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kennemerland orchideeën van kennemerland

De Nederlanden
●

Het huidige gebied de Nederlanden omvat de oostelijke helft van
het duingebied tussen De Koog (vanaf het Mienterglopslag) en de
Slufter. Het grootste deel van de valleien is ooit ontgonnen tot grasland. Jac.P. Thijsse heeft er nog voor gezorgd dat enkele valleidelen
de dans ontsprongen, maar moest toezien hoe de rest ten offer viel
aan de landbouw. De meeste ontginningen zijn ruim 80 jaar later
weer omgezet in natuur. Eind jaren 60 werd op een deel van de graslanden begonnen met verschralingsbeheer, waardoor orchideeën
en ratelaars terugkeerden. Nadat in 2008 een groot natuurherstelproject werd uitgevoerd, lijkt de natuur zich snel te herstellen.

zeer bijzonder

bijzonder

**

” l andbouwontginning van duinen kweldervlaktes na ruim een
eeuw ongedaan gemaakt.

“Rechts van de Groote Mui ligt ook nog een groote vlakte, rijk aan natuurschoon, maar die valt ten offer aan den ‘landhonger’ en wordt ontgonnen tot
wei- en hooiland. Ja, je moet weten te geven en te nemen.”
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Het gebied ‘De Nederlanden’ was ooit het zuidelijke deel van de
Vlakte die ontstond ten westen van de Zanddijk van 1629/30, zie pag.
134. Hier werden al in de 18e eeuw enkele duinvalleien gebruikt als
hooi- en weiland. Deze werden vervolgens tussen 1840 en 1850 middels een dijkje afgescheiden van de zee (c.q. stormvloeden). De rest
van de Vlakte werd later door de aanleg van enkele verbindingsdijkjes tussen de westelijke duingroepen afgeschermd van directe zeeinvloed. Vervolgens werd het gebied in 1874 geheel afgesloten voor
zout water door de aanleg van het Slufterdijkje, tussen de Slufterbollen en de Zanddijk. De natuurlijke afwateringskreek naar de Slufter
werd in 1884 vervangen door een rechte afwateringssloot. In samenhang met deze ingreep en de geleidelijke ontginning van de voormalige kwelder tot cultuurgrasland, kreeg de naam de Nederlanden
betrekking op het hele gebied, tot aan de Slufter.
Het stuk duin rond de Boet van Hopman heeft ook de naam de Nederlanden gekregen. Dat komt doordat de familie Hopman deze

*

” zowel flora van kalkrijke als
licht zure, natte tot vochtige
milieus
” toegankelijk via het Slag door
de Nederlanden.

Ruigedijk
Kooger Veld

Kaart uit 1872 van het gebied
tussen de Koogerduinen (links)
en de Eierlandse Duinen (rechts)
waarin de pachtpercelen 13 t/m
15 en een deel van 16 zijn weergegeven. De kaart komt uit een
afgewezen verzoekschrift aan de
provincie van pachter Daalder.
Daalder verzoekt om een ontwateringssloot door de Nederlanden en een ‘afsluitdijk’ (het
latere Slufterdijkje), zodat hij
meer rendement uit de pacht
kan realiseren. Het is er te nat en
in perceel 14 kan de zee binnendringen. Beide voorzieningen
komen een paar jaar later toch
tot stand. Zie voor de perceelindelingen in die tijd ook pag. 31.
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naam aan hun boerderijtje gaf dat naast de nu nog bestaande boet
stond. Het terrein rond de boet dateert al van vóór de aanleg van de
Zanddijk en vormde lange tijd de noordpunt van het oude Texel. Aan
de oostzijde lag het ooit open, maar het werd al vóór 1349 door een
bedijking (verder naar het oosten) beschermd tegen het water van
de Waddenzee.
Van boerengebruik tot natuurbeheer
Lange tijd waren de weilanden in de Nederlanden en de duinen van
de Zanddijk verpacht aan boeren. Zij hielden de ontwatering in
stand en bemestten het land, ook met kunstmest toen dat eind 19e
eeuw beschikbaar kwam. De gevolgen van kunstmestgebruik voor
graslanden zijn bekend: de agrarische productie – de grasgroei –
gaat omhoog, de natuurwaarde omlaag. Ouderwetse hooilandplanten als ratelaars, ogentroost en orchissen verdwijnen en door het
vroege maaien worden weidevogels als grutto en tureluur benadeeld.
In de jaren 60 keerde het tij voor de Nederlanden. De gebroeders Jan
en Kees Hopman, pachters van het zuidelijkste deel, stopten hun
bedrijf waardoor op hun percelen een verschralingsbeheer gestart
kon worden. Dit geldt onder meer voor het Kunstmestland, zo genoemd omdat het ooit hun eerste perceel was waar kunstmest op
werd gestrooid. Nu is dit al weer jaren een prachtige bloemrijke
hooiweide, met duizenden gevlekte orchissen en harlekijnen, echte
koekoeksbloem en ratelaars. Iets later werd met duinboer Flip Stark
overeengekomen om op een aantal andere percelen geen kunstmest meer te strooien en later te maaien. Ook dit wierp al snel
vruchten af voor planten en weidevogels. Intussen werden niet-

