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40 jaar natuurbeheer

In 1973 kwam het Zwa-
nenwater na een 

grootscheepse inzame-
lingsactie in eigendom 

bij Natuurmonumenten. 
Als reactie op de voorafgaan-

de periode met veel verrom-
meling stelde het Rijk als voor-

waarde voor haar financiële 
bijdrage dat het gebied deels afge-

sloten zou worden. “Ter bevordering 
van de rust op de broedplaatsen van de 

lepelaar en andere vogelsoorten dienen 
de duinmeren en de aanliggende moeras- 

en rietlanden door een brede bufferstrook te 
worden gevrijwaard van verstoringen; der-

halve moeten deze gebieden geheel voor het 
publiek worden afgesloten.” Oppervlakkig gezien 

is er sindsdien weinig veranderd. Het Zwanenwater 
was en is een groot natuurgebied dat in de nacht nog 

duister kent, er liggen nog steeds meren en duinen. 
Maar in bijna 40 jaar is veel veranderd. 

Toen Natuurmonumenten het beheer overnam, was het gebied 
vooral een gebruiksgoed: in de duinmeren werd tegen betaling ge-
vist, de jacht was verhuurd. Stropers waren actief met het verzamelen 
van eieren van eenden en meeuwen. Zogenaamde fazanterieën (gro-
te rennen met nachtverblijven) stonden direct naast de jachtopzie-
nerwoning, langs het asfaltpad over vrijwel de hele lengte van de 
dennenaanplant en zelfs daar tussenin. Als de fazanten een aantal 
weken oud waren werden zij elders in het terrein in de tientallen 
kleinere rennen ondergebracht om aan het terrein te wennen. Later 
werden ze dan losgelaten, maar nog lange tijd bijgevoerd om daarna 
te worden bejaagd. Dichtbij de ingang van het Zwanenwater bevond 
zich een kleiduivenschietbaan. Er was een wedstrijdparcours voor de 
plaatselijke ponyclub. Verschillende sportclubs gebruikten het ge-
bied als trainingsfaciliteit.
Ook was het gebied populair als illegale stortplaats, bijvoorbeeld 
voor frituurvet, de inhoud van septic tanks of bollenafval. Na de 
stormvloed van 1953 werd ten behoeve van onderhoudswerk aan de 
zeereep de toegangsweg geasfalteerd tot aan de Slahoek, waar tij-

dens de stormvloed de duinen bijna door-
gebroken waren, om in geval van nood 
snel ter plaatse te kunnen zijn. Het droge 
duin was indertijd nog zeer open en zan-
dig. Dit was het gevolg van de destijds 
hoge konijnenstand en van het optreden 
van verstuiving vanuit de zeereep die 
ook bewust door Rijkswaterstaat bevor-
derd werd om een meer solide duin 
landinwaarts te creëren. Zure regen 
(incl. stikstofverbindingen) en bijbeho-
rende verruiging speelden eerst nog 
niet. Maar in de duinen dreigden de 
natte en vochtige valleien wel dicht te 

groeien met wilgenstruweel. Er waren slechts enkele kleine perceel-
tjes gemaaid voor schootsveld voor de jacht en die hadden hoge 
botanische waarden.
Op het Houteiland broedde een kolonie lepelaars, midden tussen 
zo’n 1500 paar kokmeeuwen. De zeereep was van noord naar zuid 
bevolkt met kolonies zilvermeeuwen, stormmeeuwen en kleine 
mantelmeeuwen en soms ook een enkele zwartkopmeeuw en ook 
op het Bokkeneiland, het Hazeneiland en de Piet Pokkesnol bevon-
den zich meeuwenkolonies. Paapje, tapuit, en velduil kwamen nog 
voor en in de ruige, vochtige valleien en langs de natte oeverlanden 
rond de meren broedden honderden eenden.

