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Het Refugium 

Pal tegen de bebouwing van Nieuw Den Helder ligt het zeer natte 
Refugium. Zoals de naam al zegt: een toevluchtsoord voor planten 
en dieren. Het idee voor dit terrein kwam in de loop van de jaren 70 
op bij gemeentesecretaris J.F. Schendelaar. Op basis van beschrij-
vingen van de rijke flora en de hoeveelheid kwelwater die hier na 
het stopzetten van de waterwinning in de loop van de jaren 80 en 90 
vrij kwam kreeg dit gebied een nieuwe kans. Het bestaat uit een 
restant van een weiland met midgetgolfbaan (het Oude Refugium) 
en voormalige sportvelden (hockey, honkbal, rugby): het Nieuwe 
Refugium. Er lopen twee harige Hooglanders die wel van een wild 
orchideetje houden en in de voorzomer ziet het er door het late 
maaibeheer geel van de ratelaars.

Op de luchtfoto uit voorjaar 2009, genomen boven de Grafelijkheids-
duinen in oostelijke richting, is het nieuwe landschap van het Refu-
gium te zien. Er is een brongebied (A) waar het water uit de Donkere 
Duinen uit de bodem omhoog komt in poelen en sloten. Door middel 
van dammen wordt het zo lang mogelijk in het gebied gehouden. Dit 
zogenaamde drangwater stroomt langzaam in noordoostelijke rich-

ting naar de Bremsloot (D). Nabij de bronnen komen opvallende plan-
ten als de snavelzegge en vele libellensoorten voor. In de Bremsloot 
groeien grote lisdodde, grote en kleine egelskop en zwanenbloem. In 
de drasse graslanden ook gele lis, een enkele dotterbloem en de Rode 
Lijstsoorten geelhartje, parnassia en moeraskartelblad. De opvallend 
gele maskerbloem is een exoot die zich hier, net als bijvoorbeeld in 
Sint Maartenszee, in het kwelmilieu heeft gevestigd. Het is een wilde 
plant uit de Rocky Mountains die in 1814 als tuinplant is geïntrodu-
ceerd in Schotland.
In en nabij de open waterpartij zit vaak een enkele lepelaar. Winterta-

ling, slobeend en krakeend verblijven er regelmatig en soms zie je 
steltlopers als witgatje of zwarte ruiter. Rugstreeppad, gewone pad, 
bruine en groene kikker en kleine watersalamander leven hier aan de 
stadsrand. Reigers uit de Donkere Duinen kennen de weg er naar toe.

Het Nieuwe Refugium
In de graslanden laat de kievit zich horen. Hier staan vroeg in mei de 
paarse brede orchis en echte koekoeksbloemen. Later in juni bloeit 
veel rietorchis, dan vergezeld van ratelaars. Dit centrale deel (B) is 
het Nieuwe Refugium, in fasen aangelegd in de jaren 90 en in 2000 
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geopend. De voedselrijke bovenlaag van de sportvelden werd zo 
veel mogelijk afgegraven tot op het voedselarme en meer vochtige 
zand. De recente verstoring van de bodem is nog terug te zien in 
planten als heermoes. Al na een paar jaar keerden allerlei deels 
zeldzame en bedreigde duinplanten terug zoals welriekende 
nachtorchis, verfbrem, dwergvlas, gewone vleugeltjesbloem en 
drienervige zegge. Overigens lijkt niet elke soort stand te houden. 
Pleksgewijs trekt heidekartelblad de aandacht, bijvoorbeeld op de 
langzaam aflopende oever bij de sloot (D) in het duingebiedje te-
genover het Refugium genaamd ‘Hengstepad’ (E); het draagt de 
naam van het fietspad dat erdoorheen loopt. De kwelstroom in de 
hier in 1994 aangelegde duinrel (met o.a. duizendknoopfontein-
kruid) is gering. Daardoor domineert regenwater in de bovenste 
laag van de bodem van het gebiedje en groeien er de bijbehorende 
‘zure’ soorten. Hier is, uniek voor de Noordkop, de moeraswolfs-
klauw gevonden, landinwaarts bekend op plagplekken in natte 
heide. Ook staan er mossen van vochtige zure bodem zoals veen-
mossen en het sierlijke rood viltmos. Het waardevolle gebied is 
opengesteld en geliefd bij hondenbezitters. Een voorstel van de 
provincie om, in overeenstemming met de Natuurbeschermings-
wet, de honden aan te lijnen leidde tot heftige protesten.

Het Oude Refugium
In het zuidoosten ligt het Oude Refugium (C), waar na de oorlog een 
midgetgolfbaan lag tot het gebied halverwege de jaren 80 weer na-
tuur werd. Deze oude locatie waar ‘cultuur’ week voor ‘natuur’ heeft 
wat mineraalarmer grondwater wat zich weerspiegelt in de aanwe-
zigheid van een aantal fijnproevers uit onze flora. Hier veel blauwe 
zegge (van de beroemde blauwgraslanden, zie pag. 106 en 107) en 
wateraardbei. Enkele koningsvarens hebben zich gevestigd. In de 
bosschages op de achtergrond zitten veel braamsluipers en luid-
ruchtige nachtegalen. Er staat ook enige gaspeldoorn met een 
draadwerkje er om heen tegen te opdringerige koeien. De aanwezig-
heid van deze plant is geen echo van de pogingen tot vastlegging 
van het stuivende zand in de Franse tijd (de vroege 19e eeuw). De 
gaspeldoorn is wel een Franse plant, maar hier aangeplant door 
natuurliefhebber Peter Vroege.
Het boerenbedrijf waar het weiland toe behoorde deed tijdens en 
vlak na de Tweede Wereldoorlog dienst als dekhengstenstation, 
waar de naam Hengstepad voor het fietspad van heden van over is 
(E). Dwars hierop ligt het Gaatjespad (F), de enige terreinnaam die 
nog verwijst naar de oude opening naar zee die hier tot het einde 
van de middeleeuwen lag. Droge duinen met struikheide liggen ten 
noordwesten van de kruising en net over de duinrug van de Streep-
jesberg. Daarachter liggen de sinds kort weer vochtige valleien van 
de Grafelijkheidsduinen.
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