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1. Quackjeswater 
Het bos- en struweelgebied rond dit duinmeer bestaat voor een groot 
deel uit zwarte els maar bevat ook essen, oude eenstijlige meidoorns 
en metershoge wegedoorns en hondsrozen. Aan de oostzijde staan 
oude eiken (zie pag. 122). Het noordwestelijk deel is een oud broek-
bos van grauwe wilg en zwarte els, met een fraaie ondergroei van o.a. 
zwarte bes. Het struweeldeel verbost plaatselijk door niet-autochto-
ne ratelpopulieren en gewone esdoorns die zich uitbreiden. Hier 
groeien o.a. heggenroos, beklierde heggenroos en egelantier. In het 
struweel komen ook wilde kardinaalsmuts, wilde kruisbes, wilde 
liguster en zuurbes voor.

2. Stekelhoek-de Pan
Dit soortenrijke oude duinstruweel bij Rockanje kent populaties met 
25 wilde boom- en vooral struiksoorten. Het terrein is relatief open 
met natte valleitjes afgewisseld met dichte duindoornstruwelen en 
open zand. Het struweel is rijk aan wegedoorn, zuurbes en wilde 
kardinaalsmuts. Bijzondere wilde rozen zijn o.a. schijnhondsroos, 
beklierde heggenroos, schijnegelantier en kale struweelroos. Om 
meer open duin, open struweel en kaal zand te krijgen heeft Natuur-
monumenten in 2005 in de Pan op tien hectare struweel, bos en 
strooisel verwijderd en lokaal geplagd en gemaaid. Aansluitend be-
gon men met jaarrond begrazing met Schotse hooglanders (op 35 ha) 
wat geen succes bleek vanwege de afnemende bloemenrijkdom. 
Vanaf 2020 volgde seizoensbeweiding met vee. Of dit leidt tot be-
houd van bijzondere soorten zoals kale struweelroos en kleinbloe-
mige roos verdient nader onderzoek.

3. Vogelpoel-Waterbos 
Ook ten noorden van Rockanje liggen grote en soortenrijke duinstru-
welen. Naast eerdergenoemde soorten als wegedoorn, zuurbes, en 
veel heggenroos groeien hier ook beklierde heggenroos, egelantier 
en de recent ontdekte, in de kustduinen zeer zeldzame schijnkraag-
roos en viltroos. Net als in de Pan is in 2005 in Vogelpoel-Waterbos 17 
hectare ontdaan van houtgewas en 36 hectare werd begrazingsge-
bied. Op de Zwarte Hoogte gebeurde dit niet, hier staan vanouds 
dennen. Eromheen is een ondoordringbaar moerasbos met veel 
zachte berk en diverse wilgen ontstaan waarin de exoot wijnbes op-
rukt en ook de rode kamperfoelie begint op te vallen.

4. Duinen van Oostvoorne
Nabij Oostvoorne ligt bij het Van Burenpad een terrein dat meer ac-
tief bebost is. Ooit was de zee hier dichtbij en wilde men met de be-
bossing het stuivende zand vastleggen. Het resterende struweel is rijk 
aan wegedoorn, zuurbes, wilde kardinaalsmuts, oude eenstijlige 
meidoorns en schijnegelantier. Er zijn ook verschillende groeiplaat-
sen van de kleinbloemige roos. In het Van Itersonbos, een vrij open 
populierenaanplant uit ca 1930, heeft zich een soortenrijke struik-
laag ontwikkeld met als bijzonderheid de schijnkraagroos. Opval-
lend is dat sommige populieren uit de 30-er jaren nu afsterven, mede 
onder druk van de vele maretakken (zie foto pag. 166). 

5. De Heveringen
In het overgebleven, min of meer natuurlijke deel van de Heveringen 
worden bloemrijke graslanden afgewisseld met bosjes oud hakhout 
van zwarte els (ooit erfafscheiding) en zomereik. Ook hier veel oude 

eenstijlige meidoorns, wegedoorn, wilde kardinaalsmuts en in de 
graslanden regelmatig de duinroos. Het plaatselijk kalkarmere zand 
biedt kansen voor brem en hulst. Het aangrenzende Berkenrijs was in 
de middeleeuwen elzenhakhout (zie ook pag. 40). Op en nabij de 
Heveringen liggen enkele 17e- en 18e-eeuwse landgoederen: Kranen-
hout, Kooysight en het Overbosch met interessant bos en struweel 
dat ten onrechte niet tot een beschermd natuurgebied behoort.