Natuurbeheer ging van start
Grote knelpunten zoals dreigende ontwatering en lokale loodvervui-
ling werden grotendeels opgelost. Mede doordat de rust in het Zwa-
nenwater terugkeerde kon de lepelaarkolonie aanvankelijk groeien. 
Dat daarna de vos kwam had niemand voorzien. Dat geldt ook voor 
zure regen en klimaatverandering met hun gevolgen (nieuwe soor-

ten arriveerden en er is ook extra groei van de vegetatie). De lage 
konijnenstand is niet simpelweg aan de vos te wijten, ook ziekten 
spelen een belangrijke rol.
Begrazing zorgt voor een open en gevarieerde structuur. In 1981 werd 
gestart met seizoensbegrazing door jonge runderen (pinken). Aan-
vankelijk was er ook een kudde pony’s. Begrazing is vooral een mid-
del om de verruiging terug te dringen in reliëfrijke delen die niet of 
moeilijk gemaaid kunnen worden. Ook beperkt het de uitbreiding 
van bos en struweel enigszins en zorgt het voor natuurlijke overgan-
gen tussen de verschillende vegetaties. Van de in totaal 572 ha dui-
nen wordt in 2010 279 ha zeer extensief begraasd met koeien: 271 ha 
met 60 dieren (1 stier met ongeveer 30 volwassen en 30 kalveren) van 
mei t/m december en in uiterste het zuiden 8 ha het jaar rond, als 
onderdeel van beheereenheid van Staatsbosbeheer. Delen van de 
zeeduinen en de Zijperzeedijk blijven nu mooi gevarieerd met heide 

en lage, grazige vegetaties. De verschillen in structuur en samenstel-
ling van de vegetatie zijn aan weerszijden van het raster groot. In het 
onbegraasde deel vinden we een sterk verruigde monotone begroei-
ing, terwijl in het begraasde deel een grote variatie aan duinheide en 
buntgrasduin voorkomt. Tot terugkeer van karakteristieke duinvo-
gels als tapuit heeft het helaas niet geleid mede door (vrijwel) ont-
breken van een andere sleutelfactor voor deze vogelsoort, het ko-
nijn. Toen begrazing werd ingezet leek het met de konijnenvraat 
nog voldoende voor het tegengaan van vergrassing. Op verschil-
lende plaatsen treedt vergrassing echter nog steeds op waardoor de 
soortenvariatie in gevaar komt. In het zuiden is plaggen succesvol 
gebleken, ook op grote schaal. Door het maaien (10 tot 20 ha per 
jaar) en de goede waterstanden is een aantal plantensoorten van 
vochtige open valleien talrijker geworden.
Het beheer van het Zwanenwater is gericht op behoud van de aanwe-
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begrazing
maaibeheer
aanvullend maaien
riet- en struweelbeheer
niets doen
plaggen
geplagd 1992/1993
geplagd 2009/2010

Kaart beheerswerkzaamheden in het 
Zwanenwater. Grote delen worden begraasd, kleine delen
 gemaaid. Struweel wordt deels periodiek verwijderd, 
deels begraasd en deels gebeurt er niets en ontstaat er
langzaam aan moerasbos van wilgen en elzen. Het riet 
wordt in theorie gemaaid (om de 6 jaar) maar in de 
praktijk minder frequent. Daarnaast zijn delen geplagd.
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Al in 1980 werd in het Bommenvlak geplagd om de vegetatie weer te verjongen. De twee andere foto’s dateren uit winter 1984 (hoog water) en zomer 1992.
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A Hazenkamer

B Heivallei

C Zwarte Nol

D Theehuis

E Bommenvlak

F Vlak van Timmerman

G Grote Flors 

 uitzichtpunt

Bioloog Aat Barendregt onderzoekt al bijna 40 jaar vegetaties in het Zwanen-
water. Hier in 1997 in zijn proefvlak bij het Theehuis (resultaten op pag. 91).

Kaart met diverse beheerswerkzaamheden in 2011. Grote delen worden be-
graasd, kleine delen gemaaid. Struweel wordt deels periodiek verwijderd, 
deels begraasd en deels gebeurt er niets en ontstaat er langzaam moerasbos 
van wilgen en elzen. Het riet wordt in principe om de zes jaar gemaaid, feite-
lijk is de frequentie lager. Daarnaast zijn delen geplagd (de letters A t/m G).
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zige natuur en natuurlijke processen, zoals de dynamiek van wisse-
lende grondwaterstanden en de bijbehorende grote variatie aan 
levensgemeenschappen, tot nog toe met succes. Het gebied lijkt 
echter te klein voor verstuiving, kustafslag en kustaangroei: groot-
schalige, landschapsvormende processen die voor natuurlijke ver-
jonging kunnen zorgen. In een dergelijk duingebied ontstaan val-
leien en verdwijnen ze onder opkomend zand van wandelende 
duinen. Dat is hier voorbij. Voor het behoud van het open landschap 
en voor veel planten en dieren is het relatief intensieve beheer on-
misbaar.

