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De Grafelijkheidsduinen  

Sinds 1992 heeft Landschap Noord-Holland het beheer over het 
grootste deel van de Helderse duinen, waaronder de Grafelijkheids-
duinen. Er ligt ca 85 hectare droog en 15 hectare vochtig duin, met 
een ruim bemeten duinplas. Zoals de meeste deels vochtige duin-
terreinen herbergt dit duin een schat aan planten en dieren die 
(inter)nationaal gezien bedreigd zijn en op een Rode Lijst voorko-
men. Voor zeldzame dieren als de kommavlinder en planten als de 
diepgele verfbrem is het reservaat van groot belang, omdat ze in de 
Noordkop alleen hier leven. Het ook van Texel bekende grasklokje 
staat er. Dit duingebied was uitgemergeld door langdurige water-
winning en zat vol sporen van militair gebruik. Door begrazing en 
de veel hogere waterstand na het stoppen van de waterwinning, zit 
het gebied in de lift en doet het in veel opzichten denken aan het 
Zwanenwater. Een bijzonder accent in dit voormalige waterwinge-
bied zijn de vele bomkraters: hotspot voor kikkers, rugstreeppad-
den, kleine watersalamanders en vele, soms bijzondere, water-
beestjes.

Onder de natuurlijk ogende duinen ligt een veilige zeewering verbor-
gen. Om de zeewering (en dijkverlenging) uit 1975 er in het duin na-
tuurlijk uit te laten zien, heeft Rijkswaterstaat in het asfalt op regelma-
tige afstanden gaten gemaakt. Vervolgens is de dijk met zand afgedekt 
en met helm beplant. Vanaf het fietspad achter deze zeewering is het 
duin goed te overzien. Op de horizon richting Huisduinen staat de 
markante Kroontjesbunker en oostwaarts de 19 m hoge Streepjes-
berg. Daarachter laat de bebouwing van Den Helder zich zien: o.a. de 
Westertoren uit 1907 en de Duinkerk, tegenwoordig een appartemen-

tencomplex. De duinen zelf, restanten van het oude eiland Huisdui-
nen, zijn vervormd door verstuiving. De oude vallei (reeds zichtbaar 
op kaarten in de 17e eeuw) ligt in het gebied van noord naar zuid en is 
ontstaan door uitstuiving. Aan de zuidzijde, voorbij de in 1994 gegra-
ven Harmplas, ligt de Majuba die door Rijkswaterstaat via een stuifdijk 
(‘Slaperdijk’) met de Streepjesberg is verbonden. Vanaf de Grafelijk-
heidsweg vallen drie kunstmatige, enigszins eironde duinen op, ge-
maakt van de humusrijke bovenlaag die vrijkwam bij de werkzaamhe-
den rond de Harmsloot en afgedekt werd met een laag schoon zand. 
Deze duinen zijn hier gelegd om de rechte dijk van Rijkswaterstaat te 
maskeren. Grondverzet is nu nog zichtbaar door de enigszins afwij-
kende, groenere kleur van de begroeiing. De meest zuidelijke van deze 
drie duinen ligt bovenop de oude ontwatering, de Harmsloot, die nog 
net zichtbaar is in de Grafelijkheidsduinen en vanaf het Gaatjespad.
Een groot deel van de Grafelijkheidsduinen is droog met helm en 
schapengras met daartussen natte tot vochtige valleien met kruipwilg, 
dopheide, duinrus, fraai duizendguldenkruid en strandduizendgul-
denkruid. Buntgras en zandblauwtje staan met name op zuidhellin-
gen in oudere, door neerslag ontkalkte, duinen. In de nazomer valt de 
paarse struikheide op in de drogere delen. Kraaiheide staat vooral op 
noordhellingen. Op natte, zure en tamelijk voedselarme stukken 
groeit ook dopheide. Opvallend is dat de - oudere en zeer kalkarme - 
zone met heidesoorten (met er tussen de al in april bloeiende stekel-
brem) scherp te onderscheiden is van de kustwaarts gelegen, meer 
dynamische zone met een heel andere flora. Daar staan meer kalk-
minnende planten als duindoorn, wondklaver en blauwe zeedistel. 
Wondklaver staat oostelijk van de Grafelijkheidsweg in de noordkant 
van de Grafelijkheidsduinen, blauwe zeedistel staat in de buitenste 
duinenrij, met name bij strandopgangen. In dit zeeduin staan ook 
enkele, soms zeer zeldzame, plantensoorten waaronder driebloemige 
nachtschade, gele hoornpapaver, kegelsilene en incidenteel ook zee-
kool. De warmteminnende en de laatste jaren steeds meer noordelijk 
voorkomende zeewinde is te zien langs de westzijde van de Grafelijk-
heidsweg. Vrij algemeen is de opvallende, lichtlila zeeraket van strand 
tot in de buitenste duinenrij. De plant kiemt en groeit op enige orga-
nisch aanspoelsel dat onder een laagje zand is bedekt.
Als overstuiving uitblijft kunnen op de kalkarme bodems door hu-
musvorming en verdere verzuring gewoon gaffeltandmos en het mos 
grijs kronkelsteeltje sterk toenemen. De laatste soort is stikstofmin-
nend en kan zich door de stikstofverbindingen uit luchtverontreini-
ging uitbreiden. Deze mossen maken samen deel uit van de duingras-
landen (´grijze duinen´) ter plekke (zie ook pag. 118). Op droge 
hellingen in het zeeduin ten westen van de Grafelijkheidsweg tot aan 
strandslag Duinoord komen plaatselijk veel duinroosjes voor en aller-
lei bloemen van duingraslanden zoals driedistel, duinviooltje, geel 

