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Waar ligt het rijkste duin van Nederland?

Dat Voorne wat betreft wilde planten nog steeds het rijkste duinge-
bied van ons land is, werd becijferd door Adrie van Heerden, die in 
acht duingebieden steeds twaalf vierkante kilometers heeft geselec-
teerd en vergeleken. Van de drie Zuid-Hollandse kalkrijke duingebie-
den steekt Voorne er bovenuit. Ook de kalkarmere duinen van 
Schouwen en de Waddeneilanden zijn minder rijk. Het Noordhol-
lands Duinreservaat (met het overgangsgebied tussen het kalkrijke 
zuiden en kalkarme noorden bij Egmond-Bergen) neemt een tussen-
positie in.
In alle duingebieden zijn na 2005 minder soorten gevonden dan in 
de eeuw ervoor. Omdat de periodes niet gelijk zijn, is dit niet simpel 
te verklaren door milieuvervuiling of veroudering/verbossing van 
het duinlandschap, maar dit speelt zeker een rol. Aan de andere kant 
is het zeker dat vele herstel- en verstuivingsprojecten in de duinen 
tot lokaal herstel van de flora kunnen zorgen.
De zeer rijke maar verouderende duinen van Voorne lijken evenwel 
de vroeger riante ‘voorsprong’ te verliezen ten gunste van de duinen 
ten zuiden van Katwijk: Berkheide en Meijendel. Het rijkste duin is 
een wat oudere heer, licht op zijn retour.
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os Bescherm de planten: een shortlist 

Voorne kent recent meer dan honderd Rode Lijstsoorten, van ‘gevoe-
lig’ tot ‘ernstig bedreigd’. Bij het nadenken over een shortlist treft het 
dat er al eentje bestaat, uit 1950. De toenmalige Voornse kustdorpen 
stelden een fraaie lijst van beschermde planten op. Die had feitelijk 
geen status en handhaving ontbrak. Struikheide verdween door de 
aanleg van een parkeerterrein bij de Tenellaplas. Verder is de prach-
tige bijenorchis inmiddels te algemeen geworden om een plaats in 
de top 10 te rechtvaardigen. Andere soorten stonden er bij Sipkes op 
vanwege hun aaibaarheid (kardinaalsmuts) of omdat ze destijds veel 
verdwenen in droogboeketten (blauwe zeedistel). Tijd voor een up-
date, waarbij alleen de muggenorchis uit de oude lijst resteert.
 

Groenknolorchis Platte bies**
Kleine valeriaan** Veenreukgras**
Kruisbladgentiaan* Muggenorchis* 
Moerasgamander*/** Veldgentiaan
Weegbreefonteinkruid  Zandviooltje

* = beschermd onder de Natuurbeschermingswet 2017; ** op Voorne veel, 
elders langs de kust zeldzaam.

De shortlist van 2022 bevat een 
tiental zeer bijzondere soorten 
waarvoor Voorne in ieder geval 
pal mag staan. Drie ervan zijn 
wettelijk beschermd, en voor vier 
soorten is Voorne erg belangrijk 
omdat ze hier veel meer voorko-
men dan elders langs de kust. 
Veldgentiaan, landelijk ernstig 
bedreigd, is opgenomen omdat 
deze op Voorne is verdwenen en 
er een herstelplan wordt uitge-
voerd.
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Gegevens FLORON, bewerking Adrie van Heerden2005-2020
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Klassiek duinlandschap met enig stuivend zand, buntgrasvegetaties en een vochtige vallei. Quackjeswater, 2022. Op de achtergrond Goeree.

Van de Voornse plantenlijst uit 1950 
werd een briefkaartenreeks uitgege-
ven. Gezien de dichtheid van bloe-
men zou dit wel eens de dichte mug-
genorchis kunnen zijn. 
Tekening van J. Voerman.

Herstelplan veldgentiaan 

Eind vorige eeuw verdween de veldgentiaan van de twee laatste groei-
plaatsen op Voorne. Bij Natuurmonumenten stond de plant rond 
1988 in het Waterbosgebied. Op de Kleine Heveringen (Zuid-Hollands 
Landschap) verdween de soort waarschijnlijk door verruiging, scha-
duwwerking en bladval door oprukkend bos, wellicht ook door ver-

droging en de stikstofdruk 
(zie historische foto op pag. 
44 en 75). Sinds 2012 grazen 
hier in het najaar een paar 
weken lang schapen, om de 
vergrassing tegen te gaan. 
Het verspreid voorkomen 
van bevertjes, voorjaars-
zegge, tormentil en tand-
jesgras laat zien dat er kan-
sen zijn voor de ernstig 
bedreigde veldgentiaan,  
die nog wel op Goeree 
voorkomt. In het mooie  

binnenduingrasland van de Heveringen is in 2022 een experiment 
met lokaal plaggen en maaien uitgevoerd volgens de methode van 
Marten Annema, die dit rond het jaar 2000 succesvol op Goeree deed. 
Nu is het afwachten en kijken hoe de vegetatie zich  ontwikkelt.
Op de foto het spragelwerk door Klok Cultuurtechniek met rechts 
beheerder Menno van Lopik.Veldgentiaan

Copyright Uitgeverij Natuurmedia 2023; alle rechten voorbehouden; verspreiding in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming verboden. IDPDFnr. 27704#498




