aanvang de grootste bedekker. Verder Groot vedermos en Groot 

laddermos. Voor het kaal maken na 2010 is Groot vedermos de hoogst bedekker en is Gesnaveld 

klauwtjesmos de begeleider. Groot vedermos is een typische soort van noordhellingen en kan prima tegen 

enige toename van struweel. 

Opname 3  is in 1994  een duingrasland met gesloten wat zure mosvegetatie met Gewoon gaffeltandmos 

en Heideklauwtjesmos.  Duinriet is ruim aanwezig maar ook Stijve ogentroost, Vroege haver en 

Schermhavikskruid. In de loop van de jaren neemt Dauwbraam toe, maar ook Gewone veldbies en 

Muizenoor. Wanneer in 2003 Meidoorn in bedekking toeneemt,  nemen veel soorten weer af. Waaronder 

ook de korstmossen. Groot laddermos neemt samen met de Meidoorn toe. In 2019 heeft Meidoorn een 

hoge bedekking, samen met Dauwbraam. Het aantal soorten is dan van 27 in 2003 gedaald naar 17. 

In tabel 8 (Bijlage 2) zijn drie permanente kwadraten opgenomen met een reeks van respectievelijk 10, 9 en 

6 opnamen tussen de jaren 1994 en 2019 van bossen 

Opname 4 is een strijd te zien tussen bomen. Eerst een bos waarin Gewone esdoorn dominant is. Met 

verder Beuk, Iep, Zomereik en Gewone es. In de ondergroei soorten van voedselrijke bodem als Gewone 

brandnetel en Zevenblad. In eerste instantie zien we toename van Gewone esdoorn en Zomereik en een 

afname van het aantal kruiden. Na terugval van vooral Gewone esdoorn, zien we weer groei van kruiden, 

maar wanneer de Beuk verder uitgroeit en veel licht weg neemt, gaat het aantal kruiden weer omlaag. Een 

bekend proces in beukenbossen, die door dicht bladerdek en ook dichte wortelmat weinig ruimte overlaat 

aan andere planten. Gewone esdoorn kan ook gekapt zijn als beheermaatregel. 

Opname 5 verliest een aantal soorten door toename van Gewone- en dauwbraam en waarschijnlijk 

verdroging. Te zien aan het verdwijnen van Watermunt en Kale jonker. Het sluiten van de boomkruin zal 

hier ook aan bijgedragen hebben. Voor de Gewone es was dat tijdelijk. Of de essentakziekte de afname 

heeft veroorzaakt is niet te achterhalen. 

Opname 6 Hier is berkenbos gekapt ten behoeve van open duin. 5 à 6 jaar na de kap vinden we de meeste 

soorten in aantal. Daarna verdwijnen pioniersoorten weer. 

 

 

 

  



Voorbeelden van verandering door successie of beheer in beeld  

Van de opnamelocaties zijn foto’s gemaakt om het terugvinden te vergemakkelijken. Deze geven ook een 

beeld van de successie en beheer.  
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Voorbeeld van ontwikkeling in beeld 

Foto 1,2 en 3 is dezelfde opnamelocatie in 2006, 2016 en 2019. Hier zien we natuurlijke 

ontwikkeling. De boom met de groene klapper is het hoekpunt van de opname en is omgevallen. In 

enkele bomen is de kromming in takken op al de foto’s terug te vinden. Gewone  salomonszegel is 

op alle foto’s aanwezig.  

Foto 4 en 5 zijn voorbeelden van effecten op vegetatie. Foto 4 is een veepad door de opnamen 

gelopen en op foto 5 is duin overstoven door open halen van de eerste duinenrij. 
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Nog één locatie uit twee jaar (1994 en 2019) Ook al groeien er geen struiken in het pq, is het 

effect van schaduw en bladval goed te zien. 



Voor- en achteruitgang van drie soortgroepen in vijf Zuid-Hollandse duingebieden per biotoop op grond 

van vegetatieopnamen. 

In tabel 10 zijn de percentages achteruitgang en verdwenen soorten afgetrokken van de vooruitgang of 

nieuw gevonden soorten. De verandering is bepaald tussen ronde 1 van 1990 

Dit is per gebied en per biotoop in de tabel gezet voor vaatplanten, blad,- en korstmossen, soorten die 

minder dan 5 x zijn aangetroffen en het totaal van alle soorten.  