gecultiveerde valleien als het Ronde Gat, de Muyvlakte en een groot
deel van het Vlak van Stark volledig aan hun lot overgelaten, waardoor ze dichtgroeiden met wilgen en berken. Ook een deel van de
landjes bij de Boet van Hopman verruigde en verboste volledig. In
de jaren 80 kwam in het natuurbeheer beweiding met grootvee in
zwang. Toen werden een deel van het grasland in de Nederlanden
alsmede de drie deels dichtgegroeide valleien aan zomerbegrazing
met zoogkoeien onderworpen. In de winter liepen lokaal gedurende enkele jaren fjordenpaarden. Dit beheer bleek geen echt succes.
Struiken en bomen werden door het vee niet of nauwelijks aangepakt, ze waren al te hoog en te oud. Valleidelen die open waren
gebleven raakten overlopen waardoor de nog aanwezige graslanden
juist armer werden aan bloemen. Er was een ander beheer nodig om
de gewenste vegetaties van natte duinvalleien terug te krijgen.
Het beheer vernieuwd
In 1996 werd als experiment een stuk cultuurgrasland in de Nederlanden afgeplagd, de helft van het Zoetelievenland. Al snel vestigden zich soorten als waterpunge, strand- en fraai duizendguldenkruid, zilte en zeegroene zegge en teer guichelheil. Wat met
beweiden niet lukte, bleek met afplaggen wel mogelijk. Door de
zode te verwijderen en de zandbodem bloot te leggen, konden in
het zo geschapen pioniermilieu de nog aanwezige zaden kiemen.
Ook konden planten zich vestigen dankzij door vogels of wind aangevoerd zaad. Zelfs knopbies verscheen: onopvallend maar altijd
een signaal dat een grote variatie aan planten van vochtige, meer
kalkrijke duinvalleien mogelijk is.
Verder viel op dat het Zoetelievenland al snel de beste plek voor

Van hooiland naar natuurlijk grasland; gezicht vanaf Muydijkje, links ca 1970, rechts 2012
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weidevogels in de Nederlanden was. Na een aantal jaren ontstond
een mozaïek van kortgrazige en wat ruigere plekken. In 2007 bleek
tijdens een vangactie met muizenvalletjes dat de noordse woelmuis
zich weer in het gebied had gevestigd.
In dezelfde periode werden enkele verruigde valleidelen afgeplagd,
o.a. in het Ronde Gat en het oostelijk deel van de Nederlanden. Hier
verschenen vele zeldzame planten zoals oeverkruid, stijve moerasweegbree, kranswieren, en wederom knopbies, armbloemige waterbies, teer guichelheil en tal van andere soorten van natte duinvalleien. Ook dit gaf aan dat er veel van afplagwerk te verwachten viel.
De herinrichting in 2008
Deze gunstige ervaringen leidden in 2008 tot een grootschalig inrichtingsproject in de Nederlanden, grotendeels gefinancierd met
Europees geld. Er werd in totaal 65 ha afgeplagd: verwaarloosde
cultuurgraslanden, graslanden die al decennia in verschralingbeheer waren en verruigde duinvalleien die nooit ontgonnen waren,
zoals het Ronde Gat. Ook werd de waterhuishouding, tot dan toe
gericht op de landbouw, gewijzigd. De rechte afwateringssloot werd
omgevormd tot een licht kronkelende duinrel met glooiende oe-
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vers, met op twee plaatsen een stuw om de afvoer te vertragen. Deze
rel wordt inmiddels ‘kreek’ genoemd, ook al ligt hij binnendijks.
Alle oude greppels in het geplagde terrein werden verwijderd of
ondieper gemaakt. Een deel van de weilanden is niet geplagd om de
landbouwhistorie zichtbaar te houden.
Tevens werd de beweiding aangepast. In het Mokslootgebied had
men goede resultaten geboekt met jaarrond beweiding in een vrij
lage veebezetting, zowel in geplagde valleien als in droge duinen (zie
pag. 116). Dit beheer ging men ook toepassen in de Nederlanden.
Agrarisch beheer in de 21e eeuw
Staatsbosbeheer maakt voor het beheer van de Nederlanden nog
steeds gebruik van de diensten van een boer, Hans Stark. Hij laat
schapen en runderen grazen en doet maaiwerk. Er wordt geen kunstmest meer gebruikt. In het geplagde gebied grazen Galloway runderen, jaarrond en in een vrij lage veebezetting. Schapen van Stark
lopen in niet-geplagde delen en op terreindelen rond de Boet van
Hopman en langs de Zanddijk. Hij heeft ook het aangrenzende gebied van de Korverskooi en het duinrelgebied bij Akiab in agrarisch
beheer.
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Veldnamen en locaties van het plagwerk in de Nederlanden, 2008 (tenzij anders vermeld). Tussen de kreek (5) en de Zanddijk (14) ligt een felgroene strook: het
Nieuwe Land, niet geplagd en in agrarisch gebruik. 1. Het Ronde Gat 2. Uitlopers van het Ronde Gat, al in 2004 geplagd 3. Het Zoetelievenland 4. Het Slag langs
de Bertusnol 5. De kreek door de Nederlanden 6. Duinen van de Korverskooi 7. Korverskooi 8. Het Vlak van Stark 9. Het Dorenboltje 10. Het Land van de Muy
11. De Wilgenvlakte 12. De Zilte Vlakte 13. Het Land van Leber 14. De Zanddijk 15. Het Oorlogsschip 16. Land van Burgman
De eerste resultaten
Vier jaar is een korte periode, maar anno 2012 is een tussenbalans
op te maken. Na het plaggen vestigden zich diverse pionierplanten,
en ook vogels. Twee vogels van (vrijwel) kaal terrein, de kleine plevier en de kluut, verschenen direct in het eerste jaar als broedvogel,
evenals de kievit. Ook allerlei trekkende steltlopers lieten zich al
snel zien, aangetrokken door het water in de kreek. Een bijzonderheid was een mannetje van de Kaspische plevier in broedkleed, dat
in april 2011 te bewonderen viel.
Bij planten verliep de ontwikkeling volgens verwachting. Alle hiervoor genoemde soorten van iets oudere plagplekken komen voor.
En bovendien parnassia, dwergbloem en op lage, nog wat brakke
plekken lokaal ook zilte rus, late ogentroost en melkkruid. In de
duinrel zijn tenger en kamfonteinkruid, zannichellia, gewoon
kransblad en kleine watereppe aanwezig. Dicht bij de Slufter, waar
het water brakker is, groeit de brakwaterplant snavelruppia.
De waterstand is gestegen, delen van het gebied staan in de winter
plas-dras. Grootschalige inundatie, waarbij het land langdurig onder water staat, komt niet voor. Dat was overigens in de 19e eeuw
evenmin het geval. Wat dat betreft verschillen de Nederlanden vanouds van het Mokslootgebied of van zeewaarts gelegen meertjes als
de Muyen.

