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Duinmeer en duinmoeras
Detail De Vlakte

Er is in ons land geen ander
duingebied met zoveel zoet
water en omringend oeverland met riet en moerasplanten
als het Zwanenwater. Natuurkenners als de planktondeskundige
* Redeke wisten dat, net als veel dieren,
die er al eeuwen van rust, ruimte en het
voedselaanbod profiteren. Lepelaar en
baardmannetje, maar ook zoogdieren als
waterspitsmuis en otter verbleven er in de
laatste eeuw.
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In een grote strandvlakte achter de zeereep zijn in
de loop van de 18e eeuw, door stijging van het grondwater, meren gevormd. Aan het eind van de 19e eeuw is
er sprake van ‘blank’ water met fonteinkruid en kranswier, omzoomd met ‘witte oevers’. Het Préviniairestrand is
een veelzeggende veldnaam uit de tijd dat de toenmalige
eigenaar kaal zand rond zijn meer had liggen. Meldingen van
het zeldzame plantje oeverkruid, dat geen concurrentie verdraagt
en op droogvallende kale zandgrond kiemt, dateren van een eeuw
geleden.
Een eeuw geleden was het zoutgehalte in de meren volgens Redeke
hoger dan dat van andere zoete meren; volgens onderzoeker Leentvaar in 1967 rond de 150 mg/l. Ook nu nog is het water heel licht brak
(130 mg/l), waar ook de zoute zeewind aan bijdraagt, echte zoetwaterplanten als krabbenscheer, waterlelie en gele plomp ontbreken
daardoor. Door het voortdurend instuiven van fijn zand, meststoffen
van vogels en als gevolg daarvan algenbloei, is de waterkwaliteit voor
waterplanten vaak te troebel geweest.
Sinds het baggeren tussen 2007-2009 zijn de meren een stuk minder
vies en ook de verbindingssloot tussen Eerste en Tweede Water is
uitgebaggerd wat in helder water resulteerde. Watervogels als futen,
tafeleenden en grote zaagbekken, voor wie het zicht tijdens het foerageren van belang is, overwinteren hierdoor de laatste jaren in grote aantallen in het Zwanenwater. Een grote hoeveelheid karpers, ca
1500 stuks, die het water met hun gewoel vertroebelen, zijn begin
2011 weggevangen. Andere vissoorten hier zijn blankvoorn, paling
en snoek.

November 1995
De ongeveer 1,5 m hoge galigaan heeft onopvallende bruine bloemetjes maar is eenvoudig te herkennen aan een messcherp gezaagd blad, waardoor het vee de soort
uit de weg gaat. Plekken met galigaan markeren zeer natte milieus waar enig kalkhoudend kwelwater, afkomstig uit hogere terreindelen, aan de oppervlakte komt.

Waterstanden variëren van nature sterk tussen de jaren en de seizoenen. Uitzicht vanaf de Zuidschinkeldijk over het (verdwenen) Oude Schuithuis, richting het Eerste Water (rechtsboven).

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

(Galigaan)moeras
Rond het open water is de natuur steeds in ontwikkeling. Tegenwoordig zien we moerassige stukken met riet, zeggesoorten en
soms veel galigaan. Lokaal domineren nu de grauwe wilgen die een
eeuw geleden nog schaars waren. Een cruciaal natuurlijk proces
wordt door Redeke al in 1903 helder beschreven: ‘Vooral de westelijke en noordwestelijke oevers zijn dicht begroeid. Daar heeft intensieve veenvorming plaats, gelijk dat tengevolge van de heerschende
westelijke winden bij ons in alle groote wateren het geval is. Aan den
westkant is namelijk de golfslag het zwakst, zoodat zich daar in een
soort luwte de waterplanten het best kunnen ontwikkelen’.
Delen van de uitgestrekte moerassen rond het Eerste en het Tweede
Water zijn ongemaaid (overjarig) riet of wilgenstruiken. Soms gaat
het om ruigte met veel strooisel waarin kruiden als harig wilgenroosje, oeverzegge, koninginnekruid en moerasmelkdistel hoog
opschieten. Zeer bijzonder zijn galigaanvelden. In de niet jaarlijks
gemaaide, ruigere delen van de vlakte bloeien gele lis, hennegras,

grote boterbloem, waterdrieblad, wateraardbei en moeraswederik.
Wanneer holpijp opduikt is er sprake van toevloeiend kwelwater
vanuit de omliggende duinen.
Langs de oevers van het noordelijke en zuidelijke meer ontstaan
door geleidelijk dichtgroeien zogenaamde verlandingsstadia, die
uiteindelijk resulteren in moerasbos. Een tussenliggend stadium
van dit proces is een oeverzone begroeid met o.a. veenmossen en ijl
riet. Deze oeverzones herbergen bijzondere en zeldzame paddenstoelen. De sterke uitbreiding van veenmossen is iets van de laatste
tientallen jaren, daarvoor was veenmos alleen bekend uit de Schotse Vlakte. Dit wijst op een langzame verzuring van terreindelen.