Een negatieve waarde betekend dat er meer soorten zijn achteruitgegaan of verdwenen dan dat er 

soorten zijn verschenen of vooruitgegaan. Soorten die ongeveer gelijk gebleven zijn (+ of – 10%), zijn niet 

in de tabel opgenomen. Dat geld voor ca. 30% van de soorten.  

Opvallende verandering per soortgroep 

Vaatplanten (tabel 10A) 

De planten zijn ingedeeld naar biotopen waar zij het meest aangetroffen worden. Maar ook kunnen zij op 

in andere biotopen aangetroffen worden. Zo kunnen b.v. soorten die veel op akkers aangetroffen worden 

ook gevonden worden in duingrasland na verstoring. Het wil dus niet zeggen dat er opnamen liggen in 

akkers in het duin, die er ook (nagenoeg) niet zijn. Opvallende waarden zijn de sterke toename van soorten 

(plus 16,2%) van bossen, boszomen en struwelen in de duinen tussen Den Haag en Katwijk. Hier vinden we 

de grootste oppervlak aan bos met de grootste ouderdom. De achteruitgang binnen duingrasland is ten 

zuiden van Den Haag het grootst (min 5,1%). In het noordelijk deel (Westduinpark) zijn grote delen destijds 

dichtgegroeid met Rimpelroos en is veel afgegraven. In het zuidelijk deel (Kapittelduinen) gaat dat vooral 

om Duindoorn. Hierbij zijn ook kleine stukjes tussenliggend duingrasland verdwenen. Dichtgroeien met riet 

in de Kapittelduinen en het daarna afplaggen in de duinvalleien heeft positief gewerkt, wat te zien is aan de 

toename (plus 3%) De duingraslanden op Goeree en Voorne is de balans positief. 

Blad- en korstmossen (tabel 10B) 

De meeste mossen zijn toegedeeld aan het biotoop open duin en bossen en struwelen. Niet aan akkers en 

grazige vegetaties. De weinige soorten zijn aan overig toegedeeld omdat ze in veel biotopen groeien zoals 

Gewoon dikkopmos en Gewoon haakmos. In de open duinen zijn de mossen en vooral korstmossen 

dramatisch achteruitgegaan. Het sluiten van de zode en het dichtgroeien met struweel zijn sterk in het 

nadeel van de mossen. Het dichtgroeien is een natuurlijke successie die sterk beïnvloed wordt door 

stikstofdepositie. Afplaggen kan (tijdelijk) dat effect wegnemen. Duinvalleien geven het gunstigste beeld. 

Bijna 7% meer gaat vooruit dan achteruit. 

Soorten minder dan 5 maal gevonden (tabel 10C) 

In deze categorie komen ook de duinvalleien en de bossen- en struwelen het meest gunstig er uit met 4 tot 

5% meer soorten. De duinvalleien vooral op Voorne geven een grote vooruitgang van ca. 10%. 

Alle soorten totaal (tabel 10D) 

Over het geheel zien we dat de soorten vaatplanten en mossen van open duin in alle duingebieden zijn 

achteruitgegaan met 1 tot 6%. (tabel 10D)  Duingraslanden gaan ten zuiden van Den Haag het meest 

achteruit, gevolgd door de duinen ten noorden van Katwijk.  

Zetten we de duingebieden op volgorde van het meest vooruit van alle soorten, dan zien we:   

1. Duinen Den Haag-Katwijk  +11,5%,  

2. Duinen van Goedereede  +6,6%,  

3. Duinen van Voorne   +0,8%,  

4. Duinen Z. van Den Haag  -1,6%  

5. Duinen N. van Katwijk -11,5% 

Kijken we naar de veranderingen van de Km-blokken voor dezelfde gebieden (fig. 5). Het meest vooruit 

Duinen Den Haag-Katwijk (in fig. 5 Z van Katwijk) van de 5e naar de 2e plek. De Duinen van Voorne blijven 

gelijk op de 1e plaats en achteruit gaan de Duinen N. van Katwijk (in fig. 5 N. van Noordwijk omdat in de 

Coepelduinen geen km-blokken zijn geselecteerd) van de 2e naar de 5e plek. 

