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"EEN GLOBALE VEGETATIEKARTERING VAN DE DUINEN VAN VOORNE 11

F.H.F.OLDENBURGER

Schaal 1

10.000

I. Inleidin__g
Verslag van een onderzoek verl"icht voor het doctoraal exanen,
hoofdrichting Plantengeografie, onder supervisie van Prof.Dr. J.
LANJOUW, Instituut voor SystelTla.tische Plantkunde te Utrecht.
Het veld1verk werd verricht gedurende de periode 'Van 15 mei 1963
tot 15 oct. 1963.
De directe leiding berustte bij Drs. E.VAN DER MAAREL.
Het RIVON verleende een tegeiüoetkoming in de kosten van het
veldI•Terk.
II. Werkld;ize
Na een inwerking in de locale flora met behulp van REUKELS
en VAN OOSTROOM (1959), en een snelle verkenning van het totaal te
karteren gebied o.a. door middel van luchtfoto's, volgde een nadere oriëntatie in het landschap en de vegetatie aan de hand van de
vegetatiekaart van het bezit van het "Zuid-Hollands Lo.ndscha.p"
vervaardigd door VAN DER JI'IAAREL in 1959. De door heül onderscheiden hoofd typen in de vegetatie waren zo\vel in het landschap gemakkelijk te onderscheiden op hun physiognonlie als ook op de luchtfoto's vraarneer:lbaa.r als duidelijk begrensde foraaties.
Het voorlopige aantal te karteren vegetatie-typen werd vastgesteld. Daarna volgde de eigenlijke kartering, waarbij met behulp van luchtfoto's in het veld kladkaartjes werden vervaardigd,
die later op de werkkaart werden i~getekend.
Tijdens de velclïTerk-periode vond tevens raadpleging van de
beschikbare plantensociolot:;ische literatuur over vergelijkbare gebieden plaats.
III. Topografie
Q~~E~~~~~-~~-~~~~~~~~"-~§:~-~~~-~"~~~E~~~E~~-~~È~~~
1. Overzicht
De totale oppervlakte van het duingebied van Voorne bedraagt globaal geschat ± 1000 ha. De duinen strekken zich uit
van het Baken in het noorden aan cle Brielse Maas, tot het Weergors in het zuiden aan het Haringvliet, : a.ngs, de kustlijn gerekend 17,5 km van strandpaal 1 tot 18 }, waarbij de strandpalen
1, 2 en 3 tegemwordig achter de da.u in het Brielse Gat liggen.
De grootste breedte bereiken de duinen in de noordelijke helft?,
bij de Groene Punt en de oude duinvormingen van de Heveringen,
± 2250 m. In het uiterste noorden bij het Kruininger Gors meten
zij niet meer dan 50 - 75 iil. Naar het zuiden gerekend vanaf de
Groene Punt, wor~t de duinenreeks smaller, 600 - 700 m. Haar
grootste breedte lJereikt zij nog rond het Q.uackjesHa.ter, ± 800
m, o~ zich daarna tamelijk snel, doch gelijkBatig te versilallen
tot 200 m bij de Gaarhoek, en tot± 100 m bij het Weergors in
het uiterste zuiden.

I

- 2 2. Indeling
' Subgebieden
Terwille van de overzichtelijkheid en beschrijving delen
we het duingebied op in 12 sub-gebieden 1 die ieder afzonderlijk ongeveer binnen één dag in alle richtingen te doorkruisen
zijn. Deze zijn van noord naar zuid.
1. Het Kruininger Gors en het bos van Oranje
2. De Mildenbur~ , het Reigersnest met bijbehorende duinen
en de Brielse Waterleiding duinen

3·
4.

De Haak en het Groene Strand

5.

Het bos van Strypemonde en het Brede Water

De duinen van de Stichting 11 Het Zuid-Hollands Landschap 11 ~
de Haveringen en de rondom- en er achterliggende bossen
van~ het Overbos 1 Kooysicht, het Kranenhout en Olaertsduin

6. De Groene Punt en het sub-gebied van Strandpaal 1·1 - tot
de 2e slag bij Rockanje

7·

Roekanjets Duin en de begraafplaats

8. De Stekelhoek

9.

De Pan

10. De Quack en het Ronde Weibos
11. De Gaarhoek

12. Het vleergors
Naast deze grove indeling van het duingebied bestaat er
nog een fijnere indeling in 96 ''hokken 11 , gemaakt door VAN DER
IIüAREL terwille van de inventarisatie van het terrein (zie VAN
DER HAAREL, 1966).
IV. Toelichting bij de Legenda
1I

~~§'~~~~~
De opdracht voor de vegetatiekartering in 1963 hield in
een globale voorlopige overzichtskaart, schaal 1 : 10.000 van
het totale duingebied van Voorne ~e maken, die op deze voor
het duingebied tamelijk kleine schaal toch zoveel mogelijk vegetatiekundige informatie zou kunnen verschaffen.

Als uitgangspunt en richtlijn werd aangehouden de kartering van het duingebied op Voorne in het bezit van de Stichting
het 11 Zuid-Hollands Landschap 11 door VAN DER litl.AREL ( 1960).
Het formatiebegrip dat door VAN DER r1AAREL ter onderscheiding van de karteringseenheden is toegepast 7 werd overgenomen.
Daarbij dienden 1 of 2 species, die als d~ninant resp. co-dominant voorkwamen, als indicatoren van de voorkomende plantengezelschappen en hun varianten. De dominante species waren uiteraard in de meeste gevallen tevens aspect bepalend.

- 3 v•Te geven nu eerst onze formaties ,onderscheiden naar analogie van

VAN DER 1'U\ARE1 en \v:t~STBOFF ( 19 64) (zie ook VAN DER NAARE1 19601
1961b)~

I. Open duingrasland en duinmos

geel

formatie

II. Hoog duingrasland en binnenduingrasland ''

lichtgroen

III. Vochtig duinvallei-grasland

lichtbruin
donkerblauw

IV. Kruirnvilg- en duindoornstruik

v.

rose
donkerbruin

Duindoorn-, vlier- en braamstruik

VI. Duindoorn- en ligusterstruik
VII. Duinstruweel en bosrand

rood
donkergroen

VIII. Bos

11
11
11

11
11

11

De indeling door VAN DER HAARE1 van de vegetatie bLnnen de
formatiegrenzen in 56 gezelschappen en varianten, als karteringseenheden aangegeven o.a. met aparte kleurpatronen~ kon natuurlijk
op deze kleine schaal niet worden overgenomen. Wel zijn overgenomen voorzover mogelijk 1 zijn hoofdkleuren~ die zowel de formaties
aanduiden als de door hem daarbinnen onderscheiden vege~atiekun
dige hoofdtypen 1 d.w.z. gezelschappen inclusief hun varianten.
Zoveel mogelijk is aangegeven d.m.v. letters welk gezelschap of
variant plaatselijk dominant optreedt, dit sluit het voorkomen
van de andere varianten en gezelschap~en binnen die met een
hoofdkleur aangegeven formatie niet uit.
Speciaal zij men er op gewezen, dat bij die kaartgedeelten die
gecopiëerd zijn van reeds bestaande kaarten, ook grotendeels de
legenda-eenheden en de letteraanduiding daarvan zijn overgenomen.
Hen zie hiervoor de oorspronkelijke kaarten, o.a. "De Groene
Punt" (S10ET VAN 01DRUITENJ30RGH, 1963); "de Haak'' (ROOSHA 1 1960);
"de Mildenburg" (VAN DER LAAN, 1966); "het Groene Strand" (AKKERl\Lii.NS7 manuscript 1962- 1 63).