V.l.n.r. Stijve waterranonkel (boven), Fuut (onder), Holpijp,
Visdiefje, Lepelaar (boven), Dodaars (onder), Waterral, Wateraarbei,
Porseleinhoen met jong (boven), Grote boterbloem (onder)
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Vogels van meer en moeras
In de oudere, ongemaaide rietlanden langs de oevers zijn veel rietvogels te vinden. Opvallend is het baardmannetje dat in de winter
rietzaden eet. De bruine kiekendief broedt er jaarlijks maar was
vroeger talrijker en heeft, als grondbroeder in het riet, mogelijk last
van predatie door vossen. In sommige jaren is ook het zeldzame
porseleinhoen present dat, net als de dodaars, van de bij hoge waterstanden ondergelopen moerassige en begroeide delen van het
Schuithuis, Kleine en Grote Rietgat houdt. In het riet en galigaan zit
ook de nachtelijk roepende roerdomp. Vroeger kwamen er veel
lepelaars voor (zie pag. 70), tegenwoordig vooral veel aalscholvers,
grauwe ganzen en diverse eendensoorten. Zo is de zomertaling present (tot maximaal 10 paar per jaar), maar ook wintertaling, kuif- en
tafeleend. Grauwe gans heeft zich vanaf 1983 als broedvogel geves-
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tigd en neemt sinds
1996 jaarlijks in aantal
toe tot 116 paar in 2005.
Door predatie door
vossen zijn grauwe
ganzen in de laatste
jaren minder succesvol.
Nesten gaan veelal
verloren en jongen
worden er nauwelijks
grootgebracht, waardoor de populatie vanaf
2005 relatief stabiel is.
De moerasvegetaties
rond de plassen herbergen tenslotte tientallen
paartjes blauwborst,
kleine karekiet, rietzanBaardmannetje
ger (die licht toeneemt
vanaf 1990) en de rietgors. Ook hebben enkele exemplaren van de, in dit deel van het land
zeldzame, snor en het baardmannetje er een territorium.
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De schuwe maar door zijn geluid zeer opvallende waterral (hij piept
als een varken), leeft soms met vele tientallen paren in het moeras,
maar het aantal wisselt sterk: van 45 paar in het natte jaar 1994 tot 2
paar in het droge jaar 2010.
De kleine futensoort dodaars heeft net als de waterral, het waterhoen en de meerkoet meer broedparen in natte jaren dan in droge
(zie de grafieken en de kaartjes). Aantallen broedvogels golven mee
met de waterstand. De dodaars is de laatste 20 jaar present met tussen 0 en 13 paar.
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Libellensoort

Steenrode heidelibel
Poelen en libellen
Verspreid in het terrein liggen voor de jacht
gegraven drinkpoelen, met vaak helder water
en in de zomer een witte sluier van bloemetjes van de waterranonkel. Poelen in begraasd gebied worden door koeien gebruikt
om te drinken of in te verkoelen. Waar vee
niet te zeer domineert komen ongelijkbladig- en duizendknoopfonteinkruid en verschillende soorten kranswier voor, onder
water en in de laat droogvallende oevers ook
stijve moerasweegbree en waterpunge. De
zeldzame kleinste egelskop laat zich niet elk
jaar zien. Groene kikker, kleine watersalamander en rugstreeppad zijn in de poelen te
vinden en libellen zetten er hun eitjes af. De

poelen hebben een wat lager zoutgehalte van
rond de 90 mg/l. Voor de meeste libellen is
dit zoet genoeg al zal een meer kritische
soort als bruine glazenmaker, die hier vroeger werd gezien, het nog te zout vinden.
In het Zwanenwater zijn de meeste libellensoorten van duinterrein vertegenwoordigd.
Enkele ontbreken, wat kan worden toegeschreven aan de geïsoleerde ligging van het
Zwanenwater, het koude en winderige klimaat in de Noordkop of het (te) kleine oppervlakte van geschikt leefgebied. Van de 27
waargenomen soorten libellen zijn alleen
de gevlekte witsnuitlibel en de bruine winterjuffer minder algemeen. Door het gemid-

Knophaarsatijnzwam Een zeer bijzondere vondst
door Machiel Noordeloos in 1980: de knophaarsatijnzwam, een nieuwe soort voor de wetenschap.
Het is een soort die op dode plantenresten leeft
tussen veenmos en later ook werd aangetroffen in
duinvalleien tussen
kruipwilg en geoorde
wilg. Naderhand
bleek de soort op
meer plaatsen in
Nederland voor te
komen waaronder
Texel en Castricum.
In het buitenland is
de soort niet bekend.