 



 Tabel 10A                 N (aantal) vaatplanten (> 5x gevonden)   

(toename + verschenen) minus 
(afname + verdwenen)  
vaatplanten in % 
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Duinen van Goedereede -3,0 3,9 -2,6 1,7 0,0 3,9 0,0   15 47 47 48 20 76 10 263 

Duinen van Voorne -3,1 2,8 0,9 1,2 -1,6 2,2 0,3   21 46 63 51 27 97 16 321 

Duinen Z. van Den Haag -1,7 -5,1 3,0 0,3 -2,0 2,4 0,3   21 47 46 54 30 84 14 296 

Duinen Den Haag- Katwijk 0,7 -1,4 -1,4 1,8 2,5 16,2 1,4   24 52 35 37 28 88 14 278 

Duinen N. van Katwijk -1,1 -4,2 0,0 -3,1 -0,8 1,1 0,4   26 52 34 43 26 68 13 262 

Duinen Zuid-Holland -0,3 -1,6 -1,1 0,3 -1,3 2,4 0,8   27 57 72 58 34 104 20 372 

                 

  Tabel 10B                 N blad- en korstmossen (> 5x gevonden)   

(toename + verschenen) minus 
(afname + verdwenen) 
bladmossen  
en korstmossen in % 
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Duinen van Goedereede -10,4 -2,1 8,3     2,1 4,2   24 6 7 0 0 6 5 48 

Duinen van Voorne -8,5 -3,4 8,5     -5,1 -5,1   25 9 8 0 0 11 6 59 

Duinen Z. van Den Haag -3,8 1,9 7,5     -3,8 0,0   26 5 6 0 0 10 6 53 

Duinen Den Haag- Katwijk -13,2 2,9 -2,9     -4,4 0,0   33 9 7 0 0 12 7 68 

Duinen N. van Katwijk -26,9 1,5 3,0     -1,5 -4,5   34 10 4 0 0 13 6 67 

Duinen Zuid-Holland -21,3 0,0 6,7     -3,8 -1,3   30 11 9 0 0 13 7 70 

                 

  Tabel 10C                 N minder dan 5 x gevonden soorten   

(toename + verschenen) minus 
(afname + verdwenen) lage 
presentie (<5 x gevonden) in % 
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Duinen van Goedereede 2,6 0,0 5,3 -2,6 5,3 5,3 -2,6   9 6 7 4 5 1 6 38 

Duinen van Voorne -2,0 -1,0 9,8 0,0 -3,9 2,9 -2,9   7 3 22 3 12 34 19 100 

Duinen Z. van Den Haag -5,3 -3,9 2,6 -1,3 3,9 3,9 0,0   10 3 12 9 14 19 9 76 

Duinen Den Haag- Katwijk 0,0 1,9 0,0 0,0 3,8 3,8 -3,8   9 10 5 1 3 18 7 53 

Duinen N. van Katwijk -4,5 -9,1 0,0   4,5 -6,8 6,8   11 4 2 0 8 12 7 44 

Duinen Zuid-Holland -1,3 -2,2 4,5 -1,8 1,3 3,9 -0,4   27 17 39 15 29 59 24 210 

                  

  Tabel 10D                 N alle soorten vaatplanten en mossen   

(afname + verdwenen)  minus 
(toename + verschenen) alle 
soorten vaatplanten en mossen 
in % 
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Duinen van Goedereede -3,5 2,5 0,0 0,9 0,6 5,7 0,3   48 59 61 52 25 83 21 349 

Duinen van Voorne -2,9 0,6 3,7 0,8 -1,9 1,5 -1,0   53 58 93 54 39 142 41 480 

Duinen Z. van Den Haag -1,6 -4,9 3,5 0,0 -0,7 1,9 0,2   57 55 64 63 44 113 29 425 

Duinen Den Haag- Katwijk -1,0 -1,0 -1,5 1,3 2,3 11,0 0,5   66 71 47 38 31 118 28 399 

Duinen N. van Katwijk -5,9 -4,0 0,5 -2,1 0,0 -0,3 0,3   71 66 40 43 34 93 26 373 

Duinen Zuid-Holland -2,9 0,6 3,7 0,8 -1,9 1,5 -1,0   84 85 120 73 63 176 51 652 

  



Belangrijkste invloeden op de duinen 

Stikstofdepositie 

Op de stikstofkaart van provincie Zuid-Holland (https://geo.zuid-holland.nl/kaart/stikstof/) is per km2 

gekeken naar percentage van de totale stikstofdepositie in heel Nederland in die vierkante kilometer 

terecht komt. Per N2000-gebied bepaald wat de oppervlakte is die boven het gemiddelde aan stikstof 

ontvangt en uitgedrukt in procenten van het gehele gebied. Dit geeft een indicatie welk gebied het meeste 

last heeft van stikstofdepositie. Ten zuiden van Den Haag ontvangt het Westduinpark op ca. 90% van de 

oppervlakte meer dan gemiddeld stikstof, Solleveld/Kapittel duinen ca. 25%. Ten noorden van Katwijk ca. 

