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lngeklend tussen het BoÍlekgebied, de Maas-
vlalde en de Detlawerken tgÍ heÍ nooiste
duingebied van Nederland. Anders.lan andèrc
duingebieder, clie door wateMinnirg en iríiltrc-
tie zijn vedrcagd, venuigd en vercraven, is
Vaanes Duin pist van veel HóIandse nive.
heid gespaad gebleven Daaaan dankl het
ztjn btaen- wateÈ en libetlen.ijke karckter
Kennerkend z|h de vele d@ogvallende duinvaL
leien net hun pantsetjufiets, heidehbe en en
een nysterleuze zuiderling net diepblauwe
ó9èn: de Zuidetike gtazenmaker

I(or tL' Lrrr l1'tcristicl

VooÍnes Duin strekt zch uitvan Ooslvoorne tol
de HaÍingvietdam, een gebied van ongeveer
T.250 heclare Het breedste (ciÍca anderhalve
kilometeÍ) en we lichl fraaisle deel ligl lussen
Oostvoome en Rockanje. Bij de Tênelaplas

l)c Ztrid.liik. \!Lr/rnnrnkrr flant zi.h r.rrrutfliik rooÍ in Vol,.n.\ l)uin. n rr rot .t hcdcn i\ nr)g
nooit eer xrvu'lnrnli'. {.!0nncn

(Amersíoorl-coófdlnalen 64,1-435,5) bev ndt
zich êen bezoekerscentrum en een prachlige
heemtuin Het gebied ten noorden hiervan
is in behêeÍ bii het Zuidhollandsch Lánd-
schap. hêt zuidelijke deer wodt beheeÍd dooÍ
Natuurmonumenlen. Het vele vochligê looÍbos
samen mel de bloemrijke duinhel ngen, plas-
sen en dÍassige va leien gêven het gebed
een !nek keinschálig en daaÍdoor afws-
seend kaÍakter De lwee opvallêndstê plêssen
zijn hêl Brcede Waler en hei OuackjeswaleÍ.
Bede zijn beÍoeÍnd om hun wateÍvogêkoo-
nies. maar niêl om hun libellen Aan de zee,
zijde woÍdt Voome halí aÍgeschermd dooÍ de
l\4aasvlakle. Vêlen vrezen dal de aanleg van
de Tweede Maasvlakte ervooÍ za zorgen dat
Voorne ziin dynamische kustkarakleÍ ver esl.
Voor ibe len kan wal minderz lte wind we ichl
jLrist een vooruitgang betekenen.
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WaargenoDen soo{en libcllcn ná lt90 in de

omgcling van de duinen van Voorne met een indi'
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Wellc libelleDsoor ten, rvaàr en

VooÍnes Duin huisvest een typische libellen
fauna van duinva leien. Vergeleken Ínetde bin-
nenlandse zandgronden zijn de duinen relatieí
sooÍienaÍm, maaÍ dat woÍdt gecompenseeÍd
dooÍ soms spectaculaire aanlallen van enkele
kenmerkende soorten (zie tabel).
ln de eêrste plaats gaat het om soorlen
van drcogvallende duinwateren, Het betrefl
sooÍien die bij voorkeuÍ hun eieÍen eggen
op droge plaatsên- De eiêÍen ovêMintêÍên
en komen in de loop van de winter, als hel
watêÍpêil stijgt, ondeÍ water te liggen. De
laruen komen in het voorjaaÍ uit en kunnen
zich in hel warme, ondiepe waler razendsnel
ontwikkelen. Dezelfde zomer nog sluipen de
diercn uit en is de levenscyclus voltooid.Alleen
sooden die dooÍ een deÍselijke levenswijze
zijn aangêpast aan het jaaaijks drcogvallendê
kaÍakter van dergelijke wateren, kunnen hier
overleven. Met name de pantserjufÍers en
heidelibellen zijn behept mel deze oveílevings-
kunst. Van hen zÍn in het bijzondeÍ de Zwêf-
vende pantseÍjuffer ên de Geelvlekheidelibel
superspecialist, Sínds de grote invasie van
1994 zijn van de eeÍsie jaaÍlijks vele hondeF
den individuen te zien op VooÍne, waarmee

De Vog€lpoel is op voorne éin vd de beste plekken
om nar libellen te kiilcn.

