
36 Duinen en mensen   Noordkop en Zwanenwater

De Noordkop heeft verrassend veel water in beweging. Ter inlei-
ding passeren voorbeelden van zoete stromen, bijvoorbeeld uit 
de duinen van het Zwanenwater naar de lagere valleien (en wat 
dat doet met de planten). Na het zoet het zout: zeer vreemde dier-
soorten bij Petten, zoutminnende bloemen in Den Helder. Beide 
het gevolg van een doorlopende stroom zout water onder dijken 
door. In jargon van het Waterschap ‘het onderloops’, ook ge-
noemd: kwel, drangwater, grondwater dat uittreedt, waarna in de 
natuur iets moois ontstaat.

Het landschap tussen Alkmaar en Den Helder is vlak en wijds. Zee-
water wordt tegengehouden door dijken en duinen. Overvloedig 
regenwater vloeit via sloten richting gemalen. Alles lijkt op orde en 
onder controle. Er zijn conflicten tussen natuurliefhebbers en bol-
lenkwekers over de diepte van ontwatering, te diep is funest voor de 
natuur. Maar er zijn, soms creatieve, pogingen tot verzoening: sa-
wa’s van tijdelijk onder water gezet bollenland, waar vogels de kans 
op een worm of larve grijpen. Door het onder water zetten hoeven 
minder giftige stoffen, die worden gebruikt tegen voor bollen scha-
delijke bodemdieren, te worden ingezet.
Dit is allemaal bovengronds. De Noordkop lijkt zo plat als een dub-
beltje met wat lage duintjes, maar door die duinen en door peilver-
schillen aan weerszijden van dijken is er veel onzichtbare beweging 
onder onze voeten. In de winter raken de duinen door overvloedige 

neerslag goed gevuld (de ‘grondwaterbel’ wordt dan dikker) en dat 
water stroomt vooral ondergronds af. Grondwater stroomt niet 
alleen vlak onder de oppervlakte, maar kwelt ook vanuit de diepte 
op. Het heeft dan een lange weg afgelegd en is zeer schoon en mi-
neraalrijk. Alleen al langs de Grafelijkheidsduinen stroomt dage-
lijks 540 m3 weg. Schoon water geeft, waar het aan de oppervlakte 
komt, in bronnen, poelen, sloten en duinrellen zoals bij Sint Maar-
tenzee, een gevarieerde natuur. Ook in de polders bij Callantsoog 
speelt kwel een positieve rol (zie Uitlandse Polder pag. 104 en Kooi-
bosch pag. 106). Als het grondwater net onder de oppervlakte tot bij 
de wortels van planten of de schimmeldraden van paddenstoelen 
reikt, betovert het de vegetatie door de aanwezige mineralen: zeld-
zame soorten duiken in vele kleuren op (zie pag. 43 Slaperdijk).

Zoete kwel in het duin: het Zwanenwater 
In de winter, wanneer de waterstand in het Zwanenwater het hoogst 
is, staat een groot deel van de duinen blank. Vele vogelsoorten be-
nutten dit natte rustgebied. Door kleine verschillen in hoogte in 
het terrein met zijn kleine ruggetjes, laagtes en de rond 1900 ten 
behoeve van de jacht aangelegde dijkjes, heeft elke plek hier een 
eigen grondwaterstand. Een miniem hoogteverschil van 20 cm 
bepaalt of vochtminnende planten als tormentil en dopheide er 
groeien of juist soorten van een droger milieu zoals kraai- of struik-
heide. Bovendien stroomt een deel van het overvloedige water door 
de bodem, neemt daar mineralen als kalk en ijzer op en komt lokaal 
als kwel weer boven. In de winter is dit fenomeen goed herkenbaar 
aan een olieachtig vlies, gevormd door ijzerbacteriën. Later in het 
jaar verraadt de aanwezigheid van kwel zich in plantensoorten als 
grote boterbloem en vleeskleurige orchis. Waar kwelwater ont-
breekt, is het duin wat zurig. Waar wel kwel is, wordt de bodem vaak 
meer basisch: één van de redenen voor de grote biodiversiteit in dit 
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V.l.n.r. (boven en midden): Biologe Yvonne Koning uit Camperduin 
inspecteert palingbrood, maskerbloem (een exoot in bronmilieus), 
Mariëndal aan de duinvoet met o.a. schone sloot (een haye) en rate-
laarhooiland, kwelmilieu langs Zijperzeedijk, Callantsoog.  
V.l.n.r. onder: palingbrood, klimopwaterranonkel, duinrel Sint 
Maartenszee, vleeskleurige orchis in het Zwanenwater.
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gebied. Elders bedreigde Rode Lijstsoorten 
groeien hier in overdaad. Het Zwanenwater 
is gerenommeerd om de galigaanmoeras-
sen, de natte graslanden en de subtiele 
overgangen tussen nat en droog: de vaak 
net een beetje zure vegetaties, onder ken-
ners bekend als ‘heischrale graslanden’ met 
tandjesgras, blauwe zegge en hondsviooltje. 
Tevens is het de grootste groeiplaats in Eu-
ropa van welriekende nachtorchis, een wil-
de, witte orchidee, met naar schatting 
10.000 exemplaren. Andere plekken met 
bijzondere, aan grondwater gebonden, 
planten zijn de Pettemerduinen, het Botgat, 
Mariëndal en de Grafelijkheidsduinen met 
als botanische hoogtepunten: klein winter-
groen, moeraswespenorchis, dotterbloem 
en verfbrem. Een deel van de overvloed aan 
grondwater kan afvloeien richting polder 
als voeding voor oude en nieuwe natuurge-
bieden en een rijk leven in de sloot.