11%, waarvan de Coepelduinen ca. 50%, maar Kennemerland Z-H-deel 7%. Duinen van Goedereede 

ontvangt ca. 25% van de oppervlakte meer dan gemiddeld stikstof. Weinig oppervlakte ontvangt stikstof 

ten Zuiden van Katwijk (Mijendel-Berkheide) ca. 5% en het minst Duinen van Voorne ca. 1%. In de 

beschrijving  van de N2000-gebieden wordt in elk gebied gemeld dat te stikstofbelasting te hoog is. Ook in 

de Duinen van Voorne. 

Beweiding 

in veel gebieden word beweiding ingezet als beheermaatregel. Behalve in de Coepelduinen (m.u.v. de 

afgesloten paardenwei) wordt in alle gebieden beweiding ingezet. Veelal runderen, maar ook geiten b.v. 

ten zuiden van Den Haag, paarden b.v. in de Westduinen op Goeree en schapen b.v. in een deel bij De Zilk 

ten noorden van Katwijk. Regelmatig meerdere soorten grazers per gebied. Natuurlijke begrazing gebeurd 

deels door konijnen, reeën en damherten. Voor een goed resultaat is zowel de soortkeuze als het aantal 

per hectare van belang. Overbegrazing kan leiden tot verarming. Dat geld ook voor overbezetting van 

natuurlijke grazers 

Terugzetten van struwelen en bossen 

Alle gebieden hebben te maken met dichtgroeien van het duin. Vooral door duindoorn. In Natura 2000-

gebieden is er een behoudsdoelstelling van duindoornstruwelen. Duindoorn kan onder invloed van 

stikstofdepositie uitbreiden en als duindoorn er eenmaal staat brengt de stuik ook zelf stikstof in de bodem 

door stikstofknollen aan de wortels. Het aantal soorten neemt dan ook af. Als er ten behoeve van 

duingrasland en open duin het nodig is wordt een uitzondering gemaakt. Hierdoor zien we op grote schaal 

dat duindoorn verwijderd word. Bij herstel van de vegetatie neemt het aantal soorten weer toe totdat de 

duindoorn weer sterk uitloopt. Bij volledige verwijdering van ook het wortelstel, wordt de bodem sterk 

verstoord en heeft een langere tijd nodig voor herstel, maar weer dichtgroeien wordt vertraagd. In alle 

gebieden is dit een uitgevoerde maatregel.  

Maaien, chopperen en plaggen 

Bij maaien worden de vegetatie afgemaaid en afgevoerd. Hierdoor worden voedingstoffen afgevoerd en 

verschraald de bodem. Op schralere bodem is er minder concurrentie van snelgroeiende planten, waardoor 

de soortenrijkdom kan toenemen. In verschillende duingebieden word gemaaid met name in duinvalleien. 

Duinvalleien zijn het meest geschikt, omdat ze meestal vlak liggen. Maaien is vaak jaarlijks of tweejaarlijks, 

of gefaseerd afhankelijk van de productie van planten (dichtheid en hoogte). Gefaseerd maaien is ook 

positief voor de insecten en andere fauna. 

Chopperen is eigenlijk diep maaien en afvoeren. Dat kan het beste plaatsvinden als de humuslaag 

(halfverteerde plantenresten) niet dikker is dan enkele centimeters. Hierdoor worden meer voedingstoffen 

afgevoerd. 

Plaggen 

Bij plaggen wordt de bovenlaag in zijn geheel afgegraven, waardoor alle voedingstoffen die in de bodem 

zijn gespoeld worden afgevoerd. De dikte van de af te graven laag is verschillende en afhankelijk hoe diep 

de voedingstoffen in de bodem zit. Tussen den Haag en Katwijk is daar al vroeg mee gestart met goede 

resultaten. Toch is het resultaat niet altijd goed, omdat met de bovenlaag ook de zaden die in de bodem 

zitten ook afgevoerd worden. Ook hier geld een goede voorbereiding voor.  

