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De Nollen en het Nollenland van Abbestede

●

In het binnenduinrandgebied tussen de dorpskern van Callantsoog
en Groote Keeten ligt het middeleeuwse Abbestede, geboorteplaats
van de 17e-eeuwse cartograaf Dirk van Abbestee waarvan de zerk
nog in de kerk te zien is. Hier ligt in totaal 28 hectare natuur: een
jong en nat deel, het Nollenland, door Landschap Noord-Holland
uitgegraven in 1997, en een droog en eeuwenoud deel, de oorspronkelijke Nollen.
Vanaf de Vinketoren is het gehele gebied te overzien. De zee ligt op
nauwelijks een kilometer afstand. Waar nu duinen liggen lag tussen
1570 en 1610 een open zeegat, het Oogmergat. Het werd in 1610 gedicht met de Voordijk. Het omliggende land is grotendeels in gebruik
voor de teelt van bollen en in mindere mate voor aardappels en als
grasland. Een markante boerderij, door blikseminslag op 8 augustus
2011 geheel verwoest, aan de noordzijde van het voormalige zeegat
was de ‘Karnemelkplaats’ vanwaar in de oorlog Engelandvaarders
vertrokken. De naam is ontleend aan een oud gebruik: als de melk
gekarnd was en de boter er af geschept werd de vlag gehesen. Dan
kon de arme bevolking de karnemelk gratis afhalen.
De droge Nollen zijn vrij toegankelijk op wegen en paden, het natte
Nollenland (het nieuwe natuurland) niet. Vanaf de Rechtendijk
loopt er een halfverharde openbare weg over de Nollen.

zeer bijzonder

**

” l age, landinwaarts gelegen duintjes (nollen)
” een open oud landschap

bijzonder

*

” r ijke vogelstand in nieuw
nat gebied, van belang
voor trekvogels

Droog
De oude Nollen bestaan uit oudere kalkloze zandgronden met weinig humus. In dit schrale milieu staan niettemin fraai ontwikkelde
vegetaties, die behoren tot het zogenaamde buntgrasduin, met o.a.
zandblauwtje en hondsviooltje. Dit vegetatietype wordt gerekend
tot de ‘grijze duinen’: internationaal gezien bedreigd en hoog gewaardeerd. Er groeien behalve buntgras ook het muizenoortje, enig
smal fakkelgras en veel korstmossen. Helm en zandzegge duiken
iets te veel op: de vegetatie verruigt enigszins. Extra begrazing kan
dit tegengaan.
Hondsviooltje is net als het duinviooltje al in april in droge duingraslanden te
vinden.

Om de verspreiding van akkerdistels tegen te gaan maaien vrijwilligers hooilandjes deels met de zeis.

Uit: Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater (2011) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam

Nat
Het Nollenland van ruim 20 hectare is vooral bekend vanwege de
vele vogels die er broeden en foerageren, waaronder kluut, lepelaar,
zomertaling, slobeend en smient.
Er zijn de laatste 10 jaar 27 broedvogels waargenomen, waarvan 17
‘echte’ graslandbroeders. Van deze graslandvogels staan er 8 op de
Nederlandse Rode Lijst, zoals de grutto en de kluut. De dichtheid
aan broedvogels is hoog, maar de veelheid aan voedselzoekende
ganzen belemmert de ontwikkeling van de plantenwereld in de
lagere delen.
In deze lagere delen vinden we zeekleiafzettingen die na de Allerheiligenvloed in 1570, maar deels mogelijk ook al in de eeuwen daarvoor gevormd zijn. In het oostelijk deel van het terrein komt zeer
zware klei voor die in dikke pakketten is afgezet. Mogelijk heeft hier
een kreek dicht onder de Nollen langsgelopen. In het westelijke en
noordoostelijke deel van het terrein liggen afzettingen met zand en
kleiig zand, afgewisseld met kleilagen. Overal in het bouw- en grasland zit een humushoudende toplaag van gemiddeld 0,45 meter dik.
Dit terreindeel is in het najaar van 1997 ingericht. In het voormalige
aardappelland werd een grote ondiepe waterpartij en een aantal
kleinere poelen aangelegd. Bestaande sloten werden verbreed. De
grond die vrijkwam is verwerkt in nolletjes in de overgang naar de
bestaande nollen. In de graslanden komt inmiddels meer variatie,
wat blijkt uit het voorkomen van o.a. rietorchis. Het aantal soorten
van bloemrijke graslanden is na de inrichting licht toegenomen met
vrij onopvallende maar bijzondere soorten als borstelbies, hazezegge, kamgras en het zompvergeet-mij-nietje. Meer in het oog
springend zijn de grote ratelaars. Alleen zeer plaatselijk is verschraling te zien aan de vestiging van zeegroene zegge en egelboter-

bloem. Door het intensieve gebruik van het terrein door vogels
(eenden, ganzen) verloopt de in 1997 beoogde ontwikkeling van nat
en bloemrijk schraal grasland met o.a. brede orchis moeizamer dan
verwacht.. Dat komt ook doordat de bodem door het intensieve
agrarische gebruik in het verleden nog verzadigd is met voedingsstoffen. Die komen nu snel vrij waardoor nu een klein aantal soorten zoals pitrus en akkerdistel domineren.
De huidige inrichting, de rust en de ligging nabij de zeer smalle kust
maken dit terrein tot een pleisterplaats voor trekvogels: er zijn 75
soorten gespot. Smient en grauwe gans zijn het meest talrijk met
aantallen tot vijfhonderd individuen per telling. Ook knobbelzwaan, kluut, slobeend en bonte strandloper, maar ook meer bijzondere soorten als groenpootruiter, zwarte ruiter en grauwe franjepoot benutten het gebied.
De grote hoeveelheid vogels heeft ook gevolgen voor wateren en
natte oevers. Na een eerste snelle vestiging van soorten als schedefonteinkruid, zittende zannichellia, en stijve en zilte waterranonkel, gaan deze plantensoorten nu achteruit. De geïsoleerde sloot
tussen de Nollen en het Nollenland is wel van redelijke kwaliteit en
herbergt soorten als holpijp, kikkerbeet en drijvend fonteinkruid.
Verbinding met het Botgat
De problemen met de waterkwaliteit in het Nollenland worden in
komende jaren aangepakt. In de zone tussen het Botgat en het Nollenland komt duinwater van hoge kwaliteit aan de oppervlakte.
Momenteel vermengt dit water zich met het polderwater. Dit is veel
te voedselrijk en bevat resten van bestrijdingsmiddelen. Door aanpassing van het watersysteem kan in de toekomst het schone water
richting het Nollenland worden geleid.
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Abbestede en omgeving volgens de kaart van Dirck van Abbestee, 1641. De
huidige lintbebouwing ligt op exact dezelfde plek.
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