Rietmycene In oeverzones is een hele reeks van
soorten van de Rode Lijst gevonden waaronder de
veenmosgrauwkop, moerasleemhoed, veenvlamhoed en de rietmycena. Hoewel overjarig riet, waar
de rietmycena net boven de waterlijn op groeit,
overal is te vinden, is
het altijd een vrij
zeldzame soort
geweest. In Nederland zijn er anno
2010 maar circa 15
groeiplaatsen van
deze ook in het
buitenland zeldzame
soort over.

voor
1997

19972008

Azuurwaterjuffer
Blauwe glazenmaker
Bloedrode heidelibel
Bruine glazenmaker
Bruinrode heidelibel
Geelvlekheidelibel
Gewone oeverlibel
Gewone pantserjuffer
Lantaarntje
Noordse witsnuitlibel
Paardenbijter
Platbuik
Steenrode heidelibel
Variabele waterjuffer
Venwitsnuitlibel
Viervlek
Watersnuffel
Zwarte heidelibel
Zwervende pantserjuffer
Bruine winterjuffer
Gevlekte witsnuitlibel
Glassnijder
Grote keizerlibel
Houtpantserjuffer
Kleine roodoogjuffer
Vroege glazenmaker
Vuurjuffer
deld warmere klimaat verschenen na 1997
de grote keizerlibel en kleine roodoogjuffer.
De vroege glazenmaker, een liefhebber van
dichtgroeiend water, zal er zeker baat bij
hebben nu de waterkwaliteit van de meren
verbetert.

Egelzwammetje Het egelzwammetje, een fraai en
zeldzaam kleinood, geeft de voorkeur aan wilgenstruwelen en -vloedbossen (zoals in de Biesbosch).
De van nature wisselende waterstanden van het
Zwanenwater bevorderen dat het paddenstoeltje
zich ook hier
heeft gevestigd.

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

Stijve zegge

Poel met bordje in het Kleine Rietgat rond
1994. De omgeving staat blank. Gele lis bloeit.

Zelfde poel met ander bordje, zelfde plek, in
het droge voorjaar van 2011.

Fijne waterranonkel

Waterspitsmuis De grootste spitsmuis van ons land is gebonden aan schoon
water met een bodembedekkende vegetatie. Mede door de flinke achterpoten en een staart met een lange rij stijve, borstelige witte haren is het een
uitstekende zwemmer. De kleine vleeseter zoekt schaaldieren, waterinsecten,
waterslakken en wormen,
maar ook kikkers en vissen,
soms zelfs groter dan het dier
zelf, die hij met giftig speeksel
verlamd. In de duinen leeft de
waterspitsmuis in de Amsterdamse Waterleidingduinen
en in natuurlijke duinmeren
zoals het Zwanenwater, waar
hij voor het eerst in 1977 werd
gezien. Vermoedelijk is hij er al veel langer aanwezig. Jaarlijks wordt een enkel
dood exemplaar gevonden, soms zomaar op een wandelpad. Slachtoffer van
een vos of marterachtige die deze, door een naar muskus ruikend afscheidingsproduct, onsmakelijke hap, na hem te hebben doodgebeten onaangeroerd laat liggen. Een enkele keer worden restanten van de waterspitsmuis
aangetroffen in braakballen van in het Zwanenwater aanwezige kerkuilen.
Ook in het nabijgelegen Wildrijk.
Een eeuw otters
Het oudste bericht over de aanwezigheid van otters in het Zwanenwater dateert uit 1888. Op 23 februari van dat jaar zag jachtopziener
Bleijendaal kans om een otter van 25 pond te schieten. Op grond
van dit gewicht betrof het vrijwel zeker een mannetje. Nog geen
twee weken later was het weer raak. Op 8 maart meldde de Schager
Courant dat: “door den jachtopziener Bleijendaal ten tweede male
een otter is geschoten van iets mindere zwaarte dan den vorige”. Dit
zal een vrouwtje geweest zijn.
Otters werden vooral gezien als schadelijk en concurrent van de
beroepsvissers in de binnenwateren. De jacht werd flink gestimuleerd. Zo keerde het Polderbestuur van de Zijpe in 1887 voor elke

Schager Courant, zondag 26 februari 1888 (pag.2).