walstro, gewone vleugeltjesbloem, muizenoortje en valse salie. De 
meeste van deze planten komen ook ten oosten van de Grafelijk-
heidsweg voor, waar de typische duingraslanden liggen.
Bijzonder in de noordoostelijke hoek is het voorkomen van hulst en 
zeer sporadisch kleine bevernel en het maanvarentje. In westelijke 
richting loopt hier een oud waterwinkanaal, een ‘prise d’eau’, met op 
de noordhelling veel eikvaren en stekelbrem. Hier in de buurt staan 
plantensoorten als duinaveruit en wondklaver uit het zogenaamde 
zeedorpenlandschap (vooral bekend rond Egmond, Wijk aan Zee en 
Zandvoort) dat ontstaan is door agrarisch gebruik. 

Flora vroeger en nu 
Omstreeks 1900 is de plantengroei in heel Den Helder door het echt-
paar Hoek en Redeke geïnventariseerd en in hun Flora beschreven. 
Vochtige plekken achter de toenmalige schietbanen en ten zuiden 
van de Harmsloot en ook sloten aan de duinvoet, waar kwelwater uit 
het duin naar boven kwam, waren zeer rijk aan bijzondere planten. 
De lijst omvat soorten die ter plaatse (vrijwel) verdwenen, maar nog 
wel in het Zwanenwater voorkomen. Soorten van relatief jonge, deels 
meer kalkrijke duinvalleien met een natuurlijke waterhuishouding 
als bevertjes, holpijp, sterzegge, vlozegge, vleeskleurige orchis, 

V.l.n.r.: vos | konikpaarden in Harmplas | paapje | 
Kroontjesbunker en Lange Jaap | schaatser in 2010

groenknolorchis, parnassia (ook in polder Koegras), waterdrieblad, 
moeraswespenorchis, maanvarentje, geelhartje en addertong. In het 
boekje staan ook de in de hele Noordkop verdwenen harlekijn (alge-
meen in de duinen rond 1900), grote veenbes, slanke duingentiaan, 
grote muggenorchis, kleine valeriaan en het rozenkransje, een roze 
en wit bloempje van droog en niet verzuurd duin. De Spaanse ruiter, 
vroeger ook hier gevonden, staat nog in de Pettemerduinen en breidt 
zich daar licht uit. 
Onmiskenbaar is dat het terrein door verdroging in de periode tot aan 
ca 1985 sterk aan waarde heeft ingeboet. De floristische waarde klimt 
nu weer langzaam uit het dal. Toen in 1980 de drinkwaterwinning 
volledig was gestaakt, is het gemiddelde grondwaterpeil gestegen, 
ongeveer tot op het niveau van 1900. Vochtige valleien namen toe in 
omvang en werden natter. In Huisduinen ontstond hierdoor water-
overlast in de huizen waarna een drain is aangelegd. De huidige wa-
terhuishouding in het duin is mede daardoor niet geheel natuurlijk. 
Een aanzienlijke hoeveelheid schoon duinwater (in het voorjaar ca 
100 kubieke meter per dag) wordt afgevoerd via de Molensloot rich-
ting Huisduinerpolder. 
Van een aantal vanouds bekende soorten als welriekende nachtorchis 
en parnassia, die nu opnieuw de duinen sieren, bestaat een enkele 