Recreatie 
Jaarlijks wordt het Zwanenwater bezocht door meer dan 50.000 
mensen. Om voldoende rust te garanderen voor vogels en andere 
dieren en om de kwetsbare plantengemeenschappen te ontzien, is 
bezoek in het Zwanenwater aan regels gebonden. Bij de medefinan-
ciering van de aankoop stelde het Rijk als voorwaarde dat het gebied 
gedeeltelijk zou worden afgesloten, maar die soep is niet heel heet 
opgediend. Rond het noordelijke meer, het Eerste Water, lopen ver-
schillende wandelpaden en zijn er observatiepunten. Het stille zui-
delijke meer, goed te bekijken vanuit het Klomphuis, is alleen tij-
dens excursies te bezoeken. Honden zijn in het natuurreservaat niet 
welkom, wel op delen van de Zijperzeedijk die door het Hoogheem-
raadschap wordt beheerd. Van oudsher zaten in het Tweede Water 
kwetsbare vogelkolonies. Ook nu nog is een aantal soorten hier 
talrijker, ook als de geringere omvang van het Eerste Water wordt 
meegewogen. Opvallend is dat hier alle kolonievogels broeden, op 
de paar blauwe reigers na. Alle meeuwen broeden op het voor vos-
sen onbereikbare Bokkeneiland. Ook de aalscholverkolonies zitten 
alleen in het zuiden. In het verleden zaten er de laatste paapjes 
(1997), de laatste velduil (1990) de laatste grauwe klauwier (1987). De 
meest kwetsbare en verstoringsgevoelige soorten hielden het in het 
zuiden het langst vol. De lepelaars broedden tot 1964 broedden over-
wegend aan het Eerste Water. Daar waren ze een trekpleister voor 
bezoekers, excursies gingen tot in de kolonie zelf. De kolonie vertrok 
zuidwaarts in de jaren 60 vanwege de geboden rust.

De vele paddenstoelen van het Zwanenwater Van de in totaal 321 nu be-
kende soorten paddenstoelen in het Zwanenwater, staan er rond een kwart, 82 
soorten, op de Rode Lijst van bedreigde soorten. Vooral graslanden en zand-
bodems die niet of weinig verrijkt en matig droog zijn bevatten veel bijzon-
dere paddenstoelen: 55% van de aangetroffen soorten uit dit milieutype is 
bedreigd of kwetsbaar. De natte en vochtige milieutypes scoren nog hoger: 
60% van de aangetroffen soorten staat op de Rode Lijst. Het hoogst scoren de 
soorten in zuur, nat en wat ouder ‘veenmosrietland’. Bijna elke aangetroffen 
soort staat op de Rode Lijst (84%). De waarde als ‘wetland’ is ook wat betreft 
paddenstoelen meer dan verdiend. Wegvallen van het huidige beheer zou 
verlies van het open karakter betekenen en achteruitgang voor de padden-
stoelen. Het aantal waargenomen soorten, hoewel hoog, is feitelijk waar-
schijnlijk nog veel hoger. In het Groot Zwarteveld in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen – slechts enkele tientallen hectare groot – staan 351 soorten 
waarvan 86 bedreigde (Mourik 2009). Het Zwanenwater wordt veel minder 
bezocht en heeft een beperkt aantal paddenstoelenkenners in de regio, wat 
ongetwijfeld een onderschatting tot gevolg heeft.