Zoete kwel over de rand van de duinen: 
duinrellenproject Sint Maartenszee
25 jaar geleden had het natuurgebied het 
Wildrijk bij St. Maartensvlotbrug sterk te 
lijden onder verdroging door ontwatering 
van het omliggende bollenland. Peilverho-
ging in de sloten was geen optie vanwege de 
verontreiniging van het benodigde polder-
water met bestrijdingsmiddelen en mest-
stoffen. In 1987 realiseerde de toenmalige 
beheerder van het Wildrijk, Piet Scheringa, 
samen met Frans Vonk van de HTS uit Alk-
maar een plan om het schone duinwater, 
dat aan de binnenduinrand opkwelde, naar 
het Wildrijk te leiden. Duinrellen werden 

gebaggerd en voorzien van een breed 
stroombed en natuurvriendelijke oevers. De 
natuur reageerde snel. In en langs duinrel-
len en poelen groeien nu typische ‘kwel-
planten’ als klimopwaterranonkel, holpijp, 
slanke waterweegbree, drijvend fontein-
kruid en wilde bertram. De oevers zijn eind 
mei bont gekleurd door ratelaars en duizen-
den rietorchissen. Ook zeldzame inheemse 
orchideeën als de welriekende nachtorchis 
en brede orchis zijn aangetroffen. Bijzonder 
is de talrijke vestiging van rond wintergroen 
en parnassia tegenover de winkelprome-
nade langs de Zeeweg. Ook maskerbloem, 
een opvallende, gele tuinplant, die zich in 
bronmilieus inmiddels als wilde plant ge-
draagt, duikt op. De vochtige oevers worden 
natuurvriendelijk beheerd: slechts eenmaal 
per jaar na de bloei maaien en niet bemes-
ten. Enkele recreatieondernemers waren zo 
enthousiast dat ze op hun terreinen poelen, 
nollen en schrale graslanden lieten aanleg-
gen: hoogwaardige natuur te midden van 
recreatiebungalows. Zie verder pag. 96.

Zoute kwel achter zware dijken
Hoge zeeweringen bij Petten en Den Helder 
bieden veiligheid, maar door het hogere peil 
van de zee stroomt er ondergronds voortdu-
rend zout en brak water de laaggelegen pol-
der in. Het schijnt zelfs dat het water achter 
de dijk vertraagd meeschommelt met het tij 
van eb en vloed. Ook in de Callantsoger 
Zandpolder komt zoute kwel voor.
Onder de dijk in de Huisduinerpolder staan 
uitgesproken zoutminnende soorten als 
Deens lepelblad, hertshoornweegbree, zilte 
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waterranonkel en melkkruid. In natuurre-
servaat de Putten bij Petten sstaan pal ach-
ter de Hondsbossche Zeewering eveneens 
echte zoutplanten als zeekraal. Ook is hier de 
meest bedreigde brakwaterplant van ons 
land te vinden: de spiraalruppia. In zilte 
graslanden staan tal van bijzonderheden als 
de dunstaart, die in ons land verder alleen 
op kwelders groeit, de behaarde boter-
bloem en andere bedreigde soorten zoals 
knolvossestaart. 
De dierenwereld van de Putten is spectacu-
lair: in de binnenwateren leven veel kreeft-
achtigen als vlokreeft, brakwateraasgarnaal 
en brakwatersteurgarnaal, allemaal geliefde 
prooidieren van de vele vogels die hier fou-
rageren. Heel bijzonder is het voorkomen 
van een Europees gezien zeer zeldzame 
bladkever Macroplea mutica, uniek is de aan-
wezigheid van een simpel mosdiertje met 
de welluidende naam Electra crustulenta. Het is 
een kolonievormende soort die in grote 
bollen en riffen onder water voorkomt en 
soms net erboven opduikt. Electra crustulenta 
heeft de mooiste naam van de Noordkop: 
het palingbrood.
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