●

“Het valt niet te ontkennen, dat het plantenkleed van dit noordelijkste ge-
deelte van Noord-Holland over het geheel genomen alles behalve weelderig 
is. Slechts op sommige vochtige plekken in de duinstreek treft men een rijkere 
vegetatie aan.” 

(J. Hoek & H. C. Redeke, 1901) 

Verfbrem bloeit in juni en is de laatste jaren steeds meer in dit duin te zien. Rechts het voorkomen van verbrem tussen 2004 en 2008.In de duinen bij Den Helder staan net als op Texel grasklokjes.

zeer bijzonder bijzonder

** *
”��alleen hier in de Noord-

kop: o.a. verfbrem,  

geoorde fuut.

”��bomkraters, gelijkenissen 

en verschillen met 

Zwanenwater en Texel.
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vindplaats of een bescheiden aantal exemplaren. Dat geldt ook voor 
galigaan. Moerasvaren en koningsvaren zijn recent alleen van een 
enkel hoekje bekend. Lokaal in en rond bomtrechters staan driener-
vige zegge, wateraardbei en zilte waterranonkel. Gagel en grote boter-
bloem zijn de laatste jaren niet meer aangetroffen.
Met verschillende Rode Lijstsoorten zoals heidekartelblad, verfbrem 
en dwergvlas gaat het hier echter goed. Na opbrengen van gemaaid 
gras met zaden uit het Zwanenwater verschenen moeraskartelblad en 
parnassia. Soorten van vochtige heide als tormentil en blauwe zegge 
zijn overal in de lage delen te zien, meer sporadisch ook de beschei-
den bloeiende maar bijzondere pilzegge (een soort van vochtige hei 
en zeer schaars in de duinen) en tandjesgras.
Blikvangers zijn kleurige soorten: eind april stekelbrem, hondsviool-
tje en duinviooltje, eind mei verfbrem, in juni dophei en in augustus 
schermhavikskruid en zandblauwtje.

De Harmplas
Bijzonder element van de Grafelijkheidsduinen is de gegraven duin-
plas. Het is altijd een natte laagte geweest (de vallei van het Gaatje), die 
voor landbouw in cultuur is gebracht en ontwaterd werd met een 
sloot, de Harmsloot. Na beëindiging van de waterwinning eind vorige 
eeuw ging het peil snel omhoog en dreigde verruiging. Contouren van 
kleine akkers waren tot de herinrichting in 1994 te zien. Herstelwerk-
zaamheden vonden plaats in de vorm van het verwijderen van de 
voedselrijke bovenlaag van soms enkele decimeters dik. Het doel was 
niet zozeer het graven van een plas, deze ontstond echter door een 
snelle stijging van het grondwater in combinatie met diep plaggen. De 
bedding van de oude Harmsloot, zichtbaar op de foto uit 1996, is te 
volgen bij zeer lage waterstanden in droge zomers, maar ligt meestal 
onder de hogere waterspiegel verborgen. Het heldere water kent een 
begroeiing van (ondergedoken) kranswieren en duizendknoopfon-
teinkruid. Bijzonder is de vondst van draadfonteinkruid, een zeldzame 
soort van schoon en voedselarm duinwater. Verschillende paartjes 
geoorde futen leven er van de waterinsecten.

De geoorde fuut. Jaarlijks worden tot zeven paar geteld in de Harmplas: bin-
nen de provincie Noord-Holland één van de belangrijkste broedplaatsen van 
een soort die ook in Europees verband, Natura 2000, van groot belang is.