Veel erkenning, voldoende bescherming?
Vroeger gingen natuurbeschermers er vanuit dat het aankopen en 
beheren van natuurgebieden voldoende bescherming bood. Maar de 
omgeving van veel reservaten is vaak zo sterk verarmd, dat de te be-
schermen natuur daaronder lijdt, bijvoorbeeld door ontwatering, 

verstoring en luchtvervuiling. Daarom streven natuurorganisaties, 
de laatste jaren vaak gesteund door recreatieondernemers en water-
beheerders, naar grotere aaneengesloten gebieden (de Ecologische 
Hoofd Structuur ofwel EHS) en naar realisatie van bufferzones, zoals 
de Uitlandse polder. Daar is recreatief ook meer mogelijk dan in het 
reservaat.
De bollenteelt in de Noordkop blijft zorgelijk door de waterhuishou-
ding en watervervuiling en het gebruik van giftige stoffen. De ten-
dens tot schaalvergroting, omzetten van de graslanden in akkerland 
en diepe drainage is niet gestopt. Drainage vergroot het verschil in 
waterpeil tussen het agrarisch gebied en natuurgebied, met risico 
voor verdroging langs de (zuid)oostgrens en afname van de intern 
stromende, meer kalkrijke kwel. Het natuurgebied is vanuit het 
perspectief van de beheerder een poreuze badkuip aan de rand van 
een cultuurwoestijn, ondanks het kwelscherm aan de oostkant van 
het Zwanenwater.
Het Zwanenwater is aangewezen als provinciaal Stiltegebied en in 
2008 (samen met o.a. de Noordduinen) als provinciaal Aardkundig 
Monument. Ook is het een van de laatste gebieden in deze drukke 
provincie waar het ‘s nachts echt donker is en waar de nachtactieve 
dieren zoals honderden soorten nachtvlinders en vele vleermuizen 
nog in hun element zijn. De bijzondere waarde van het gebied wordt 
ook in het buitenland al jaren erkend. Na de golf publiciteit voor het 
Zwanenwater in de jaren 70 is het gebied van de voorpagina’s verdre-
ven maar niet vergeten. In 1988 kreeg het Zwanenwater officieel de 
status van internationaal wetland, een watergebied van internatio-
nale betekenis en qua vogelstand van groot belang. Op Europees 
niveau gelden voor het Zwanenwater de Vogel- en Habitatrichtlijn. 
Het gebied is samen met het grootste deel van de kust van Noord-
Holland onderdeel van Natura 2000: Europees beschermde natuur. 
Deze erkenning zal alleen voldoende bescherming bieden als vol-
doende geld voor relatief duur beheer en toezicht beschikbaar blij-
ven, de milieudruk en verstoring worden ingedamd en de steun 
vanuit het publiek en omringende gemeentes groot blijft, ook in 
tijden dat de landelijke politiek het er bij laat zitten. Ook leunt het 
gebied in toenemende mate op tientallen vrijwilligers: van onder-

zoek tot maaiwerk, van toezicht tot het geven van excursies. Gezien 
de vele historische veranderingen in het gebied, voorzien en on-
voorzien, van nature en door de mens, is weinig zeker. Maar voorlo-
pig staat dit natuurmonument als een huis en behoort het tot één 
van de mooiste duingebieden in ons land.

95het zwanenwater   40 jaar natuurbeheer

Wim Klomp en zijn 
medewerker Do van 
Dijck, ca 1985.

Begrazing door een kudde. Op de voorgrond is het terrein ver-
grast, op de achtergrond niet. 

“De roem van het Zwanenwater is niet enkel afhankelijk van het feit, dat hier 
de lepelaar broedt, al is dat voor vele vogelaars wel een zeer grote aantrekke-
lijkheid. Maar ook in alle andere opzichten is het Zwanenwater een rijk met 
vogels gezegend gebied met een talrijke en zeer soortenrijke bevolking. Ik zou 
geen enkel duingebied kunnen aanwijzen in Nederland en ver daarbuiten dat 
zich wat dat betreft met het Zwanenwater kan meten: het Zwanenwater is 
werkelijk uniek”.

(Jan. P Strijbos, de Telegraaf, 1972) 

V.n.l.r. zwartwordende wasplaat, Judasoren, berkenrussula.

Snoeiwerk door vrijwilligers Maaien van duinvalleien 
in de nazomer 

Een stuw voorkomt wegstromen van water. In de jaren 80 werden ook pony’s ingezet als grazers, nu alleen koeien.

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


	Duinen-en-mensen-Noordkop-en-Zwanenwater_Deel51
	Duinen-en-mensen-Noordkop-en-Zwanenwater_Deel52