geel

I. Open duingrasland- en duinmos-formatie.
A - Ammophila arenaria gezelschap.
o.a. + ass. Elymeto-Ammophiletum Br.-:BL et de 1.
1936.
E - Elymus arenarius gezelschap.
o.a.+ subass. Elyme-~o-.Ammoph;ln+n~ -b;:rpioum.
(Tx. 1"937).
T - Tortula rura.1 iformis-Phleum arenarium gezelschap.
o.a. + ass. Tortuleto-Phleetum arenarii (Hocq.
1927): Br.-Bl. et de 1. 1937.
K - Koeleria albescens gezelschap.
o.a. +all. Koelerion albescentis (Br.-Bl.)
Weevers 1940.
e.c. - Corynephorus canescens gezelschap.
o.a. + ass. Violeto-Corynephoretum dunense.
I:Jesthoff 1943 nn.

lichtgroen

II. HL,:;_;· dui!.1::;r >èL·."J.d- ec~ bin· enduiu ~TC'.BlBDd forï'tOtie
C.e.- C::L•r,u;grostis epigejos gez.
o.a.± 211. Koelerion albescentis (Br.-Bl.)
Weevers 1940 en in nss. Pyroleto-Snlicetum repentis Meltzer n.p.
j

1

F.r. -

rubrn gez.
o.~. ± oll. Koelerion ~lbescentis (Br.-Bl.)
Weevers 1940 en in oss. Centaurieto-Soginetum
D.S. et W. 1940; thrincietosu0 Westhoff 1947.
et soc. Hippopha~-Ccl~nagrostis epigejos,
Boerboom 1960.

F.G. -

Festuc~'.

Festuc~

0,2.

ovin::>.-Gnliud verurn gez.
ass. Festuceto-G~lietuu ruaritimi Br.-Bl.

et de 1. 1936.
lichtbruin : III. Voch tit!,' duinv~ülei-graslend fort1tn tie
P.c. - Phragmites co0munis gez. (zoet- en zoutwatervariant).
o •.s. ± ~ 11. Phrag1c1.i ti on euro si bericUlil (Koch
1926) Tx. 1942 1 em Br.-Bl. et ~.1942.
Sc.m. - Scirpus u,-c.ritiülu~; gez.
± uss. Scirpetu~ 0nritimi, Tx. 1937.
I. - Iris poeudacorus gez.
diff.spec.: o.n. Iris pseudncorus.
J.g. - Juncus gerurdi gez.
o. éi.• .± sub,-:ss. Lolieto-Cynosuretur,l junci to.sum
gerardi. Tx. et Eggersmenn 1940.
P.p. -

blamv

Pc~ lus tri.s-P;;rrola rotundifolia gez.
o.a.± ::1::=:s. Pyroleto-Salicetum Meltzer n.p.

Parn;,~ssia

IV. Kruip~ilg- en duindoornstruik formatie
S. - Salix repens gez.
o.[1, ± nss. Pyroleto-Salicetuü1 I"leltzer n.p.
H.S. - Hippophaê rhamnoides-Salix repens gez.± gelijk vorige, echter met Hippophaê rhamnoides.
o.a..± él.SS, P;>rroleto-Salicetum Meltzer n.p.

rose

V. Duindoorn-, vlier-, en braamstruik formatie
H.
Hippopha~ rhaÏllnoides gez.
o.a. ± subass. Hippopha~to-Ligustretum asparagetosuD Meltzer 1941 prov. Hippopha~-var.
± ass. Oenothero-Hippopha~tum 1 Doing 1962.
s.n. - S::tmbucus nigTEl. variant.
o.a.± ass. Hippophaëto Ligustretum Meltzer
1941 prov, (zie ook Van der Ms.arel & Westhoff

1964).

± ass. Hippophaêto-Sambucetum 1 Doing 1962~
R.cs, - Rubus caesius var.
diff.spec. o.a. Rubus caesius (+ Cal.ep.)
volgens BoerboOHl ( 1960) is deze var. een degeneratiepha.se van de vorige twee.

- 5 -

donkerbruin

g VI. Duindoorn- en Ligusterstruik fannatie
H.L. - Hippophaë rhnmnoides - Ligustrum vulgB.re gez.
o.a.• .± ass. Hippo];lhaëto-Ligustretum a.sparo.getosum Meltzer 1941 prov.
en o.a.·.± ass. Polypodio-Ligustretum, Doing

1962.
rood

VII. Duinstruweel- en bosrand formatie
C. - Cra.taegus monogyna. gez.
o.a • .± ass. Hippophaëto-Ligustretum Meltzer
1941 prov.
en.± ass. Polygon~to odoratae~ Euonymetum,
Doing 1962.
± all. Sambuco-Berberidion. (zie ook Van der
Maarel & Westhoff 1964).
Rh. - Rhmmus catha.rticus var.
o.a.. ± ass. Hippophaëto-Ligustretum Meltzer
1941 prov.
en.± ass. Polygonato odoratae-Euonymetum,
Doing 1962.
+ all. Sambuco-Berberidion. (zie ook Van der
Maarel & Westhoff 1964).
R, - Berberis vulgaris var.
o.D. ± ass, Hippopha.ëto-Ligustretum Meltzer
1941 prov.
en± ass. Polygonato odoratae-Euonymetum,
Doing 1962. var. v. all. Sambuco-Berberidion.
(zie ook Van der Mao.rel & \iJesthoff 1964).

donkergroen : VIII. Bos. formatie
Q,.B. - Q,uercus rolJur - Betula verrucosa gez.
o.a • .± ass, Convc:.llario-Q,uercetum roboris,
Doing 1962. en o.a. + subass. C,....Q,. euon;y!lletosum
Doing 1962.
Q,. - Quercus robur gez.
o.a • .± ass. Convallario-Q,uercetum roboris,
Doing 1962. en.± Calamagrostis epigejos-vicariant van Querco-Betuletum Doing 1962.
B.(v.) - Betula. verrucosa + (B.pubescens) gez.
o.a. ± a.ss. Cr:::taegus monogyna. - Betula. pubeseens
, Boerboom 1960.
± a.ss. Hippophaeto-Ligustretum Be tuletosurn
albae Meltzer 1941 prov. en+ subass. FraxinoUlmetum. Cynoglossetosum, Doing 1962.
B.E. - Betula verrucosa.-Eupatorium cannabinum gez •
.o.a • .± subass. Hippophaeto-Ligustretum 1:1et
Eupatorium cannabinum Meltzer 1941 prov.
o.a • .± sube.ss. Hippophaeto-Sambucetum eupatorietosum, Doing 1962.
tr. - Populus tremula gez.
o.a. diff.spec. Populus tremula, ~ie ook Boerboom 1960 pg. 86).

Î
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I.A. - Iris pseuc1.:::corus - Alnus glutinosa. gez.
o.a. ass. Irido-Alnetum, Doing 1962.
Al. - Alnus glutinos~ gez.
o.a.• + sube.ss. Alnetum glutinosa.e typicur,1,
Heyer-:Orees 1936. en + a.ss. Alno-Salicetum
cinereae, :Ooing 1962.W. - Salix cinerea +S.aurita gez.
o.a. ± ass. Alno-Salicetuw cinereae, :Ooing
1962 en .± .:1ss. Fr:1.ngulo-Salicetum auri tae,
:Ooing 1962. en.± ass. Betuleto-Salicetum, Meyer
:Orees 1936.
p. - Salix purpurea gez.
+ ass. S2lice tum nrenario-purpurea.e, Doin[S
1962.
s.a. - Salix albG gez.
o,8. + ass. Balieeturn elbo-fragilis, :Ooing
1962.U. - Ulmus carpinifolia gez.
o.a. ± subass. Fraximo-UL11etul!l cynoglosse tuJil,
Doing 1962, en.± ass. Viola odoratae-Ulmetu@,
Doing 1962.
Fr. - Fraximus excelsior gez.
o.a. + subass. Fraxi,~ta-Ulmetum cynoglossetoswn
Doin:;:-1962.
en.± ass. Anthrisco-Fraximetum, Doing 1962.
F.s. - Fagus SJlvatica gez.
o.a • .± cl. Querceto-Fagetea Br.-Bl. et Vl.1937.
P. - Populus canaclensis of P.nigra gez. (a.anplant)~
o.a. + a.ss. Saliceto-Populetun Me~v-er Drees -t:->
1936.-en .± nss. Convallario-Quercetur.1 v.L. &>-;
D.kr. 55 dsc. (zie ook Boerboom 1960).
-•.\.
\~~ol·~ ft"
P.a. - Populus alba gez. (aanplant).
o.a. cliff.spec. Populus alba,