Vogels
De Grafelijkheidsduinen zijn behalve voor de wilde planten van groot 
belang als broedgebied. In de zeereep broeden graspieper, holenduif 
en kneu. In het open duin zijn bergeend (in konijnenholen), fazant, 
roodborsttapuit en incidenteel ook patrijs en tapuit kenmerkende 
broedvogels. Sinds de vos zich er in 1999 vestigde zijn de aantallen van 
grondbroeders als patrijs, fazant en bergeend gekelderd. 
Rond de Harmplas broeden naast geoorde fuut, grauwe gans, Cana-
dese gans, wilde eend, kuifeend en meerkoet, soms ook slobeend, 
fuut en zomertaling. In de natte duinvalleien en de meer struikrijke 
randen er van broeden ook blauwborst, rietgors, rietzanger en sprink-
haanzanger, bij struweel ook nachtegaal, grasmus en fitis en in de 
bosrand de putter. Het paapje was aanwezig tot in de jaren 90 maar is 
verdwenen. Kievit en scholekster zoeken de vallei op vanwege het 
open karakter en de korte begroeiing. Het samenkomen van zoveel 
vogelsoorten in een klein gebied is spectaculair. 
De zwarte roodstaart broedt incidenteel op het terrein van Fort Kijk-

duin. Het duin is niet alleen broedgebied maar ook winterverblijf en 
pleisterplaats tijdens de vogeltrek. Op de grens van strand en duin zijn 
in de winter groepen sneeuwgorzen te zien. In het voorjaar doen vele 
tientallen beflijsters de Grafelijkheidsduinen aan. Verder soms grote 
vluchten zanglijsters, kramsvogels, regenwulpen en watersnippen en 
een en een enkele keer een bokje. 

Paddenstoelen 
Door paddenstoelenkenner Fried-
jof van den Bergh zijn vele bijzon-
dere soorten aangetroffen, o.a. in 
kleine ‘wasplaatweides’, net achter 
de zeereep, zo genoemd naar de 
vele soorten kleurige en elders 
zeldzame of bedreigde wasplaten 
zoals het papegaaizwammetje, 
sneeuwzwammetje, vuurzwamme-
tje en geurende wasplaat. Een rijk-
dom die lijkt op die in het Zwanen-
water (zie pag. 81 en 83). Tot nu toe 
zijn hier 13 soorten van de Rode 
Lijst gevonden waaronder grauwe barsthoed.
De afgebeelde fraaie knotszwam (Clavulinopsis laeticolor) komt niet al-
leen op zand voor maar ook op klei en groeit ook veel op de Slaperdijk 
bij Schoorl (zie pag. 43). 
Een zeer interessante vondst is het slijmrandkaalkopje (Psilocybe linifor-

mans), dat uitsluitend op paarden-
mest voorkomt. Deze kleine soort is 
voor het eerst in Egmond gevonden 
en door Prof. Kees Bas van het Nati-
onaal Herbarium in 1977 beschre-
ven als nieuwe soort voor de weten-
schap. De paarden in dit duin 
weerspiegelen zich in de padden-
stoelenflora. Slijmrandkaalkopjes 
worden de laatste jaren meer gezien 
en deze opgaande trend heeft er-
voor gezorgd dat deze zeldzame 
soort, alleen uit ons land bekend, 
van de Rode Lijst is verwijderd. On-
derscheiden is niet simpel. Van de 
zeven inheemse en bij beschadiging 
blauwverkleurende (en hallucino-
gene) kaalkopjes is dit de enige die 
te onderscheiden is doordat je met 
een speld een soort ‘elastiekje’ (het 
slijmrandje) van de lamelrand kunt 
trekken.

Zoogdieren
Naast incidentele meldingen van hermelijn en wezel is het zien van 
een vos in de avond geen toevalstreffer meer. Op de begraafplaats ten 
noordwesten van het duin zitten de jonkies soms pal naast de weg in 
de zon. Onder de spitsmuizen is de trend dat dwergspitsmuis en bos-
spitsmuis achteruit gaan en de dominante huisspitsmuis, sinds begin 
jaren 80 aanwezig, terrein wint. Ook bij de woelmuizen zijn er ver-
schuivingen. De normaal wijd verbreidde veldmuis leek een tijd ter-
rein te verliezen aan een nieuwkomer, de rosse woelmuis. Maar na de 
ingrijpende maatregelen om verruiging tegen te gaan zijn er geen 
rosse woelmuizen meer gevangen of gezien.

Kleine waterdieren (macrofauna)

Van dichtgegroeide Harmsloot (1990) naar Harmplas (na het graafwerk in 1996) en in mei 2011.

