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De Bakkummer graslanden

Ten noorden van de kruising van de Heereweg en de Zeeweg 
naar Castricum aan Zee ligt het oude, al uit de vroege mid-
deleeuwen bekende Bakkum. Ten oosten van de zandrug 
waaraan het dorp haar naam ontleent (baka betekent lang-
gerekte heuvelrug) lag in de Romeinse tijd een natte vlakte. 
Hier lag een deel van de binnendelta van het Oer-IJ met lage, 
kleiige gedeeltes en hogere ruggen met een zandiger karak-
ter. In de 12e en 13e eeuw, toen het Oer-IJ allang dicht was 
en de abdij van Egmond grootgrondbezitter was, werden 
enkele dijkjes aangelegd van nauwelijks een meter hoog. 
Langs de Zuiddijk liggen graslanden, sinds 1995 deel van het 
natuurreservaat De Hooge Weide, die in bezit zijn van de 
gelijknamige stichting voor particulier natuurbeheer.  
Meer noordelijk ligt het Zeerijdtsdijkje van Landschap 
Noord-Holland. Beide gebieden maken een fascinerende 
duinvalleiachtige ontwikkeling door na een herinrichting 
en door het gekozen beheer: lage bemesting, beperkte be-
weiding en deels verschralen door maaien. Ingebed in de 
nog herkenbare cultuurhistorie herrijzen hier zeer soorten-
rijke, mede door duinwater gevoede graslanden.

De Hooge Weide
Het gebied De Hooge Weide (17 ha) bestaat uit graslanden, 
laagtes en waterpartijen. Het perceel met dezelfde naam ligt 
van nature wat hoger en is rijk aan reukgras, kamgras, scherpe 
boterbloem en veldzuring. In april bloeien er veel pinkster-
bloemen, in juni veel grote ratelaars. In 1995 vond een eerste 
herinrichting plaats, een meer grootschalige in 2003-2004.
Bij aanleg van De Hooge Weide is een deel van de oude Zuid-
dijk (nu Karhok geheten) gereconstrueerd. Langs de zuidrand 
ervan is een duinrel aangelegd. Die kan, onder de Heereweg 
door, overvloedig duinwater vanuit het Koningskanaal afvoe-
ren. Het Koningskanaal is de grote duinrel langs het fietspad 
aan de Zeeweg.
Bij de herinrichting zijn voedselrijke bovenlagen verwijderd 
en twee vennen uitgegraven: het Zure ven en het Spoorven.  
De holpijp groeit op de oevers – een aanwijzing voor kwel. 
In de schone sloten staan vele waterweegbreesoorten, waar-
onder in de Spoorsloot de in Noord-Holland zeer zeldzame 

smalle waterweegbree. De in maart bloeiende dotterbloemen 
duiken overal op: het betoverde beeld van zoete, matig voed-
selrijke weilanden.
Elk jaar verschijnen nieuwe soorten bloemen zoals zeegroene 
zegge en het bedreigde rond wintergroen. Andere bijzonder-
heden zijn veldrus, de grote keverorchis en sinds 2007 ook 
de warmteminnende bijenorchis. De beschermde rietorchis 
komt steeds meer voor.
Overigens is de huidige waterhuishouding nog niet goed ge-
regeld: het gebied wordt ’s zomers door hoog opzetten van de 
boezempeilen doorspoeld met gebiedsvreemd water uit het 
Alkmaardermeer. Dit is voedselrijk water afkomstig uit de Rijn.

Zeerijdtsdijkje
Het Zeerijdtsdijkje is toegankelijk voor wandelaars maar 
tijdens het broedseizoen van 1 maart tot 1 juli gesloten. Het 
gebied is bijna dertig hectare groot en ligt tegen het nollen-
land van Koningsbos aan. Hier is een oud overgangslandschap 

Het Zee Rydts Dyckie en de Zuydt Dyck op de kaart uit 1680 van 
Johannes Dou vormden samen met het hogere duinzand een 
kleine dijkring. De mogelijk nog oudere Zuydt Baccumer Dyck, nu 
de Bleumerweg, doorsnijdt het gebied. Oude veldnamen Seeltje 
en Zeelrietje bevatten het oude woord zijl: waterlozing of sluis. 
Rijdt betekent riet. Het Zeerijdtsdijkje had een sluisje en veel 
rietgroei. De dijkjes lieten, door het met de hand open zetten 
van de sluisjes, lozing van het duinwater toe naar de landin-
waarts gelegen Dieen.

hersteld. Het gebied is ingericht op voormalig akkerland en 
is nu één van de weinige geleidelijke overgangen van droge 
duinen naar natte polders in ons land. Bij omvorming van het 
landbouwgebied is langs het dijkje de duinrel de Zeevelder-
beek hersteld. Nu stroomt met behulp van een aquaduct weer 
schoon duinwater het gebied in. Waar kwelwater uit de grond 
omhoog komt is een drietal poelen gegraven; de rugstreeppad 
komt hier voor.
Door afgraving tot een halve meter diep is voedselarmere 

grond tevoorschijn gekomen waarop veel meer soorten kun-
nen leven dan op een overbemeste akker. In de droge kalkrijke 
duingraslanden van de nollen staan zandviooltje, duinviool-
tje, oranjegele paardenbloem en grote tijm. In het lage deel is 
de voormalige tankval uit de oorlog gedempt. Zonder maaien 
dreigt hier het gevaar van veel pitrus dat zich met moeite laat 
terugdringen. Landschap Noord-Holland verwacht echter een 
kleurrijke toekomst met o.a. parnassia, bonte paardenstaart 
en mogelijk ook moeraswespenorchis.
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Duizendguldenkruid Luchtfoto ter hoogte van het Koningsbos in de richting van het Zeerijdtsdijkje, op de achtergrond de strandwal Limmen - Heiloo - Alkmaar.
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