Coniferen gez.
o.a. cliff.spec. Pinus nigra of P.s2lvestris of
Pseudotsuga sp.
Rud. - Ruderaal terrein.
o.a • .± OL'l{;ewel"kte Hegkz1nten of toekomstige
bom-rterreinen.
N. B. Rudera.le gezelschappen in de zin van Boerboom (1960) vallen hier niet onder. Waar die
vool"komen zullen ze expliciet genoend vlorden
bij de beschrijving van de afzonderlijke subgebieden.
Ge-. raadpleegel

zijn voor de voorsaande .± s;{nonieme syn-S3'S tematische n::u:ungeving va.n on:3e Legend[l.-eenheden de no. 1, 2, 8, 11 en 19
uit de literatuurlijst.

\

\

- 7 Uit het voorgaande blijkt het grote aantal synoniemen voor dezelfde of ongeveer dezelfde gezelschappen, dat op het ogenblik in gebruik
is. Het is te wensen dat hierin spoedig meer klaarheid wordt gebraobt.
Voor een meer gedetailleerde 1 uitvoerige syn-systematische behandeling en meer verfijnde, grondigere analyse van de voorkomende vegetatie-eenheden, in een deel van het gekarteerde gebied, zij men nogmaals
verwezen naar de publicatie van Vli.N TIER liiAAREL en HESTHOFF ( 1964).
Buiten het door Vi~N TIER T1i~AREL gekarteerde gebied, komen, afgezien van de aangeduide bosgezelschappen, in de duinen enkele varianten
voor die afwijken van de gezelschappen, die door hem in het duingebied,
in het bezit van de Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap", zijn onderscheiden. Enkele afwijkingen van de Legenda-eenheden van VAN TIER
"tliAAREL, zijn bijv.:
1. Rh.

de Rhamnus catharticus variant van het Berberid.ion struweel, die vooral in het gebied ten oosten van het Brede
Water zeer geprononceerd voorkomt.

2. R.

de Berberis vulgaris variant van het Berberid.ion struweel 9
die in het gebied ten zuiden van het Quackjes Water optimaal voor Voorne voorkomt.

3. R. es

de Rubus caesius variant van het Hippophaë struikgezelschap, die locaal zeer veelvuldig voorkomt in het gebied
van de Stekelhoek 7 achter de zeereepduinen en door BOERBOOM (1960, pg 123) als een degeneratiephase van het Hippophaëtum wordt beschreven.

Een voorbeeld van een bosgezelschap met een locale verspreiding
bui ten het do er VAN TIER l~'lALREL gekarteerde gebied is bijv.:
I. A.

het Irido-Alnetum dat alleen in het gebied van de Quack
voorkomt (zie ook TIOING, 1962).

C.e.

het Calamagrostis epigejos gez. dient als een indicator
voor de "hogere" duingrasformatieC~. wordt al door BOERBOOi1 (1960, pg 75) een "duinubiq_uist" genoemd.

V. Landschap
- Algemene

besch~~v~

Het aspect van het landschap zoals dat tot uitdrukking komt in
de verschillende te onderscheiden vegetatie-formaties, is de synthese van alle invloeden, die op het vegetatiedek inwerken en verant•·
woordelijk zijn voor haar uiteindelijke vormgeving.
Tie bodemfactoren doen overal plaatselijk hun specifieke invloed
gelden; deze zullen hier niet verder behandeld '>~orden.
Maar daarnaast valt dadelijk op bij een totaal overzicht van
Voorne's duinlandschap: de ongelijke vochtverdeling over het noordelijke- en zuidelijke deel van het duingebied. Het noorden is vochtig, wat bijv. te zien is aan het overvloedig voorkomen van Salix
repens (blauw) in de parallelle aan de kustlijn verlopende, drassige
valleien vlak achter de zeereep. Het zuiden is droog, wat bijv. tot
uitdrukking komt in het dominante optreden van grote aaneengesloten
plakken Hippophaëtum (rose) ook vlak achter de zeereepduinen.
Tie grens tussen noord en zuid is op de kaart iets ten zuiden
van de Groene Punt te trekken, Haar de kustlijn net teruggebogen is
naar het zuid-oosten.

\
- 8 Aan dit onderscheid in de ongelijksoortige massa-verdeling van
de vegetatie-typen, ligt een morphogenetisch verschil in de struk ·
tuur van het landschap ten grondslag. Van grote invloed is hierop
geweest:
overheers~e windric,9tin.e.: die tussen 1;.J. Z. W: en Z. Z. VJ. v&ri·eert. In het zuiden staat de wind+ loodrecht op de kust, we zouden het een "regressiekust 11 kunnen~noemen daar er geregeld af~
slag van de zeereep optreedt.
In de duinen zelf 1 in het achterland direct achter de zeereep, treedt tengevolge van de wind het 11 streepduin-effect 11 op~
bijv. in het gebied van de Stekelhoek. (Streepduinen zijn duinen
met uitlopers (kan®en) evenwijdig aan de heersende windrichtin~).
In het noorden loopt de kust ongeveer parallel aan de hEGr··
sende windriGhting. We zien aanvoer van materiaal (zand) pl&ats~
vinden. De kust groeit aan; het is dus een 11 transgressie kust 11 •
De zeereep en nog duidelijk herkenbare voormalige zeerepen (zie
VAN DER tL\AREL 1960 en 1964) liggen als evenwijdig aan de kust
verlopende ruggen in het landschap, van elkaar gescheiden door
de er tussen liggende vochtige 1 tamelijk slibrijke slikvalleicn,
meestal openliggend naar het noorden. Dit zijn voormalige strandvlakten, waarvan de jongsten nog tot voor kort in open verbinding
met de zee stonden. Deze duidelijk zichtbare regelmatige zonering
van elkaar opvolgende landschapstypen is uniek voor Nederland
(VAN DER iiAAREL 1960). Door él_eze van bui ten naar binnen verlop2'Y'.de en zich herhalende afwisseling tussen droge en natte gedeel-ten in de duinen is de vegetatie te verdelen in een duidelijk o~
derscheidbare droge en natte reeks, dus een xero- en hygroserie
(zie ook VAN DER IB.AREL en SLOm: VAN OLDRUITENBORGH, resp. i 960
en 1965).
De relatief grote slib-aanvoer, die zoals we gezien hebben,
afgezet wordt in de betrekkelijke luwte tussen voor de kust ~r~
vormde zandbanken 1 die eventLwel later evolueren tot droge ze>c·repen met er achter liggende ingesloten slikvalleien, voert onR
tevens naar een tweede belangrijke hoofdinvloed op de landschapsvormgevings- en wordingsgeschiedenis. ])at zijn:

A. de

B. de zoetwateraanvoerlijnen, of wel de uitmondingen van verscheidene grote rivieren, rond of in de nabijheid van Voorne, dat in
een estuarium-positie verkeert. In vroeger-tijden, Middeleeuwen,
was die invloed nog groter. Voorne had een opener kustlijn.
Tussen de Brielse Maas, in het noorden (afgedamd in 1950)
en het Haringvliet in het zuiden, mondden namelijk nog tvree zijarmen van de Brielse Haas u.i tin zee. ])at waren de Strijpe in het
noorden, die zich ook nog een keer in tweeän splitste, en de Goote in het uiterste zuiden, die waarschijnlijk uitmondde ter hoogte van de kust waar op het ogenblik het Quackjeswater ligt (zi8
ook VAN DER riAAREL 1966) en zodoende voor de belangrijkste uitzondering op de regel heeft gezorgd, dat het noorden vochtig en
het zuiden droog is (zie ook DE LEEU\v 1935).
Een aardig overigens secundair argument voor de omstandig-heid dat het noorden vochtiger is dan het zuiden en er accumul~··
tie van ,._rater plaats vindt, is een kaartje, gepubliceerd in 11 j~:..1leiding tot de Bodemkunde van Nederland" (EDELl'ilii.N 1960, pg 4),
waarop een regenvalgrens getrokken is iets ten noorden van de
Groene Punt.
Ten N. van de grens valt meer per jaar, nl. 700-750 mm., ten W.
650-· 700 mm.