In de provincie Noord-Holland zijn zo’n 650 verschillende soorten 
kleine beestjes in het water (macrofauna) gevonden. Een substantieel 
deel daarvan zit in de Grafelijkheidsduinen. In dit relatief kleine stukje 
Noord-Holland leven ruim 200 soorten insecten, kleine kreeftjes, 
slakken, watermijten, bloedzuigers en waterwormen. Bijzondere 
vondsten zijn de waterwants Ranatra linearis, de staafwants, gevonden 
in één van de bomkraters (foto). Ook de op zijn rug zwemmende wa-
terwants Notonecta obliqua is gevangen. Een meer opzienbare vondst is 
de larve van de grote keizerslibel en de rups van de nachtvlinder Nymp-
hula nymphaeata. Laatstgenoemde rupsen zijn in enkele bomkraters 
aanwezig, waar ze bladeren van drijvend fonteinkruid en veenwortel 
eten. De rupsen knippen twee langwerpige ovale stukjes uit het blad 
en kleven dit met spinsel aan elkaar om zich te beschermen, deson-
danks vormen ze een gemakkelijke prooi voor rovers als waterkevers, 
salamanders en vogels.
Twee soorten geelgerande waterroofkevers (4 cm groot) en de grote 
pikzwarte watertor (5 cm) zijn opmerkelijk. Enochrus isotae is een water-
kevertje van de waterkant. Deze soort is in 1981 in ons land ontdekt, 
de noordelijkste vondst tot nu toe.
Anisus leucostomus is een waterslakje dat veel in de Harmplas zit. In 
Noord-Holland is deze soort alleen op Texel algemeen in helder zoet 
kwelwater. Op het vasteland van Noord-Holland is deze soort verder 
heel zeldzaam: alleen bij Egmond en Vogelenzang.

Slijmrandkaalkopje

Fraaie knotszwam

Ivoorkoraaltje

Panoramafoto, augustus 2011 vanaf de Streepjesberg met links de Harmplas en rechts Lange Jaap. In 360 graden te zien op op www.duinenenmensen.nl.
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Vlinders 
In de Grafelijkheidsduinen zijn 19 soorten dagvlinders waargeno-
men waarvan de helft is gebonden aan het duinmilieu. Vijf van deze 
duinsoorten staan op de Rode Lijst van de Nederlandse dagvlinders: 
kommavlinder, bruin blauwtje, kleine parelmoervlinder, duinparel-
moervlinder en de relatief veel voorkomende heivlinder.
Het aan vochtige duinheide gebonden groentje, heeft zich hier in 
2001 en sinds 2009 in het Zwanenwater, waarschijnlijk vanaf Texel 
gevestigd. Het langs bosranden vliegende bont zandoogje, een soort 
waar het heel goed mee gaat, heeft zich eveneens vanaf Texel aange-
diend. Voor de kommavlinder (een kwetsbare soort) is het natuur-
reservaat van groot belang. Bevruchte vrouwtjes zetten de eieren af 
in graspolletjes, vooral schapengras en buntgras. Beide grassen zijn 
hier ruim aanwezig maar toch is deze vlinder, die veel eisen stelt aan 
een open vegetatiestructuur, schaars. De kleine populatie in de Gra-
felijkheidsduinen ligt vrij geïsoleerd en bevindt zich hier waarschijn-
lijk al vrij lang. Behalve in het Noordhollands Duinreservaat is de 
vlinder niet in de vastelandsduinen waargenomen, wel op Texel, 
waar de populatie mogelijk ooit een geheel mee vormde. Komma-
vlinders vliegen vooral in het noordelijke gedeelte, maar zijn ook bij 
de Majuba en in het PWN-stuk waargenomen.