zÍ één van de meest standvasiige populaties
in ons land vormt. De Geelvlekheidelibel is
ook zo'n invasiegast, In sommige jaren is de
soort oveÍal in NedeÍland te zien, in andeÍe
jaren worden er nagenoeg geen waarnemin-
gen gedaan. In het laatste geval zijn de
duinvallei-an van Voome de aangewezen plek
om deze soort te zoeken.
Het bijzondere van Voome is de aanwezigheid
van populaties van alle vijf de Nedeíandse
soorten pantseÍjuffers. In vercchillende poeen
planten de Gewone pantserjuffer, Houtpantser-
juffer, TangpanlserluffeÍ, TengeÍe pantse uffer
en Zwervende pantseÍjufÍer zich zelÍs door
e kaar voort, IVet name de aanwezigheid van
standvasÍige populaties van TangpantseÍjutrer
en Tengerc pantseÍjuffer is uniek voor de
duinen. Verder is het opvallend dat de Zwer-
vende pantseÍjutrer dooÍgaans de talrijkste
soort is en de Gewone pantseÍjuffer de meest
schaarsê. De Zwervende paniserjutrer en de
Geelvlekheidelibel zijn de kensooften van de
bioioop van de Zuidelijke glazenmaker. Deze
laaistê soori valt op door zijn blauwe ogen en
achterlÍf met daaÍiussen een grcenig borst-
stuk. De kleutuedeling doet denken aan de
GÍote kelzeíibel, maar de Zuidelijke glazen-
makeris slechts zo grool als een PaaÍdenbiter
en het blauw is nog felleÍ. [,let een onmisken-
bare lagê vluchl pairouilleert het mannetje
vlak boven oÍ tussen de vegeiatie met Riet,
lisdodde of biezên. Sinds de invasiê van 1995
wordt de sooÍt vrijw€l jaanijks op Voorne
gezien en hoewel voortplanling wordl ver-
moed, is in NedeÍland nog nooit een larven-
huidje gevonden, Voornes Duin is de plek om
eÍnaar te zoeken. Juli is voor het zoeken naaÍ
de huidjes waarschijnlijk de bestê tijd.
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n Voornes Duin kan ínen ook sooiren van per
manente du nwateren veMachlen. Het betreÍt
beschutte rijk begroe de wateren r.ei soorten
alsAzuu rwaterjufieÍ, Vaí abele waterlutrer Gla s
sn lderen Noordsew lsnuit ibe OokdeGevlek-
te witsnu llibelkomt lriêrvan natlrÍe voor Totde
laren zestg van de vorge eeuw bevond zlch
êen pop!laiiê bil hêt QuackleswateÍ. Recent
zijn er weer enkele waarfemingen gedaan
en we icht s aagt de soort eÍin zich opn eLw
tê vestigen. Een Íecenle loevoeging aan de
ibellenía!na betreft de Br! ne winietuÍÍer, die
in 1998 in het duingebied veÍschêen en zich
sindsdien ook op Voorne llkt te handhaven
De besle ttd om Voornes Dlin te bezoeken
s waarschijnlijk ausustus wanneef de panl
sêrjutrers voop vllegên en de kans op een
ontmoeting met de ZuidelÍke q azênmakeÍ het
grooist s. Bovendien kan men in dêze tild
uitslu pende Bí!inê w ntêÍjuffers veMachten
Tldens een peÍode van waÍm weeÍ mêt oos
lenwind in hêt bêgin van êugustus is de kans
op de Zuidelljke glazêírmaker het grootst Een
bezoek in de voozomer heefi ook z jn charme,
met de kans op een onlmoetng nret een
schaaEe soort a s de Gevlekte wisnuit bê of

Op pad in V)ofnes I)t';n

Zoals gezêgd is het d!ingebied gezegend mel
talloze poelen en valeien, nraar de bezoêkêr
kan zch waarschlnlijk het beste Íichien op hel
gebied rond hêl Valleipad, direcl lên zulden
ván hêt Brêede Wate. Dit gebied is voor
eden van Natu!ÍmonLrÍnenten toegankelijk en
s doorsneden met vele paden De besie plek
s waarschlln jk de Vogelpoe (Amersfoort
coordinaten 62,4-434 5). Deze gfote du nvalle
s goed te zien vanaí een pad dat naar hel
zuiden aÍsaal vanaf het Valeipad. Allê vllf de
soorten panlserjuíers panten z ch hieÍ voort,
evenals de Bru ne wintêrjuffer TengeÍe gÉs
j!Írêr (ook een schaarsê soort in de dLrinen)
en Gee vlekheidelibel. Hier z jn ook mêerdeÍe
keÍen Zu de ijke glazennrakêrs gezien.
Rondom de Vogelpoelbevindên zlch nog enke
le fÍaaie p ekken zoals de Eercle Zanderlj, de
Valle padpoelen de WateÍd riê blad poêl (Ame.s
íoo.t coórdlnaten respeclievelijk 62,6-434,6i
62,4-434 6: 62,5-434,o). Mei narnê dê laátste,
die zoals de naám aangeeft gedomineerd
woÍdt door Waterdrieb ad, is êen juweetje. op
een julldag kLrnnên hieÍ honderden TengeÍe

I)1.Z\'.LrcnJ. IxN{rjult.r is if rl. nr..Í. iru
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pantserjuffers uitsl!ipen. Alle dre de poelen
zijn vanai aangrenzende padên goed te over

Ook eldeÍs in Voornes Duin zjn 
'nooe 

ibel
enbiotopen te vinden Lángs de Sipkesslag
(Zu dhollandsch Landschap, toeganke tk vooÍ
eden en kaadhoudeÍs, kaarten le verkÍlsen bij
aêzoêkerscenttuÍn Tene aplas) bevinden zich
diverce watercn. waarcndeÍ eef ÍÍaaie angge-
rekte laágveênachtigê p as (AÍneísíoort coóÊ
dinaten 64 3-437.0). Verdef zuidelijk, anss de
strandopgang tLrssen Camping Houlen Paard-
jes en Paa 15 bevnden zlch ook enkee
poeen (Amersíoort-coóÍdinaten 64,2-430 4)
De Lbe enroute vanaf de parkeeplaats bi
de Tenelap as wordt niet aanbevo en.

Hoc l(or1 il! !'r ?

Autonrobi stên kunnên hun alio paÍkeÍen bj
de strandopgangen van Rockanje en bij het
BezoekeíscenÍlra Tenelaplas we voor het
openbaar vervoeÍ kiest nêemt bus 103 de
doordeweeks tweemaal per uur en op zondas
eenmaal per uur ve.Íekt vanaÍ Spilkensse
Ínetrostaton (neem de meiÍo vanult Rollerdam
CS oi bus 80 vanaÍ Schedam CS). Stap
tussen Ooslvoorne en Rockanle ul en oop
vandaar naar dê d!inên. Een Íeis huren
in Ooslvoome oí Rockanje heeÍt wenig zn
omdal de meêste du npadên vooÍ iiêlsêrs zijn
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