\
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~andscha;e,

-

~schrijving

sub-gebi~den

Voor het vervaardigen van de kaart was een zo volledig mogelijke inventarisatie van elk onderzocht sub-ge1)ied natuurlijk noodzakelijk. Voor zover mogelijk zullen bij de beschrijving van elk
sub-gebied afzonderlijk, enkele kenmerkende aspecten en eigenschappen ervan eruit gelicht worden, die het sub-gebied onderscheiden
en apart maken t.o.v. andere duingedeelten.
1, Het Kruininger Gors en het bos van Oranje.

- .Ke.:t_l\:,F,.lljpjp,g_e_r_.Ç_o_r.§_
De smalle duinstrook in het noorden langs de Brielse rîaas gelegen, die sinds 1950 d.m.v. een dam is afgesloten van de zee~
vertoont de kenmerken van een door de invloed van de mens verstoorà_ landschap. De vegetatie is op vele plaatsen stuk getreden, en wordt doorsneden door vele paadjes die van het achterliggende recreatiecentrum naar de speeloever van de Brielse
Maas voeren. In de vegetatie komt de invloed van de mens tot
uitdrukking~

ten 1e

i:J. het verspreid en vaak slechts fragmentair voorkomen
vari de gekarteerde natuurlijke vegetatie-eenheden,
waarbij we bovendien in de formatie-eenheden vaak nog
door de mens aangeplante soorten aantreffen, zoals
bijv. in de struweel formatie .Euonymus europaeus, die
ten zuiden van de Groene Punt met name ten westen van
de Quack waarschijnlijk wel natuurlijk opslaat, maar
bij de Kruininger Gors aangeplant is; eveneens Acer
campestre, ook aangeplant.

ten 2e

i~n

ten 3e

in het veelvuldig voorkomen van vele ruderale soorten
en ruderale gemeenschappen (zie ook BOERBOOl'l[ 1960). \Ie
noemen met name in de kruidlaag bijv. de Echium vulgareMalilotus albus. ass. Tx. 42. (zie BOERBOOM 1960, pg.
104).

de aanplant van bomen, met name een Populierenbos
in het bredere, meer naar het oosten gelegen gedeelte,
dat a.h.w. gesuperponeerd is op een oorspronkelijke
Hippophaëto-Ligustretum begroeiing. Dit Populus-bos
gaat over in een volkomen kunstmatig recreatie-bos met
hertenkamp, dat echter achter de eigenlijke duinzoom
ligt.

Verder troffen we exemplaren van Onopordum acanthium aan boven
op twee mestvaalten, aan de rand van het bij ten 2e genoemde
recreatie-bos. Deze soort is o.a. een kensoort voor het Onopordion acanthii (zie ook I'OERBOOli 1960, pg. 105).
Afgezien van dit extreme voorbeeld is interessant het voorkomen
van een smalle zone van Elymus-arenarius aan de voet van de hogere duinen in het wes~en van het Kruininger Gors naar het oosten verlopend tot halfweg Bit_subg~bi~d.
De volgende grote concentratie van Elymus arenarius zullen we
pas weer in het zuiden bij de Gaarhoek aantreffen. Voor de relatie tussen het Elymeto-Ammophiletum typicum (Tx. 1937) en onkruidbegroeiingen zie BOERBOOf'l 1960 pg. 95.

- 10 Overigens is nog indicatief voor het beeld van chaotisering
van de vegetatie) het voorkomen van een "velum"-laag (VAN DE:a
MAAREL 1960? en VAN DER l'lAAREL & WESTHOFF 1964, pg 15); (zie
ook DOING 1962, pg 6) aan de binnenduinrand in de struik- en
struweel-formaties~ bestaande uit: Calystegia sepium, Humulus
lupulus en Lonicera periclymenum.
Totaalindruk: een rijk gevariëerd vegetatie beeld, voorkomen
van veel soorten, oorspronkelijkezowel als adventieve, maar alles zeer fragmentair aanwezig. Nog enkele voor Voorne zeldzame
soorten daar aangetroffen: Juncus maritimus (vondst VAN DER
MAAREL), Ononis spinosa (vondst VAN DER 1'1AAREL), Silene conica,
Koeleria albescens, Anthyllis vulneraria.

()
J

-

?.~~-~~~-!~~-QE~~~~
Gelegen waar de weg van de Brielse Maasdam Voorne binnendraait.
Niet geïnventariseerd.
Wel aangetroffen een zeldzame soort voor Voorne: Arum spec.
(rode bessen, vrucht).

2. De Mildenburg en het Reigersnest met de ervoor liggende duinen
en de Brielee Waterleiding duinen.

- ~~)i~~Q.~~~~E~
Voor een uitvoerige beschrijving van dit gebied zie "Vegetatiekar·.;ering Landgoed l1ildenburg" (VAN DER LAAN 1966) met kaart
1 : 2500. Het meest belangwekkende in dit gebied is de Faguszoom, die het boscomplex in het westen,vlak voor de eigenlijke
duinen beginnen,zo goed als afsluit. Er is nog een eigenlijke
dekking aan de bosrand door enkele andere boomsoorten waarvan
de eik (Quercus robur) het belangrijkste is.
Deze Fagus-zone in de Mildenburg en een Fagus-perceel in het
bos van Strijpemonde, zijn de enige plekken op Voorne aan de
binnenduinrand, waar de beuk als grotere gesloten eenheid in
de bosformatie voorkomt.

-

~~!-~~~~~E~~~~!
Het bos van het 11 Reigersnest" sluit geheel aàn bij dat van de
11
Mildenburg". De Fagus-zone zet zich hier voort.

- Voor de Mildenburg en het Reigersnest ligt ~og een duinzoompje,
waar popuïiërën-zijn aangepïänt-\PÖpulus alba en Populus canadensis),verder treffen we nog enkele incidentele dennen (Pinus
spec.) aan.
Gevonden zeldzame soort voor Voorne: Rosa rugosa (Japan import).
- De Brielee Waterleiding duinen
--~--------------------------De Brielee Waterleiding duinen, inclusief het aangrenzende deel
ten noorden ervan tot de straatweg, zijn in vegetatiekundig op~
zicht, niet bijzonder interessant. De voorkomende gezelschappen
liggen nogal versnipperd door het landschap.
·
Een laag blijvende, door de wind afgeschoren plak Populus tre-.
mula langs de straatweg aan de westgrens zou genoemd kunnen
worden (zie voor Pop. trem.: BOERBOOM 1960, pg 86).
Het noordelijk deel, vanaf de afsluiting van de Waterleiding
duinen, is nogal aangetast door betreding door recreanten,