  

https://geo.zuid-holland.nl/kaart/stikstof/


Samenvatting 

Voor de uitgave “Duinen en mensen. Voorne” is de vraag gesteld: Zijn de Duinen van Voorne nog steeds het 

rijkste duingebied aan planten? Om de vraag te beantwoorden is een studie gemaakt van verschillende 

gegevensstromen. Gebruikt zijn inventarisaties van de flora middels plantenlijsten per vierkante kilometer 

(km-blok) van Floron (Floristisch onderzoek Nederland) en van vegetatieopnamen verzameld door Provincie 

Zuid-Holland in het kader van inventarisatie en monitoring van de vegetatie in Zuid-Holland. 

Vegetatieopnamen zijn kleine proefvlakken waar nauwkeurig de voorkomende flora word beschreven. 

De gegevens van de km-blokken (12 per gebied) zijn door heel Nederland verzameld, waardoor een 

vergelijking van de meeste duingebieden mogelijk was. De gegevens van vegetatieopnamen zijn geschikt 

voor ontwikkeling in Zuid-Hollandse duingebieden. Beide type gegevens worden al over langere tijd 

verzameld waardoor ook een ontwikkeling is vast te stellen. Middels km-blokken kan verder in de tijd 

teruggekeken worden (vanaf 1900) waarbij de manier van inventariseren veranderd is. Per km-blok is 

alleen de presentie genoteerd in de eerste periode. De laatste periode zijn voor een periode ook 

hoeveelheden genoteerd. De konden daardoor niet gebruikt worden voor de ontwikkeling in de tijd.  

De vegetatieopnamen (1566) gaan terug tot ca. 1975, maar zijn in de loop van de tijd niet veranderd. Ook is 

de hele periode de hoeveelheid van alle gevonden planten. Alle gegevens zijn voorbewerkt en 

gecontroleerd om de sets zo goed mogelijk bruikbaar te maken. 

Conclusies 

Op grond van de km-blokgegevens is vast gesteld dat de Duinen van Voorne nog steeds voor de flora het 

rijkste gebied is in Nederland. Alle duinen gaan in aantal soorten vooruit, wat voor een deel komt door 

anders inventariseren, maar ook zeker door maatregelen ter verbetering van de natuur in het duingebied. 

Wel zijn de duinen tussen Den Haag en Katwijk sterker vooruit gegaan dan andere gebieden en komt in de 

buurt van de Duinen van Voorne. De soortenrijkdom van duinen ten Noorden van Noordwijk zijn het minst 

vooruitgegaan en in veel biotopen achteruitgegaan. In veel gebieden zie je een lichte achteruitgang in het 

aantal soorten in de periode 1990-2004.  

Op grond van vegetatie-opnamen zien we hetzelfde beeld in volgorde van rijkdom inclusief de dip in de 

periode 1990-2004, alleen op een veel lager niveau. De oppervlakte onderzocht gebied is bij km-blokken 

heel veel groter dan de totale oppervlakte van de vegetatieopnamen. Ook zijn vegetatieopname niet in alle 

biotopen opgenomen. Er zijn b.v. geen opnamen in kleine akkertjes in de duinen, kampeerterreinen en 

maar spaarzaam in ruigten. In km-blokken zien we dus regelmatig soorten uit tuinen verschijnen, die niet in 

vegetatieopnamen staan. Wel zijn mossen en korstmossen opgenomen. 

Bij vegetatieopnamen was en blijft de Duinen van Voorne het rijkste en is het aantal soorten tussen Den 

Haag en Katwijk het meest toegenomen. 

Verschil in ontwikkeling per plant. 

Kijken we naar de ontwikkeling per plant zien we soms grote verschillen tussen de km-blokken en de 

vegetatieopnamen. Over het algemeen is verandering bij km-blokken minder duidelijk aanwezig. De 

verklaring is heel simpel. Als een soort verdwijnt uit een proefvlak, dus vegetatieopname, dan kunnen er 

buiten die opname de soort nog aanwezig zijn. Omgekeerd hoeft een ‘nieuwe’ soort in een km-blok nog 

lang niet in een vegetatieopname terecht zijn gekomen. Achteruitgang van soorten zullen sneller 

opgemerkt worden binnen vegetatieopnamen dan in km-blokken. Nieuwe soorten eerder in km-blokken. 

Voor het bepalen van verandering is het goed beide methoden te combineren. 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



  



 

  



 

  



 

  



 




