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Damlanderpolder: hei en orchideeën
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De Damlanderpolder is een polder aan de binnenduinrand 
onder Bergen. Het is één van de weidepercelen die Natuur-
monumenten in dit gebied beheert en een bijzonder geval. 
Hier zijn weinig weidevogels vanwege de nabijheid van bos, 
vos en bebouwing, maar het is wél een botanisch pareltje. 
Het is namelijk een voedselarm grasland met heide, een 
voor een polder hoogst eigenaardige situatie, ontstaan 
door de illegale omzetting van de bodem in 1992.

Wie vanaf de Heereweg bij Bergen over de middeleeuwse Voert 
richting ’t Oude Hof fietst, volgt een tracé dat vanouds een 
voorde, een doorwaadbare plek, was. Eens klotste hier de Ber-
germeer. In de zestiende eeuw werd dit meer drooggemalen 
tot polderland. Tot diep in de twintigste eeuw lagen hier natte 
weidelanden vol weidevogels als kemphanen. Van voorjaar tot 
zomer veranderde het kleurenpalet: dotterbloemen in maart, 
pinksterbloem en paardenbloem in april, boterbloem, brede 
orchis en harlekijn in mei. Met als slotakkoord reukgras en rate-
laars in juni. Langs de Voert resteren van al deze pracht nu nog 
een aantal hooilandjes met brede orchis, dotterbloem en rate-
laars: het klassieke 19e-eeuwse beeld van een Hollandse polder.
Verder fietsend langs de bosrand komen bij het Paddenpad 
aan de zuidzijde percelen met veel reukgras en donkergroene 
kraaiheide in zicht, ruim twintig hectare. Hier ligt de enige 
polder van Kennemerland met ‘heischraal grasland’, de Dam-
landerpolder. Aan het einde van de zomer zijn de bloeiende 
kraaiheide en struikheide beeldbepalend. In het najaar ver-
zacht het paars naar grijstinten doordat rendiermossen en 
heidelucifer meer op de voorgrond treden. Korstmossen als 
kopjesbekermos en eikenmos, die elders uitsluitend op bo-
men voorkomen, kunnen hier door de schrale zandbodem en 
de constante grondwaterstand op de grond groeien. Padden-
stoelen als het zeldzame vuurzwammetje en de heideknots-
zwam tref je er in heksenkringen van soms duizenden hoeden 
en knotsjes. Het heideachtige karakter wordt benadrukt door 
de aanwezigheid van gevlekte orchis (ook in vochtige hei in 
Brabant en Drenthe) en vele bedreigde wolfsklauwsoorten.

Van gras naar stuivende polder naar natuur
Tot voor 1992 lag in de Damlanderpolder relatief intensief 
gebruikt grasland op een bodem die hoort bij een droogge-
legd meer: klei. In dat jaar werd de grond gekeerd. De bodem 

werd daardoor op zijn kop gezet: 
zeer schraal zand van onderop 
kwam boven, de klei verdween on-
der het zand. Omdat de benodigde 
vergunningen hiervoor ontbraken 
kwam er na fel burgerprotest geen 
bollenland op deze plek. In 1994 

werd Natuurmonumenten beheerder, zaaide het kale zand in 
en bemestte het gebied met compost om verstuiving tegen te 
gaan. Waterlopen werden weer op de oude diepte gebracht 
en kregen geleidelijk aflopende oevers, waardoor padden en 
kikkers de ruimte kregen.
Tegen de verstuiving is ook hooi uit het duin gebruikt. Waar-
schijnlijk zijn op deze manier bessen aangevoerd van kraai-
heide, dat zich hier snel vestigde. De laatste jaren baart de vesti-
ging van houtige gewassen zorgen. Om het bijzondere grasland 
te behouden is begrazing met IJslandse paarden redelijk effec-
tief, maar de hulp van vrijwilligers, die één dag in het jaar jonge 
boompjes weghalen blijft onmisbaar.
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