- 11 d.w.z. dat we een stukgetreden grondoppervlak zien, op plaatsen
waar een potentieel mogelijk Tortuleto-Phleëtum zich waarsohijn- __
lijk niet heeft kunnen handhaven.
Gevonden zeldzame soorten voor Voorne: Koeleria albesoens, Saponaria officinalia.
3· De Haak en het Groene Strand.
- De Haak
Dit kaartgedeelte is, voorzover het het slik betreft, geoopieerd
van de kaart van ROOS~~ (1960), schaal 1 : 2500. (zie ook voor
zijn legenda en typologie doet. verslag 1960).
De voorkomende vegetatie wijkt nogal sterk af van de gezelschappen die we in het overige gedeelte van de duinen tegenkomen.
We treffen hier nl. een aanslibbingsserie aan in een zout milieu
op een open strand- en slikvlakte, die door een dijk afgesloten
is van de achterliggende duinvallei, waar zij oorspronkelijk mee
in verbinding stond.
In 1963 was opvallend de geweldige uitbreiding van Atriplex
littorale ten koste van Phragmites communis en Spartina townsendii, die waarschijnlijk de afgelopen strenge winter (1962- 1 63)
zwaar te lijden hadden gehad van het "mes- effect'' van het kruiend ijs.
Spartina townsendii breidde zich overigens rond de Strandhaak
voor de kust sterk uit. De Strandhaak zelf is gekarteerd o.a.
met behulp van een kaart van AKKEID~NS (manuscript 1962-1963).
- Het Groene Strand
Dit brede strandgedeelte dat voor de duinen van de Stichting het
7.uid-Hollands Landschap ligt, wordt vnl. gekenmerkt door lage
aanstuifduintjes bedekt met de biestarwegrasgemeensohap Agropyretum boreo-atlantioum, daartussen op de vlakke gedeelten van
het strand werden grote oppervlakten bedekt door 2uaeda maritima.
Op het ogenblik in 1967 is het grootste gedeelte van dit Groene
Strand afgesloten van de open zee, door een dijk die Voorne met
de Europoort verbindt.
4· De duinen van de Stichting het "Zuid-Hollands Landschap", de Heveringen, en de rondom- en er achterliggende bossen van: Het
Overbos, Kooysioht, het Kranenhout en Olaertsduin.
De duinen van de Stichting het "Zuid-Hollands Landschap"

-------------------------------------------------------

Dit kaartgedeelte is geoopiëerd van de kaart van VAN DER MAAREL
(1960). Voor een uitgebreide beschrijving van dit terrein zie
V\N DER MAAREL (1960), en VAN DER MAAREL & WESTHOFF (1964). Enkele facetten die we uit dit landschap willen lichten en waarop
we de aandacht willen vestigen:
1e De relatief aanzienlijke oppervlakte die het Tortuleto-Phleëtum en ook het Calamagrostis epigejos gezelschap inneemt,
vooral onder en in de buurt van de Populus eauadensis-aanplant
(~van Iterson bos), vergeleken met de andere sub-gebieden
voo~al de meer noordelijk gelegenen (zie ook VAN DER MAAREL
(1960).

- 12 2e De Ulmus carpinifolia-vegetatie (Fraxino-Ulmetum cynoglossetosum)
vnl. voorkomend aan de binnen duinzoom gelegen wegranden, en als
kleine opgaande bosgemeenschappen. Voor haar oecologische amplitudo en aan een specifiek milieu gebonden. voorkomen, zie DOING
1962 en VAN LEEUWEN & DOING IeRAFT 1959.
3e Het vooral ten noorden van de Sivcesslag veelvuldig voorkomen
van opvallend bloeiende soorten uit de ruderale gemeenschap van
Echium vulgare-JVielilotusal bus (zie BOERBOOl'1 1960, pg 105).
Beschouwen we het hele duingebied in zijn totaliteit van noord
naar zuid, gerekend vanaf de Kruininger Gors 1 dan zien we een
afname van het ruderale aspect in het landschap, die parallel
schijnt te lopen met de frequentie van betreding door de mens
van de onderscheiden gebieden.
In het noordelijk gedeelte is de invloed van de mens op de
vegetatie zeer duidelijk waar te nemen tot aan de Sipkesslag,
met een maximum in het terrein van het Kruininger Gors.
In het zuiden zien we weer een locale toename van soorten
uit de de noöspheer (zie VAN DER HAAREL & \vESTHOFF 1964, pg. 9)
bij de duindoorsteken, en bijv. de toegangswegen tot een subgebied als het Quackjeswater.
4e In dit sub-gebied treffen we eveneens het begin aan van de
vochtige "blauwe" zone vlak achter de zeereep gelegen, o.a. gekenmerkt door het optreden van Salix repens (zie hfdst.v).In
de vallei slaat ten noorden van het tweede jachtpad veel Betula verrucosa op, vandaar de naam 11 Berkenvallei 11 in 1959 door
VAN DER N.A.AREL tijdens zijn kartering aan deze vallei gegeven,

