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Planten van de Rode Lijst 

Voorne was en is heel rijk aan bijzondere planten maar de samen-
stelling van de flora veranderde in de loop der jaren. In deze para-
graaf enkele opvallende zaken bij Rode Lijstsoorten. Het is begrij-
pelijk dat in beleid en media de focus sterk ligt op deze groep van 
beknelde soorten. Maar ook voor vele andere soorten is Voorne 
belangrijk, bijvoorbeeld als meest zuidelijke plek van het versprei-
dingsgebied zoals bij veenreukgras en zandviooltje. 

Op de Rode Lijst staan soorten die meer of minder bedreigd zijn: van 
ernstig bedreigd tot kwetsbaar. Een Rode Lijst wordt van tijd tot tijd 
aangepast. Diverse Rode Lijstsoorten van 1990 staan niet meer op de 
nieuwe lijst van 2012 omdat het landelijk beter ging, bijvoorbeeld 
bijenorchis, herfstbitterling, teer guichelheil, zeewinde en ruig klok-
je. Voor het overzicht hebben we alle soorten die bekend zijn van 
duin en kust van Voorne, in drie periodes ingedeeld en er de mate 
van bedreiging volgens de huidige Rode Lijst aan toegevoegd: ernstig 
bedreigd, bedreigd, kwetsbaar of gevoelig. 
 
Constante soorten van de Rode Lijst
In totaal 587 soorten zijn vanaf 1900 ‘continu’ waargenomen, waar-
van 80 van de Rode Lijst van 2012. Daaronder zijn soorten die in het 
kustgebied alleen in de Voornse duinen voorkomen, zoals moeras-
gamander (zie verder pag. 95). Voorne is ook belangrijk voor veel 
Rode Lijstsoorten als platte bies, weegbreefonteinkruid, voorjaars-

ganzerik, kleine steentijm, voorjaarszegge, slanke gentiaan en kleine 
valeriaan.
Sommige constante soorten zijn na 2000 slechts van een enkele 
vindplaats bekend en dus extra kwetsbaar - soorten als beemdkroon, 
hondskruid en ruw gierstgras. Kruisbladgentiaan en stengelloze 
sleutelbloem zijn voor 1950 aangeplant, daarna verwilderd en gelden 
nu als ingeburgerd (zie ook pag. 127 en 131).
Van de orchideeën noemen we de recent teruglopende aantallen 
groenknolorchis en de harlekijn die vrijwel alleen wild voorkomt in 
het particuliere landgoed De Leyse, deel van de Stekelhoek. De ern-
stig bedreigde muggenorchis werd al in 1887 gesignaleerd, werd lang 
niet gezien, maar stond rond 1965 met duizenden in de legendari-
sche Muggenorchisvallei. Recent dook hij op in de Stekelhoek en op 
het Groene Strand, in bescheiden aantallen en vermoedelijk met 
beide soorten: de grote muggenorchis (zie pag. 128) en de dichte 
muggenorchis (zie pag 96).
 
‘Gewone’ Rode Lijstsoorten
Op Voorne zijn veel voorkomende Rode Lijstsoorten die je al wande-
lend overal kunt zien: gewone agrimonie, stijve en rode ogentroost, 
scherpe fijnstraal, geelhartje, parnassia en gewone vleugeltjesbloem. 
Daarnaast staan er vele planten die niet op de Rode Lijst voorkomen. 
Gewone ereprijs en kruipend zenegroen in het voorjaar, rietorchis in 
de zomer, koninginnekruid in het najaar - allemaal geven ze kleur 
aan Voorne.

Voor 1949
Voor de Tweede Wereldoorlog ontstonden door kustaangroei nieu-
we duinenrijen en duinvalleien en zelfs een compleet duinmeer 
(Breede Water). De vegetatiesuccessie aldaar schiep nieuwe kansen 
voor soorten om zich te vestigen en zich tenminste tijdelijk te hand-
haven. Toch zijn uit de vooroorlogse periode veel minder soorten 
bekend omdat er veel minder mensen keken en ze hun waarnemin-
gen ook lang niet altijd opschreven. Zo missen we diverse soorten 
die er vrijwel zeker waren, zoals het weegbreefonteinkruid. Er was 
toen ook minder belangstelling voor grasachtigen en waterplanten. 
Van alle waargenomen soorten staat 16 procent op de Rode Lijst van 
2012. Voorbeelden van soorten die alleen van voor de oorlog bekend 
zijn: akkerboterbloem en kalketrip. 

