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FAUNABEHEERPLAN 'VOORNE' 

Van elke verbetering in het landschap, hoe gering ook, 
profiteren vele organisluen. 

Op 27 februari 1992 is in Zwartewaal, op Voorne, het door de SBNL 
opgestelde faunabeheerplan 'Voorne' aangeboden aan de WBE van dit 
eiland. 
Het plan is opgesteld door drs. J.J.L. I1uber, bioloog en regiomede
werker van de SBNL, en drs. I.f. Klok, sociaal geograaf. 

De direcleur van de SBNL, de heer 
Darnen beklemtoonl bij de over
handiging van hel plan aan de 
"oorzitter V,1I1 de WI3 E de heer G. 
Klok, dat aanpass ing in een land
schap gericht op bepaa Ide soorten 
een breed scala van andl're soorten 
ten goede koml. Voor de VeWl'Zl'n
lijking van hel plan is het boven
dien nodig délt alle grondeigenaren 
en -gebruikers hun schouders eron
der zetten. De7e samelHverking 
véln' direct betrokkenen - ecn ken
merk van alle WBE-plannen - koml 
niet alleen de wilde flor" en félunél 
len goede, Illél.,r kan ook betekenen 
dat de negatieve gevolgen van de 
voorgenolllen bezuinigingen vall 
overheidswege niet 70 gl ool 7ijn 
éll" sOlllmigen wel verwélchten. 
Voor de aanwei'igen, (lnder wie 
vertegell\",oordigers van de pCIS, 
van andere natuurbeschermings(lr
ganisaties, van de gJ'Ondeigenaren, 
van de KNJV en Véln het Ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij een duidelijke boodschélp. 

Problemen 
De heer IJuber schetsl de ont
staansgeschiedenis van het pléln. 
Hij houdl de WBE-Voorne voor dat 
de uitvoering een zware \'erant
woonlelijkheid op hélar schouders 
legt. 'Deze officiële aanbieding be
lekent slechts hel begin van een 
reeks lélngdurigc projeklen', aldus 
I Tuber. 
1 n het hoofd "lu k 'J\ Igemene u i t
gangspunlen' geven de opslellers 
Véln het plan hun visie op de be-
gri ppen' vNsta nd ig gebru i k' (wise
use) en 'effecLgel ichle benadering'. 
Daarna koml de oorsprong van he t 
gebied aan bod. Dit gedeelte van 
het plan is opgesteld door de heer 
Klok jr .. Hij be'ichrijfl de geologi 
sche en ruimlelijke opbouw van 
Voorne en de lal~dschapsoecologie 
van hel gebied vóór en na de ruil
verkaveling van 1989. Deze ruilver
ka veling heeft de na tuurwaa relen 
van het gebied ernstig aangetast. 
I-lee I veel varhltie in het landschap 
is hierdoor verloren gegaan. Ook 

de toenemende verstedelijking el1 
de erbij behorende wegen versnip
peren het lélndschap sleeds meer. 
Daardoor komen flora en fauna 
steeds meer in gevaar. De pyrami
den van biol1lilssa verliezen hun 
basis en soorten worden bed reigd 
of verdwijnen. 

Oplossingen 
De oplossingen biervoor zijn op 
twee niveau's te vinden. Op bet 
kleinschalige niveau moet getracht 
worden om weer vnriatie in het 
landschap te brengen. Via bet aan 
brengen of onderhouden van klei 
ne landschapselementen, het behe
ren van slootkanten, bermen en 
ruigtestroken en het inplanten van 
'overhoekjes' . 
Het andere niveau is het ecologi
sche niveau. Hiervoor moelen in 
een gebied deze elementen met el 
kaar in verbinding staan. Zij \'or
men netwerken via welke de soor
ten zicb kunnen verplaatsen over 
bet gebied waardoor isolDlie wordt 
voorkomen. - Kleine landschapse
Ielementen hebben immers een 
functie in hel landschap als ver
blijfplaats, corridor, toevluchts
plaats, stepping stone of verbrei 
dingskern. -

Voorne en het N8P 
Voorne met haar belangrijke na
tuurterreinen en grole waleren, 
maakt decluit van de 'natte as' van 
de ecologisçhe hoofdstructuu r ui t 
het Natuurbeleidsplan. In de plan
ning is en zal délar terdege reke
ning mee gehouden worden. 
De vele (overheids)plannen deels 
in voorbereiding en deels in uit
voering, zijn in het faunabeheer
plan uitvoerig in kaart gebracht. 