- ~~-~~!~:!::~~~~~
Dit terrein wordt vnl. gekenmerkt door de kruidenrijke droge duingraslandjes, die op de oudste voor Voorne gedateerde duinvormingen
voorkomen. VAN DER r~~AREL heeft dit vegetatietype als een aparte
formatie onderscheiden (VAN DER l\fAAREL & \IJESTHOFF 1964, pg 10 farm.
no. 4). Het grasland wordt gekenmerkt door een groot aantal gezelschappen, die een mozaiekpatroon vertonen (zie ook VAN DER MAAREL
1966). De Haveringen laten tevens de grootste uitgebreidheid van
dit met F.G. aangeduide vegetatietype zien (zie ook VAN DER MAAREL
& WESTHOFF 1964, pg 5). Eerst in het zuiden in het sub-gebied van
de Gaarhoek zullen we weer een concentratie en vergelijkbaar aaneengesloten oppervlak aantreffen, bedekt met dit vegetatietype.
Voor een uitgebreider beschrijving zie ook NOOID1AN en GARTEN ('1965).
- Het Overbos
Niet geïnventariseerd.

-

~~~l~~~!':~
Niet geïnventariseerd.

- Het Kranenhout
Niet geïnventariseerd.
- Olaertsduin
Op het terrein van dit landgoed komt een gedeeltelijk oud, goed
ontwikkeld, gemengd bos voor, waarin plaatselijk Fagus sylvatica

- 13 dominant is. Op andere gedeelten treffen we hier en daar verspreide aanplantingen van Coniferen aan (o.a. Pinus species).
Aangetroffen in de ondergroei voor Voorne bijzondere soorten:
o.a. Pteridium aquiJ.inuin 1 I lex aquifolium.

5.

Het bos van Strijpemonde en het Brede Water.

-

~~!-~~~~~~~~~~-~~~ (zie SIPKES 1965)
Dit is een over het algemeen tamelijk jong, produktie-bos, verdeeld in percelen van gemengde samenstelling. Voorkomende soorten:
o.a. Fraximus excelsior 1 Quercus robur 1 Betula species; meer locaal verspreid voorkomend: Fagus sylvatica, Ulmus carpinifoliä,
Aesculus hippocastanum, Pinus species.
Andere boseenheden rond het landgoed Strijpemonde zijn: een volgroeid Fagus bos met een armelijke kruidlaag en veel bladstrooisel. Verder naar het zuiden op de grens van het subgebied van
de Groene Punt, komt op het terrein van de familie Hoey
Smith ook nog een Fagus-perceel voor.
Een bijzonder beeld biedt een vochtig Betula verrucosa-Eupatorium cannabinurn bos; ten noorden van het buiten'~trijpemonde' gelegen, op de overgang naar het eigenlijke duingebied rond het Brede Water.
Achter het eerder genoemde Fagus bos, ten Z. Y,!. van "Strijpemonde"
treffen we nog een Coniferen bos aan, vnl. bestaand uit Pinus
species; daarnaast komt ook Pseudotsuga species voor. In de ondergroei treffen we vooral nitraat-indicatoren aan zoals Urtica
dioica en Sambucuc nigra 1 in het Z ,\vestelijk deel van dit bos
valt op dat Crataegus monogyna en de Liguster zone (HippophaëtoLigustretum)zich in de ondergroei weten te handhaven.

- Het Brede Water
Ook in dit sub-gebied is net zoals de duinen van het "Zuid-Hollands Landschap", de parallelle zonering van de voorkomende vegetatietypen zeer duidelijk.
1. Zeer bijzonder
is een tamelijk dicht aaneengesloten hoogopslaand Rhamnus struweel, een locale variant
van het Berberidion 7 dat het eigenlijke duinterrein van het
Brede Water afsluit naar de oostzijde~ en een overgangszone
vormt naar de vlak er achterliggende bossen op het terrein
van de familie Hoey Smith.
2. Het gezelschap van de hogere wilgenbossen vnl. Salix cinerea
+ Salix aurita + bastaard-soorten, (+ Salix purpurea) bereikt
hier zijn climax rond het Brede Water, wat tot uiting komt in
het voorkomen, zeer locaal, van het nog hogere Salix alba gezelschap.

3.

Verder komt hier voor, o.a. in het verlengde van de eerder
genoemde "Berkenvallei" (zie suhgeb. 4)
het door DOING
(1962) voor Voorne genoemde Salix purpurea gezelschap (= ass.
Salicetum arenario-purpureae).

4.

Ook hier vindt in de achter de zeereep gelegen "blauwe" zone
berken-opslag plaats; maar niet in die mate als in het "ZuidHollands Landschap".

5.

De "Berkenvallei" vnl. gekenmerkt door Salix repens met in de

- 14 vochtigere gedeelten een begeleiding door Calamagrostis epigejos, terwijl op de hogere 1 drogere gedeelten Hippophaë rhamn
noides optreedt, gaat meer naar het Z.W. over in een groot
uitgestrekt rietveld. In dit rietveld komen locaal plekken
voor met facies vorming van Scirpus maritimus.

6. De Groene Punt en het sub-gebied van Strandpaal 11 tot de 2e Slag
bij Rockanje.
- De Groene Punt
Dit kaartgedeelte is gecopiëerd van de kaart van Mej. SLOET VAN
OLDRUITENBORGH (schaal 1 : 2500). Voor een uitvoerige beschrijving van dit terrein zie SLOET VAN OLDRUITENBORGH (1963).
De eigenlijke duinstrook bereikt hier haar grootste breedte +
2250 m. Ook het vochtgehalte van het duinlandschap lijkt hier
het grootst wat bijv. al naar voren komt door de naam het "Waterbos''· Een andere aanwijzing voor het hoge vochtgehalte van het
milieu is het voorkomen van aaneengesloten grote, goed ontwikkelde espenbossen (Populus tremula)~ o.a. rond de Vogelpoel, vooral
ten westen ervan.
De bosformatie bereikt in dit sub-gebied waarschijnlijk het hoogste bedekkingspercentage, zowel in de vocht- als in de droogtesector. Aparte vermelding verdient nog een schilderachtig aandoend Alnus glutinosa bos met een zeer drassige ondergroei waarin vooral opvallen de grote pollen van Carex pseudo-cyparis, en
verder nog het overdadig voorkomen van Lysimachia nummularia en
J.!lentha aquatica.
De "Berkenvallei" uit het Zuid-Hollands Landschap, die in het
sub-gebied van het Brede Water al was overgegaan in een grote
rietvlakte, verandert op het moment dat hij zich voortzet in het
sub-gebied van de Groene Punt, nogmaals van aspect.
Behalve dat de vallei zich verbreedt en uit1oo9t in de eigenlijke
Groene Punt, verandert de vegetatie. Het riet wordt vanaf de
grens met het Brede Water nl. regelmatig gemaaid (in de herfst)
en daardoor vervangen o.a. door het laa.tb.l:itjvênde kruiden- en
bloemrijke Parnassia palustris- en Pyrola rotundifolia gezelschap,
waarin o.a. Orchis incarnata veel optreedt.
Nog een paar bijzondere soorten voor Voorne aangetrJffen in dit
sub-gebied door I1ej. SLOET VAY OLDRUITENBORGH zijn: Cladium mariscus~ Phyllites scolopendrium en Althaea officinalis.

- g~!-~~E:~~E!~~-!~~-~!E~~~g~~!-11_!~!-~~-~~-~!~~-~~j_g~~~~~j~
In dit terrein van "Natuurmonumenten" direct aansluitend bij de
"Groene Punt" beginnen de eigenlijke droge duinen van het "?;Uiden.
Direct achter de zeereep bijv. treffen we in de duinen grote aaneengesloten Hippophaë rhamnoides begroeiingen aan~ ten noorden
van de 2e slag.
Verder naar het zuiden gaand, zullen we zien dat dit verschijnsel
zich continueert en een dominerend aspect van de duinen uitmaakt.
Opvallend is ook nog het opslaan van de de berk (Betula verrucosa)
in een soort "groene savanne", achter de eerder genoemde Hippophaë rhamnoides-zone gelegen. De berk kan natuurlijk ook uitgezaaid zijn.
Een andere ook op de kaart in het oog vallend structuur in het
landschap~ is een soort insnijding, een smalle vallei tussen twee
hogere duinformaties, die zich vanaf± de ingang van dit sub-

- 15 gebied bij de 2e slag tot in de buurt van de Groene Punt uitstrekt. De vallei is vnl. gevuld met Salix purpurea 7 die zich
zelfs even in een soort verbreding van de smalle vallei ontwik·
kelt tot een laagblijvend Salix purpurea bos.
Een kaartje in een publicatie van DE LEELJ\.IJ (1935)~ duidt op de
mogelijkheid dat we hier met een oude loop van een zijarm van de
voormalige Strijpe te doen hebben; maar zie ook het kaartje bij
VAN DER lili.AREL ( 1 9 66) .
Enkele bijzondere soorten voor Voorne gevonden in dit sub-gebied