Twee mieren: de algemene buntgrasmier en de zeldzame 
deuklipsatermier
Een in de kuststreek algemene mier die tussen en ook onder polletjes 
buntgras leeft is Lasius psammophilus: de buntgrasmier. Ze zitten vooral 
ondergronds maar graven heel wat zand omhoog, waardoor de zgn. 
pioniervegetatie in het kalkarme, kale zand mede in stand blijft. De 
buntgrasmieren ‘melken’ de wortelluizen die plantensappen uit bunt-
gras zuigen. De luizen scheiden daarbij een suikerachtige substantie af 
waarvan de mieren weer leven. Deze mier is een gewilde prooi voor 

kauwtje, fazant en groene 
specht, die de mossen tus-
sen het buntgras (o.a. het 
tankmos, ruig kronkelsteel-
tje) daarvoor omwoelen.
De Grafelijkheidsduinen 
huisvesten de grootste po-
pulatie uit noordwestelijk 
Europa van de zeer zeld-
zame deuklipsatermier, 
Formica pressilabris, hier ont-
dekt in 2000 door mieren-
kenner Peter Boer uit Ber-
gen. Het dier doet het hier 
goed. Er zitten binnen een 
terreindeel van nog geen vier-
kante kilometer minstens 150 nesten. De soort komt ook op Texel 
voor en vormde, voor het ontstaan van het Marsdiep rond het jaar 
1000, mogelijk één populatie met die van de Grafelijkheidsduinen. Ze 
moeten ooit voor de huidige kustlijn op het oude eiland Huisduinen 
geleefd hebben en zijn, terwijl het eiland door de eeuwen heen land-
inwaarts stoof, meer landinwaarts gaan leven. De (foutieve) naam 
deuklipsatermier ontleent deze bijzondere soort aan een enigszins 
ingedeukt kopschild, met de lip is niets mis. Ze leven vooral in het wat 
oudere duin tussen de heide en lage kruipwilgstruikjes. Een forse 
duinbrand kan zo’n afgelegen populatie fataal zijn, want het opnieuw 
koloniseren van het Helderse duingebied vanaf Texel lijkt verleden 
tijd. Een satermier dankt haar naam aan een uitholling aan de boven-
zijde van de kop waardoor twee kleine ‘hoorns’ ontstaan (zie foto). 
Ook de gewone satermier komt veel in de Grafelijkheidsduinen voor.

Een vergelijking met de grote broer
Overeenkomsten en enkele grote verschillen met het Zwanenwater 
geven inzicht in de terreinen en het gevolgde natuurbeheer. Met 
meer dan 400 waargenomen wilde planten lijken de Grafelijkheids-
duinen weinig onder te doen voor het Zwanenwater (ca 500 soor-
ten), maar groeien de meeste zeldzame soorten hier slechts in klei-
ne aantallen, of zijn door verdroging verdwenen zoals gagel. Al 
mist dit duin de zuidelijke uitbundigheid, desondanks herinneren 
de vochtige valleien, heideveldjes met dophei of struikhei, schraal-
landjes met veel heidekartelblad, de ruime waterpartij en kleine 
moerasjes aan de grote broer in het zuiden van de Noordkop. Echte 
duinmoerassen met riet en galigaan liggen hier echter niet.
Voor de waterwinning in de tweede helft van de 19e eeuw was de 
flora in de Grafelijkheidsduinen zeker gelijkwaardig aan die van het 
Zwanenwater. De ca 100 jaar durende uitdroging hier contrasteert 
sterk met de permanente waterrijkdom van het Zwanenwater, 
waardoor zich daar veen kon vormen. In het Zwanenwater was er 
ecologische rust. De natuur volgde de natuurlijke dynamiek met 
natte en droge jaren, natte winters en droge zomers. De Grafelijk-
heidsduinen zijn door ontwatering ecologisch door elkaar geschud 
en keren nu terug naar een meer natuurlijke ritmiek.
Een opvallende overeenkomst tussen beide gebieden is de armoe-
de aan konijnen, in sterk contrast met de jongere en zeer konijnen-
rijke Noordduinen die tussen beide gebieden in liggen. Beide ter-
reinen zijn resten van oude eilanden en inmiddels oudere, deels 
ontkalkte zandgronden die landinwaarts zijn gewaaid. In beide 
gebieden liggen droge struikheidevelden en in beide terreinen is er 
forse vergrassing door de lage konijnenstand in combinatie met 
luchtvervuiling (stikstofverbindingen). In het Zwanenwater wordt 
de vergrassing in de droge duinen deels bestreden met seizoensbe-
grazing met koeien, waardoor de natuurlijke droge vegetatie zich 
lijkt te herstellen maar de bijbehorende duinvogels en vlinders 
keren minder terug dan gehoopt. 
In de Grafelijkheidsduinen volgen de beheerders een andere strate-
gie: ook koeien (ca 10 Hooglanders) in combinatie met ca 5 konik-
paarden en dan jaarrond, d.w.z. ook in de winter en bovendien 
‘integraal’: ook de meeste natte terreinen, behalve een uitgerasterd 
hoekje met o.a. galigaan tegen de Grafelijkheidsweg aan, worden 
begraasd. Vooral in de lage delen geeft dit een ander beeld dan in 
het Zwanenwater: houtgewas krijgt in de Grafelijkheidsduinen 
nauwelijks een kans, maar de droge duinen worden wat meer ge-
meden en blijven ruiger. In de valleien bij Den Helder geen wilgen-
struweel, terwijl ten zuiden van Callantsoog wilgen in natte valleien 
mede de toon zetten. 
Door het hele jaar rond de grazers overal toe te laten worden de 
vochtige terreindelen met malser gras verhoudingsgewijs meer 
opgezocht. Het vee laat zich niet naar de ruigere stukken (de dro-
gere delen met veel helm) sturen. Dit levert een ander landschap 
met andere planten (minder bloemen) op dan maaien en afvoeren 
zoals in Zwanenwater. Sinds 2010 gebeurt dit wel in het nabijgele-
gen Refugium. Hier is begrazing van 5 dieren teruggebracht naar 2 
jaarrond grazende Hooglanders. Om verruiging te voorkomen en 
de botanische waarde te bevorderen worden jaarlijks delen van het 
terrein laat in het seizoen gemaaid en afgevoerd voor een bloemrij-
ker beeld. 
In de Grafelijkheidsduinen zijn vochtminnende soorten toegeno-
men door stijging van de waterstand en herstelmaatregelen als het 
uitgraven van valleien en lijken deze duinen, meer dan 50 jaar gele-