6. Mildenburg
Dit 18e-eeuwse landgoed bestaat voor een groot deel uit bos met 
deels oud eikenhakhout, maar vooral indrukwekkend is het doorge-
schoten beukenhakhout met enkele fotogenieke meerstammige 
boomstoven op de duinhellingen die vroeger vlak bij zee lagen (zie 
verder pag. 37 en 185).

Duinstruwelen en beheer

Zonder forse begrazing of kappen en rooien van struwelen zullen 
struikvegetaties zich uitbundig uitbreiden en dichter worden ten 
koste van duingrasland en open duin met stuifplekken. Delen van 
struwelen gaan geleidelijk over in bos. Een belangrijke tegenmaatre-
gel is het verwijderen van exoten en soorten die niet in het duin 
thuishoren. De verschillende topstruwelen die er nu nog zijn, verdie-
nen prioriteit in het beheer. Opschonen van duinterreinen zonder 
dat er regulier beheer op volgt (maaien, voldoende beweiding, selec-
tief hakken) is weggegooid geld, want binnen een paar jaar staan de 
esdoorns weer manshoog.

Opslag van esdoorn in meidoornstruweel, Strypemonde.

Besdragende ‘garden escapes’ als Japanse wijnbes duiken veelvuldig 
op. Amerikaanse vogelkers en de Virginische (of kleine) vogelkers 
zijn slechts plaatselijk problematisch, namelijk in wat oudere, deels 
ontkalkte duinen zoals de Heveringen en in het particuliere land-
goed ‘de Duintjes’ dat aan het Kreekpad ligt. De gewone esdoorn 
(vele rassen en vormen) vormt overal het grootste probleem.

Wilde rozen op Voorne 

In de beschrijving van de zes gebieden met veel variatie aan bos 
en struweel, worden veel rozen genoemd. Het op naam brengen 
is lastig en specialistisch werk. Voor een juiste naam moeten er 
vaak rijpe bottels aanwezig zijn. Er zijn 26 soorten, maar nog 
meer ondersoorten, kruisingen en variaties.

De rozen op Voorne zijn relatief goed onderzocht. Trekvogels 
zorgen voor verspreiding van bijna alle struweelsoorten, zoals 
wilde rozen. De laatste twintig jaar zijn we meer te weten geko-
men over deze groep en onderscheiden we meer soorten. Wat bij 
enkele verkenningen in 2022 opviel, was dat onder de meer gang-
bare rozensoorten de heggenroos algemener lijkt dan de honds-
roos. Verder komt beklierde heggenroos regelmatig voor, even-
als schijnegelantier (gemakkelijk te verwarren met egelantier).
Bij uitdunning van struweel is kennis van de groeiplaatsen van 
kwetsbare soorten essentieel. Op Voorne gaat het in ieder geval 
om de Rode Lijstsoorten kleinbloemige roos bij het Eerste Jacht-
pad, kale struweelroos in de Stekelhoek en schijnkraagroos o.a. 
in het Waterbos.
Niet bedreigd is de duinroos met haar zwarte bottels en gulle 
bloemen, die zich in de wat oudere, ontkalkte duinen goed kan 
handhaven door uit de diepte mineralen omhoog te halen.
Een problematische soort onder de rozen is de veelbloemige 
roos, een tuinsoort die lokaal kan woekeren (o.a. Quackjeswater 
en Kleine Beer).

Vier bijzondere en bedreigde rozen
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Zes gebieden met veel variatie aan bos en struweel

Belangrijke oude boskernen en duinstruwelen. Langs de hele kust van Voorne 
zijn soms duizenden jaren oude populaties van boom- en struiksoorten te 
vinden, de zogenaamde autochtone populaties. 

Waarschijnlijk de meest algemene 
roos op Voorne: heggenroos.

Egelantier is een van de rozen die 
sterk naar appeltjes ruikt.

Kale struweelroos Kleinbloemige roos

Schijnkraagroos SchijnegelantierDe Armeense braam of dijkviltbraam is lokaal dominant en heeft een kenmer-
kende onderzijde.
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