Soortenbeleid 
In het Natuurbeleidsplan wordt in 
het kader VDn het soortenbeleid, 
ontwikkelingsdoelen voor een ge
bied in verband gebracht mei mo
nitor- of kensoorlen. Het zij die 
soorten die kenmerkend zijn voor 
bepaalde biotopen. Bij biotoopher
stel s treeft men ernaa r om deze 
soorten terug te brengen. Indien 
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vrij Inng ..,telt gnnt het om <;oortl'n 
die vrij weinig bintoop\'l'l belerin 
gcn ,'ereisen; hol' hoger hel n"' piril 
tieni\'enu des te veelei:-.cnder de 
monitorSOlll't. De 'Zillm in dl' Rijn' 
of de 'Otter in Nederlnnd' vClci ... en 
grootscheepse, zo nid (lnhilillbilre, 
ilnnpnssingen, Illililr een 'Piltrij/(.'n 
projekt' is 7eer 7eker hilillbililr L'n 
een 'Korhoenderprojckt' hopelijk 
ook. IJl' grote winst zit bij de groot
scheepse projecten ech ter i n de 
spin -off die deze plilllnen he bben. 
EI kstreven nila r het terugbrengen 
van zo'n soort is lovenswailrdig. 
Waterbvaliteitverbetering voor 

0,' I""'r C. Klok. f'"orzillrr """ .I,' IVfl J; '\' '''' ' ",,' 
r il / ti; 7'11 11 d,.,. SIrI'" 

Otler en Purperreiger knmt ilile 
wilterleven ten goede en (lok de 
men ... ! Viln ('Ike verbetering in hl'! 
lilndschOlp, hoe gering ook, pIofite 
ren vele orgilnismen, Het streVl'n 
nOlOlr het 'einddoel' is prijz,enswOlOlr-

} Ii ,ll1ilOlr het bereiken ervan geen 
\. olute \'ool'wilarde. 

On twikkclingsdoelcn 
In het filunabeheerplnn VooJ'lle 7ijn 
dilarol1l een groot anntill ontwikke
lingsdoelen opgenolllen met ver
melding van de Illonitorsoorten. 
liet beheer van sloten en vaarten 
hoort, gezien de polders op VOOI'
ne, tot één der belnngrijkste, Indicn 
men nlle sloten V,1n Ncd('r1nnd, met 
een gezamenlijke lengte vnn enkele 
mOllen de Ola rdom trek, efficiën t zou 
beheren en beplanten levert d;lt 
een enorm samenhnngend nilluur
gebied op! De vele bnrsrechte ruil 
verbvelingssloten met hun ..,teife 
knnlen en perl1lilnellt lilgc wnter
peil voldoen echter bij Innge nil 
niet <I<In dilt idennl. 
In een SBNL-plan mogen de kleine 
lanclschnpselelemenlen niet ontbre
ken; ze zijn onder 'Nntuurlijke bc-

Op 21 mei 1986 is de vereniging WBE 'Voorne' opgericht. lIet 
beheergebied v<ln de Veren igi ng bestan t u i t het gehele ei la nd 
VooJ'lle. De bcgren7ingen zijn het Kanaal door Voorne, I3rielse 
Mail<;, Oostvoornse Meer, Noordzee en H,uingvliet. Na een 
voornl moei/.ame stnrt tijdens en na een ingrijpende ruilverka 
veling, i.., inmiddels bijnil hunderd procent Viln de j<lgers van 
het eililnd lid van de vereniging. 
In hel \'uorjnnr Viln 1991 heeft de WBE een commissie benoemd 
met de opdrilcht een \-vildbeheerplan up te stellen. 

Mede ~illor de nauwe snmcnwerking met de SBNL ligt cr nu 
een lImbiticus fnllnnbeheerpl<lll voor het eiltlnd 'VOOl'ne' ter ta
fel. 
Een eerste stnp is hiermee gezel. I [cl ztll cr in de komende pe
riode voorrIl om gilnn O!ll meI alle betrokken instnnties en parti
culieren die bij het fnunabeheer op het eiland betrokken zijn, 
lut een verdere uitwerking te komen. 

grneiingsmanlels en zomen' in het 
plan opgenomen. 
Ook de 'herstelplannen' vnn het 
mini..,tel ie vnn Lnndbollw, Nntuur
beheer en Vissel ij vindt men terug. 
Voor hel 'Herstelplan leefgebieden 
Patrijs ' en 'J-1erstelplnn Iedgebie
den Otter' is, n<lnst de noln 'Ruimte 
voor gnn;ren' in het pliln plnilts ge
Illankt. 

De vereniging 'WBE-Voorne" heeft 
met dit fauntlbeheerplt1n een stevi
ge basis voor het dnadwerkelijk be
heren van n<ltuur zowel in het cul
tuurlandschap als in 
n<l tUll1'geb iedcn. 

Rcdl1cl ie 

Verschillende functies van een bosschage voor planten en dieren 
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VERBLIJFPLAATS 

Soorten verblijven lijdelijk ol 
min ol meer permanent in de 
bosschage. 

CORRIDOR 

Soorten verplaatsen zich 
langs de bosschage ol er door 
heen. 

REFUGIUM 

Soorten trekken de bosschage 
in bij ongunstige omstandig
heden en kunnen hier over
leven. 

STEPPING STONE 

Soorlen overbruggen stapsge
wijs. van bosschage naar bos
schage, een ongeschikllee(
gebied. 

VERBRElDlNGSKERN 

Soorten vinden er een gunstig 
leelgebied. waar de populatie 
kon uitbreiden en zich over de 
omgeving kan verspreiden. 