1950 -1999
Mede door het vele naoorlogse veldonderzoek, maar mogelijk voor-
al door de kwaliteit van de nog jonge duinterreinen, zijn in de peri-
ode 1950-1999 de meeste Rode Lijstsoorten (156) waargenomen. 
Naast de 80 soorten van alle periodes kwamen 28 soorten alleen in 
deze periode voor. We noemen handjesereprijs, bochtige klaver en 
liggend bergvlas. Van de ernstig bedreigde soorten die eind vorige 
eeuw verdwenen noemen we veldgentiaan, rozenkransje, honingor-
chis, kruipend moerasscherm en Spaanse ruiter. O.a. de poppenor-
chis en het soldaatje verschenen in deze periode maar verdwenen 
ook weer. Er zijn ook soorten die na 1949 verschenen en zich tot op 
heden handhaven, zoals de zwartblauwe rapunzel, of uitbreiden, 
zoals het glad biggenkruid. Ruwe klaver en gestreepte klaver worden 
na 1950 gezien, maar steeds mondjesmaat.

Vanaf 2000
De periode na 2000 kent weer haar eigen accenten: opvallend veel 
waargenomen soorten (meer dan ooit) waaronder 17 Rode Lijstsoor-
ten alleen uit deze periode. Enkele opvallende nieuwkomers: stof-
zaad, duifkruid, vlozegge, geel zonneroosje (ingeburgerd), welrie-
kende agrimonie, bospaardenstaart en klavervreter, een van de 
weinige bremrapen op het kalkrijke Voorne. Gulden sleutelbloem en 

galigaan zijn al present vanaf 1949, maar lijken zich uit te breiden. 
Het totaal aantal gesignaleerde Rode Lijstsoorten na 2000 is 131, een 
respectabel aantal dat kan toenemen, maar tot nu toe lager is dan 
tijdens de ‘bloeiperiode’ 1950-1999 (ook procentueel: 14 procent van 
alle soorten van na 2000 is een Rode Lijstsoort, tussen 1950-1999 was 
het 17 procent).
Hoewel de tekenen er wel op wijzen, is een keiharde conclusie dat 
‘Voorne achteruit gaat’ (wat betreft de Rode Lijstsoorten) niet te trek-
ken. Onderzoek is versplinterd over diverse terreinbeheerders en 
overheden, er zijn veel kennislacunes en een recente systematische 
gebiedsdekkende inventarisatie ontbreekt. Wel gaan er alarmbellen 
af als we zien welke soorten de laatste periode zijn verdwenen. Bo-
vendien vermindert het goede areaal van vooral bloemrijke, droge 
graslanden, en pioniermilieus als open stuivend verdwijnen. En 
hoewel er steeds meer bos en struweel is, zijn er geen Rode Lijstsoor-
ten van deze vegetaties bijgekomen. Wel zijn de bloemen van ruigere 
boszomen met glad parelzaad en heelblaadjes rijk aanwezig, maar 
dat is al decennia zo. Alleen de welriekende agrimonie kunnen we 
als nieuwkomer langs de bosrand zien.
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Plantensoorten op Voorne 1900-2020

  Ernstig bedreigd    Bedreigd   Kwetsbaar    Gevoelig

 Totaal 1021

Totaal 587

Totaal 633

Totaal 920

Alle soorten 1900-2020

Constante soorten(in alle periodes)

Aantal soorten 1900-1949

Aantal soorten 1950-1999

Aantal soorten 2000-2020

178

80

98

131

156 Totaal 907

Rode lijst categorieën:

Tussen 1900 en 2021 zijn er 1021 soorten wilde planten op Voorne aangetroffen. In de figuur staat per periode het aantal gevonden plantensoorten met in diverse 
kleuren rood het deel dat volgens de Rode Lijst van 2012 als bedreigd wordt beschouwd (gegevens van FLORON, Waarneming.nl en Weevers’ Duin, zie Roos et al., 
2023; duinenenmensen.nl).

Rode ogentroost Stijve ogentroost Scherpe fijnstraal Geelhartje

Gewone agrimonieGulden sleutelbloem

Gelobde maanvaren is na 2017 niet meer gezien maar kan zomaar weer ergens 
opduiken.
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