den, op het Zwanenwater. Buitenge-
woon mooi ontwikkelde vegetaties met 
stekelbrem, hondsviooltje, vleugeltjes-
bloem, stijve ogentroost, verfbrem en 
heidekartelblad, recentelijk moeraskar-
telblad, parnassia en af en toe een wel-
riekende nachtorchis in de beweide oe-
vers van de Harmplas laten zien welke 
kant het opgaat bij continu beheer en zo 
veel mogelijk rust. 
Zowel in het Zwanenwater als de Grafe-
lijkheidsduinen zitten door de lage ko-
nijnenstand weinig tapuiten, maar veel 
graspiepers en een toenemend aantal blauwborsten. Door de be-
scheiden ruimte, minder biotopen zoals rietmoeras en de geringere 
rust en ruimte ontbreken een aantal broedvogels, maar de sierlijke 
geoorde fuut weerspiegelt helder duinwater. In positieve zin onder-
scheiden de Grafelijkheidsduinen zich ook door het voorkomen van 
veel verfbrem, een sterk bedreigde soort die in Noord-Holland pas 
weer groeit ten zuiden van Egmond tot richting Wijk aan Zee, in 
oudere, van oorsprong kalkrijke valleien met vochtig grasland. In de 
Grafelijkheidsduinen staat de verfbrem net als op Texel, Terschelling 
en Ameland: in vochtige heide met wat kruipwilg, soms ook wat 
droger. Het ontbreken van deze soort in het Zwanenwater is niet 
goed verklaarbaar. Ook bijzonder is de pilzegge, een vroegbloeiende 
soort van iets vochtige hei die hier meer voorkomt dan zuidwaarts, 
al zijn er enkele plekken in het Zwanenwater en het Kooibosch bij 
Callantsoog bekend. Enkele ‘Texelse’ soorten (grasklokje, komma-
vlinder, deuklipsatermier) verraden een gemeenschappelijk verle-
den, ook al was dat meer dan 1000 jaar geleden.

Film over de kommavlinder, een lijst van paddenstoelen en de Flora 
van Den Helder uit 1901: www.duinenenmensen.nlKommavlinder op fraai duizendguldenkruid, groentje op duinroos en heivlinder op dopheide.

Verfbrem met daartussen de welriekende nachtorchis: een combinatie die 
alleen in de Grafelijkheidsduinen voorkomt.

Deuklipsatermier

Duinwespenorchis 

Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/Uit: Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater (2011) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam
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