Plagwerkzaamheden o.a. nabij de Boet van Hopman en nieuwe kreken
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Kleine plevier of rietgors, duizendguldenkruid of struweel? Dilemma’s bij natuurherstel Bij een inrichtingsproject als dat in de Nederlanden staan beheerders,
natuurliefhebbers en landschapsgebruikers voor dilemma’s. Wat is de moeite van
het behouden waard? Wat kan, mag of moet verdwijnen? Wat vinden we van
waarde en waarom? Welk resultaat is redelijkerwijs haalbaar? Iedere ingreep heeft
gevolgen voor planten en dieren. Er moeten keuzes gemaakt worden. De kleine
plevier en de rietgors kunnen niet op één en dezelfde plek voorkomen. Hetzelfde
geldt voor een pioniervegetatie met de fijne roze bloemetjes van duizendguldenkruid en een weelderig struweel.

Om te beginnen moeten beheerders oog hebben voor wat er al is. In het geval van
de Nederlanden was het bijvoorbeeld duidelijk dat niet alles moest worden afgeplagd, ook al was dat technisch en financieel mogelijk. Er moesten hier en daar
enkele ruige stukken overblijven ter wille van bijv. broedvogels, muizen en andere
dieren. Uiteraard moesten stukken die al erg waardevol waren, zoals het Kunstmestland, onaangetast blijven. Hetzelfde gold voor een laag stuk ’hobbelwei‘ naast
het Land van Leber, met harlekijn, welriekende nachtorchis en bevertjes (een fraai
gras). Ook het noordelijkste grasland is, na oproepen van vogelliefhebbers, niet
afgeplagd omdat het de beste broedplaats voor grutto’s was. De verwachting is dat
deze soort, die dekking nodig heeft, zich ook weer in het afgeplagde terrein zal
vestigen.
Tenslotte is er ook nog de cultuurhistorie: oude cultuurlandjes, tuinwallen, kolken,
verkavelingpatronen, oude paadjes. De discussie hierover is lastig, omdat natuurontwikkeling op cultuurland altijd verlies aan cultuurelementen inhoudt. In de
Nederlanden is een aantal cultuurelementen behouden: een deel van de landjes
rond de Boet van Hopman, de boet zelf, het Kunstmestland en het Nieuwe Land. De
bezoeker kan zich daarmee een beeld vormen van het recente verleden in dit gebied.

Brede orchis, gevlekte orchis, harlekijn

Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/