zijn o.a. Vinca minor (op landgoed De Markies van Carrabas)~ Asperula odorata (op landgoed De Markies van Carrabas), Euphorbia
paralias~ Datura stramonium.

7.

Roekanjets Duin

en de begraafplaats.

Roekanjets duin gelegen tussen de 2e en de 1e slag, en de begraafplaats ten zuiden van de 1e slag, kunnen in één paragraaf
behandeld worden.
Het hoofdkenmerk van dit sub-gebied is nl. dat het beplant is
met bos, waarin Quareus robur en Betula verrucosa de meest voorkomende soorten zijn~ waaronder de oorspronkelijk aanwezige
duinvegetatie nog ten dele aanwezig is. De grens van deze bebossing is aangegeven d.m.v. een dikke groene lijn. Het bos zelf is
d.m.v. een arcering over de ondergroei heen~ voorzover het mogelijk was in die ondergroei formatie- eenheden te onderscheiden.
Zie voor een uitgebreidere beschrijving van dit sub-gebied SLOET
VAN OLDRUITENBORGH (1966).
.
Bijzondere soorten voor Voorne in dit sub-gebied aangetroffen
zijn o.a. Sedum album, Glaucium flavum, Euphorbia paralias.
8. De Stekelhoek.
In dit sub-gebied komt het "maquis"-karakter van de vegetatie
van de droge duinen, het duidelijkst tot uiting, vooral in de
zCne volgend op de zeereep.
He zien hier ook het "streepduin-effect" (zie hfst. V). optreden,
gepaard gaend met duidelijke verschillen in de begroeiingen van
noord- en zuid-hellingen. Op de noord-hellingen treffen we vnl.
het Polypodio-Ligustretum ~an (DOING 1962), op zuid-hellingen is
Hippopha~ rhamnoides dominant. Ook de Rubus caesius variant van
het Hippopha~tur.1 (zie hfs t .IV) en BOERBOOivl 1960) vindt hier zijn
grootste uitbreiding (zie echter ook DOING 1962, pg 58, opmerking
over slinger- en klimplanten en hoge grassen (= Calamagrostis epigejas in het Polypodio-Ligustretum). Opvallend is ook het voorkomen van Ammophila arenaria op twee meer naar binnen gelegen plekken in de duinen, waarvan één zich bevindt in het zuidelijk gedeelte van dit sub-gebied., op de rand van een "parabool"-duin,
waarvan het keteldal is uitgestoven tot op de grondwaterspiegel.
Enkele voor Voorne zeldzame soorten die we in dit sub-gebied heb
ben aangetroffen zijn: o.a. Primula vulgaris, Gentiana cruciata,
Clematis vitalba.
Voor uitgebreidere beschrijvingen van dit sub-gebied zie
\VESTHOJ!'F ('1960) en SLOET VAN OLDRUITENBORGH (1965).

9.

De Pan.
Het beeld van de vegetatie in dit terrein sluit geheel aan bij
dat van de Stekelhoek. In het achterliggende duingebied komen

-

Î
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iets meer vochtige valleitjes en dalletjes voor. Aangetroffen
bijzondere soort voor Voorne op zo 1 n vochtige plek is bijv. Schoenes nigricans. Voor een uitgebreider verslag van dit sub-gebied
zie SLOET VAN OLDRUITENBORGH (1966).
10. De Quack en het Ronde Weibos.

-

P-~-9~~~~
De Quack is veel vochtiger dan de overige sub-gebieden in de zuidelijke duinen, De oorzaak hiervan is het Quackjeswater, een duinmeer, en zoetwater op vangbekken 9 afgesloten van de zee. Vermoedelijk een overblijfsel uit de tijd dat de voormalige rivier, de
Goote hier in de buurt in zee uitmondde (zie VAN DER JVIA.A.REL 1966).
Direct samenhangend met deze plaatselijke hogere vochtigheidsgraad, is de grotere varia~ie in vegetatie-rijkdom die we hier
aantreffen. Zowel in de droogte- als vocht-sector treffen we hier
goed ontwikkelde bossen aan.
Ten eerste moet dan genoemd worden: het eiken-berkenbos aan de
binnenduinrand gelegen. Dit eiken-berkenbos zou in de Nederlandse
duinen het enige voorbeeld zijn van een plek, waar de eik spontaan is opgeslagen en zich tot een bos heeft kunnen ontwikkelen.
De eik heeft een hoge presentie aan de landzijde van de duinen
terwijl bij het verlopen van de bossen naar de zeekant (westen)
de berk steeds meer domineert. De afsluiting aan de bosrand wordt
@Vornd door het Polygonato odoratae-:Cuonymetum (DOING 1962) waarvan hiür ter plaatse beide soorten Polygonatu_m odoratum en Euony-a- e1.1ropaeus voorkomen. Vooral op de laatste soort mag wel gewezen worden, aangezien deze soort in de rest van de duinen niet
erg veelvuldig voorkomt. Maar ook Crataegus monogyna 1 de andere
differentierende soort voor dit duinstruweelgezelschap, neemt hier
nog een belangrijke plaats in in de bosrandafsluiting. Bovendien
verschijnt hier nog een derde soort in dit gezelschap, Berberis
vulgaris, die we later meer naar het zuiden in het sub-gebied van
de Gaarhoek 9 sterker naar voren zien treden.
In de vochtsector treffen we o.a. de middelhoge wilgenbossen aan
horend bij het Alno-Salicetum cinereae (DOING 1962), een overgangsgezelschap naar het Irido-Alnetum glutinosae (DOING 1962)
dat hier eveneens aanwezig is en wel in zijn optimale ontwikkeling.
Nog enkele opvallende formaties zijn:
1e een verdronken berkenbos (witte berkenstammen waarvan de voeten
in het water staan, na verhoging van de waterstand in het Quack
jesvmter), met in de ondergroei Iris pseudacorus 7 wat voor:al in c
bloeitijd een kleurrijk beeld geeft,
2e de smalle aaneengesloten Crataegus monogyna zone
jeswater in het westen naar de zeezijde afsluit.

d~e

het Quaok-

3e de door de zeewind afgeschoren Ligustrum vulgaris pollen 1 die
plaatselijk tot over de duintoppen van de zeereepduinen hee ge~
', , ," &.r' oeid z i j n •
Een paar bijzondere soorten voor Voorne in dit sub-gebied aangetroffen zijn o.a.: J'1enyanthes trifoliata, Hippuris vulgaris 1 Euphorbia paralias.

- 17 - Het Ronde Weibos
Het Ronde Weibos ligt buiten het eigenlijke duinterrein; het is
een jonge aanplant en dient op het ogenblik ter beschutting van
een groot kampeercentru:m. Het bos is wel geïnventariseerd? en van
gemengde samenstelling, verdeeld in percelen.
In de ondergroei maken soorten uit de zeer naverwante gezelschappen van het Alno-Ulrnion nl. de associatie Fraxino-Ulmetum (TIOING
1962) en de associatie Anthrisco-Fraxinetwn (TIOING 1962) het hoofdbestanddeel v':?~h de aanplant uit. Tiaarnaast komen enkele 1Jercelen
voor, die hoofdzakelijk met Populus species zijn beplant.

11. Tie Gaarhoek.
Tie Gaarhoek onderscheidt zich van de andere sub-gebieden door
het voorkomen van een golvende, kruidenrijke grasvlakte waarin
naar de randen toe geïsoleerde Berberis vulgaris-struiken opslaan;
die zorgen voor een soort "Savanne-effect", Waar de Berberis-groepen zich verdichten tot een dicht ondoordringbaar Berberidion-struweel9 vinden we tevens de afgrenzing van de grasvlakte, die er
hier en daar nog met tongen in doordringt.
Tie grasvlakte is te vergelijken met de Haveringen in het noorden en heeft ongeveer een identieke vegetatiekundige samenstelling,
die op de kaart wordt aangeduid als het Festuca Jvina-Galium verurn
gezelschap (F.G.) of wel het Festuceto-Galietum. In feite is dit
slechts één van de gezelschappen uit een mozaiekcomplex, (VAN TIER
MAAREL (1966) waaruit deze grasvegetatie is samengesteld.
Naast enkele karakteristieke soorten uit het F.G. zoals Festuca te nu ifolia 1 Galium verum 9 Lotus corniculatus, Plantago lanceolata , Agrostis tenuismThymus pulegioides 9 treffen we ook
een soort aan als Anthyllis vuln~raria en tevens zien we hier meer
korstmossen o.a. Cladonia species.
Aan randen van zandverstuivingspannetjes en op kale bodems
treedt het Corynephorus canescens gezelschap op. Het geheel maakt
een drogere indruk dan de Heveringen.
Aan de randen van de grasvlakte en daar waar ze met tongen
het Berberidion struweel binnendringt, zodat er ter plaatse een
zekere beschaduwing is 9 vinden we een aantal hogere 9 opvallende