Blauwborst
In 1985 verscheen vanuit het niets de blauwborst als broedvogel (9 paar). Vanaf 1990 neemt de
soort spectaculair toe tot 83 paar in 1999. Hierna zijn er
weer iets geringere aantallen (gemiddeld 62 paar per jaar over
de afgelopen 10 jaar), mogelijk door het terugdringen van de verruiging en struiken door kappen.
Begrazing in andere terreindelen, o.a. het Grote Rietgat, speelde de
blauwborst mogelijk weer in de kaart. De uitgestrekte wilgenopslag
veranderde in een deels open terrein met daarin enclaves van wilgen
en andere struiken: een prima plek voor blauwborsten. Schommelingen in aantallen per jaar zijn ook het gevolg van een droog of een
nat jaar: een blauwborst houdt van drassigheid en is inmiddels één
van de meest karakteristieke soorten die het terrein kent.

77

het zwanenwater duinmeer en duinmoeras

Heldersche Courant, donderdag 22 maart 1934 (pag.7).

gevangen otter 10 gulden uit. De pachter van het viswater moest
daar nog eens 5 gulden aan toe voegen. Het dier bleef eigendom van
de jager, die voor de pels ook nog eens 5 gulden kreeg. Het neergeschoten echtpaar heeft Bleijendaal bijna 7 weeklonen opgeleverd.
Een volgende melding is pas van vlak voor de 1e Wereldoorlog toen
vogelkenner en filmer Jan P. Strijbos een otter in een van de meren
zag rondzwemmen. Tijdens een excursie op 5 juni 1930 van het 7e
Internationale Ornithologische Congres werden er ottersporen op
een zandpad nabij het oude botenhuis gevonden. Voor jachtopziener van Honschooten een welkome aanvulling op zijn traktement,
al duurde het tot 19 juni 1934 voor het beest met een klem gevangen
werd.
Otters zijn rondzwervende dieren die ook in de regio werden gezien.
Zo trof de heer Jimmink in december 1933 een otter in een rattenval
op zijn landerijen bij ’t Zand. In dezelfde maand werd eveneens bij ’t
Zand een otter geschoten in een wak in het ijs. In de laatste week
van maart 1938 vond een visser te St. Maartensvlotbrug een dode
otter in zijn fuik en in datzelfde jaar kwam hier ook een otter onder

een vrachtauto. In 1938 viel ook het laatst bekende slachtoffer in het
Zwanenwater: in december van dat jaar wist jachtopziener van Honschooten een vrouwtje te schieten. Daarna gebeurde er decennia
lang niets, tot jachtopziener van Honschooten in 1962 weer melding
maakte van een otter, mogelijk zelfs 2.
Met de invoering van de Natuurbeschermingswet in 1967 was de
otter beschermd. Vernietiging en versnippering van het leefgebied
en waterverontreiniging hadden de otter echter zo goed als de das
om gedaan. In 1974 en 1975 jaar verrichtte bioloog Jan Veen onderzoek naar het voorkomen van otters in het Zwanenwater en veronderstelde tenminste 1 territorium. In de zomer van 1976 zwom een
dier het Tweede Water over en verdween tussen de oevervegetatie.
Nog geen veertien dagen later lag het doodgereden op de Stolperweg. Tussen mei 1980 en april 1982 werd bij diverse gelegenheden
een otter waargenomen, op 2 en 7 juni 1981 nog met een jong. De
allerlaatste waarneming dateert uit 1986 toen, tijdens een excursie
van de beheerder, een dier in het Tweede Water werd gezien. Van
mei tot november 1987 werden bij een drinkgat aan de Zijperkant
van het terrein leeggegeten en stukgebeten zoetwatermosselen
gevonden. Deze zoetwatermosselen komen van origine niet in het
Zwanenwater voor en waren van buitenaf in het terrein gebracht,
mogelijk door een otter. Zoekwerk in 1989 leverde niets meer op.
Film(1996) met beheerder Wim Klomp over de laatste otter www.duinenmensen.nl.

Schager Courant, Vrijdag 23 december 1938 (pag.3).
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