kruidensoorten zoals~ Carduus nutans, Carlina vulgaris 9 Hyperiourn
perforatum 9 Lithospermum officinale en Thalictrurn minus. Het bijzondere van dit sub-gebied is echter het dominant optreden van Berberis vulgaris ~ (de struweel-component in het 11 savanne" -landschap)
in de randztne van de grasvlakte en trouwens ook in het Berberidionstruweel zelf.
Apart moeten nog vermeld worden twee opvallende vegetatiekundige formaties nl.~
- een prachtig langgerekt Iris-pseudacorus veld 9 voorkvmend in een
dichtgegroeid moeras in het uiterste zuiden va11 de Gaarhoek;
- de Elymus-aren~rius z&ne voorkomend op de duintjes aan de voet
van de zeereeplvan het gehele sub-gebied van de Gaarhoek.
Enkele voor Voorne zeldzame soorten aangetroffen in dit sub-gebied
zijn o.a.: Anthyllis vulneraria 9 Thaiietrum minus en Elymus arenarius.

- 18 -

12. Het Weergors.
Het Weergors als sub-gebied bestaat uit de laatse uitloper
van de duinen in het zuiden en het eigenlijke Weergors ten oosten
daarvan gelegen, als buitendijkse gronden, lage duintjes + slik
zich uitstrekkend tot de Verkhaven (Delta-werken) bij Hellevoetssluis.
De duinvegetatie is verstoord o.a. door de laatste duindoorsteek[1wat tot uiting komt in een overvloedige woekering van een
velwns'oort als Calystegia sepium 1 maar ook Rubus caesius en Convolvulus ~arvensis komen veel voor.
Verder treffen we één exemplaar van Onopordum acanthium aan.
Het Weergors zelf is wel geinventariseerd en opgenomen, maar
niet in kaart gebracht, aangezien het niet meer op de beschikbare
luchtfoto's voorkwam.
Enkele voor Voorne zeldzame soorten in dit sub-gebied aangetroffen
zijn o.a.: Crambe maritima (1 exemplaar); Helianthus species 0a
40 ex. op de vloedlijn); Polygonum convolvulus; Ono:pordwn acanthium.

VII. Samenvatting
De opdracht voor de globale vegetatiekartering in 1963 van het
duingebied van Voorne hield in: een overzichtskaart, .· schaal
1 : 10.000 ~e vervaardigen, die een inzicht zou verschaffen over voorkomen en verspreiding van de vegetatietypen over het totale duingebied.
Na een oriëntatie in de vegetatie in het duingebied van de Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap" dat in 1959 al door VAN DER M.AAREL
in kaart gebracht was, volgde een verkenning van het hele duingebied.
Vervolgens vrerden met als uitgangspunt de "formatie;.., • y per1 1 van VAN
DER 11A.AREL 9 de legenda-eenheden opgesteld.
Daar de physiognomie van het landschap wordt bepaald door structuurverschillen in de vegetatie die direct gecorreleerd zijn met één
dominante of enkele co-dominante soorten 9 die als indi~ator respectievelijk indicatoren voor voorkolliende gezelschappen gebruikt konden worden9 bezorgde de herkenning van de te karteren vegetatie-eenheden ons
weinig moeilijkheden.
Door de structuur als uitgangspunt te nemen werden de grasgezelsahappen in twee groepen verdeeld. Ten cer~ternkorte .droge binnenduingraslanden en ten tweede de hoge duingraslanden (nat en droog). De
fijnere onderverdeling in verschillende typen van VAN DER l~AREL kon
i.v.m. de kleinere schaal niet overgenomen worden. Het was nodig
enkele nieuwe legenda-eenheden in te voeren om gezelschappen en varianten van hoofdtypen aan te geven die alleen buiten het door VAN DER
l~AREL gekarteerd duingebied voorkwamen. Dit waren:

(=

R.cs.

Rubus caesius gezelschap
tum).

variant van het Hippophaë-

R.h

Rhamnus catharticus gezelschap
het Berberidion).

R.

Berberis vulgaris gezelschap
het Berberidion).

(=

(=

Rhamnus variant van

Berberis variant van

- 19 Verder werd geïntroduceerd:
I.A.

het Irido-Alnetum, dat alleen rond het Quackjeswater
voorkomt, hoewel Alnus glutinosa-bosjes ook al in het
Zuid-Hollands Landschap zijn gekarteerd.

I.

Iris pseudacorus gezelschap, dat in het zuiden van de
Gaarhoek voorkomt.

p.

Salix-purpurea gezelschap. Het Saliceto arenario- purpureae, o.a. voorkomend in het sub-gebied van het Brede \later.

De gekarteerde bossen zijn aangeduid voor zover mogelijk d.m.v.
een letter die de meest v0ork0mende boomsoort aangeeft.
Bij de bespreking van de verschillende sub-gebieden, zijn vooral
die karakteristieke vegetatie-eenheden en as~e~ten behandeld, die hen
onderscheiden van de anderen en apart maken. Dit zijn voor:
1. het Kruininger Gors: de instabiliteit van de vegetatie veroorzaakt door het ingrijpen en de verstoring van de mens.
2. de Mildenburg +het Reigersnest: de Faguc-z6ne die in het bos
aan de bosrand voorkomt.

3.

de Brielse Waterleidingduinen: het fragmentair voorkomen van de
gewone vegetatietypen. Verstoring?

4.

de duinen van de Stichting het Zuid-Hollands Landschap: de zonering in het landschap en daardoor de variatie en regelmatige afwisseling in de vegetatie van de xero- en hygroserie; verder de Ulmus carpinifolia-bosjes aan de duinrand.

5.

het Brede Water: het Fagus-perceel hier voorkomend, het Betula
verrucosa.,
Eupatorium cannabinum bos, de Rhamnus catharticus zólle aan de binnenduinrand van het Brede \vater
voorkomend, en het Saliceto-arenario-purpureae (p) dat
bij DOING (1962) als apart voor Voorne beschreven plantengezelschap voorkomt; en verder de afwisselende zonering
van xero- en hygroserie als sub 4.

6 a. de Groene Punt: de uitgebreidheid van de bosformatie zowel in
de vocht- als drooGtesector en tevens het hoge vochtgehalte van het hele gebied, dat bijv. in de naam het'Waterbos" tot uitdrukking komt.
b. sub-gebied van paal 11 tot de 2e slag bij Rockanje: de formaties die een aanwijzing zijn dat dit sub-gebied de overgangszone naar de droge duinen van het zuiden is.

1.

Rockanje 1 s Duin+ de begraafplaats: de grote aanplant van een
duinbos, dat de oorspronkelijke vegetatie-formaties overdekt en aan het oog onttrekt.

8. de Stekelhoek: het dominante "maquis"-karakter van de vegetatie
alhier en het voorkomen van de Rubus caesius variant van
het Hippophaetum in dit sub-gebied.
9. de Pan: de vochtige plekken die in dit sub-gebied iets meer voorkomen dan in het vorige.
10. de Quack: o.a. het .
Irido-Alnetum, het Polygonato ndorataeEuonymetum dat als bosrandgezelschap dient van een eiken-

- 20 berkenbos dat hier waarschijnlijk natuurlijk is opgeslagen en zichzelfstandig heeft ontwikkeld.
11. de Gaarhoek: het droge 11 savanne- aspect 11 en bovendien het voorkomen van de Berberis vulgaris variant van het Berberidion
struweel en daarnaast nog de Elymus arenarius zone zich
uitstrekkend op de voorduintjes voor de zeereep.
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VIII.

~ij~t

verv~~rdjEde

van de

kaarten

I. De "werk-klad-kaart'', 1 ~ 10.000.
in 3 delen op transparant papier,
(bevindt zich op het Biologisch Station te
Oost-Voorne)
II. De 1 e copie

11

net-kaart 11 , 1 : 10.000.
in 3 delen op transparant papier,
(bevindt zich op het RIVON te Zeist)

III. De 2e copie "net-kaart 11 ~ 1 : 10.000,
1-delig op transparant papier,
(bevindt zich op het Biologisch Station te
Oost-Voorne)
IV. De 3e copie "net--kaart 11 , 1 : 5. 000.
1-delig op wit, ondoorzichtig papier,
(bevindt zich op het Biologisch Station te
Oost-Voorn~:-)

Verder zijn nog vervaardigdg
V. Een

11

96-hokken-kaart", 1 ~ 10.000.
1-delig op transparant papier,
(bevindt zich op het Biologisch Station te
Oost-Voorne)

VI. Een copie van de "Voorne-Putten-Rozenburg toekomstig
ruimtelijke bestemmingsplan-kaart",
1 : 30.000.
1-delig op transparant papier,
(bevindt zich op het Biologisch Statien te
Oost-Voorne)
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